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อนิเทอร์เนต็และเทคโนโลยใีหม่ท�ำให้พฤตกิรรมกำรแสวงหำ
ข้อมูลควำมรู้และรูปแบบวิธีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศเปลี่ยน- 
แปลงไปจำกเดิม ส่งผลให้ห้องสมุดทั่วโลกได้รับผลกระทบ
รุนแรงมำกน้อยแตกต่ำงกนัไป ห้องสมุดหลำยแห่งถงึกบัต้อง
ปิดตัวยุติกำรให้บริกำร บ้ำงยังคงยืนหยัดอยู่ได้ท่ำมกลำง 
ผูใ้ช้อนัเบำบำง คงมเีพยีงจ�ำนวนไม่มำกนกัที่สำมำรถปรบัตวั
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงและหลำกหลำยได้

ห้องสมุดที่มีแนวโน้มจะด�ำรงบทบำททำงสังคมอยู่ได้นั้น 

ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกระบวนกำรแปลงโฉมและปรับเปลี่ยน
กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ (space utilization) อนัเป็นผลมำจำก
กำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

และสอดคล้องกบับรบิทชุมชนได้อย่ำงถูกต้อง

นกัอนำคตวทิยำต่ำงเหน็ตรงกนัว่ำ ‘ห้องสมุดอนำคต’ นอกจำก
จะอ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ
และให้บริกำรทรัพยำกรควำมรู้อันเป็นภำรกิจตำมปกติแล้ว 
ควรจะต้องให้ควำมส�ำคญัเพิ่มขึ้นกบันวตักรรมกำรให้บรกิำร
ที่สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีกำรเรียนรู้ของผู้ใช้งำนใน 

โลกยุคดจิทิลั

ส�ำหรบักลุม่เป้ำหมำยคนรุ่นใหม่นั้น เนื่องจำก ‘นวตักรรมและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์’ คือแก่นสำระใจกลำงของกำรเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นห้องสมุดจึงควรมุ่งส่งเสริมทักษะ 
กำรคิดวิเครำะห์และคิดสร้ำงสรรค์ อันเป็นพื้นฐำนของ 
ควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ไปสร้ำงนวตักรรม 

เปิดเล่ม
หำกกล่ำวอย่ำงถงึที่สุด องค์ควำมรู้สู่ห้องสมุดยุคใหม่กค็อื
แนวคดิกำรใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งเรยีนรู้เพื่อกำรพฒันำคน
หรอืทุนมนุษย์นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้กำรศึกษำประสบกำรณ์กำรปรับตัวของห้องสมุด
หรอืแหล่งเรยีนรู้จำกนำนำประเทศที่เผชญิกบัควำมเปลี่ยน-
แปลงมำก่อน รวมทั้งควำมเข้ำใจเรื่องกำรเรยีนรู้และทกัษะ
ที่จ�ำเป็นของศตวรรษที่ 21 จงึเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำร
ก่อรูปควำมคดิและน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้กบั
ประเทศไทย

หนังสือเล ่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นส�ำหรับงำนประชุมวิชำกำร 
สหปำฐกถำประจ�ำปี TK Forum 2017 หัวข้อ “Better 
Library and Learning Space: Trends and 
Ideas” ซึ่งจดัขึ้นในช่วงเวลำใกล้เคยีงกบักำรเปิดให้บรกิำร 
อุทยำนกำรเรียนรู้มำเป็นเวลำครบ 12 ปี จึงเป็นที่มำของ
กำรตั้งชื่อหนงัสอืให้มนียัพ้องกบัห้วงเวลำที่มำบรรจบ

แม้เนื้อหำในเล่มจะไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับวำระโอกำสนี้
แม้แต่น้อย แต่ก็เฉกเช่นเดียวกับควำมมุ่งหมำยในกำร
สร้ำงสรรค์แหล่งเรียนรู้ภำยใต้แนวคิด ‘ห้องสมุดมีชีวิต’ 
มำตลอด 12 ปี ผู้จัดท�ำหวังว่ำเมื่อได้อ่ำนจนจบจะช่วย 
จุดประกำยควำมคิดและน�ำไปสู่กำรลงมือเปลี่ยนแปลง 
และพฒันำพื้นที่กำรเรยีนรู้ในสงัคมไทย ให้ก้ำวทนัยุคสมยั 
เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ และเคำรพในศักดิ์ศรี 
ควำมเป็นมนุษย์
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การบริหารบุคลิกภาพแห่งนวัตกรรม
เพื่อการสร้างนวัตกรรมห้องสมุด
คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์ 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด

ดิฉันใช้เวลำเกือบทศวรรษในกำรท�ำงำนเพื่อน�ำองค์กรเข้ำสู่
วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เมื่อใดก็ตำมที่ดิฉัน
ประสบอุปสรรค ดิฉันมักมองกลับเข้ำไปข้ำงในมำกพอๆ กับ 

สิ่งแวดล้อมภำยนอก เพื่อแสวงหำควำมท้ำทำยที่อำจขัดขวำง
ควำมส�ำเรจ็หรอืกำรบรรลุเป้ำหมำยของดฉินั ผลที่ตำมมำกค็อื 
ดิฉันใช้เวลำส่วนใหญ่ในเดือนปีเหล่ำนั้นเรียนรู้ที่จะพัฒนำกำร
บรหิำรจดักำรรูปแบบภำวะผู้น�ำ (leadership style) ให้ ‘สร้ำง’ 
หรืออย่ำงน้อยก็ ‘เปิดโอกำส’ หรือ ‘สนับสนุน’ สิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเอื้อต่อกำรเติบโตงอกงำมของนวัตกรรม ดิฉันเข้ำใจว่ำ 
องค์ประกอบขั้นต้นในควำมพยำยำมนี้ คอืกำรหว่ำนเมลด็พนัธุ์
เพื่อบ่มเพำะและกำรบริหำรจัดกำรบุคคลแห่งนวัตกรรม 

(innovative people) เว้นเสยีแต่ว่ำคุณต้องกำรจะฉำยเดี่ยว 

ซึ่งดิฉันไม่สนับสนุน คุณต้องแวดล้อมตัวคุณด้วยบุคลิกภำพ 
ควำมคดิ และบุคคลอื่นๆ ที่มชีุดทกัษะ (skill sets) หลำก
หลำยซึ่งหวงัได้ว่ำจะสอดประสำนเป็นพลงัที่สร้ำงและขบัเคลื่อน
นวตักรรม

ในช่วงปีแห่งกำรพัฒนำของดิฉัน ดิฉันได้ค้นพบว่ำมิติที่ 
ยำกที่สุดในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรมมักมิใช่ควำมล้มเหลว
ในกำรเฟ้นหำบุคคลแห่งนวัตกรรม หรือควำมล้มเหลวในกำร
สร้ำงวฒันธรรมองค์กร ทว่ำสิ่งที่ท้ำทำยคอืกำรกมุบงัเหยีนผู้คน
ที่แข็งแกร่ง เป็นเอกเทศ และสร้ำงสรรค์ หำกไม่ด�ำเนินกำร 
ให้ด ีผู้จดักำร/ผู้น�ำอำจท�ำลำยควำมคดิสร้ำงสรรค์ของพนกังำน
จนถงึจุดที่พวกเขำหยดุคดิ และเปลี่ยนไปเป็นพลงัที่ท�ำลำยล้ำง

ปรับปรุงและเรียบเรียงจำกบทควำมเรื่อง “กำรบริหำรบุคลิกภำพแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรมห้องสมุดที่ประสบควำมส�ำเร็จ” 
(Managing Innovative Personalities for Successful Library Innovation) เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในงำนประชุมวิชำกำร 
TK Forum 2016
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มำกกว่ำสร้ำงสรรค์ หรอืในที่สุดอำจท�ำให้พนกังำนก้ำวออกจำก
องค์กรของคุณไป!

กำรสร้ำงจงัหวะที่สมดลุให้กบักำรบรหิำรจดักำร/ภำวะผู้น�ำเป็น
งำนที่เปรำะบำงและซับซ้อน ดิฉันพบว่ำจังหวะไม่เคยเกิดซ�้ำ 
ในลกัษณะเดยีวกนั โดยพื้นฐำนแล้ว หำกคณุอ่ำนสญัญำณขำด
และตัดสินใจอย่ำงเหมำะสม มันจะเป็นจังหวะที่คุณได้เรียนรู้
ผ่ำนประสบกำรณ์ สิ่งเหล่ำนี้จะท�ำให้คณุสำมำรถบรหิำรจดักำร
บุคลำกรแห่งนวัตกรรมของคุณอย่ำงสมดุล ประสบกำรณ์ 
เหล่ำนั้นได้มำอย่ำงล�ำบำกและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพำะบุคคล 
และในแต่ละสถำนกำรณ์ มันจึงไม่ง่ำยนักที่จะสื่อสำรออกมำ
เป็นสูตรหรอืโมเดลให้ผู้อื่นเข้ำใจ นั่นกเ็พรำะมนัมกัจะประกอบ
ด้วยตวัแปร เงื่อนไข และผลตอบสนองจ�ำนวนเหลอืคณำนบั 
ท�ำให้โมเดลนั้นยุ่งยำกเกนิกว่ำจะใช้ประโยชน์ได้จรงิ

เร็วๆ นี้ ดิฉันได้พบบทควำมยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งซึ่งให้มุมมอง 
ลึกซึ้งอย่ำงน่ำอัศจรรย์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบุคคลแห่ง
นวัตกรรม “ควำมย้อนแย้งที่หนีไม่พ้นในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมสร้ำงสรรค์” (The Inescapable Paradox of Manag-
ing Creativity) ซึ่งตพีมิพ์ในวำรสำร ‘บทปรทิศัน์ธุรกจิของ
ฮำร์วำร์ด’ (Harvard Business Review) ฉบบัเดอืนธนัวำคม 
ปี พ.ศ. 2555 อภปิรำยว่ำ:

“เมื่อเผชญิกบัความท้าทายในการปลดปล่อยนวตักรรมองค์กร 
ผู้นำาหลายคนล้มเหลว บางคนพยายามช่วยให้ทมีงานเตบิโตขึ้น

ด้วยการให้อิสรภาพที่เกือบไร้ข้อจำากัด เพียงเพื่อจะพบว่า 
พวกเขาได้สร้างความยุ่งเหยิง มิใช่สมรรถนะที่สูง บางคน 
ก็พยายามกดดันให้เกิดความสร้างสรรค์ในหมู่พนักงาน 
ผ่านโปรแกรมและกจิกรรมที่กำาหนดไว้ ซึ่งอย่างดทีี่สุดกส่็งผล
แบบเดมิๆ 

กว่าสิบปีที่เราได้ทำาการศึกษาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการ 
ส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร เราพบว่ามีความย้อนแย้งที่ฝังอยู ่
ในบทบาทของผู้นำา กล่าวคอื ผู้นำาจะต้องปลดปล่อยพรสวรรค์
ในแต่บุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมให้พรสวรรค ์
ที่หลากหลายนั้นสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์อย่างสอดประสาน
กนั 

การหาความคดิใหม่จำานวนมากเป็นสิ่งที่ทำาได้ง่าย แต่การแปลง
ความคดิเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่แก้ปัญหาได้อย่างแท้จรงิ
กลบัเป็นสิ่งที่ยากกว่ามาก

ในฐานะผู้นำา คุณจะต้องหมั่นถามตัวเองว่า “ด้วยวิธีการใด 
ข้าพเจ้าจะ:
• ส่งเสริมความต้องการของแต่ละบุคคลที่มีอัตลักษณ์และ

ต้องการการยอมรับ แต่ในขณะเดียวกันก็ใส่ใจกับความ
ต้องการของหมู่คณะด้วย 

• สนับสนุนให้สมาชิกในทีมส่งเสริมซึ่งกันและกัน และใน 
ขณะเดียวกันก็ท้าทายและกระตุ้นซึ่งกันและกันผ่านการ
อภปิรายที่เข้มข้น
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• เกื้อหนุนให้เกดิการทดลอง การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สมรรถนะการทำางานที่สูง

• กำาหนดระดับของโครงสร้าง ทั้งกฎเกณฑ์ ลำาดับขั้น 
การวางแผน และสิ่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสร้างกรอบในการ
ทำางาน โดยไม่ขดัขวางการใช้ปฏภิาณในการปฏบิตังิาน 

• ผสมผสานความอดทนเข้ากับการตระหนักถึงความจำาเป็น
เร่งด่วน 

• สร้างสมดุลระหว่างการริเริ่มจากระดับล่างขึ้นบน กับ 
การดำาเนนิการจากระดบับนลงล่าง 

จุดยนื ‘ที่ถูกต้อง’ ณ เวลาใดกต็าม ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์เฉพาะ
หน้า เป้าหมายคือการเลือกจุดยืนอะไรก็ตามที่จะช่วยให้เกิด
ความร่วมมอื การทดลอง และการบูรณาการ ที่จำาเป็นสำาหรบั
การสร้างนวตักรรม

ภาวะผู้นำาแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้นำาที่ 
ยึดติดกับแนวคิดภาวะผู้นำาจากระดับบนลงล่างแบบโบราณ 
หรือผู้นำาที่ไม่สบายใจกับความขัดแย้งหรือการสูญเสียอำานาจ
ควบคุม แม้กระทั่งผู้นำาการสร้างนวัตกรรมที่มีทักษะก็พบว่า 
เป็นเรื่องยากที่จะไม่เลือกความย้อนแย้งด้านหนึ่งให้สูงกว่า 
อกีด้านหนึ่ง งานสร้างสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต้องอาศยัผู้นำา
ที่รู้จกัจดัลำาดบัความจำาเป็นขององค์กรและรู้จกัปรบัพฤตกิรรม
ของบุคลากรให้สอดคล้องกนั 

ผู้นำาจำานวนมากจำาเป็นต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขา
ปฏบิตั ิหากต้องการองค์กรที่มศีกัยภาพในการสร้างนวตักรรม
ที่มากขึ้น การปลดปล่อยและควบคมุนวตักรรมต้องการผู้นำาที่
ทรงพลัง พลังนี้คือพลังการบริหารจัดการความย้อนแย้ง
มากกว่าการรอชะตาลขิติ”

ภาวะผู้น�า
เรำเชื่อว่ำผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่เป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรสร้ำงวฒันธรรม
แห่งนวัตกรรม แต่เรำทรำบหรือไม่ว่ำผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่คืออะไร 
คุณนึกถึงอะไรเมื่อคุณอ่ำนค�ำว่ำ ‘ผู้น�ำ’ หำกภำพบรรณำรักษ์ 
ที่ปรำกฏในควำมคิด มักเป็นสตรีวัยกลำงคนที่ส่งเสียง ‘จุ๊’ 
ปำกให้เงยีบ ภำพนั้นคงตรงกนัข้ำมกบัภำพของผู้น�ำ ซึ่งควรจะ
เป็นภำพของผู้ที่มีบุคลิกภำพแข็งแกร่ง กล้ำตัดสินใจ ทรง
อ�ำนำจ และรอบรู้ ฯลฯ

บรรณำรักษ์มักไม่เคยนึกถึงตนเองในวันที่อำจก้ำวขึ้นด�ำรง
สถำนะผู้น�ำ บุคคลส่วนใหญ่ที่ถูกดึงดูดเขำ้มำสู่อำชีพนี้มักจะ
เป็นคนเก็บตัว ชอบหนังสือมำกกว่ำผู้คน มีควำมหลงใหล 
ในกำรอ่ำนมำกกว่ำกำรปฏิบัติ และพอใจที่ได้ร่วมงำนกับ 

ผู้ที่ชอบหนงัสอืหนงัหำเหมอืนๆ กนั ทั้งหมดเป็นคุณลกัษณะ
อนัสูงส่งแต่ล้วนไม่สมัพนัธ์กบัภำวะผู้น�ำ

นยิำมของค�ำว่ำผู้น�ำที่ดฉินัใช้มำตลอดหลำยปีคอื:
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บุคคลซึ่งมบีทบาทในการกำากบั มแีละใช้อำานาจสั่งการ รวมทั้ง
มกีลุ่มผู้ปฏบิตัติามความคดิใดๆ ผ่านตวัอย่าง พรสวรรค์ และ/
หรอืคุณสมบตัทิางบุคลกิภาพ

ในทำงตรงกันข้ำม เพื่อให้เห็นภำพเทียบเคียงได้ชัดเจนขึ้น 
นยิำมของค�ำว่ำผู้จดักำรคอื:

บุคคลซึ่งดำาเนนิการ กำากบั และดแูลกจิกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน้าที่บริหารซึ่งเกี่ยวพันกับการวางแผน การจัดการ 
การประสานงาน การกำากบั การควบคมุ และการดแูลโครงการ
เชงิธุรกจิใดๆ เพื่อให้กจิกรรมที่อยูใ่นความรบัผดิชอบบรรลุผล

กล่ำวโดยย่อ ลักษณะสำมัญของผู้น�ำ คือ ‘ท�ำสิ่งที่ถูกต้อง 
เหมำะสม’ ในขณะที่ผู้จดักำร ‘ท�ำสิ่งต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง’ ทั้งนี้ 
ไม่ได้หมำยควำมว่ำบทบำททั้งสองประกำรนั้นแยกออกจำกกนั 
หรือเป็นสิ่งเดียวกันเสียทีเดียว บทบำททั้งสองประกำรนั้น
คล้ำยคลึงกันอย่ำงมำก และบทบำทหนึ่งยังมักต้องอำศัย 
องค์ประกอบบำงประกำรของอีกบทบำทหนึ่ง นี่จึงเป็นสำเหตุ
ว่ำท�ำไมผู้คนมำกมำยจงึประสบปัญหำในกำรแยกผู้น�ำที่แท้จรงิ
ออกจำกผู้จดักำรที่ดี

ท�ำไมจึงต้องเน้นควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้จัดกำรและผู้น�ำ 
เพรำะนั่นเป็นสิ่งจ�ำเป็น เมื่อคุณมีอ�ำนำจมันเป็นเรื่องง่ำยที่ 
คุณจะบอกให้ผู้ใต้บงัคบับญัชำท�ำอะไร อย่ำงไร เมื่อไหร่ และ

จะมผีลอย่ำงไรหำกพวกเขำท�ำไม่ได้ นั่นเพรำะคุณเป็นเจ้ำนำย
ของพวกเขำ พนกังำนจะปฏบิตัติำมค�ำสั่งของเจ้ำนำย เจ้ำนำย
มักประสบปัญหำมำกกว่ำผู้น�ำในกำรบ่มเพำะบุคลิกภำพแห่ง
นวตักรรม เนื่องจำกเจ้ำนำยยดืหยุน่น้อยกว่ำและปรบัตวัให้เข้ำ
กบับุคลกิภำพของพนกังำนที่สร้ำงสรรค์ได้น้อยกว่ำ

ผู้น�ำที่แท้จริงสร้ำงผู้ตำมได้แม้ไม่มีอ�ำนำจเหนือผู้ตำมเหล่ำนั้น 
พวกเขำมีบทบำทในกำรก�ำกับ มีและใช้อ�ำนำจสั่งกำร หรือม ี

ผู้ปฏิบัติตำม ‘ผ่ำนตัวอย่ำง พรสวรรค์ และ/หรือคุณสมบัต ิ
ทำงบุคลกิภำพ’ ผู้น�ำที่แท้จรงิไม่เพยีงแต่ท�ำสิ่งที่ถูกต้อง แต่ยงั
ชกัจูงให้ผู้อื่นร่วมสนบัสนนุงำนจนส�ำเรจ็ลุล่วง ศกัยภำพในกำร
ชักจูงนี้เองเป็นสิ่งที่ท�ำให้พวกเขำยอมรับและส่งเสริมพนักงำน
ที่สร้ำงสรรค์ มำกกว่ำแค่ยอมทนกับอัตลักษณ์ของพนักงำน
เหล่ำนั้น

ผู้น�ำที่แท้จริงของห้องสมุดท�ำให้องค์กรอยู่ในภำวะที่ดีที่สุด 

เท่ำที่จะเป็นได้ พร้อมกับโน้มน้ำวพนักงำน คณะกรรมกำร
บรหิำร ผู้สนบัสนนุ และลูกค้ำให้ร่วมมอืกนัเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 
กำรเชื่อมโยงห้องสมุดกบัอนำคตในศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็นต้อง
อำศัยผู้น�ำที่แท้จริงในวิชำชีพบรรณำรักษ์ อนำคตเป็นภำพที่
ก�ำกวมเพรำะสิ่งต่ำงๆ เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่หยุดยั้ง ผู้น�ำจะ
ต้องสำมำรถสร้ำงวสิยัทศัน์และแบ่งปันวสิยัทศัน์นั้นกบัสมำชกิ
ห้องสมุดทุกคน ผู้น�ำจะต้องสำมำรถโน้มน้ำว สอน ให้ค�ำ
ปรกึษำ ให้ค�ำแนะน�ำ และเตม็ใจที่จะมบีทบำทหลกัในกำรก�ำกบั 



 13

ห้องสมุด ผู้น�ำจะต้องพร้อมที่จะกระตุ้นแรงสนับสนุนจำก 
ผู้ตำมเพื่อท�ำควำมฝันให้เป็นควำมจริงและสร้ำงแรงบันดำลใจ
ที่จะท�ำให้เกดินวตักรรม 

ผู้น�ำที่แท้จริงควรมีโฉมหน้ำอย่ำงไร นี่คือคุณสมบัติ 10 
ประกำรที่ผู้น�ำห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่ควรจะม ี

10. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่ไม่ปฏิบัติงานตามล�าพัง
เมื่อสมำชิกคนใดก็ตำมในทีมกลำยเป็นดำวเด่น ควรจะจ�ำให้
มั่นว่ำผู้น�ำที่แท้จรงิทุกคนต้องมผู้ีตำม และไม่ใช่เพยีงแค่ผู้ตำม
ทั่วไปเท่ำนั้น แต่เป็นบุคคลซึ่งสำมำรถและจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ของทมี งำนที่หนกัที่สุดท�ำโดยทมี งำนที่ดทีี่สุดบรรลุโดยทมีที่
เชื่อในห้องสมุดและรู้สึกเป็นเจ้ำของวิสัยทัศน์ของห้องสมุด 

เรำทุกคนปรำรถนำที่จะเป็นส่วนที่ขำดไม่ได้ขององค์กร แต ่

ดิฉันเชื่อว่ำ เมื่อเรำเดินออกมำจำกองค์กรแล้ว ชีวิตก็ด�ำเนิน 

ต่อไป และงำนก็ด�ำเนินต่อไปในทิศทำงใหม่ๆ ได้ดี โดยไม่
จ�ำเป็นต้องมพีวกเรำ

“ไม่มีใครเลยที่จะขาดเสียมิได้” – แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ 
(Franklin D. Roosevelt) 

9. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่รู้จักแสดงความซาบซ้ึงใจ
ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีวันพลำดโอกำสแสดงควำมขอบคุณผู้ที่
พยำยำมท�ำงำนจนส�ำเรจ็ลุล่วง กำรแสดงควำมขอบคณุมอี�ำนำจ

มหำศำล เป็นสิ่งจูงใจที่ทรงพลัง งำนวิจัยแสดงให้เห็นว่ำเหตุ
ผลแรกๆ ที่ท�ำให้บุคลำกรละทิ้งองค์กรมใิช่ตวัเงนิ แต่เป็นเพรำะ
ผู้น�ำล้มเหลวในกำรท�ำให้พนักงำนรู้สึกมีคุณค่ำและได้รับกำร
ยอมรับในกำรท�ำงำน ค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์ดูจะเป็นสิ่งที่ให้กันได้
ง่ำยที่สุดในโลก แต่กำรให้ก�ำลงัใจเป็นสิ่งที่ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่ท�ำได้
โดยไม่ต้องใช้ควำมพยำยำมใดๆ เลย

“ชมฉนั แล้วฉนัอาจไม่เชื่อคุณ วพิากษ์วิจารณ์ฉนัแล้วฉนัอาจ
ไม่ชอบคุณ มองข้ามฉนัแล้วฉนัอาจไม่ให้อภยัคุณ ให้กำาลงัใจ
ฉันแล้วฉันจะไม่มีวันลืมคุณ” – วิลเลียม อาเธอร์ วอร์ด 
(William Arthur Ward)

8. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่เข้าใจส่ิงจูงใจ
อะไรจูงใจคณุ อำจมหีลำยอย่ำง ใช่เงนิหรอืไม่? นกัสงัคมวทิยำ
ชี้ให้เห็นว่ำเงินไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่กำรขำดเงินอำจเป็นสิ่งท�ำลำย
แรงจูงใจได้ ใช่ค�ำชมหรอืไม่? ทุกคนปรำรถนำจะได้รบัค�ำชม 
เว้นแต่พวกเขำจะรู้สกึว่ำถกูชมอย่ำงไม่จรงิใจ ใช่ควำมหวงัหรอื
ไม่? สิ่งจูงใจที่ดทีี่สุดของกำรท�ำงำนเกี่ยวกบัห้องสมดุคอืคณุค่ำ
ของตัวงำนเอง ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่ทรำบถึงสิ่งที่จูงใจพนักงำน 

แต่ละคน และพยำยำมเตมิเตม็สิ่งจูงใจเหล่ำนั้นให้กบัพนกังำน
ทุกคน 

ผู้คนจะทำางานได้ดีเมื่อพวกเขาเชื่อว่าทำาสิ่งที่ทำาอยู่นั้นได้ดี – 
นรินาม 
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7. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่มอบอ�านาจหน้าท่ีและให้อ�านาจ
กำรมอบอ�ำนำจหน้ำที่ (delegation) มิใช่สิ่งเดียวกับกำรให้
อ�ำนำจ (empowerment) กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกบังำนกจิวตัรตำมต�ำแหน่งงำน กำรให้อ�ำนำจหมำยถงึกำร
ให้พนักงำนมีสิทธิ์ท�ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนตำมต�ำแหน่ง
หน้ำที่ เพื่อบรรลุคุณค่ำหลกัขององค์กร ตวัอย่ำงเช่น กำรให้
อ�ำนำจกับเจ้ำหน้ำที่จัดชั้นหนังสือในกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดแก่
ลูกค้ำ ซึ่งอำจดูเหมอืนเป็นเรื่องของพนกังำนที่ท�ำงำนกบัลูกค้ำ
โดยตรง แต่ท�ำไมล่ะจึงไม่ให้อ�ำนำจกับพนักงำนห้องสมุด
ทั้งหมดในกำรท�ำให้ลูกค้ำทุกคนพงึพอใจสูงสุดกบัประสบกำรณ์
ในห้องสมุดในทุกมิติ ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่มอบอ�ำนำจ
หน้ำที่ แต่ยงัให้อ�ำนำจกบัทุกคนในกำรท�ำให้ที่นั่นเป็นมำกกว่ำ
ห้องสมุดโดยกำรมสี่วนร่วมของพวกเขำ

“เมื่อเรามองไปข้างหน้าสู่ศตวรรษถัดจากนี้ ผู้นำาจะเป็นบุคคล
ซึ่งให้อำานาจกบัผู้อื่น” – บลิล์ เกตส์ (Bill Gates)

6. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
องค์กรธรุกจิและองค์กรสำธำรณะต่ำงๆ เพิ่งจะให้กำรสนบัสนุน
งำนด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) ในช่วง 
ไม่เกนิ 20 ปีมำนี้เนื่องด้วยควำมเจรญิก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
ท�ำให้สงัคมของเรำเปลี่ยนผ่ำนไปสู่วธิกีำรเรยีนรู้แบบ ‘ลองผดิ
ลองถูก’ เรำเรียนรู้วิธีใช้งำนเทคโนโลยีโดยกำรเล่นกับมัน ใช้ 
ให้มันท�ำสิ่งใดก็ตำมที่เรำคิดว่ำมันจะท�ำ และเรียนรู้ที่จะท�ำให้ 
มันท�ำงำน ทั้งนี้ ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้เรียนรู้ที่กระตือรือร้น 

แสวงหำโอกำสพัฒนำวิชำชีพ รับฟังผู้คน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
พนกังำน และซมึซบัควำมรู้โดยมเีป้ำหมำยเพื่อเป็นนกัตดัสนิใจ
ที่เก่งขึ้น และเป็นผู้น�ำที่ดขีึ้น

“ผู้ไม่รู้หนงัสอืในอนาคตจะมใิช่บุคคลซึ่งอ่านไม่ออก เขาจะเป็น
บุคคลซึ่งไม่ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้” – อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ 
(Alvin Toffler) 

5. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่เป็นนักแก้ปัญหา
กำรเข้ำใจปัญหำเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับกำรแก้ปัญหำ กำรระบุ
ปัญหำอย่ำงถูกต้องช่วยให้บุคคลสำมำรถตีวงปัญหำให้แคบ
จนถงึจุดที่แก้ปัญหำได้ เพรำะเรำมกัเหน็ทำงออกของปัญหำได้
ก็ต่อเมื่อเรำเข้ำใจปัญหำนั้น บ่อยแค่ไหนที่เรำได้ยินข้อควำม
ประเภท ‘นั่นเยี่ยมมำก แต่คุณแก้ผิดปัญหำ’ ไม่ว่ำจะเป็น
ค�ำถำมคณิตศำสตร์ในโรงเรียนหรือกำรดูแลธุรกิจ กำรเข้ำใจ
ปัญหำอย่ำงถกูต้องเป็นกญุแจสู่กำรแก้ปัญหำใดๆ และเรำเหน็
อีกครั้งว่ำ หนึ่งในคุณสมบัติของผู้น�ำคือกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ 
ก่อนที่จะลุกลำมเกินควำมควบคุมอย่ำงสิ้นเชิง ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่
ท�ำสิ่งต่ำงๆ ได้ส�ำเร็จโดยผนวกควำมรับผิดชอบกับกำรแก้
ปัญหำ! 

“หนึ่งในบททดสอบภาวะผู้นำา คอืความสามารถในการตระหนกั
ถึงปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นภาวะฉุกเฉิน” – อาร์โนลด์ เอช 
กลาโซว์ (Arnold H. Glasow)
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4. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่เป็นนักตัดสินใจ
บ่อยแค่ไหนที่คุณเผชิญกับปัญหำที่รอกำรแก้ไข แต่คุณไม่
แน่ใจว่ำจะจดักำรกบัปัญหำนั้นอย่ำงไร หรอืไม่คดิว่ำมเีวลำจะ
จดักำรกบัปัญหำนั้นทนัท ีณ ตอนนั้น หรอืผดัวนัประกนัพรุ่ง
ไปไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดกต็ำม แต่แล้วกลบัเกดิปัญหำหนกัหนำ
สำหสักว่ำเดมิ ปัญหำไม่เคยล้มเหลวในกำรสร้ำงปัญหำ ปัญหำ
ไม่ได้แก้ไขตวัมนัเอง ไม่ว่ำบำงคนจะพดูอย่ำงไรกต็ำม จรงิที่ว่ำ 
‘กำรไม่ตัดสินใจถือเป็นกำรตัดสินใจอย่ำงหนึ่ง’ ถ้ำคุณผัดวัน
ประกันพรุ่งสิ่งใดนำนพอ สถำนกำรณ์จะเป็นตัวตัดสินแทน 

ตัวคุณ และบ่อยครั้งที่ผลกำรตัดสินใจที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่พึง
ปรำรถนำ ประสบกำรณ์ชีวิตสอนพวกเรำส่วนใหญ่ให้จัดกำร
กับปัญหำให้เร็วที่สุดเมื่อพบ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหำลุกลำม
ใหญ่โต และแก้ไขปัญหำโดยเรว็แทนที่จะรอช้ำ ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่
ลงมอืท�ำทนัที

“เพื่อให้เรือเข้าถึงท่าเราต้องแล่นเรือ บางครั้งตามลมและบาง
ครั้งต้านลม แต่เราต้องแล่นเรอื มใิช่ปล่อยเรอืให้โดนคลื่นซดั
ตามยถากรรมหรือนอนพังพาบที่สมอเรือ” – โอลิเวอร์ เวน
เดลล์ โฮล์ม (Oliver Wendell Holmes)

3. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่มีความรับผิดชอบ
ควำมรบัผดิชอบเป็นลกัษณะพื้นฐำนของมนุษย์ ซึ่งขบัเคลื่อน
ให้องค์กรด�ำเนนิไป บุคคลที่ตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบที่จะ
ท�ำให้ดีที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ รวมทั้งเห็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำและ 
รับผิดชอบในกำรท�ำสิ่งนั้นให้ส�ำเร็จถือเป็นเส้นโลหิตหลักของ

ห้องสมุด กำรมีควำมรู้สึกรับผิดชอบจูงใจให้บุคคลท�ำสิ่งที่ 
ถูกต้อง เป็นปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จจ�ำนวนมำกที่เกิดขึ้นในโลก 
และกำรขำดควำมรู้สกึรบัผดิชอบเป็นสำเหตุแห่งปัญหำมำกมำย
ในโลก ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่รบัผดิชอบต่อทุกสิ่งที่เกดิขึ้นกบัห้องสมดุ 
โดยไม่มคี�ำว่ำ ‘ถ้ำ’ ‘และ’ ‘แต่’ ควำมรบัผดิชอบจบอยูท่ี่โต๊ะของ
ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุด 

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกสทิธมิาพร้อมกบัความรบัผดิชอบ ทุกโอกาส
มาพร้อมกับภาระ และทุกการครอบครองมาพร้อมกับหน้าที่” 
– จอห์น ด ีรอ็กกี้เฟลเลอร์ จูเนยีร์ (John D. Rockefeller, 
Jr.) 

2. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่มีวิสัยทัศน์
พวกเรำทุกคนทรำบว่ำ จูลส์ เวริ์น (Jules Verne) เป็นบุคคล
ที่มีจินตนำกำรสูง แต่ดิฉันพนันได้เลยว่ำควำมคิดหลำยอย่ำง
ของเขำมำจำก ลโีอนำโด ดำ วนิช ี(Leonardo da Vinci) ชำย
ซึ่งมองเห็นเฮลิคอปเตอร์และร่มชูชีพ – ในช่วงวัยกลำงคน 
ดฉินัคดิว่ำ วอลท์ ดสินยี์ (Walt Disney) จะต้องด�ำเนนิรอย
ตำมพวกเขำในกำรสร้ำงอำณำจักรแห่งเวทย์มนตร์ของตัวเอง 
และอกีหลำยต่อหลำยคนที่มวีสิยัทศัน์ในกำรสร้ำงเขื่อน สะพำน
ขนำดใหญ่ ยำนอวกำศ คอมพิวเตอร์ แขนขำเทียม และ 
สิ่งอศัจรรย์ทำงกำรแพทย์ทุกประเภท ดฉินัเชื่อว่ำเวร์ินคงอยำก
ให้ใครสกัคนท�ำสิ่งที่หวงัให้บรรลุกลำยเป็นจรงิ และกม็ผู้ีท�ำได้
จริง ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่มีวิสัยทัศน์ในกำรโน้มน้ำวให้บุคคลอื่น
รงัสรรค์ควำมเป็นจรงิผ่ำนทำงศกัยภำพกำรเป็นผู้น�ำของเขำ
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“อะไรก็ตามที่มนุษย์ผู้หนึ่งจินตนาการได้ ก็มีมนุษย์อีกหลาย
คนทำาให้เป็นจรงิได้” – จูลส์ เวริ์น (Jules Verne) 

1. ผู้น�าท่ีย่ิงใหญ่มีคุณธรรม
ลองคดิถึงสถำนกำรณ์ที่คุณจะท�ำอะไรบำงอย่ำงได้โดยไม่มีวนั
ที่ใครจะรู้หำกคุณไม่ปรปิำกบอก จะดหีรอืเลวกไ็ม่ส�ำคญั สิ่งที่
คุณท�ำจะไม่มีวันปรำกฏ จะไม่มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ 
เชื่อมโยงถึงคุณ จะไม่มีผลสะท้อนใดๆ ต่อตัวคุณหรือคนที่ 
คุณรู้จกั แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรกระท�ำของคุณจะไม่ส่งผล
ต่อใครเลย กำรกระท�ำส่งผลต่อใครคนใดคนหนึ่งหรอืสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเสมอ เพยีงแต่ไม่มใีครสำมำรถแกะรอยกำรกระท�ำกลบัมำ
ที่คุณได้ คุณจะท�ำอะไร ค�ำตอบของค�ำถำมนี้คอืสิ่งที่ประกอบ
เป็นคุณธรรมของบุคคล

“มาตรวัดคุณธรรมที่แท้จริงของบุคคล คือสิ่งที่เขาจะทำาเมื่อ
ทราบว่าจะไม่มีใครทราบว่าเขาทำา” – โธมัส แมคคอเลย์ 
(Thomas Macaulay)

นวัตกรรมห้องสมุดแห่งศตวรรษท่ี 21
ในวิชำชีพบรรณำรักษ์ เรำมักอำศัยอดีตเป็นแนวทำงกำรคิด 

เรำพยำยำมป้องกันควำมเสี่ยงเมื่อต้องตัดสินใจเลือกกิจกรรม
ในห้องสมุดและวธิกีำรให้บรกิำร คนืวนัเหล่ำนั้นได้ผ่ำนพ้นไป
แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอนำคตที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็
นี้ เรำไม่สำมำรถพึ่งพงิกลยทุธ์ล้ำสมยัที่ว่ำ “เราทำาแบบนี้มาโดย
ตลอด” และคำดหวังว่ำจะอยู่รอด หำกคุณคิดว่ำสำมำรถ

ควบคุมควำมผันแปรภำยในศำสตร์บรรณำรักษ์ได้ คุณก�ำลัง
หลอกตัวเองเพื่อให้รู้สึกปลอดภัย อนำคตที่ไม่ชัดเจนดึงเอำ 
‘ศำสตร์’ ออกจำกศำสตร์บรรณำรักษ์ ซึ่งแทนที่ได้ด้วยเพียง
ภาวะผู้นำาที่เข้มแขง็เท่ำนั้น

เรำใช้เวลำมำกมำยอภิปรำยเกี่ยวกับนวัตกรรมและบรรณำ- 
รักษศำสตร์ในศตวรรษที่ 21 เรำพยำยำมนิยำมว่ำบรรณำ- 
รักษศำสตร์คืออะไร และมีโฉมหน้ำอย่ำงไร เรำพยำยำม
ท�ำควำมเข้ำใจบรรณำรักษศำสตร์ให้กระจ่ำงรำวกับผีเสื้อบน
แผ่นกระดำน ท�ำไมหรอื เพรำะเรำก�ำลังมองหำแม่แบบ (ฉัน
ควรท�ำอะไร) หรือบทพิสูจน์ (ฮ้ำ! ฉันเป็นบุคคลที่สร้ำง
นวตักรรม!) ผู้คนถำมฉนัเนอืงๆ ว่ำ “แล้วอะไรเป็นนวตักรรม
ห้องสมุดที่ส�ำคัญในอนำคต” ค�ำตอบของดิฉันยังเหมือนเดิม
เสมอ “ส�ำหรบัห้องสมุดแห่งไหนหรอื”

สิ่งที่เป็นนวัตกรรมส�ำหรับชุมชนหนึ่งเป็นสิ่งล้ำหลังส�ำหรับ 

อีกชุมชนหนึ่ง และเป็นควำมเสียสติส�ำหรับอีกชุมชนหนึ่ง 
ในกำรนยิำมนวตักรรม กำรรู้จกักลุ่มเป้ำหมำยของคณุ – ชมุชน
ของคุณเอง – เป็นสิ่งที่ส�ำคญัอย่ำงยิ่งยวด สิ่งที่เรำต้องท�ำเพื่อ
ให้เหน็ภำพเหล่ำนี้คอื กำรอ่ำนทวนพำดหวัข่ำวประจ�ำสปัดำห์

ห้องสมุดประชาชนเออร์วิงเผยรายการใหม่!!
ห้องสมดุประชำชนเออร์วงิ (Irving Public Library) ประกำศ
กำรเปิดตัวระบบรำยกำรออนไลน์ใหม่ที่ล�้ำสมัย นำมว่ำ 
Polaris ซึ่งใช้ติดตำมวัสดุห้องสมุดและบันทึกผู้ใช้บริกำร 
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นอกจำกนี้ ผู้ใช้บรกิำรยงัสำมำรถจองและท�ำรำยกำรยมืหนงัสอื
อเิลก็ทรอนกิส์ (eBooks) รวมทั้งตรวจสอบกจิกรรมที่เกดิขึ้น
ในบญัชผีู้ใช้ได้โดยตรงจำกระบบรำยกำรของห้องสมุด กำรใช้
งำนอื่นๆ ได้แก่ตวัเลอืกกำรจดัเกบ็ประวตักิำรอ่ำน กำรสร้ำงชื่อ
บัญชีผู้ใช้ด้วยตัวอักษรและตัวเลข และกำรรับข้อควำมแจ้ง
เตอืน

ห้องสมุดประชาชนแห่งใหม่เปิดตัวในเอลค์ มาวนด์ 
หลังกำรท�ำงำนมำหลำยปีเมืองเอลค์ มำวนด์ก็มีห้องสมุดเป็น
ของตนเอง อำคำรห้องสมุดประชำชนเอลค์ มำวนด์ (Elk 
Mound Public Library) ใหม่นี้เปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำรใน
วนัจนัทร์ เป็นห้องสมดุเครอืข่ำยที่มฐีำนอยูน่อกเมอืงเมโนโมน ี

เท็ด สตำร์ค (Ted Stark) ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุดประชำชน 

เมโนโมน ี(Menomonie Public Library) กล่ำวกบัผู้สื่อข่ำว
ว่ำอำคำรหลังใหม่มีทรัพยำกรทั้งหมดที่ห้องสมุดแห่งอื่นม ี
ระบบอนิเทอร์เนต็ไร้สำย คอมพวิเตอร์ หนงัสอื นติยสำรและ

อื่นๆ อีกมำกมำย เขำกล่ำวว่ำห้องสมุดแห่งนี้เชื่อมต่อกับ 

ห้องสมุดอื่นหลำยแห่ง จึงเข้ำถึงหนังสือได้รำว 1.5 ล้ำนเล่ม 
และห้องสมุดจะเปิดให้บรกิำรตั้งแต่วนัจนัทร์ถงึวนัพฤหสั 

Hoopla ในเมืองมันซี คืออะไร
ตอนนี้ ห้องสมุดประชำชนมนัซ ี (Muncie Public Library) 
ก�ำลงัน�ำเสนอ Hoopla ซึ่งเป็นบรกิำรสตรมีมิ่งดจิทิลัแบบเดยีว
กบั Netflix กำรเพิ่ม Hoopla เข้ำไปในบรกิำรของห้องสมุด 

เป็นอีกก้ำวในพันธกิจที่ประกำศว่ำจะปรับตัวให้ทันกับรูปแบบ
ที่เติบโตและพฤติกรรมของผู ้ใช ้บริกำรที่ เปลี่ยนแปลง 
ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุด เวอร์จิเนีย นิลส์ (Virginia Nilles) 
เรยีกกำรเพิ่มบรกิำรสตรมีมิ่งว่ำเป็น ‘ก้ำวธรรมชำต’ิ ในกำรรบั
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ของห้องสมุด เธอกล่ำวว่ำ “เรำสนใจใน
เทคโนโลยกี่อนที่มนัจะถอืก�ำเนดิขึ้น” 
 

ฐานข้อมูล Hoopla ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูหนัง ฟังเพลงหรือ
หนงัสอืเสยีง โดยใช้รหสัของห้องสมุด
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หอสมุดเจมส์ บี ฮันท์ จูเนียร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่ง
รัฐนอร์ธแคโรไลนา ก้าวสู่การให้บริการแบบไร้เล่ม
หนังสือ
หอสมดุเจมส์ บ ีฮนัท์ จเูนยีร์ (James B. Hunt Jr. Library) 
ณ มหำวิทยำลัยแห่งรัฐนอร์ธแคโรไลนำ (North Carolina 
State University) มีค�ำตอบต่อค�ำถำมว่ำห้องสมุดแห่ง
ศตวรรษที่ 21 คืออะไร เจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัยในเมืองรำล ี
(Raleigh) ลงทุนเงนิจ�ำนวนกว่ำ 115 ล้ำนเหรยีญสหรฐั เพื่อ
สร้ำงสิ่งที่บำงคนเรียกว่ำห้องสมุดล�้ำยุคที่สุดในโลก พวกเขำ
ต้องกำรพื้นที่ (space) ส�ำหรบัท�ำงำนร่วมกนัและโอกำสในกำร
เหน็ข้อมลูในระดบัใหญ่ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ด้วยควำมคดิ
ดังกล่ำว ทีมงำนเริ่มสร้ำงพื้นที่รูปแบบใหม่ แต่พวกเขำ

ปรำรถนำมำกกว่ำกำรตดิตั้งคอมพวิเตอร์เพิ่มขึ้นไม่กี่เครื่องและ
เก้ำอี้ยำวเพิ่มขึ้นเพยีงไม่กี่ตวั หำกจะกล่ำวว่ำพวกเขำมุ่งปฏวิตัิ
ห้องสมุดกค็งไม่เกนิควำมจรงินกั

มนัเป็นโครงสร้ำงเพรยีวบำงทนัสมยัที่ดเูหมอืนกบัโดมโินสเีงนิ
แถวแล้วแถวเล่ำเรียงตัวบนทำงลำด นักศึกษำสำมำรถยืมได้
ทุกสิ่ง ทั้งไอแพด ไมโครไทล์ (microtiles) ไปจนถงึแว่นตำ
อัจฉริยะผสำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำกกูเกิล (Google 
glass) ฝูงหุ่นยนต์เกบ็รวบรวมหนงัสอืและจดัขึ้นชั้นวำง มห้ีอง
ที่นักศึกษำสำมำรถสร้ำงแบบจ�ำลอง หอสมุดเจมส์ บี ฮันท์ 
จูเนยีร์ ต้องกำรสถำนที่ให้นกัศกึษำได้สร้ำงวหิำรแห่งศตวรรษ
ที่ 17 ขึ้นมำใหม่ด้วยระบบดจิทิลั นอกจำกนี้ ทมีนกัศกึษำและ

หุ่นยนต์จดัชั้นหนงัสอื ห้อง Game Lab
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อำจำรย์ยงัใช้ระบบดจิทิลัจ�ำลองสุนทรพจน์ของมำร์ตนิ ลูเธอร์ 
คงิ จูเนยีร์ (Martin Luther King Jr.) ณ ครสิตจกัรแบปทสิต์
ไวท์รอ็ค (White Rock Baptist Church) ในปี พ.ศ. 2503 
จอภำพสูงจำกพื้นจรดเพดำนแสดงภำพสิ่งที่คิงจะเห็นเมื่อเขำ
ทอดตำมองไปยังฝูงชน เทคโนโลยีโสตสัมผัส ปรับเสียงของ
เขำให้นกัศกึษำรู้สกึว่ำก�ำลงัฟังสุนทรพจน์ของเขำจรงิๆ 

ในตอนแรก ผู้คนมิได้แม้กระทั่งคิดว่ำพื้นที่นี้ควรจะเรียกว่ำ 
ห้องสมุด แต่ในทันทีที่ผู้คนก้ำวเข้ำไปภำยใน พวกเขำก็รู้สึก
ทนัทวี่ำนั่นเป็นจุดศูนย์กลำงของชุมชน เป็นสถำนที่ซึ่งน�ำผู้คน
มำพบกนัและให้เครื่องมอืที่พวกเขำต้องกำร เพื่อคดิ สร้ำงสรรค์ 
และเรยีนรู้

แต่ที่อกีขั้วหนึ่งกม็กีำรถกเถยีงว่ำ “ควรหรอืไม่ควรมหีนงัสอื”... 
คุณต้องไปดูที่บอสตนั
 

ท�าไมห้องสมุดประชาชนบอสตันจึงผละจากหนังสือ
วันนั้นเป็นวันท�ำควำมสะอำดห้องสมุดประชำชนบอสตัน 

(Boston Public Library) หนงัสอืหลำยหมื่นเล่มถูกดงึออก
จำกชั้นวำงในสำขำต่ำงๆ ทั้งเมอืง มห้ีองสมดุเพยีงแห่งเดยีวใน
อเมรกิำที่มปีรมิำณหนงัสอืมำกกว่ำของห้องสมุดบอสตนั หรอื
มำกกว่ำ 19 ล้ำนเล่ม ซึ่งก็คือห้องสมุดรัฐสภำแห่งอเมริกำ 
(Library of Congress) เอมี ไรอัน (Amy Ryan) ซึ่ง 
ณ ตอนนั้นด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำห้องสมุดประชำชนบอสตัน

กล่ำวว่ำกำรคัดหนังสือออกเป็นงำนมำตรฐำนรำยวันส�ำหรับ 

ห้องสมุดทุกแห่ง

แต่หนังสือจ�ำนวนมำกที่ถูกคัดออกก็เป็นหนังสือที่มีเนื้อหำ
สมบูรณ์และอยูใ่นสภำพด ีเพยีงแต่ไม่มผู้ียมืเท่ำนั้น ห้องสมดุฯ 
เน้นคดัหนงัสอืที่ไม่มกีำรยมืเป็นเวลำ 4-6 ปี ออกจำกห้องสมดุ 
และนี่ท�ำให้ชำวบอสตนัรู้สกึกงัวล ชำยคนหนึ่งกล่ำวว่ำ “ในขณะ
ที่ห้องสมดุแห่งอนำคตอำจมรูีปลกัษณ์แบบนั้น เรำก�ำลงัก้ำวเรว็
เกนิไป เรำก�ำลงัเร่งจำกจุด ก. ข้ำมไปยงัจุด ค.”
 

นวตักรรมยงัเป็นสิ่งที่เสี่ยงด้วย! ไม่ใช่กำรทดลองทุกอย่ำงกบั
นวตักรรมจะประสบควำมส�ำเรจ็! ควำมล้มเหลวเป็นปัจจยัเสี่ยง
ที่ต้องค�ำนงึถงึในกำรสร้ำงนวตักรรม ควรลงทุนแต่ในสิ่งที่คุณ
ยงัอยูร่อดได้แม้ว่ำจะสูญเสยีไป และอย่ำกลวัที่จะบอกว่ำควำม
พยำยำมของคุณล้มเหลว... อย่ำงน้อยที่สุด คุณกไ็ด้พยำยำม! 

แล้วตัวอย่ำงของ ‘นวัตกรรม’ มำกมำยและหลำกหลำยนี้ 
หมำยถึงอะไร เรำจะประนีประนอมอย่ำงไรกับข้อเท็จจริงที่ว่ำ 
นวัตกรรมบำงครั้งก็สอดประสำนและบำงครั้งก็ขัดแย้งกับ
แนวทำงอื่นในกำรสร้ำงนวตักรรมของห้องสมดุ สิ่งที่ควรระลกึ
ไว้เสมอคอื นวตักรรม (คล้ำยกบัควำมงำม) นั้นแล้วแต่สำยตำ
ผู้มอง ส�ำหรับชุมชนหนึ่งห้องสมุดที่เป็นระบบดิจิทัลเกือบ
ทั้งหมดและพื้นที่ของนักทดลองปฏิบัติลงมือท�ำ (maker’s 
space) ถอืเป็นนวตักรรม ส�ำหรบัอกีชุมชนหนึ่ง ขอแค่มเีพยีง
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ห้องสมุดก็นับเป็นนวัตกรรมแล้ว เมื่อไตร่ตรองทุกอย่ำงแล้ว 
ควำมเกี่ยวเนื่องซึ่งคุณสร้ำงให้กับห้องสมุดของคุณในชุมชน
ของคุณต่ำงหำกที่เป็นปัจจัยพิพำกษำนวัตกรรมของคุณอย่ำง
แท้จรงิ

การส่งเสริมนวัตกรรมอาศัยห้องสมุด
ช้ันเลิศ
กำรส่งเสริมนวัตกรรมไม่เพียงแต่อำศัยผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่ แต่ยัง
รวมถึงองค์กรชั้นเลิศ ควำมเป็นจริงที่โหดร้ำยคือห้องสมุด 

ส่วนใหญ่มใิช่ห้องสมุดชั้นเลศิที่มศีกัยภำพเหนอืกว่ำมำตรฐำน 
ทศันคตเิชงิบวกของพนกังำนทุกคน กำรให้บรกิำรที่เยี่ยมยอด 
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กำรเน้นผู้รบับรกิำรเป็นศนูย์กลำง กำรเป็นองค์ประกอบส�ำคญั
ของชุมชน และกำรรบัเอำนวตักรรม แม้จะมเีหตุผลมำกมำย
ส�ำหรับปรำกฏกำรณ์นี้ เป้ำหมำยของห้องสมุดทุกแห่งคือ 
กำรเป็นห้องสมุดที่ดทีี่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้

วิธีกำรบรรลุควำมเป็นเลิศท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ 
เกดิขึ้นกบัห้องสมุดของคุณเป็นประเดน็ปัญหำส�ำคญั ขั้นแรก
ในควำมพยำยำมดังกล่ำว คือกำรตระหนักถึงจุดที่คุณยืนอยู่
ในฐำนะองค์กร ขั้นที่สอง คือกำรตัดสินใจว่ำคุณอยำกเป็น
องค์กรประเภทไหน โมเดลโปรแกรมสร้ำงสมรรถนะขั้นสูง 
(High Performance Programming model หรอื HPP 
model) ซึ่งถูกสร้ำงโดย ลินดำ นีลสัน (Linda Nelson) 
และแฟรงค์ เบิร ์น (Frank Burns) (Organization 
Transformation, 1983) น�ำเสนอมุมมองในกำรประเมิน
องค์กรห้องสมุดประเภทต่ำงๆ 
• แบบตั้งรบั (reactive)
• แบบตอบสนอง (responsive) 
• แบบด�ำเนนิกำรเชงิรุก (proactive)
• แบบสมรรถนะสูง (ดเียี่ยม)

โมเดลโปรแกรมสร้ำงสมรรถนะขั้นสูงมีแนวคิดว ่ำด ้วย
กระบวนกำรและกลยุทธ์ที่จะช่วยพลิกโฉมห้องสมุดให้กลำย
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง โครงสร้ำงของโมเดลแสดงควำม
สมัพนัธ์แบบเกื้อหนุนพึ่งพำกนั ระหว่ำงสมรรถนะระดบัต่ำงๆ 
รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจถึงควำมเป็นไปได้ของสมรรถนะระดับ

สูงสูด ค�ำว่ำ ‘โปรแกรม’ ใช้เพื่อเน้นข้อเท็จจริงที่ว่ำระดับ
สมรรถนะขององค์กรในปัจจบุนัล้วนเป็นผลจำกกำรด�ำเนนิงำน
ในอดตีทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

ในท�ำนองเดยีวกนั สมรรถนะในอนำคตย่อมถกูก�ำหนดโดยกำร
วำงรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน ประเด็นส�ำคัญยิ่งนี้
เป็นกญุแจสู่กำรปลดลอ็กสมรรถนะขององค์กร ภำวะผู้น�ำเป็น
กญุแจสู่กำรวำงรูปแบบวฒันธรรมองค์กรและกำรบรหิำรจดักำร
เพื่อกำรสร้ำงนวตักรรม

องค์กรที่เผชญิกบัควำมซบัซ้อนและกำรเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 
ดังเช่นห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 จะเติบโตไปสู่รูปแบบที่มี
ควำมเชื่อมโยงและมบูีรณำกำรมำกขึ้น หรอืไม่กต็กอยูใ่นภำวะ
แตกออกเป็นเสี่ยงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ภำวะนี้ถูกเรียกว่ำภาวะแบบ 
ตั้งรับ เนื่องจำกองค์กรอยู่ในภำวะดิ้นรนเพียงเพื่ออยู่ควำม 

รอดแต่ก็กลับแตกออกเป็นเสี่ยง องค์กรที่ปรำรถนำจะวิวัฒน์
สู่ภำวะสมรรถนะสูงสำมำรถปฏิบัติตำมโมเดลโปรแกรมสร้ำง
สมรรถนะขั้นสูง ซึ่งน�ำเสนอแนวทำงส�ำหรบัผู้น�ำในกำรคดิอย่ำง
มีวิจำรณญำณ ว่ำพวกเขำจะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อก้ำวสู่
ควำมเป็นเลศิได้อย่ำงไร

ห้องสมุดแบบต้ังรับ
ภำวะตั้งรบัมใิช่ภำวะตั้งต้นขององค์กรส่วนใหญ่ อย่ำงไรกต็ำม 
นี่เป็นภำวะที่องค์กรจ�ำนวนมำกตกอยู่ในสภำพหยุดชะงักและ
ดิ้นรนเพื่อควำมอยู่รอด ในองค์กรเหล่ำนี้ สมำชิกไม่ได้มี 
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เป้ำหมำยเดียวกัน ไม่มีควำมรู้สึกต้องกำรบรรลุผลส�ำเร็จ 
ไม่ได้รู้สึกว่ำผู้น�ำให้ควำมสนใจอย่ำงแท้จริง ไม่ได้มีระบบ 

ค่ำนยิมร่วมกนั หรอืไม่ได้แสดงคุณลกัษณะของควำมเป็นเลศิ 
ผู้น�ำสวมบทบำทกำรบังคับใช้กฎและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และกระบวนกำร ผลที่ตำมมำคอืเพยีงกำรอยูร่อดกเ็ป็นสิ่งจูงใจ
ส�ำหรับบุคลำกรส่วนใหญ่ กำรขำดเป้ำหมำยร่วมมีผลกระทบ
ส�ำคญัยิ่งต่อโครงสร้ำงห้องสมุด ไม่ว่ำจะมภีำพรวมอย่ำงไรบน
กระดำษ ในควำมเป็นจริง โครงสร้ำงกลุ่มมีองค์ประกอบที่
กระจดักระจำย ซึ่งมกัมเีป้ำหมำยขดักนัและแข่งขนักนัเพื่อให้
ได้มำซึ่งทรพัยำกรและอำณำเขต

มิติที่อันตรำยยิ่งอีกประกำรหนึ่งของห้องสมุดแบบตั้งรับ คือ
กำรขำดควำมใส่ใจในบุคลำกรเกอืบจะสิ้นเชงิ ผู้ใต้บงัคบับญัชำ
ไม่เตม็ใจจะเล่ำข่ำวร้ำยกบัผู้น�ำ ผู้น�ำแทบจะไม่ชมเชยบุคลำกร
ส�ำหรับงำนที่ดี เพรำะว่ำ “นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขำได้รับเงินเดือน
เพื่อให้ท�ำ” บุคลำกรเริ่มไม่สนใจควำมเป็นไปใดๆ และ “ปิด 

ตวัเอง” ในสิ่งแวดล้อมอนัเจบ็ปวดเหล่ำนี้ นอกจำกนี้ ผู้น�ำยงั
มีส่วนท�ำให้สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ด�ำรงอยู่ถำวรโดยกำรปิดหู 

ปิดตำกับบุคลำกรและเน้นเพียงแต่ควำมส�ำเร็จที่รับรู้ระยะสั้น
จำก “กำรใช้อ�ำนำจ”

ห้องสมุดแบบตอบสนอง
กำรขับเคลื่อนห้องสมุดออกจำกกรอบคิดแบบตั้งรับไปสู่ 
ห้องสมุดที่มีกรอบคิดแบบตอบสนองต้องอำศัยวิธีกำรที่ม ี

ควำมสมดลุและรอบคอบ ซึ่งหมำยถงึควำมอดทนและภำวะผู้น�ำ 

กำรเปลี่ยนแปลงต้องเกดิขึ้นกบัสมำชกิและขององค์กรไปพร้อม
กนั ภำวะผู้น�ำเชงิบวกจะน�ำมำซึ่งแนวทำงที่สร้ำงควำมไว้วำงใจ
ซึ่งกนัและกนัเพื่อให้เป้ำหมำย ค่ำนยิม และคุณค่ำของบุคคล
เกิดควำมกระจ่ำง โมเดลสมรรถนะขั้นสูงเสนอว่ำผู้น�ำจะต้อง
เริ่มต้นด้วยกำรรวมศูนย์องค์กรให้มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน กำร
สร้ำงแผนปฏบิตักิำร กำรแก้ปัญหำ กำรสร้ำงทมีงำน และกำร
ใช้โมเดล ‘ผู้น�ำตำมสถำนกำรณ์’ (situational leadership) 
ที่พฒันำโดยเฮอร์ซย์ี (Hersey) และ แบลนชำร์ด (Blanchard) 
(Management of Organizational Behavior, 1986) 

กำรพลกิโฉมจำกห้องสมดุแบบตั้งรบัสู่แบบตอบสนองที่ประสบ
ควำมส�ำเรจ็จะท�ำให้เกดิกำรเปลี่ยนแปลงของโมเดลฯ สมำชกิ
มุง่ควำมสนใจไปที่กำรสร้ำงผลงำนปัจจุบนัผ่ำนกจิกรรมที่ได้รบั
กำรวำงแผนมำล่วงหน้ำเพื่อบรรลุเป้ำหมำยองค์กรระยะสั้นที่
ชัดเจน ผู้น�ำเป็นผู้แนะแนวและผู้ให้ค�ำปรึกษำซึ่งจูงใจสมำชิก
ในกลุ่มด้วยกำรมส่ีวนร่วมอย่ำงมคีวำมหมำย ให้รำงวลัผลงำน
ที่ยอดเยี่ยมและสร้ำงสิ่งจูงใจบนพื้นฐำนผลงำน 

ห้องสมุดแบบด�าเนินการเชิงรุก 
กรอบคิดห้องสมุดแบบเชิงรุกต้องอำศัยกำรมองไปยังอนำคต 
กำรไขว่คว้ำ และกำรรเิริ่ม ผู้น�ำต้องมมีมุมองต่ออนำคตในฐำนะ
สิ่งที่ต้องเลอืก มใิช่สิ่งที่รอวนัเกดิขึ้น ปัจจยัส�ำคญัยิ่งในกำรก้ำว
ออกจำกกรอบคิดห้องสมุดแบบตอบสนองคือ ห้องสมุดต้อง
พัฒนำค่ำนิยมที่ดี ต้องมีกำรแบ่งปันวิสัยทัศน์แห่งอนำคตให้
กว้ำงขวำงในหมู่สมำชิกบรรณำรักษ์ วิสัยทัศน์นั้นจะต้อง
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สอดคล ้องกับระบบค ่ำนิยมของพวกเขำและเป ็นพลัง 
ขบัเคลื่อนที่ดงึดดูและมพีลงั ตวัอย่ำงเช่น ประธำนำธบิดจีอห์น 
เอฟ เคนเนดไีด้น�ำเสนอวสิยัทศัน์เกี่ยวกบักำรเหยยีบดวงจนัทร์
ของมนุษย์ในปลำยทศวรรษที่ 60 แล้วนลี อำร์มสตรองกท็�ำ 
สิ่งนั้นได้ส�ำเรจ็ในเดอืนกรกฎำคม 1969 (พ.ศ. 2512)

วสิยัทศัน์แห่งอนำคตต้องมกีำรสื่อสำรซึ่งให้คณุค่ำกบับุคลำกร
อย่ำงสูง หรือที่เรียกว่ำความใส่ใจ บุคลำกรจะเต็มใจทุ่มเท 
ควำมพยำยำมหำกพวกเขำรู้สกึว่ำ ห้องสมุดนี้เป็นของพวกเขำ
เองและมันได้สร้ำงคุณค่ำทั้งในด้ำนตัวบุคคลและด้ำนวิชำชีพ 
วิสัยทัศน์แห่งอนำคตจะต้องสะท้อนควำมมุ่งมั่นที่มีต่อคุณค่ำ
ของมนุษย์ ซึ่งท�ำให้บุคลำกรเกิดควำมรู้สึกมีควำมหมำยใน
ตนเองและมีควำมพึงพอใจอย่ำงแท้จริง เป้ำหมำยระดับสูงมี
รำกฐำนมำจำกกำรสร้ำงคณุค่ำระดบัสูง ดงันั้น ผู้น�ำควรเปลี่ยน
พลงังำนมหำศำลที่อำจเคยทุ่มลงไปในกำรสร้ำง ด�ำรงไว้ และ
บงัคบัใช้กฎอย่ำงเป็นทำงกำร แล้วปลดปล่อยมนัเพื่อกำรบรรลุ
ภำวะที่พงึประสงค์ในอนำคต

กำรสร้ำงวฒันธรรมห้องสมดุที่ด�ำเนนิงำนแบบเชงิรุกต้องอำศยั 
‘ภำวะผู้น�ำในกำรเปลี่ยนแปลง’ (transformational leader-
ship) ซึ่งมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้ตำมในระดบัที่เข้ำถงึคุณค่ำบุคคล 
มใิช่เพยีงกระตุ้นพวกเขำในระดบัวตัถ ุแต่ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง
จะต้องเชื่อมโยงกบัผู้ตำมแบบองค์รวมด้วยกำรแสวงหำหนทำง
เพื่อพัฒนำศักยภำพของพวกเขำและตอบสนองควำมต้องกำร
ในระดบัที่สูงขึ้นไปของพวกเขำ ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง

แท้จรงิจะต้องมรีำกฐำนด้ำนคณุธรรมและควำมสจุรติที่แน่วแน่ 
ซึ่งแสดงออก ‘ผ่ำนพฤติกรรมที่สะท้อนออกมำ’ บทบำทของ
ภำวะผู้น�ำห้องสมุดแบบด�ำเนินกำรเชิงรุก คือกำรสนับสนุน 

ให้สมำชกิมเีป้ำหมำยและทกัษะที่เหมำะสม 

ห้องสมุดสมรรถนะสูง
มมุมองที่ก้ำวหน้ำมำกขึ้นอนัเกดิจำกแนวคดิห้องสมดุเชงิรุกยงั
ไม่เพยีงพอส�ำหรบักำรสร้ำงองค์กรสมรรถนะสูง ลกัษณะเฉพำะ
ของห้องสมุดที่เป็นเลิศอยู่ที่พลังงำนระดับสูงที่ปลดปล่อย 
จติวญิญำณมนษุย์และน�ำไปสู่กำรพฒันำด้ำนผลผลติที่เด่นชดั 
ผู้น�ำห้องสมุดสมรรถนะสูงคือผู้ที่พบวิธีกำรบริหำรจัดกำร
กระแสพลงังำนและจติวญิญำณมนุษย์เหล่ำนั้น ให้ควำมใส่ใจ
กบัดชันชีี้วดัด้ำนควำมทุ่มเท อกีทั้งยงัก้ำวข้ำมควำมทุ่มเทไปสู่
ผลกำรปฏบิตังิำนซึ่งเหน็ได้ชดัเจนกว่ำ 

ส�ำหรับห้องสมุดสมรรถนะสูง งำนของผู้น�ำเป็นกำรน�ำเชิง 
กลยทุธ์เพื่อให้ห้องสมดุเคลื่อนตวัไปตำมเส้นทำงที่ก�ำหนดโดย
มีวิสัยทัศน์และแผนระยะยำว ในท�ำนองเดียวกัน ระบบกำร
บริหำรผลงำนที่จ�ำเป็นส�ำหรับห้องสมุดแบบด�ำเนินกำรเชิงรุก 
คือกำรให้ควำมหมำยเป็นพิเศษกับห้องสมุดที่มีสมรรถนะสูง 
เนื่องด้วยห้องสมดุประเภทนี้มกีำรออกแบบแผนเพื่อกำรววิฒัน์
ไปข้ำงหน้ำ

คุณลักษณะส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งของกรอบคิดห้องสมุด 

เชิงรุก คือกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำอภิระบบ (metasystems) 
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ไปพร้อมกับพัฒนำระบบแบบเป็นทำงกำร อภิระบบคือ
โครงสร้ำงที่ไม่เป็นทำงกำรของห้องสมุด เป็นสภำพแวดล้อม
ทำงวัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิดกลุ่มหรือพื้นที่แห่งควำมเป็นเลิศ 
โครงสร้ำงดังกล่ำวสนับสนุนให้ผู้น�ำเริ่มสร้ำงระบบค่ำนิยมที่
ปรำรถนำและเริ่มฉำยแววแห่งควำมส�ำเรจ็ ผู้น�ำอำจใช้อภริะบบ
เป็นมันสมองเพื่อสร้ำงควำมคิดใหม่และกำรสื่อสำรแบบสอง
ทำง ผู้น�ำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเหล่ำนี้มีอิทธิพลอันทรงคุณค่ำที่
มอิำจลดทอนควำมส�ำคญัหรอืมองข้ำมได้

ผู้น�ำชั้นเลศิต้องเหน็ห้องสมดุของพวกเขำเป็นปัจจยัเกื้อหนนุใน
กำรมีส่วนร่วมที่ส�ำคัญของชุมชน จุดมุ่งเน้นของห้องสมุด
สมรรถนะสูงคือกำรบรรลุมำตรฐำนควำมเป็นเลิศขั้นสูงผ่ำน
กระบวนกำรแสวงหำควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ กำรแสวงหำเส้นทำง
แห่งโอกำสสำยใหม่ และกำรกระตุ้นจิตวิญญำณมนุษย์ 
นอกจำกกำรพัฒนำทีมงำนที่เหนียวแน่นและองคำพยพที่สอด
ประสำนกนัแล้ว ผู้น�ำสมรรถนะสูงยงัมองหำวธิกีำรสร้ำงควำม
แข็งแกร่งด้วยกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พวกเขำมีควำม
เข้ำใจในเรื่องกำรใช้พิธีกำรและพิธีกรรมเพื่อสร้ำงและธ�ำรงไว้
ซึ่งต�ำนำนดีๆ และประเพณีที่น่ำภำคภูมิ สิ่งเหล่ำนี้เป็นมรดก
อันน่ำภูมิใจที่สมำชิกห้องสมุดแต่ละคนจะรักษำและถ่ำยทอด 
ควำมใส่ใจในวฒันธรรมองค์กรนี้จะท�ำให้ผู้น�ำสำมำรถสนบัสนนุ
บุคลำกรให้บรรลุควำมเป็นเลิศภำยในกรอบเป้ำหมำยและ
วตัถุประสงค์ของห้องสมุด

ผู้น�ำห้องสมุดสมรรถนะสูงไม่เพียงแต่มีควำมสำมำรถอันเป็น
เอกลักษณ์ในกำรมองกำรณ์ไกลไปในอนำคตและหลอมรวม
ห้องสมุดกับวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมเท่ำนั้น แต่พวกเขำยังมี
ศักยภำพและควำมกล้ำหำญที่จะโน้มน�ำให้บุคลำกรท�ำสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งให้เป็นจริง นั่นคือกำรสร้ำงนวัตกรรม! ผู้น�ำเหล่ำนี้น�ำ
องค์กรด้วยควำมสำมำรถและควำมเต็มใจของพวกเขำที่จะให้
อ�ำนำจกบัผู้ตำม ผลกัดนัอ�ำนำจไปสู่มอืของบุคลำกรเพื่อให้พวก
เขำมีพลังและเสรีภำพในกำรแสวงหำควำมท้ำทำย ควำม
สร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือผู้น�ำเหล่ำนี้ 
น�ำองค์กรด้วยควำมเอำใจใส่ในตัวผู้ตำมอย่ำงแท้จริง ซึ่งจะ
สร้ำงควำมรู้สกึร่วมและควำมจงรกัภกัด ีอนัเป็นจดุก�ำเนดิของ
ควำมเป็นเลศิ

กล่ำวโดยสรุป โมเดลโปรแกรมกำรสร้ำงสมรรถนะระดับสูง
เป็นกรอบคดิที่เป็นประโยชน์ในกำรท�ำควำมเข้ำใจประสทิธภิำพ
กำรปฏบิตังิำนระดบัต่ำงๆ ที่ห้องสมุดจะท�ำให้เกดิขึ้นได้ รวม
ทั้งกรอบอ้ำงองิเชงิวฒันธรรมที่สมัพนัธ์กบัแต่ละระดบั ที่ระดบั
ตั้งรับ ห้องสมุดติดอยู่ในกับดักควำมจ�ำเป็น เนื่องจำกผู้น�ำ
ค�ำนึงถึงแต่เรื่องควำมอยู่รอด กำรบังคับใช้กฎ นโยบำยเก่ำ 
รวมทั้งกำรรักษำระบบเดิมเป็นหลัก ที่ระดับตอบสนอง 
ห้องสมุดจดักำรกบัสิ่งจ�ำเป็นได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เนื่องจำก
ผู้น�ำค�ำนึงถึงกำรสร้ำงทีมงำนที่ยึดโยงเหนียวแน่นและกำร 
แก้ปัญหำที่เกดิขึ้นเป็นหลกั ที่ระดบัด�ำเนนิกำรเชงิรุก ห้องสมดุ
มุ่งเน้นกำรบรรลุผลลัพธ์ระยะยำวและผู้น�ำค�ำนึงถึงกำรพัฒนำ
ระบบบุคลำกรที่หลอมรวมและพฒันำเพื่อกำรสร้ำงอนำคตที่ดี
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มเีป้ำหมำยเป็นหลกั ที่ระดบัสมรรถนะสูง ห้องสมุดขบัเคลื่อน
ด้วยควำมตื่นเต้นและจิตวิญญำณ เนื่องจำกผู้น�ำค�ำนึงถึงกำร
ให้อ�ำนำจเพิ่มเติมกับบุคลำกรเพื่อให้พวกเขำสำมำรถร่วมกัน
สร้ำงคุณูปกำรที่ส�ำคญัยิ่งต่อชุมชนที่พวกเขำรบัใช้

แนวคิดหลักในโมเดลนี้ ผู้น�ำสำมำรถเลือกใช้สมรรถนะกำร
ท�ำงำนระดบัต่ำงๆ อย่ำงพึ่งพำสอดคล้องกนัและมปีระสทิธภิำพ 
ห้องสมุดแบบด�ำเนินกำรเชิงรุกต้องด�ำเนินงำนแบบตอบสนอง
ไปด้วย ในท�ำนองเดยีวกนั ห้องสมดุสมรรถนะสูงกต้็องด�ำเนนิ
กำรเชงิรุกและมกีำรตอบสนองไปด้วย ผู้น�ำจะต้องไม่ยดึตดิกบั
กำรบรรลุภำวะในอนำคตจนกระทั่งละเลยกำรเอำใจใส่ต่อควำม
จ�ำในเป็นปัจจุบัน รวมทั้งไม่ควรจะปลดปล่อยศักยภำพของ
บุคลำกร หำกไม่แน่ใจว่ำพวกเขำได้หลอมรวมกบัพนัธกจิและ
วสิยัทศัน์ของห้องสมุดแล้วอย่ำงสมบูรณ์

บทสรุป
ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผนัแปรตลอด
เวลำ ห้องสมุดจะรุ่งเรอืงได้ต้องอำศยัแนวทำงและแนวคดิใหม่
อย่ำงสิ้นเชิง กำรสร้ำงทีมงำนที่เข้มแข็งด้ำนวัฒนธรรมเป็น 

สิ่งจ�ำเป็นในย่ำงก้ำวสู่อนำคต บุคคลเหล่ำนี้จะต้องมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ควำมหลงใหล ควำมมุ่งมั่น และควำมยืดหยุ่น 
กำรบริหำรจัดกำรบุคลิกภำพแห่งนวัตกรรมนี้ต้องใช้ผู้น�ำที่ยิ่ง
ใหญ่และห้องสมุดสมรรถนะสูงซึ่งมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศ กำร
ตระหนักและกำรบรรลุปัจจัยดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญต่อควำม
ส�ำเรจ็ นอกจำกนั้น กำรน�ำเพื่อกำรสร้ำงนวตักรรมยงัประกอบ

บรรณำนกุรม
Hill, Linda, Greg Brandeau, Emily Ruelove, and Kent 

Lineback. “The Inescapable Paradox of Managing 
Creativity.” Harvard Business Review 12 Dec. 
2012. Print. 

The High Performance Programming (HPP) model 
was created by Linda Nelson and Frank Burns 
(Organization Transformation, 1983)

Hersey and Blanchard (Management of Organizational 
Behavior, 1986)

ภำพจำก
http://irving.polarislibrary.com
http://thisbighappy.com
https://campustechnology.com
http://www.bostonmagazine.com

ด้วยกำรตระหนกัถงึควำมหมำยของนวตักรรม ถงึแม้ว่ำจะยงั
ไม่มกีำรก�ำหนดรูปโฉมที่มนัจะเป็นกต็ำม เมื่อองค์ประกอบหลกั
เหล่ำนี้เกิดขึ้น กำรบริหำรบุคลิกภำพแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้ำง
ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมไปกับกำรย่ำงก้ำวอย่ำง
ช�ำนำญกจ็ะน่ำกลวัน้อยลง!
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บทคัดย่อ: 
ห้องสมุดประชำชนในประเทศสิงคโปร์ถือก�ำเนิดขึ้นกว่ำ 50 ปี
มำแล้ว โดยนวัตกรรมกำรให้บริกำรเกิดขึ้นมำกที่สุดในช่วง 20 ปี 
ที่ผ่ำนมำ ในยุคแรก กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดใช้แรงงำน
บุคลำกรเป็นหลัก เนื่องจำกเทคโนโลยีเป็นสิ่งหำยำกและกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�ำหรับห้องสมุดมีต้นทุนสูง อย่ำงไร
ก็ตำม ในระยะ 20 ปีหลัง ต้นทุนด้ำนเทคโนโลยีลดลง 
กอปรกับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร ์
พกพำ และอุปกรณ์พกพำแพร่หลำยขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อนร่วมงำนของ
ข้ำพเจ้ำคนหนึ่งกล่ำวว่ำเมื่อเธอเดินทำงโดยรถไฟ เธอสังเกต

นวัตกรรมการให้บริการ
ของห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

ว่ำผู้โดยสำรเกือบทุกคนง่วนอยู ่กับกำรใช้โทรศัพท์มือถือ 
เธอให้ข้อคิดเห็นว่ำถ้ำทุกคนเรียนหนังสือหนักเท่ำกับที่ใช้
อินเทอร์เน็ต ทั้งหมดน่ำจะได้ 100 คะแนนเต็มในกำรสอบ

สิ่งที่เกดิขึ้นจรงิคอื เมื่อประชำชนเกอืบทุกคนเข้ำถงึอนิเทอร์เนต็
และโทรศัพท์มือถือ ห้องสมุดก็จ�ำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับ 

รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริกำร ห้องสมุด
ประชำชนในประเทศสิงคโปร์ก็มิใช่ข ้อยกเว้น ห้องสมุด
ประชำชนต้องสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถให้
บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและน่ำใช้

ปรบัปรงุและเรยีบเรยีงจำกบทควำมเรื่อง “นวตักรรมกำรให้บรกิำรของห้องสมดุ: กำรเดนิทำงของคณะกรรมกำรห้องสมดุแห่งชำตสิงิคโปร์” 
(Library Service Innovations: The National Library Board of Singapore’s Journey) เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในงำน
ประชุมวิชำกำร TK Forum 2016

เหงียน เลก ชอ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
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บริกำร ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรห้องสมุด 
แห่งชำติสิงคโปร์ได้รุกคืบในกำรแปลงวัสดุต่ำงๆ ให้อยู่ใน 

รูปแบบฐำนข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งกำรใช้เครือข่ำยทำงสังคม 
ในกำรเข้ำถงึประชำชนและผู้ใช้บรกิำรปลำยทำงเพื่อให้พวกเขำ
สำมำรถเข้ำถึงวัสดุห้องสมุดได้ง่ำยขึ้นผ่ำนทำงอุปกรณ์พกพำ
ทั้งในยำมกลำงวันและกลำงคืน บทควำมฉบับนี้จะบรรยำยถึง
พัฒนำกำรเหล่ำนี้บำงประกำร รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็น 

เกี่ยวกับทิศทำงที่ห้องสมุดจะด�ำเนินไปในอนำคตเพื่อให้แน่ใจ
ว่ำห้องสมุดจะยังคงมีบทบำทในชีวิตของประชำชนผู้ใช้บริกำร 
และห้องสมดุจะเป็นศูนย์กลำงในเส้นทำงกำรเรยีนรู้ตลอดชวีติ
ของผู้ใช้บริกำรปลำยทำง
 

ความเป็นมา
คณะกรรมกำรห้องสมุดแห่งชำติสิงคโปร์ หรือ NLB (National 
Library Board of Singapore) เป็นคณะกรรมกำรตำม
กฎหมำย ภำยใต้กระทรวงกำรสื่อสำรและสำรสนเทศ (Ministry 
of Communications and Information) NLB มีควำมเป็น
มำไม่ยำวนำนนัก โดยถือก�ำเนิดในยุคแรกที่หอสมุดแห่งชำติ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ตลอด 55 ปีที่ผ่ำนมำ หอสมดุแห่งชำติ
ได้จดัตั้งระบบห้องสมดุประชำชนจ�ำนวน 26 แห่งเพื่อให้บรกิำร
ประชำชนที่พ�ำนักอยู่ในเขตที่พักอำศัยต่ำงๆ ซึ่งแต่ละเขต 

มีประชำกรระหว่ำง 100,000 ถึง 300,000 คน ณ วันนี้ NLB 
บรหิำรงำนหอสมดุแห่งชำต ิหอจดหมำยเหตุแห่งชำต ิห้องสมดุ
ประชำชน 26 แห่ง และห้องสมุดพิเศษ 9 แห่ง นอกจำกนั้น 
NLB ยังมีหน่วยให้บริกำรที่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกับลูกค้ำ
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ทั้งในและต่ำงประเทศผ่ำนหน่วยงำนเชิงพำณิชย์ภำยใต้ชื่อ 
Cybrarian Ventures Private Limited
 

จากการเข้าถึงทางกายภาพสู่การเข้าถงึ
ผ่านระบบดิจิทัล
กำรเดินทำงของ NLB จำกกำรเข้ำถึงเนื้อหำผ่ำนวิธีกำรทำง
กำยภำพไปสู่ระบบดจิทิลัน่ำจะคล้ำยคลงึกบัห้องสมดุส่วนใหญ่
ทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจำกกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตง่ำยยิ่งขึ้น
เรื่อยๆ และกำรถือครองอุปกรณ์มือถือที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริกำร
ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้ห้องสมุดให้บริกำรที่สะดวกสบำย 
ยิ่งขึ้นผ่ำนช่องทำงดิจิทัล

ยคุที่ผู้ใช้บรกิำรห้องสมดุต้องเดนิทำงไปยงัห้องสมดุเพื่อสบืค้น
ข้อมลูที่ต้องกำรได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว ตอนนี้ผู้ใช้บรกิำรมทีำงเลอืก
ว่ำจะเดนิทำงไปยงัห้องสมุดเพื่อกำรสบืค้น หรอืจะสบืค้นข้อมลู
ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต หำกชื่อของห้องสมุดไม่ปรำกฏในกำร
สืบค้นข้อมูล วัสดุของห้องสมุดก็จะไม่ได้ถูกใช้มำกเท่ำที่อยำก
ให้เป็น

ด้วยควำมตระหนักถึงควำมเป็นจริงนี้ NLB จึงเริ่มโครงกำร
เชิงรุกในกำรขับเคลื่อนบริกำรห้องสมุดจำกกำรให้บริกำรแบบ
กำยภำพเพียงอย่ำงเดียวไปสู่กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรให้
บริกำรแบบกำยภำพและดิจิทัล ณ วันนี้ NLB ประสบควำม
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ส�ำเร็จในด้ำนกำรใช้บริกำรทรัพยำกรทั้งประเภทกำยภำพและ
ดจิทิลั เนื่องด้วยระบบอนิเทอร์เนต็และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส 
(Open source หรือ ซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด) ซึ่งท�ำให้ NLB 
ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงเนื้อหำผ่ำนทั้งทำงเว็บไซต์ของ NLB 
และโปรแกรมค้นหำบนอินเทอร์เน็ต (internet search 
engines) 

กำรยืมแบบกำยภำพเพิ่มขึ้นจำก 10 ล้ำนครั้งในปี พ.ศ. 2538 
เป็น 33.2 ล้ำนครั้งในปี พ.ศ. 2557 และกำรใช้งำนแบบดิจิทัล
นับได้ 13.5 ล้ำนครั้งในปี พ.ศ. 2557 กำรสืบค้นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์สูงเป็นประวัติกำรณ์ถึง 52.8 ล้ำนครั้งใน 

ปีเดียวกัน

การยืมหนังสือ: ปฐมกาล
เฉกเช่นเดยีวกบัห้องสมดุอื่นส่วนใหญ่ กำรด�ำเนนิกำรห้องสมดุ
ในประเทศสิงคโปร์อำศัยแรงงำนบุคลำกรจนกระทั่งทศวรรษ
ที่ 1990 ร้ำนหนังสือไม่ใช่สิ่งแพร่หลำย และแม้จะสำมำรถเข้ำ
ถึงร้ำนหนังสือได้ แต่หนังสือก็ยังมีรำคำแพงส�ำหรับคน 

ส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริกำรต้องเดินทำงไปยังห้องสมุดเพื่อจะได้
เพลิดเพลินกับทรัพยำกรและบริกำรห้องสมุด นอกจำกนี้ กำร
ไปห้องสมุดก็ไม่ง่ำยนักเนื่องจำกมีห้องสมุดจ�ำนวนไม่มำกนัก 
ข้ำพเจ้ำยังจ�ำได้ว่ำตนเองจะไปหอสมุดแห่งชำติได้เฉพำะวัน
หยุดเท่ำนั้น เนื่องจำกหอสมุดฯ อยู่ไกลจำกบ้ำนออกไปถึง 10 
กิโลเมตร ดังนั้น กำรไปหอสมุดฯ จึงเปรียบเสมือนกำร
ทัศนศึกษำที่น่ำจดจ�ำส�ำหรับพวกเรำ

เนื่องด้วยกำรด�ำเนินกำรห้องสมุดใช้แรงงำนบุคลำกรเป็น 

ส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริกำรจึงต้องต่อคิวเพื่อรับกำรบริกำรจำก 
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด หอสมุดแห่งชำติเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งจำก
ระบบที่มีหอสมุดแห่งชำติเพียงแห่งเดียวสู่ระบบที่ประกอบ
ด้วยห้องสมุดจ�ำนวน 10 แห่งระหว่ำงปี พ.ศ. 2503 และ 2537 
แต่คิวผู้ใช้บริกำรกลับยำวขึ้นทุกวัน และผู้ใช้บริกำรก็ไม่พอใจ
ที่บำงครั้งต้องเข้ำคิวนำนนับชั่วโมงเพื่อยืมและคืนหนังสือ 
ยุคนั้นเป็นยุคที่ทั้งเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดและผู้ใช้บริกำรต่ำงก็ 
ไม่มีควำมสุข

รำวปี พ.ศ. 2538 หอสมุดแห่งชำติกลำยเป็นคณะกรรมกำร
ตำมกฎหมำยและได้มโีอกำสเสนอแผนกำรลงทนุในโครงสรำ้ง 
ทรัพยำกร และบริกำรให้กับรัฐบำล เพื่อปรับปรุงคุณภำพ 

กำรให้บริกำรห้องสมุดครั้งใหญ่ NLB ได้รับกำรอนุมัติ 
งบประมำณจ�ำนวนหนึ่งล้ำนดอลลำร์สิงคโปร์จำกรัฐบำล
สิงคโปร์เพื่อกำรแปลงโฉม ขยำย และปรับปรุงบริกำร ด้วย 
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งบประมำณจ�ำนวนนี้ NLB ได้ยกระดับกำรบริกำรของห้อง
สมุดประชำชนจ�ำนวน 10 แห่งที่มีอยู่เดิมและก่อตั้งห้องสมุด
ประชำชนเพิ่มอีก 10 แห่ง ห้องสมุดส่วนใหญ่ตั้งอยู ่ใน
ศูนย์กำรค้ำที่ชำวสิงคโปร์ใช้บริกำรยำมว่ำง หรือใช้พื้นที่ร่วม
กับสถำบันชุมชนหรือพลเมืองอื่นๆ ยิ่งไปกว่ำนั้น ทรัพยำกร
และบริกำรยังได้ถูกยกระดับ รวมทั้งนวัตกรรมกำรออกแบบ
กำรให้บริกำรและกระบวนกำรออกแบบใหม่ก็ได้ถูกทดลอง
และน�ำมำใช้เป็นต้นแบบด้วย
 

การแปลงโฉมการยืมหนังสือ
กำรยืมหนังสือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นที่นิยมสูงสุดใน 
ห้องสมดุ ไม่ว่ำจะในอดตีหรอืปัจจุบนั เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรยืมหนังสือ NLB เริ่มด�ำเนินกำรเชิงรุกโดยเปลี่ยนจำก
ระบบบัตรรำยกำรห้องสมุดที่ใช้แรงงำนบุคลำกรไปสู่บริกำร
อัตโนมัติเพื่อลดเวลำกำรรอคิว 

NLB เริ่มทดลองระบบกำรยืมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องยืม
หนังสือด้วยตนเอง 3M (3M self-check machines) เครื่อง

ดังกล่ำวเป็นอุปกรณ์เสริมผลิตภำพ ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรและ 
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดไม่ต้องรออีกฝ่ำยหนึ่งในขั้นตอนกำรยืมคืน
หนังสือ ควำมท้ำทำยเพียงประกำรเดียวที่ผู้ใช้บริกำรเผชิญก็
คือ พวกเขำต้องเรียนรู้วิธีกำรวำงหนังสือในทิศทำงที่ถูกต้อง
บนเครื่องยืมหนังสือ เพื่อให้เซ็นเซอร์สัญญำณไฟอ่ำนบำร์โค้ด
บนหนังสือได้ 

แม้ว่ำแนวทำงดังกล่ำวจะฟังดูง่ำย แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้
บริกำรจ�ำนวนมำกมีปัญหำในกำรวำงหนังสือและบำงครั้งต้อง
ลองปรับทิศทำงกำรวำงหนังสือมำกกว่ำหนึ่งครั้งเพื่อให้เครื่อง
อ่ำนบำร์โค้ดได้และกำรยืมหนังสือผ่ำนเครื่องยืมหนังสือด้วย
ตนเองนั้นเสร็จสมบูรณ์ นอกจำกนี้ กำรคืนหนังสือผ่ำนเครื่อง
ยืมหนังสือด้วยตนเอง 3M ก็ไม่สะดวก 

ดังนั้น NLB จึงตัดสินใจจะเปลี่ยนไปใช้ป้ำย RFID (radio 
frequency identification tags) เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรยืมและคืนวัสดุห้องสมุด เนื่องจำกกำรท�ำรำยกำรด้วย 
RFID ไม่ต้องพึ่งพำทิศทำงกำรวำงบำร์โค้ดกับเซ็นเซอร์
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NLB โชคดีที่มีผู้จัดจ�ำหน่ำยท้องถิ่นที่พร้อมจะพัฒนำบริกำร 
ดังกล่ำวไปด้วยกัน กำรบริกำรยืมคืนหนังสือด้วยตนเองผ่ำน
ระบบ RFID จึงถูกพัฒนำและทดลองใช้ในในปี พ.ศ. 2541 
ณ ห้องสมดุสำขำล่ำสุดของ NLB ในตอนนั้นที่ Bukit Batok  
ถงึแม้ทั้งเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บรกิำรห้องสมดุจะเผชญิกบัอุปสรรค
ในช่วงแรก แต่โครงกำรกป็ระสบควำมส�ำเรจ็ภำยในเวลำเพยีง
หนึ่งปี ทั้งเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรต่ำงรู้สึกว่ำใช้บริกำรได้ง่ำย 
และระยะเวลำรอคิวเพื่อยืมและคืนวัสดุห้องสมุดยังลดจำก 
90 นำทเีหลอื 0 นำท ีสิ่งนี้ถอืเป็นควำมส�ำเรจ็ครั้งใหญ่ส�ำหรบั 
NLB หลงัจำกกำรทดลองใช้และปรบัปรุงแก้ไขบรกิำร ระบบ 
RFID กถ็กูน�ำไปใช้ในห้องสมุดประชำชนแห่งอื่นๆ ทั้งหมด ของ 
NLB
 

การใช้โทรศพัท์มือถือในการยมืหนังสือ: 
นวัตกรรมอีกขั้นในการยืมหนังสือ
บริกำรยืมหนังสือด้วยตนเองนับเป็นควำมส�ำเร็จครั้งใหญ ่

ในกำรเพิ่มผลิตภำพกำรบริกำรของ NLB ยิ่งไปกว่ำนั้น 

บริกำรนี้ยังท�ำให้ประสบกำรณ์ของผู ้ใช ้บริกำรห้องสมุด 

น่ำรื่นรมย์ยิ่งขึ้น เพรำะพวกเขำไม่ต้องรอคิวเพื่อยืมหรือคืน
หนังสืออีกต่อไป แต่สำมำรถใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรอ่ำนและ
เรียนรู้ได้

หลังจำกบรรลุผลดังกล่ำว NLB ก็เริ่มแสวงหำประสบกำรณ์
ยืมหนังสือรูปแบบใหม่ 

NLB Mobile App ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากสมาคมห้องสมุด
แห่งอเมริกา (American Library Association) ด้านโครงการ
นวัตกรรมห้องสมุดนานาชาติปี พ.ศ.2558
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รำว 5 ปีที่แล้ว กำรใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พกพำเพิ่มขึ้น
อย่ำงมหำศำล ชำวสิงคโปร์เกือบทุกคนพกโทรศัพท์มือถือ 
ดังนั้น NLB จึงเริ่มพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรให้บริกำร
ผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ ระบบบริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ
พัฒนำส�ำเร็จและเริ่มใช้จริงในห้องสมุดของ NLB ในปี พ.ศ. 
2557 ปัจจุบันนี้ ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดไม่ต้องมองหำเครื่องยืม
หนังสือด้วยตนเองเพื่อยืมวัสดุห้องสมุดอีกต่อไป พวกเขำแค่
หยิบโทรศัพท์มือถือออกมำและยืมหนังสือได้ไม่ว่ำจะอยู่ ณ ที่
ใดในห้องสมุด

ในกำรใช้บริกำรยืมหนังสือผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้บริกำร 
ห้องสมดุต้องดำวน์โหลด NLB Mobile App จำก App store 
และลงทะเบียนเป็นสมำชิก 
 

นวัตกรรมห้องสมุดเชิงกายภาพ
ในส่วนนี้ ข้ำพเจ้ำจะอภิปรำยนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับป้ำย 
ห้องสมุดดิจิทัล (digital library signage) อุปกรณ์ระบุ
ต�ำแหน่งวัสดุห้องสมุดแบบออนไลน์ (online library item 
locator) กำรใช้ระบบวิเครำะห์วิดีโอ (video analytics) และ
กระบวนกำรทดสอบหุ่นยนต์อ่ำนชั้นหนังสือ (proof-of- 
concept of a shelf-reading robot) 

ป้ายห้องสมุดดิจิทัล : ด้วยควำมแพร่หลำยของแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ปัจจุบันนี้ NLB จึงให้ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับห้องสมุด
ผ่ำนป้ำยห้องสมุดดิจิทัล กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวช่วยให้ห้อง

สมุดสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำควรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรใดกับ 

ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรในแต่ละวัน บริกำรดังกล่ำวไม่เพียงแต่เพิ่ม
ผลิตภำพในกำรท�ำงำนแต่ยังท�ำให้ห้องสมุดสำมำรถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับห้องสมุดที่เป็นปัจจุบัน นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลยังท�ำได้บ่อยครั้งขึ้น และกำรน�ำเสนอข้อมูลด้วยภำพ
ท�ำได้มำกขึ้น 

อุปกรณ์ระบุตำาแหน่งวัสดุห้องสมุดแบบออนไลน์ : อุปกรณ์นี้
ท�ำให้ห้องสมุดลดระยะเวลำในกำรหำวัสดุที่ต้องกำรให้แก่ผู้ใช้
บริกำร โดยเมื่อผู้ใช้บริกำรสืบค้นวัสดุใดก็ตำม อุปกรณ์จะ
แสดงแผนที่ไปยังวัสดุนั้นบนระบบออนไลน์ทันที
 

แผนที่ระบุตำาแหน่งวสัดุ
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ระบบวิเคราะห์วิดีโอ : ผู้บริหำรห้องสมุดทุกแห่งมักสนใจว่ำ 
ผู้ใช้บรกิำรคนใดก�ำลงัใช้บรกิำรอะไร และผู้ใช้บรกิำรกี่คนก�ำลงั
ใช้บริกำรหนึ่งๆ อยู่ กำรได้ข้อมูลลักษณะนี้จะช่วยให้ห้องสมุด
สำมำรถวำงแผนได้แม่นย�ำเกี่ยวกับประเภทบริกำรที่จะตอบ
สนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้ดียิ่งขึ้น ในห้องสมุด
ล่ำสุดของ NLB ที่ PasirRis NLB ได้ติดตั้งกล้องวิดีโอเพื่อ
บันทึกโปรโฟล์ของผู้ใช้อย่ำงรอบด้ำนทุกวัน ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมด้วยอุปกรณ์นี้จะได้รับกำรวิเครำะห์จำกคณะท�ำงำน
ห้องสมุดเป็นประจ�ำเพื่อก�ำหนดประเภทบริกำรที่ใช้งำนได้ดี
และที่ใช้งำนได้ไม่ดีนัก ณ ชั่วโมงต่ำงๆ ในแต่ละวันหรือ ณ 

วันต่ำงๆ ในแต่ละสัปดำห์ นอกจำกนี้ ระบบนี้ยังท�ำให้สำมำรถ
ระบุกลุ่มผู้ใช้บรกิำรในแต่ละบรกิำรด้วยกำรวเิครำะห์อำยเุฉลี่ย
ของผู้ใช้บริกำรประเภทนั้นๆ
 

หุ่นยนต์อ่านชั้นหนงัสอื : กำรทดลองใช้หุ่นยนต์อ่ำนชั้นหนงัสอื
ช่วยให้ NLB สำมำรถอ่ำนหนังสือบนชั้นทั้งหมดในห้องสมุด
แห่งหนึ่งด้วยระบบดิจิทัล หุ่นยนต์สำมำรถระบุได้ว่ำหนังสือ
เล่มใดอยู่บนชั้นที่ถูกต้อง หนังสือเล่มใดวำงอยู่ผิดชั้น หรือ
หนังสือเล่มใดมำจำกห้องสมุดอื่น กระบวนกำรทั้งหมดเสร็จ
สิ้นภำยในคนืเดยีว ซึ่งหำกงำนนี้ท�ำโดยคณะเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 

ผลลพัธ์ของ
การใช้ระบบวเิคราะห์วดิโีอ
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กำรตรวจสอบหนังสือทั้งหมดบนชั้นอำจกินเวลำยำวนำน 

อย่ำงยิ่ง นอกจำกนี้ กำรค้นหำหนังสือต่ำงๆ ที่มำจำกห้องสมุด
อื่นก็ท�ำได้ยำกหำกมิได้เปิดหนังสือแต่ละเล่มเพื่อตรวจสอบ
ข้อมลูภำยใน ในกำรทดลองใช้งำน หุ่นยนต์ท�ำงำนในเวลำกลำง
คืนหลังจำกที่ห้องสมุดปิดท�ำกำร และสร้ำงรำยกำรหนังสือ 
ที่อยู่ผิดชั้นหรือมำจำกห้องสมุดแห่งอื่น เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 

จึงสำมำรถหำหนังสือที่อยู ่ผิดชั้นแล้วน�ำไปจัดวำงในชั้นที่ 
ถูกต้องเพื่อให้ง่ำยต่อกำรสืบค้นของผู้ใช้บริกำร
 

นวัตกรรมด้านการวางแผน
และด�าเนินงานห้องสมุด
library@orchard : ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องสมุดส�ำหรับผู้ใช้
บรกิำรอำยรุะหว่ำง 18 ถงึ 35 ปีที่ไม่ได้ใช้บรกิำรห้องสมดุอย่ำง
สม�่ำเสมอ เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ท�ำงำนในเมืองและ 
ไม่สำมำรถเดินทำงไปห้องสมุดของ NLB ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่พัก

หุ่นยนต์อ่านชั้นหนงัสอื

อำศัยได้ ถ้ำคุณเคยมำเยือนประเทศสิงคโปร์ คุณจะทรำบว่ำ
ถนนออร์ชำร์ด (Orchard Road) เป็นถนนช็อปปิ้งหลักของ
ประเทศที่ตลอดทั้งสำยเรียงรำยไปด้วยศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่
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library@orchard เปิดให้บริกำรในปี พ.ศ. 2557 นับเป็น 

ห้องสมุดแห่งที่สองบนถนนออร์ชำร์ด ในกำรก่อตั้งห้องสมุด
แห่งนี้ NLB ใช้แนวทำงใหม่ในกำรวำงแผนและออกแบบโดย
กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคิดแบบนักออกแบบ (design 
thinking process) กำรคดิแบบนกัออกแบบเป็นกระบวนกำร
ที่ค�ำนึงถึงผู้ใช้เป็นหัวใจส�ำคัญและให้ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นของกระบวนกำรออกแบบ ด้วยหลักกำรนี้ library@
orchard บูรณำกำรควำมคิดต่ำงๆ ที่ผู้ใช้บริกำรเสนอกับห้อง
สมุด ซึ่งรวมถึงพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ส�ำหรับกิจกรรมห้องสมุด ที่
นั่งอ่ำนแบบรังไหมเพื่อเป็นพื้นที่อ่ำนหนังสือส่วนบุคคล และ
กำรจดัวำงนติยสำรให้เหน็หน้ำปก ผลลพัธ์คอืผู้ใช้ต่ำงพงึพอใจ
มำกกับกำรออกแบบห้องสมุดแห่งนี้
 

library@chinatown : ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกรำคม ปี พ.ศ. 
2556 ในกระบวนกำรนี้ NLB โชคดียิ่งที่ผู้สนับสนุนสองรำย
พร้อมที่จะระดมทุนส�ำหรับกำรก่อตั้งและด�ำเนินงำนห้องสมุด
เป็นระยะเวลำ 10 ปี นับเป็นข้อเสนอที่ NLB มิอำจปฏิเสธได้ 
เพื่อให้โครงกำรโดดเด่นยิ่งขึ้น NLB ตัดสินใจวำงแผนก่อตั้ง
ห้องสมุดซึ่งด�ำเนินกำรโดยอำสำสมัครอย่ำงแท้จริง หลังกำร
ตดัสนิใจ งำนสรรหำอำสำสมคัรกเ็ริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นกระบวนกำร
วำงแผน เนื่องด้วย NLB ต้องใช้เวลำนำนตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำร ในกำรสรรหำและฝึกฝนอำสำสมัครจ�ำนวนมำก
พอที่ยินดีจะอุทิศเวลำให้กับกำรด�ำเนินงำนห้องสมุดแห่งนี้ 
ปรำกฏว่ำแผนงำนปฏิบัติได้จริง NLB สำมำรถสรรหำอำสำ

สมัครซึ่งเต็มใจจะมำปฏิบัติงำนในห้องสมุด และห้องสมุดก็
เริ่มให้บรกิำรได้นบัจำกนั้นเป็นต้นมำ แน่นอนว่ำมคีวำมท้ำทำย
ในกระบวนกำร แต่ควำมท้ำทำยที่เกดิขึ้นกม็ใิช่อุปสรรคที่แก้ไข
ไม่ได้

library@orchard ได้เรียนรู้ประสบกำรณ์ของ library@
chinatown จึงได้รับเอำแนวทำงกำรให้อำสำสมัครมีส่วนร่วม
ในกำรด�ำเนินงำนห้องสมุดมำใช้ด้วยและควำมพยำยำมก็
ประสบผล โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้เป็นอำสำสมัครมักเป็นผู้ใช้
ห้องสมุดต่ำงๆ ของ NLB อย่ำงสม�่ำเสมอ
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นวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล
ในส่วนนี้ ขำ้พเจำ้จะอภปิรำยกระบวนกำรของประเทศสงิคโปร์
ในกำรแปลงเนื้อหำให้อยู่ในรูปแบบระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มกำร
เข้ำถึง กำรพัฒนำเทคโนโลยี OneSearch และ eReads เพื่อ
ให้กำรค้นหำและเลือกวัสดุห้องสมุดง่ำยขึ้น รวมทั้งระบบ
วิเครำะห์เนื้อหำบทควำม (text analytics) เพื่อป้อนเนื้อหำที่
เกี่ยวข้อง (relevant content) ให้กับผู้ใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในยุคแรกที่อินเทอร์เน็ตอุบัติขึ้น NLB ไม่แน่ใจว่ำจะใช้
อินเทอร์เน็ตในกำรผลักดันทรัพยำกรดิจิทัลสู่สำธำรณชน
อย่ำงไร ในปี พ.ศ. 2548 เมื่อ NLB เริ่มให้บรกิำรเนื้อหำดจิทิลั
แก่ประชำชนในรูปแบบฐำนข้อมูลบทควำมกว่ำ 1,000 เรื่องที่
บรรณำรักษ์เขียนเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ภำยใต้ชื่อ Singa-

pore Infopedia กำรให้บรกิำรเกดิขึ้นผ่ำนเวบ็ไซต์องค์กร เป็น
หลัก โดยมีกำรใช้งำนอยู่ในระดับต�่ำเพียง 400 ครั้งต่อเดือน 

หลงัจำกกำรพจิำรณำทบทวนภำยในองค์กรและกำรเรยีนรู้จำก
หน่วยงำนในแวดวงเดียวกัน คณะท�ำงำนห้องสมุดตัดสินใจว่ำ
จะต้องเรียนรู้ให้มำกขึ้นเกี่ยวกับกำรท�ำให้โปรแกรมค้นหำเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้กำรค้นคว้ำทรัพยำกรง่ำยขึ้นในขณะที่
ผู้ใช้บริกำรใช้โปรแกรมค้นหำ เช่น Google และ Yahoo 
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดได้เข้ำอบรมหลักสูตรซึ่งสอนกำรเขียน
เนื้อหำส�ำหรับอินเทอร์เน็ต และคณะท�ำงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้ปรบัโครงสร้ำงฐำนข้อมลูให้มคีวำมลกึไม่เกนิกว่ำ
สำมชั้น ซึ่งเอื้อให้โปรแกรมกำรค้นหำบนอนิเทอร์เนต็ (search 
engine) สำมำรถสืบค้นข้อมูลในฐำนของ NLB ได้

การนำาเสนอทรพัยากรของ NLB 
สู่ผู้ใช้บรกิารอย่างชาญฉลาดและ
สะดวกสบายมากขึ้น
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ควำมพยำยำมเหล่ำนี้ช่วยเพิ่มกำรเข้ำถึงทรัพยำกรอย่ำงอเนก
อนันต์ กำรใช้เนื้อหำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทุกวันนี้กำรเข้ำชม
หน้ำเว็บไซต์ Singapore Infopedia เฉพำะในปี พ.ศ. 2557 
ก็สูงถึง 3.4 ล้ำนครั้ง (page view) นับเป็นกำรใช้เนื้อหำที่
เพิ่มขึ้นถึง 700 เท่ำ

การแปลงระบบดิจิทัลครั้งใหญ่
ประสบกำรณ์เชิงบวกกับ Singapore Infopedia ท�ำให้ NLB 
ด�ำเนินกำรเชิงรุกในกำรปรับโครงสร้ำงเว็บไซต์ทั้งหมดเป็น
เว็บไซต์ย่อย (microsites) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์หนังสือ ภำพ 
และหนังสือพิมพ์ระบบดิจิทัล

กำรแปลงหนังสือพิมพ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นระบบดิจิทัล
ครั้งใหญ่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เมื่อ NLB ลงนำมในข้อตกลง
กับส�ำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์รำยใหญ่ที่สุดในประเทศ ข้อตกลง
ดังกล่ำวท�ำให้ NLB มีสิทธิให้บริกำรเข้ำถึงระยะไกล (remote 
access) ส�ำหรับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับของส�ำนักพิมพ์แก่ผู้ใช้
บรกิำร นบัตั้งแต่ฉบบัแรกที่ตพีมิพ์ในปี พ.ศ. 2388 จนถงึฉบบั
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2532 ส�ำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับหลัง
จำกนั้น ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดสำมำรถหำอ่ำนได้ ณ ห้องสมุด
แห่งใดแห่งหนึ่งของ NLB 

กำรเข้ำถึงหนังสือพิมพ์ดิจิทัลแบบระยะไกลเป็นแรงเสริมที่ 
ยอดเยี่ยมส�ำหรบันกัวจิยัที่ท�ำงำนวจิยัเกี่ยวกบัประเทศสงิคโปร์ 
ผลตอบรบัเป็นบวกอย่ำงยิ่ง โดยนกัวจิยัท่ำนหนึ่งระบุว่ำบรกิำร

หนังสือพิมพ์ดิจิทัลได้ปฏิวัติกำรท�ำวิจัยเกี่ยวกับประเทศ
สิงคโปร์ เนื่องจำกเหล่ำนักวิจัยสำมำรถเข้ำถึงหนังสือพิมพ์ได้
ทุกที่ ทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมงอย่ำงง่ำยดำย กำรใช้หนงัสอืพมิพ์
เพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดจำกผู้ใช้เพียงจ�ำนวน 3,000 คนต่อ
เดอืนในยคุที่มกีำรให้บรกิำรหนงัสอืพมิพ์ผ่ำนระบบไมโครฟิล์ม 
ไปสู่กำรเข้ำชม NewspaperSG สูงถึง 12.88 ล้ำนครั้งใน
ปัจจุบัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 358 เท่ำในปี พ.ศ. 2557 

วันนี้ หนังสือพิมพ์กว่ำ 200 ฉบับถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบ
ดจิทิลั และกำรใช้งำนทรพัยำกรที่ล�้ำค่ำเหล่ำนี้กเ็ตบิโตขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง
 

ประสบกำรณ์เดียวกับที่ NLB ได้รับจำกกำรแปลงทรัพยำกร
ที่ทรงคุณค่ำเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
และกำรน�ำทรพัยำกรเหล่ำนั้นไปสู่ผู้ใช้บรกิำร ถกูน�ำไปประยกุต์
ใช้กับวัสดุในกำรครอบครองของหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
สิงคโปร์ หรือ NAS (National Archives of Singapore) 
เมื่อหอจดหมำยเหตุฯ ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ NLB ในวันที่ 
1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555

เนื่องจำก NLB ได้สั่งสมประสบกำรณ์มำกมำยจำกกำรแปลง
ระบบดิจิทัลครั้งใหญ่และกำรพัฒนำเว็บไซต์ย่อยเพื่อเสริม 

กำรเข้ำถึงทรัพยำกร NAS จึงสำมำรถพัฒนำต่อยอดจำก
ประสบกำรณ์นี้ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจำกศูนย์ ในปีที่ผ่ำนมำ 
NAS ได้แปลงเนื้อหำที่ประชำชนเข้ำถึงได้จ�ำนวนมำกให้อยู่ใน
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ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เกดิความพยายามร่วมกนัในการแปลงเนื้อหาที่มคีุณค่าเกี่ยวกบัประเทศสงิคโปร์ ให้อยู่ในรูปแบบดจิทิลัเพื่อสร้างการเข้า
ถงึผ่านระบบดจิทิลั

รูปแบบดิจิทัล เช่น สุนทรพจน์ของหน่วยงำนของรัฐ ภำพและ
แผนที่ นอกจำกนั้น ทรัพยำกรเหล่ำนี้ยังถูกเชื่อมโยงกับ
โปรแกรมค้นหำบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
ค้นคว้ำและสร้ำงดัชนีค้นหำได้ และเนื่องจำกเนื้อหำดิจิทัลได้
ผ่ำนกระบวนกำรท�ำให้โปรแกรมค้นหำเกดิประโยชน์สูงสุด กำร
ใช้ทรัพยำกรจึงเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำชมเพียง 0.5 ล้ำนครั้งเป็น 
3.7 ล้ำนครั้งในระยะเวลำ 10 เดือน นับเป็นสถิติกำรเพิ่มขึ้น
ที่สูงถึง 750% 

จากคอมพิวเตอร์พกพาสู่แท็บเล็ตและ
โทรศัพท์มือถือ
กำรพัฒนำขั้นต่อไปเน้นที่กำรย้ำยเนื้อหำจำกคอมพิวเตอร์และ
คอมพวิเตอร์พกพำไปสู่แทบ็เลต็และโทรศพัท์มอืถอื เนื่องจำก
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด NLB ก�ำลังเปลี่ยนอุปกรณ์เข้ำถึง
ทรพัยำกรจำกคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพวิเตอร์พกพำ
เป็นอุปกรณ์มือถือ/พกพำ
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คณะท�ำงำนด้ำนนวัตกรรมของ NLB ได้พัฒนำวิธีกำรน�ำเสนอ
เนื้อหำส�ำหรับผู้ใช้บริกำรให้อยู่ในรูปแบบสนับสนุนกำรแสดง
ผลหลำยหน้ำจอ (multi-screen support) ซึ่งท�ำให้แน่ใจได้
ว่ำเนื้อหำจะถูกน�ำเสนอในลักษณะที่อ่ำนง่ำย นอกจำกนี้ยังมี
กำรสร้ำงรูปแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองอุปกรณ์แสดงผล 
(responsive web design) ที่ช่วยให้ NLB สำมำรถน�ำเสนอ
เนื้อหำใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องออกแบบหน้ำเว็บไซต์ส�ำหรับ
อุปกรณ์แสดงผลขนำดเล็กแบบใหม่
 

นอกจำกที่ได้กล่ำวมำแล้ว โสตทัศนวัสดุ (สื่อที่อยู่ในรูปแบบ
วิดีโอและเสียง) ยังถูกปรับให้เข้ำกับอุปกรณ์พกพำของผู้ใช้

บรกิำรห้องสมดุ กระบวนกำรนี้ท�ำให้ NLB สำมำรถตอบสนอง
ผู้ใช้บริกำรในรูปแบบที่พวกเขำจะเข้ำถึงทรัพยำกรที่หลำก
หลำยของ NLB ได้อย่ำงพึงพอใจมำกยิ่งขึ้น

การค้นหาแบบครั้งเดียว (OneSearch) 
ส�าหรับทรัพยากรทุกรูปแบบ
หลังจำกแปลงเนื้อหำให้ใช้งำนได้กับอุปกรณ์พกพำหลำย
ประเภทแล้ว NLB ก็เริ่มงำนเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้น
เนื้อหำทั้งหมดข้ำมฐำนอย่ำงจริงจัง ตั้งแต่หนังสือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จนถึงฐำนข้อมูลเชิงพำณิชย์ รวมทั้งทรัพยำกร
ดิจิทัลของ NLB ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ โสตวัสดุ 

การสนบัสนุนการแสดงผลหลายหน้าจอ: รูปแบบเวบ็ไซต์ที่ตอบสนองอุปกรณ์แสดงผล
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วิดีโอ ภำพและเอกสำรต้นฉบับ ระบบนี้เสร็จสมบูรณ์และเปิด
ตัวสู่สำธำรณชนในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2557 ท�ำให้ผู้ใช้บริกำร
สืบค้นข้ำมทรัพยำกรกำยภำพและดิจิทัลของ NLB ทั้งหมดได้
ง่ำยยิ่งขึ้น

การอ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eReads): 
นวตักรรมการแสดงรายการทรพัยากร
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ NLB ได้เริ่มพัฒนำทรัพยำกรดิจิทัล 
ครั้งใหญ่ เนื่องจำกเห็นได้ชัดว่ำผู้ใช้บริกำรจ�ำนวนมำกนิยมใช้
ทรพัยำกรห้องสมดุรูปแบบดจิทิลัมำกกว่ำ ด้วยระบบดจิทิลัผู้ใช้
บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรของห้องสมุดได้ทุกที่ทุกเวลำ

ตลอดระยะเวลำดงักล่ำว NLB ได้ต่อยอดให้ทรพัยำกรหนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิมตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
บริกำรได้ดีขึ้น รวมทั้งเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรที่ไม่สำมำรถเดินทำง
มำห้องสมุดเพื่อเพลิดเพลินกับทรัพยำกรและบริกำรของ 
ห้องสมุดได้ ในวันนี้ NLB มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่ำ 
3.5 ล้ำนเล่มที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ

ในโลกกำยภำพ ไม่ง่ำยที่ห้องสมุดจะจัดชั้นหนังสือใหม่ตำม
หมวดหมู่ที่ผู้ใช้บริกำรพึงใจสืบค้นทรัพยำกร ซึ่งคล้ำยกับ 

วิธีกำรที่ร้ำนหนังสือจัดแสดงหนังสือในร้ำน ปัจจุบันนี้ NLB 
จดัเรยีงทรพัยำกรกำยภำพส่วนหนึ่งตำมหมวดหมูท่ี่เป็นที่นยิม
ในกลุ่มผู้ใช้บริกำร ตัวอย่ำงหัวเรื่องในกำรจัดหมวดหมู่คือ

วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ กำรบริหำร ธุรกิจ กำรท่องเที่ยว 
และสุขภำพ อย่ำงไรก็ตำม ในโลกกำยภำพ กำรจัดหัวเรื่อง
เหล่ำนี้ใหม่บ่อยๆ และกำรเคลื่อนย้ำยหนังสือตำมที่ผู้ใช้หรือ
เมื่อผู้ใช้บริกำรต้องกำรก็เป็นเรื่องที่ท�ำได้ยำก เนื่องจำก
เกี่ยวข้องกับงำนปริมำณมหำศำล

ในโลกดิจิทัล ปริมำณงำนจะลดน้อยกว่ำเดิมมำกหำกมีกำร
พฒันำซอฟต์แวร์เพื่อกำรนี้ NLB ได้พฒันำระบบบรกิำรที่ช่วย
ให้บรรณำรักษ์สำมำรถจัดเรียงทรัพยำกรเป็นหมวดหมู่ต่ำงๆ 
ตำมควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรได้บ่อยครั้งเท่ำที่ต้องกำร ไม่ว่ำ
จะทุกวนัหรอืทุกสปัดำห์ ผลลพัธ์คอืกำรจดัหมวดหมู่ทรพัยำกร
ใหม่ท�ำเสร็จสิ้นได้ในเวลำเพียงครึ่งวันผ่ำนระบบเสมือน 

งำนกำยภำพจึงไม่จ�ำเป็นอีกต่อไปในกำรจัดเรียงทรัพยำกร
ดิจิทัล

การน�าทรัพยากรที่เก่ียวข้องไปสู่ผู ้ ใช้
ปลายทาง
จนถงึเวลำนี้ NLB พบว่ำมซีอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในท้องตลำด
ที่ท�ำให้ NLB สำมำรถแปลงกำรสืบค้นอิเล็กทรอนิกส  ์

ทุกประเภทเป็นประสบกำรณ์ค้นคว้ำที่มีคุณค่ำที่ช่วยให้ผู้ใช้
บริกำรไม่ต้องสืบค้นเพิ่มเติม NLB ได้ทดลองใช้ Mahout ซึ่ง
เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่รวบรวมบทควำมหัวข้อเดียวกัน
เข้ำไว้ด้วยกัน เช่น ประวัติศำสตร์สงครำมของสิงคโปร์ จำก
บทควำมหนังสือพิมพ์ต่ำงๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล นับเป็น
ซอฟต์แวร์ที่ท�ำให้กำรสืบค้นเป็นได้ได้โดยง่ำย
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การค้นพบเนื้อหาที่สัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาของ
องค์กรหรอืสถาบนัใด อยู่ในรูปแบบไหนและนำาเสนอด้วยภาษาอะไร

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?
ด้วยควำมพยำยำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ผู้ใช้บรกิำรเข้ำถงึ
เนื้อหำของ NLB ได้ง่ำยขึ้นมำก จำกที่ใดก็ได้และด้วย
อุปกรณ์ใดก็ได้ที่พวกเขำพกพำ 

ขณะนี้ NLB ก�ำลังแสวงหำวิธีกำรเพื่อให้ผู ้ใช้บริกำร
สำมำรถสืบค้นเนื้อหำที่เดมิสืบค้นไม่ได้ เช่น รูปภำพที่ไม่มี
ค�ำบรรยำย ซึ่งวิธีกำรหนึ่งคือกำรจับกลุ่มภำพที่เหมือนกัน 
หำกกลุ่มภำพแสดงวัตถุเดียวกัน อภิข้อมูล (metadata) 
ที่มอียูส่�ำหรบัภำพหนึ่งจะสำมำรถใช้กบัภำพอื่นที่แสดงวตัถุ
เดียวกันได้
 

นอกจำกนี้ NLB ยังก�ำลังด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรรู้ 
จ�ำใบหน้ำ (facial recognition) ลักษณะเด่นของบุคคล 
(prominent personalities) กำรประทับเวลำ (time-
stamping) วิดีโอและโสตวัสดุ เพื่อให้กำรสืบค้นและ 
ค้นพบง่ำยขึ้น กำรแปลภำษำด้วยเครื่องก็เป็นอีกศำสตร์
หนึ่งที่ NLB ก�ำลังศึกษำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง 
ต่อกำรเข้ำถงึทรพัยำกรของ NLB ที่ปัจจบุนันี้ประกอบด้วย 
4 ภำษำ ได้แก่ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำมลำยูและ 
ภำษำทมิฬ
 

สิ่งสุดท้ำยที่ NLB สนใจ คอืกำรพฒันำระบบข้อมลูชื่อถนน
และอำคำรตำมเวลำและต�ำแหน่ง ที่ปรำกฏอัตโนมัติ เพื่อ

การสบืค้น‘สิ่งที่สบืค้นไม่ได้’– ภาพที่ปราศจากคำาบรรยายสารลกัษณ์
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ให้ผู้ใช้บริกำรย้อนเวลำกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว
กับสถำนที่เหล่ำนั้นได้
 

บทสรุป
โดยสรุป ถึงแม้ว่ำ NLB จะผ่ำนกำรเดินทำงนำน
หลำยทศวรรษในกำรรังสรรค์งำนห้องสมุดทุกด้ำน
และกำรท�ำให้กำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนทรัพยำกร 
ห้องสมุดของผู้ใช้งำนง่ำยยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีงำนอีกมำก
ที่จะต้องท�ำต่อไป เรำตระหนักว่ำหำกเรำสำมำรถ
รวบรวม จัดหมวดหมู่ และท�ำให้วัสดุห้องสมุดเข้ำถึง
ได้อย่ำงสะดวกสบำย ผู้ใช้บริกำรปัจจุบันและรุ่นหลัง
จงึจะใช้ห้องสมดุและใช้บรกิำรห้องสมดุอย่ำงต่อเนื่อง
ไปในอนำคต

ภำพจำก
http://www.nlb.gov.sg
https://www.mci.gov.sg/web/department/libraries/features/libraryspaces
http://www.straitstimes.com/tech/e-books-click-with-more-library-users-in-singapore
http://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2016/02/Lib_1a.jpg
http://www.happyreading.in.th/_ile/images/450px-National_library_interior.jpg
http://www.creativemove.com/wp-content/uploads/2013/09/Untitled-130.jpg
http://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2013/12/Bishan-Public-Library-18.jpg
http://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2016/02/Lib-8a.jpg
http://www.opengovasia.com/ext/resources/images/landignpages-images/topic-new-images/23-Nov/pasir-ris-library- 

robot.jpg
https://twoweeksinsingapore.iles.wordpress.com/2010/07/p1020031.jpg

ระบบอตัโนมตัเิพื่อแสดงข้อมลู เช่น ชื่อถนนและอาคาร ตามเวลาและตำาแหน่ง
• เวลาและตำาแหน่งเป็นวิธีการพื้นฐานที่สุดสองประการที่เราจัดหมวดหมู่สิ่ง

ต่างๆ
• ระบบอัตโนมัติเพื่อแสดงข้อมูลอ้างอิงตามตำาแหน่งและเวลา (geo-and 

time-based references) จากเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ (full-text content) 
จะให้ข้อมูลได้มากกว่าการแท็กหรือการลงรหัสแฟ้มข้อมูลแบบไม่อัตโนมัต ิ
(manual tagging)
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เคยสงสัยกันหรือไม่ว่ำ เหตุใดห้องสมุดของประเทศสิงคโปร์
จึงสำมำรถพลิกโฉมกำรให้บริกำรจำกห้องสมุดแบบเก่ำ ให้
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทั้งด้ำนเนื้อหำ 
ช่องทำงในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ และกำรบริหำรจัดกำร 
ห้องสมดุ ภำยในระยะเวลำเพยีงไม่กี่ทศวรรษ จนกระทั่งได้รบั
กำรยอมรับระดับสำกลว่ำเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรพัฒนำห้องสมุด 
อกีทั้งยงัมบีทบำทในกำรให้ค�ำปรกึษำและถ่ำยทอดประสบกำรณ์
ให้กับห้องสมุดหลำยแห่งทั่วโลก

ค�ำตอบนั้นคือ กำรสร้ำงนวัตกรรม

บทควำมนี้จะน�ำเสนอที่มำที่ไปของกำรสร้ำงนวตักรรมห้องสมดุ
โดย NLB (National Library Board หรือคณะกรรมกำร
หอสมุดแห่งชำติสิงคโปร์) องค์กรที่ก�ำกับดูแลงำนด้ำน 

ห้องสมุดและจดหมำยเหตุของประเทศ ซึ่งได้วำงยุทธศำสตร์
ไว้ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงและกระบวนกำร จนน�ำมำสู่ผลส�ำเร็จที่
เป็นรูปธรรม

แกะรอย NLB Labs
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ห้องสมุดสิงคโปร์ 

เฟ้นหาสมมุติฐานท่ีใช่
NLB ได้ก ่อตั้งหน่วยงำนสนับสนุนงำนด้ำนกำรพัฒนำ
นวตักรรมห้องสมดุขึ้นโดยเฉพำะ เรยีกชื่อว่ำ NLB Labs โดย
มีศูนย์นวัตกรรมห้องสมุด (Library Innovation Centre - 
LIC) ท�ำหน้ำที่สร้ำงต้นแบบและพิสูจน์สมมุติฐำนก่อนที่จะน�ำ
มำปรับใช้จริงกับห้องสมุดในสิงคโปร์ แนวคิดตั้งต้นในกำร
พฒันำนวตักรรมห้องสมดุ มทีั้งมำจำกควำมรเิริ่มขึ้นเองภำยใน
องค์กร กำรน�ำเทคโนโลยีของภำคอุตสำหกรรมมำประยุกต์ใช้ 
หรืออำจมำจำกกรณีศึกษำของห้องสมุดแห่งอื่นทั่วโลก

NLB เชื่อว่ำไม่ใช่ทุกแนวคิดที่อยู่ในกระดำษจะประสบควำม
ส�ำเรจ็ในกำรน�ำมำใช้จรงิ จงึได้น�ำวธิีกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้
ในกำรสร้ำงต้นแบบจ�ำลองแล้วท�ำกำรพสูิจน์สมมตฐิำน (Proof-
of-Concepts หรือ PoCs) อย่ำงเป็นระบบ ยกตัวอย่ำงเช่น 
กำรจดัท�ำเครื่องกระจำยหนงัสอืเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กบั
ผู้ใช้บริกำรที่อยู่ทั่วเกำะสิงคโปร์ เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ
หลกักำรของ NLB ที่ท�ำงำนเชงิรุกโดยไม่รอคอยให้ผู้ใช้บรกิำร
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เป็นฝ่ำยเดินมำหำห้องสมุดเอง และน่ำจะเป็นที่ชื่นชอบของ 
ผู้ใช้บริกำร แต่นวัตกรรมนี้ก็ไม่ได้น�ำออกมำใช้จริงเนื่องจำก 
มีปัญหำเรื่องกำรบริหำรจัดกำร อย่ำงไรก็ตำมแทนที่จะละทิ้ง
แนวคดิที่ไม่ผ่ำนกำรพสูิจน์ NLB กย็งัคงมคีวำมพยำยำมค้นหำ
ควำมเป็นไปได้อื่นๆ ในกำรสร้ำงจุดให้บริกำรตนเองที่เข้ำถึง 
ได้ง่ำย 

NLB ได้ทุ่มเททรัพยำกรและและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่อย่ำง
สูงสุดภำยใต้ช่วงเวลำที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้สำมำรถทดสอบและ
ประเมนิค่ำควำมคดิออกมำเป็นสิ่งที่จบัต้องได้จรงิ กระบวนกำร
นี้จึงเป็นหัวใจในกำรสร้ำงนวัตกรรมของ NLB Labs
 

บ่มเพาะวฒันธรรมนวตักรรมในองค์กร
สิ่งที่ขำดไม่ได้ในกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำนวัตกรรมห้องสมุด 
ก็คือกำรสนับสนุนให ้ เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นใน 
สิ่งแวดล้อมกำรท�ำงำน NLB กระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่กล้ำที่จะก้ำว
ออกมำจำกอำณำเขตที่ปลอดภัยเพื่อค้นหำควำมเป็นไปได้
ใหม่ๆ ในกำรพลิกโฉมห้องสมุดแบบหน้ำมือเป็นหลังมือ 
นวัตกรรมเป็นมำกกว่ำเรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์ แต่เป็นกำร
แปลงควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเกิด
ประโยชน์กับองค์กร NLB เปลี่ยนหลักคิดเดิมๆ ที่เชื่อว่ำ กำร
ขับเคลื่อนที่ส�ำคัญต้องมำจำกกำรสั่งกำรระดับบน หำกแต่จะ
ต้องปลกูฝังควำมคดิรเิริ่มให้กบับุคลำกรให้กลำยเป็นนกัพฒันำ
นวัตกรรม

โครงกำรกล่องด�ำ (BlackBox Programme) เกิดขึ้นเมื่อปี 
2006 เป็นเสมือนงำน “ปล่อยของ” ที่ริเริ่มมำจำกบุคลำกรของ 
NLB ควำมโดดเด่นของกจิกรรมนี้อยูท่ี่กำรประกวดนวตักรรม
ห้องสมุด ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดจะมีโอกำสน�ำเสนอแนวคิด 
ตั้งต้นต่อผู้บริหำรอำวุโสโดยตรง ทีมที่ชนะจะได้รับกำร
สนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงด้ำนทรัพยำกร เพื่อพิสูจน์
แนวคิดตำมกระบวนกำร PoCs เป็นระยะเวลำ 6 เดือน

ทีมที่ชนะกำรประกวดในปี 2008 ได้ออกแบบเกมไพ่ซึ่งมี 
เป้ำหมำยเพื่อเพิ่มอัตรำกำรอ่ำนในกลุ่มเด็กผู้ชำยอำยุระหว่ำง 
8-11 ขวบ เพรำะเด็กผู้ชำยเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบอ่ำนหนังสือ 
มันเป็นนวัตกรรมที่เรียบง่ำย ทว่ำประสบควำมส�ำเร็จอย่ำง
เหลือเชื่อ ส่วนทีมที่ชนะเลิศในปี 2010 ได้พัฒนำโมบำย 
แอพพลิเคชั่น StreetSG ที่ผสมผสำน Augmented 
Reality (AR) โดยเชื่อมโยงสถำนที่ที่น่ำสนใจในสิงคโปร์เข้ำ
กับทรัพยำกรที่มีในห้องสมุด 
 

ในขั้นตอนกำรพสูิจน์สมมตุฐิำน นกัพฒันำนวตักรรมห้องสมดุ
หน้ำใหม่จะมโีอกำสได้ร่วมกนัท�ำงำนในศนูย์นวตักรรมห้องสมดุ 
(LIC) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ Sandbox หรือกระบะทรำย 
นักฝันทั้งหลำยสำมำรถก่อปรำสำททรำยตำมจินตนำกำรได้
อย่ำงไม่รู้จบ เพรำะมันเป็นเสมือน “ห้องทดลองที่สำมำรถล้ม
เหลวได้อย่ำงปลอดภัย” นอกจำกนี้ภำยใน LIC ยังประกอบ
ด้วยพื้นที่นิทรรศกำรเพื่อให้เพื่อนร่วมงำนหรือผู ้ที่สนใจ
สำมำรถเข้ำมำศึกษำหรือเยี่ยมชมแนวคิดด้ำนนวัตกรรม ซึ่ง 



 47

NLB เชื่อว่ำจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้ำงประสบกำรณ์ “มอง
อนำคต” ร่วมกัน และกระตุ้นให้เกิดไอเดียอื่นๆ มำกขึ้น
 

นวัตกรรมห้องสมุด
กระบวนกำรดงักล่ำวท�ำให้ NLB สำมำรถสร้ำงสรรค์นวตักรรม
ห้องสมุดขึ้นมำกมำยเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้
บริกำร รูปธรรมดังต่อไปนี้คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำ
ของ NLB Labs

พาห้องสมุดไปหาคนอ่าน
นับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 NLB ได้วำงกลยุทธ์ในกำรก่อ
ตั้งห้องสมดุร่วมกบัศนูย์กำรค้ำและศนูย์กลำงชมุชนเพื่อน�ำห้อง
สมุดออกไปยังพื้นที่ทำงสังคมและออกแบบบริกำรห้องสมุดที่
มีลักษณะเฉพำะตำมวิถีชีวิตของผู้คน จนกระทั่งประสบควำม
ส�ำเรจ็ในกำรดงึดดูชำวชมุชนและกลุ่มคนท�ำงำนให้หนัมำสนใจ

กำรอ่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มคนอำยุ 18-35 ปี ซึ่งก่อน 
หน้ำนี้ไม่ค่อยเข้ำห้องสมุด 

ตัวอย่ำงเช่น Library@Orchard เปิดให้บริกำรเมื่อปี 1999 
สะท้อนถึงควำมพยำยำมของ NLB ในกำรสร้ำงแบรนด์และ
แนวคิดว่ำด้วยประสบกำรณ์ห้องสมุดแบบใหม่ Library@
Chinatown เริ่มให้บริกำรในเดือนมกรำคม 2013 สร้ำงภำพ
ลกัษณ์และบทบำทใหม่ให้ห้องสมดุในฐำนะที่เป็นพื้นที่แห่งกำร
เรียนรู้ โดยยึดจุดแข็งเรื่องส�ำนึกชุมชนของสิงคโปร์ อีกทั้งยัง
มีกำรบริหำรจัดกำรโดยอำสำสมัครในทุกกระบวนกำร และ 
Sembawang Public Library ปรับปรุงและเปิดให้บริกำร
อีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2014 สร้ำงให้มีบรรยำกำศ
เหมือนท่ำเรือและโกดังเนื่องจำกสอดคล้องกับประวัติศำสตร์
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกระบวนกำรพัฒนำห้องสมุดโดยอำศัยเสียง
สะท้อนจำกผู้ใช้บริกำรห้องสมุดที่อยู่ในชุมชนอย่ำงจริงจัง

กจิกรรมและนทิรรศการภายใน Library Innovation Centre
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เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแบบดิจิทัล
และเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อปี 2005 ศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของสิงคโปร์ 
ได้จัดท�ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรรับรู ้ของผู ้ใช ้บริกำรที่มีต ่อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งระบุว่ำผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เลือก
ค้นคว้ำด้วย search engine มำกกว่ำใช้บริกำรของห้องสมุด 
ด้วยเหตุนี้ นอกจำก NLB จะพำห้องสมุดไปหำผู้อ่ำนด้วยกำร
ขยำยสำขำในเชิงกำยภำพ จึงได้เริ่มต้นผลักดันให้เกิดช่อง
ทำงกำรเข้ำถึงแบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพควบคู่กับกำรสร้ำง
เนื้อหำอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภำพ เพื่อน�ำหนังสือและห้องสมุด
บุกไปหำผู้อ่ำนถึงห้องนอน

ต้นไม้หนงัสอืและพื้นที่อ่านหนงัสอืแบบกึ่งส่วนตวัหรอืรงัไหม ใน Library@Orchard

เริ่มต้นด้วยกำรเปิดตวัแอพพลเิคชั่น Library in Your Pocket 
(LiYP) เมื่อปี 2009 ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูล
และบริกำรของห้องสมุดได้ง่ำยๆ ด้วยอุปกรณ์โมบำย ควำม
ส�ำเร็จของกำรทดลองและพัฒนำเทคโนโลยีนี้ ท�ำให้เกิดกำร
ต่อยอดเป็นแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ตำมมำอีกหลำยแอพพลิเคชั่น 
เช่น MobileRead ซึ่งใช้กับกิจกรรม Read! Singapore ที่
รณรงค์ให้ชำวสิงคโปร์อ่ำนหนังสือด้วยกันทั้งประเทศ ผู้ใช้
บริกำรสำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำง 
สมำร์ทโฟนได้มำกกว่ำ 300 เรื่องโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และยังม ี
NLB Mobile ที่มีจุดเด่นตรงที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสแกนบำร์
โค้ดที่ติดอยู่กับทรัพยำกรห้องสมุดเพื่อยืม-คืนหนังสือ อีกทั้ง
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ยังน�ำเทคโนโลยีระบุต�ำแหน่งมำใช้เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำรในกำรค้นหำหนังสือจำกห้องสมุดที่อยู่ใกล้พวกเขำ
ที่สุด นับเป็นจุดสูงสุดของกำรพัฒนำเครื่องมือส�ำหรับบริกำร
ตนเอง (ดูกำรใช้งำน NLB Mobile ได้ที่ https://www.
youtube.com/watch?v=gd64tInIvXw)

สิ่งที่น่ำสนใจก็คือ NLB มิได้ผูกขำดกำรถือครองเนื้อหำและ
นวัตกรรม แต่มีนโยบำยในกำรเปิดเผยนวัตกรรมทำงปัญญำ 
(Open Innovation Initiative) ท�ำให้พันธมิตรจำกภำค
อุตสำหกรรมหรอืนกัพฒันำเทคโนโลยสีำมำรถน�ำชดุข้อมลูและ
บรกิำรทำงเวบ็ไชต์ไปต่อยอดเป็นนวตักรรมใหม่ได้อย่ำงไม่สิ้น
สุด ตวัอย่ำงผลงำนแอพพลเิคชั่นที่สร้ำงสรรค์ขึ้นโดยนกัพฒันำ
อิสระ เช่น NCS nGage ซึ่งพัฒนำร่วมกับบริษัทด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เน้นกำรเลือกเนื้อหำตำมควำมต้องกำร

ของผู้อ่ำนเฉพำะกลุ่ม เช่น เด็กนักเรียน หรือพนักงำนของ
บริษัทองค์กรต่ำงๆ SG Library เป็นแอพพลิเคชั่นส�ำหรับ
ระบบปฏิบัติกำร iOS ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริกำรค้นหำทรัพยำกร
ของ NLB โดยจะทรำบว่ำสำมำรถยืมทรัพยำกรนั้นได้จำก
ที่ไหนและยังมีบทปริทัศน์ไว้ให้อ่ำนอีกด้วย BookeeSG 
แอพพลิเคชั่นส�ำหรับระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ซึ่งมุ่งเน้น
ให้ผู้ใช้บริกำรค้นหำทรัพยำกรของ NLB ได้ง่ำยและรวดเร็ว 
Bookjetty เครือข่ำยสังคมของคนรักหนังสือ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้
บริกำรสำมำรถค้นหำหนังสือจำก Amazon ไปพร้อมกับกำร
ตรวจสอบว่ำหนังสือนั้นมีอยู่ในห้องสมุดหรือไม่
 

ส่วนเนื้อหำอเิลก็ทรอนกิส์ซึ่ง NLB ได้พฒันำขึ้นเองได้แก่ คลงั
บทควำม Infopedia จดหมำยเหตุออนไลน์ eResources, 
NewspaperSG และ Singapore Memories ซึ่งมทีั้งหนงัสอื

(ซ้าย) แอพพลเิคชั่น Bookjetty (ขวา) แอพพลเิคชั่น SG Library
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อิเล็กทรอนิกส์ ภำพ แผนที่ สุนทรพจน์ ปำฐกถำ บทควำม 
และหนังสือพิมพ์อีกมำกกว่ำ 20 ล้ำนหัวข้อซึ่งครอบคลุมทุก
ช่วงของประวัติศำสตร์สิงคโปร์ เทคโนโลยีที่ NLB น�ำมำใช้
เป็นตวัช่วยเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสบืค้นกค็อื search 
engine ที่ชื่อว่ำ OneSearch ซึ่งเมื่อพิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำร
ค้นหำก็จะสำมำรถพบต�ำแหน่งของทรัพยำกรหลำกหลำย
ประเภท ทั้งหนังสือ นิตยสำร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ได้อย่ำง
ง่ำยดำย 

ปรับปรุงบริการด้วย Big Data
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อให้ NLB ใช้
ประโยชน์จำก Big Data ในกำรเจำะลึกสำรสนเทศเพื่อ
วิเครำะห์แนวโน้มกำรอ่ำนของกลุ่มลูกค้ำ รูปแบบกำรยืมคืน 
และอุปสงค์เฉพำะด้ำนของผู้ใช้บริกำร

NLB ได้ร่วมมือกับ Singapore Land Authority (SLA) 
เพื่อออกแบบเครื่องมือกำรวัดโดยใช้ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ ซึ่ง
ช่วยในกำรก�ำหนดนยิำมและกลุ่มเป้ำหมำยของห้องสมดุแต่ละ
แห่ง และสำมำรถวำงแผนทรัพยำกรให้อยู่บนพื้นฐำนควำม
ต้องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ำ เช่น สำมำรถติดตำมควำม
เคลื่อนไหวของทรพัยำกรได้แบบเรยีลไทม์หรอืเกอืบเรยีลไทม์ 
สำมำรถจัดกำรทรัพยำกรทั้งหมดที่อยู ่ในศูนย์จัดหำของ 
ห้องสมุดและโกดังภำยนอกอีกหลำยแห่ง และช่วยจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศส�ำหรับผู้ใช้บริกำรได้เป็นรำยบุคคล

การใช้ภูมิศาสตร์สารสนเทศวิเคราะห์พฤติกรรมการยืมหนังสือของ
ผู้ใช้บรกิาร

การวเิคราะห์ความต้องการทรพัยากรที่มอียู่
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ผู้น�าเทคโนโลยีสีเขียว 
หลำยปีที่ผ่ำนมำ NLB ยึดถือกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงควำม
ต้องกำรเทคโนโลยีกับควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่ำน
โครงกำรเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) และ 
นับเป็นหนึ่งในหน่วยงำนแรกๆ ของสิงคโปร์ที่ส่งเสริมเรื่อง 
ดังกล่ำว โดยมีนโยบำยมำกมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรวงจรชีวิต
ของระบบไอที เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือน cloud computing 
และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อ
ตั้งศูนย์ข้อมูลสีเขียว และ “ห้องสมุดต้นไม้” (My Tree 
House) ซึ่งเป็นห้องสมุดสีเขียวส�ำหรับเด็กแห่งแรกของโลก

NLB ได้รับกำรคัดเลือกจำก InfoComm Development 
Authority ของสิงคโปร์ให้มีส่วนร่วมในโครงกำรศึกษำน�ำร่อง
เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินเทคโนโลยีสี เขียวในสถำน 

ประกอบกำรในประเทศสิงคโปร์ น�ำมำซึ่งกำรปรับปรุง 

กรอบคิดว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมถึง
ประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้กระดำษ ของเสียจำก
เทคโนโลยี และกำรสื่อสำรทำงไกล ฯลฯ
 

กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ควำมส�ำเรจ็ในกำรพฒันำห้องสมดุของสงิคโปร์มส่ีวนส�ำคญัมำ
จำกกำรก�ำหนดโครงสร้ำงอย่ำงชัดเจนให้ NLB Labs และ 
Library Innovation Centre – LIC มีบทบำทโดยตรงใน
ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมห้องสมุด กระบวนกำรเฝ้ำสังเกต
พฤตกิรรมของผู้ใช้บรกิำรหรอืกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของห้องสมดุ
อย่ำงจริงจังและเป็นระบบ ไปสู่กำรนิยำมปัญหำที่ชัดเจนเพื่อ
ใช้ตั้งโจทย์ในกำรพัฒนำห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีกำรติดตั้ง
กล้องวิดีโอทั่วห้องสมุดเพื่อสังเกตลักษณะกำรใช้พื้นที่แต่ละ
ส่วนและพฤติกรรมกำรใช้งำนของลูกค้ำ เพื่อมองหำจุดอ่อน 

ของกำรให้บริกำรแล้วพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

ห้องสมุดต้นไม้ ตั้งอยู่ภายในอาคารของหอสมุดแห่งชาตสิงิคโปร์
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NLB Labs มีบทบำทนัยยะเดียวกันกับห้องแล็บทดลองทำง
วิทยำศำสตร์ กล่ำวคือน�ำกระบวนกำรทดสอบสมมุติฐำนมำใช้
พิสูจน์นวัตกรรมทำงสังคม เป็นกำรแปลงจินตนำกำรและ
แนวคิดให้กลำยเป็นต้นแบบที่จับต้องได้ แล้วจัดท�ำเป็น
โครงกำรน�ำร่องเพื่อทดลองปฏิบัติกำรในบริบทที่ซับซ้อนและ
มีตัวแปรใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุดภำยในระยะเวลำ 
6 เดือนซึ่งยำวนำนพอจะเห็นผลลัพธ์ ก่อนที่ห้องสมุดจะรับ
นวัตกรรมดังกล่ำวไปใช้จริงต่อไป

นวัตกรรมและกำรริเริ่มใหม่ๆ ไม่อำจงอกงำมขึ้นได้ในองค์กร
ที่ท�ำงำนโดยกำรสั่งกำรของคนที่มีอ�ำนำจเพียงไม่กี่คน หำกแต่
จะต้องแวดล้อมไปด้วยเสรีภำพทำงควำมคิด กำรยอมรับใน

ควำมหลำกหลำย และกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรเปลี่ยนแปลงองค์กรในทิศทำงที่สร้ำงสรรค์ แน่นอนว่ำกำร
ปฏิรูปวัฒนธรรมกำรท�ำงำนแบบใหม่ไม่อำจท�ำแบบถอนรำก
ถอนโคนได้ทันที เพรำะธรรมชำติขององค์กรย่อมประกอบไป
ด้วย ผู้ที่พร้อมและสำมำรถเป็นผู้น�ำในกำรเปลี่ยนแปลง ผู้ที่
เปลี่ยนแปลงได้ยำก และผู้ที่ยงัสงวนท่ำทแีต่หำกมกีำรโน้มน้ำว
ให้เห็นประโยชน์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

NLB ใช้แนวทำงสนับสนุนบุคลำกรที่มีควำมพร้อมก่อนเป็น
อันดับแรก โดยมีโครงกำร BlackBox ช่วยสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรก้ำวออกมำจำกกรอบเดิมๆ และเมื่อเล็งเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่
เหล่ำนั้นมศีกัยภำพกใ็ห้กำรสนบัสนุนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเตม็ที่
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เพื่อให้พวกเขำกล้ำท�ำสิ่งใหม่และไม่กลัวควำมล้มเหลว พื้นที่
นิทรรศกำรนวัตกรรมห้องสมุดภำยใน LIC เปรียบเสมือนสื่อ
กลำงที่ถ่ำยเทคุณค่ำของกำรริเริ่มและสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่
ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน เป็นพื้นที่ซึ่งบุคลำกรในองค์กรสำมำรถ
เรยีนรู้และชื่นชมวธิปีฏบิตัทิี่เป็นเลศิ (Best Practice) ระหว่ำง
กนั และจุดประกำยควำมคดิรเิริ่มให้แตกหน่อออกไปไม่สิ้นสุด

แหล่งข้อมลู
http://www.nlb.gov.sg/Labs/

ภำพจำก
https://www.nlb.gov.sg
http://thenewageparents.com/child-friendly-libraries-singapore/
http://www.greatdeals.com.sg/2014/10/28/library-orchard-reopens-orchard-gateway
http://www.orgnix.com/orgnix_sb/blog/national-library-board-launches-quest/
https://www.nlb.gov.sg/portals/0/IMG/About/About-NLB.jpg
http://www.channelnewsasia.com/image/1268944/1464163839000/large16x9/768/432/nlb-books.jpg
http://www.nlb.gov.sg/Portals/0/library/gallery/Yishun/Borrowing%20Stations%20-%20YIPL.jpg
http://www.channelnewsasia.com/blob/2083204/1440765250000/nlb-reservation-locker-data.jpg
https://farm1.staticlickr.com/125/422755700_8a29e303be_z.jpg?zz=1
http://referenceteamlibrary.weebly.com/uploads/1/1/8/8/11887868/941558.jpg?735
http://www.las.org.sg/wp/sjlim/iles/SPMaker3.jpg
http://citypatriots.com/Asia/singapore/tampines-library/Tampines-Library-3.jpg

นอกจำกนี้ NLB ไม่ได้ท�ำงำนแบบหัวเดียวกระเทียมลีบ แต่
มองหำพนัธมติรอย่ำงรอบด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเชื่อมโยงข้อมลู
ระหว่ำงภำครัฐด้วยกัน กำรจับมือกับภำคธุรกิจเพื่อรวบรวม
ควำมรู้และสำรสนเทศไว้ให้ครบถ้วน กำรเรียนรู้และแบ่งปัน
เทคโนโลยีกับภำคอุตสำหกรรม และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กับชุมชนและผู้คนในกำรพัฒนำห้องสมุดเพื่อให้เป็นห้องสมุด
ส�ำหรับชำวสิงคโปร์ทุกคน
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บทน�า
คนมักทึกทักกันเนืองๆ ว่ำสถำปนิกและมัณฑนำกรเป็น 

ผู้รับผิดชอบกำรรื้อสร้ำงพื้นที่และอำคำร เมื่อบรรณำรักษ์หรือ
นักกำรศึกษำได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุง
หรือบูรณะ พวกเขำมักมอบควำมรับผิดชอบในโครงกำรให้อยู่
ในควำมดูแลของบรรดำมืออำชีพที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
มำกกว่ำ

ในควำมเป็นจริง สถำปนิกหรือมัณฑนำกรมีบทบำทในกำร 
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ดังนั้น ในกรณีของ 
ห้องสมุด ควำมส�ำเร็จของโครงกำรท้ำยที่สุดแล้วจะขึ้นอยู่กับ
ควำมรู้และวิสัยทัศน์ของบรรณำรักษ์ผู้รับบริกำร (client 
librarians) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเอง กำรเป็นผู้รับบริกำรใน

โครงกำรปรับปรุงหรือบูรณะไม่ใช่งำนที่ง่ำย เขำหรือเธอต้อง
ผสำนทุกสิ่งที่ตนทรำบเกี่ยวกับวิชำชีพของตนเองเข้ำกับ 
ข้อควรตระหนักเกี่ยวกับทิศทำงและแนวคิดที่อุบัติขึ้นทั่วโลก 
รวมทั้งจะต้องใช้ควำมสร้ำงสรรค์ในกำรสังเครำะห์ปัจจัย 

เหล่ำนี้ เป็น ‘วิสัยทัศน์แห่งอนำคต’ ที่อธิบำยและให้เหตุผล
สนับสนุนได้เมื่อถูกท้ำทำยด้วยแนวคิดอื่นและวิสัยทัศน ์

คู่แข่ง กำรใช้สิ่งที่เรียนรู้จำกอดีตและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจุบัน 
เพื่อคำดกำรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคตเป็นหน้ำที่ที่เสี่ยง 
นอกจำกนี้ ควำมประหวั่นต่อควำมล้มเหลวอำจรุนแรงมำกจน
ผลักดันให้บรรณำรักษ์ผู้รับบริกำรเลือกรับเอำแนวทำงพื้นๆ 
แต่ปลอดภัย ที่รังแต่จะสร้ำงควำมผิดหวังกับผู้สนับสนุน
โครงกำรและผู้ใช้อำคำร

ปรับปรุงและเรียบเรียงจำกบทควำมเรื่อง “ห้องสมุดและพื้นที่กำรเรียนรู้ที่เหนือกว่ำ: ทิศทำงและแนวคิด” (Better Library and 
Learning Space - Trends and Ideas) เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในงำนประชุมวิชำกำร TK Forum 2017

แนวคิดใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ห้องสมุด
เลส วัตสัน
ที่ปรึกษาด้านห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้
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บทควำมนี้อภปิรำยเกี่ยวกบัอุปสรรคท้ำทำยที่เกดิกบัห้องสมดุ
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทิศทำงและแนวคิดที่อุบัติขึ้น
เกี่ยวกบักำรพฒันำพื้นที่ห้องสมดุเพื่อตอบสนองอุปสรรคท้ำทำย
เหล่ำนั้น ซึ่งจะสร้ำงพื้นฐำนในกระบวนกำรคิดใคร่ครวญถึง
ลกัษณะที่เป็นไปได้ของห้องสมุดกำยภำพแห่งอนำคต (future 
physical libraries) เนื้อหำบทควำมแบ่งเป็นสำมส่วนหลัก 
ได้แก่ กำรเรียนรู้ เทคโนโลยี และประสบกำรณ์ ทิศทำงและ
แนวคิดที่น�ำเสนอในบทควำมนี้น�ำมำจำกหนังสือ “ห้องสมุด
และพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ที่เหนือกว่ำ: โครงกำร ทิศทำง และ
แนวคิด” (Watson, 2013) ที่ข้ำพเจ้ำเป็นบรรณำธิกำร ซึ่งน�ำ
เสนอควำมคิดของผู้แต่ง 26 ท่ำนจำกหลำยสำขำอำชีพ จึง 
ไม่น่ำแปลกหำกบทควำมนี้จะเป็นเพียงเนื้อหำส่วนย่อยและ
มไิด้ครอบคลมุแนวคดิหลำกหลำยที่น�ำเสนอโดยผู้แต่งจ�ำนวน
มำกมำยในหนังสือเล่มดังกล่ำว

ความเป็นมา
ไม่น่ำกังขำเลยว่ำสิ่งแวดล้อมและพัฒนำกำรของห้องสมุดใน
สหรำชอำณำจกัรและประเทศอื่นๆ ประสบกบัภำวะยำกล�ำบำก
เนื่องจำกวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2551 ในช่วง 15 ปีแรก
ของศตวรรษนี้ เกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเงินอย่ำงรุนแรง 
จำกควำมรุ่งเรืองสู ่กำรล่มสลำย ซึ่งลดทอนควำมพร้อม 

ด้ำนทรัพยำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำครัฐ ก่อผลกระทบ 
อย่ำงใหญ่หลวงต่อห้องสมุดประชำชน

ในสหรำชอำณำจักร เอ็ด เวซีย์ (Ed Vaizey) รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวัฒนธรรม กำรสื่อสำรและอุตสำหกรรมควำมคิด
สร้ำงสรรค์ (Ministry of Culture, Communications and 
Creative Industries) ของสหรำชอำณำจักร กล่ำวอ้ำงใน
ปำฐกถำครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2555 ว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีกว่ำที่ 
คำดกำรณ์กันไว้มำก กล่ำวคือ ห้องสมุดเพียง 157 แห่งปิด 

ตัวลง และห้องสมุดอีกเพียง 225 แห่งอยู่ในภำวะเสี่ยงต่อกำร
ปิดตัว ไม่ว่ำจ�ำนวนที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นเท่ำใด ช่วงเวลำที่ 
บีบคั้นนี้เป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นกำรตั้งค�ำถำมต่อกำรคงห้อง
สมุดไว้เป็นพื้นที่กำยภำพ รวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ สังคมและพฤติกรรม ก็น�ำไปสู่
ค�ำถำมเกี่ยวกบัควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำรงไว้ซึ่งห้องสมดุกำยภำพ
ด้วย

อย่ำงไรกต็ำม เมื่อพจิำรณำรำยงำนที่ปรำกฏในสื่อสิ่งพมิพ์และ
โทรทัศน์ในช่วงไม่กี่ปีนี้ ปัจจัยกำรเงินกำรคลังดูจะเป็น
อุปสรรคท้ำทำยหนึ่งเดียวที่ส่งผลรุนแรงที่สุดต่อห้องสมุดใน
สหรำชอำณำจกัร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ห้องสมดุประชำชนระดบั
ท้องถิ่นขนำดเล็ก ถึงแม้ห้องสมุดเหล่ำนี้จะยังไม่ได้ปิดตัวลง 
แต่ก็ได้รับเงินสนับสนุนลดลงโดยเฉลี่ยถึง 7% ระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2551 - 2552 และปี พ.ศ. 2554 - 2555 (LAMPOST, 
2013) จนตกอยู่ภำยใต้แรงกดดันเข้ำใกล้กำลอวสำนมำกขึ้น
เรื่อยๆ แต่รำยงำนในสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ก็ระบุด้วยว่ำ 
ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลำ 50 ปีที่ 
ผ่ำนมำ ซึ่งสอดคล้องกับกำรที่กลุ่มต่อต้ำนกำรปิดห้องสมุด
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หรือกำรจ�ำกัดกำรให้บริกำรห้องสมุดคัดค้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
ห้องสมดุจำกบทบำทของคลงัเกบ็หนงัสอืและพื้นที่เพื่อกำรอ่ำน 
(book repository and place of reading) (Horn, 2008) 
ภำพที่พบบ่อยคือกำรที่รัฐบำลและหน่วยงำนระดับท้องถิ่น 

เพิกเฉยต่อกำรชุมนุมประท้วงต่อต้ำนกำรลดหรือปิดห้องสมุด
ในยุคที่สำรสนเทศมีปริมำณมำกมำยกว่ำที่เคยมีมำ สำมำรถ
สืบค้นได้จำกช่องทำงมำกมำยกว่ำที่เคยมีมำ และสืบค้นโดย
ผู้คนมำกมำยกว่ำที่เคยเป็นมำ 

“ระหว่ำงกำรถือก�ำเนิดของโลกและปี พ.ศ. 2546 สำรสนเทศ
ปริมำณกว่ำห้ำเอกซะไบต์ 1 ได้ถูกสร้ำงขึ้น [ขณะนี้] เรำสร้ำง
สำรสนเทศปริมำณห้ำเอกซะไบต์ทุกสองวัน” (King, 2013) 
และเนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจผสมระหว่ำงสิ่งพิมพ์กระดำษ
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คนอ่ำนหนังสือจึงเพิ่มจ�ำนวนขึ้น
มำกมำยกว่ำที่เคยเป็น (The Guardian, 2011) ผลส�ำคัญ
ประกำรหนึ่งที่กำรเตบิโตอย่ำงมโหฬำรของทรพัยำกรสำรสนเทศ
บนอินเทอร์เน็ตมีต่อห้องสมุด คือไม่เพียงสำรสนเทศจะเป็น
งำนหลักของห้องสมุดและผู้ใช้บริกำรห้องสมุดจะต้องกำรและ
ปรำรถนำจะเข้ำถงึสำรสนเทศ แต่ทรพัยำกรสำรสนเทศดงักล่ำว
ได้สร้ำงโอกำสส�ำหรับกำรเรียนรู้ส่วนบุคคลตำมอัธยำศัย 
มำกขึ้นกว่ำที่เคยเป็น สิ่งส�ำคัญคือกำรเน้นว่ำห้องสมุดเป็น 

องค์ประกอบส�ำคัญในโครงสร้ำงกำรเรียนรู้พื้นฐำนของชำติ 
เช่นเดียวกับโรงเรียน วิทยำลัย มหำวิทยำลัย หอจดหมำยเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ และเนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อควำม
ต้องกำรกำรเรียนรู้ส่วนบุคคลให้ได้รับควำมสะดวกง่ำยดำย
และมีอิสระเพิ่มขึ้น มันก็สร้ำงโอกำสให้กับห้องสมุดในกำร
ครองพื้นที่อยู่ในโครงสร้ำงกำรเรียนรู้ของชำติไปพร้อมกัน

ตำมที่ สจ๊วร์ต แบรนด์ (Stewart Brand) (1995) ได้กล่ำว
ไว้ อำคำรใหม่ (หรือที่ผ่ำนกำรปรับปรุง) ทุกหลัง รวมทั้ง 
ห้องสมุด สะท้อน “กำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับอนำคต” เนื่องจำก
พื้นที่ใหม่ไม่เพียงแต่จะต้องเหมำะสมกับเป้ำหมำยกำรใช้งำน
นบัตั้งแต่วนัแรกที่เปิดตวั แต่จะต้องเหมำะสมกบัอนำคตซึ่งยงั
ไม่เป็นที่ประจักษ์ด้วย ควำมเหมำะสมกับอนำคตเป็นอุปสรรค
ท้ำทำยยิ่งใหญ่ที่สุดที่กำรรื้อสร้ำงใดๆ ต้องเผชิญ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง เนื่องด้วย “กำรคำดกำรณ์ [เกี่ยวกับอนำคต] มัก 
ผิดพลำด!” ดังนั้นสิ่งที่แบรนด์ได้เขียนไว้ จึงมักไม่มีค�ำตอบที่
ถูกต้องตำยตัว วัตถุประสงค์ส�ำคัญประกำรหนึ่งของบทควำม
นี้ คือกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้มำกขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้น
กับกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีและประสบกำรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลของ
กำรพัฒนำห้องสมุดและพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ในช่วงต้นของ
ศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรคิดวิเครำะห์
เพื่อกำรพัฒนำต่อไป

1  เอกซะไบต์หรือเอกซำไบต์ (Exabyte) เป็นหน่วยวัดขนำดข้อมูลในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบควำมจุของหน่วยควำมจ�ำ เท่ำกับ 
หนึ่งล้ำนล้ำนล้ำน (1,000,000,000,000,000,000) ไบต์ – ผู้แปล
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คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับการเรียนรู้
ตลอดมำ ห้องสมุดเป็นพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ซึ่งสนับสนุน 

กำรท่องไปของบุคคลในโลกแห่งสำรสนเทศและควำมรู้ที่
ทรัพยำกรห้องสมุดบรรจุไว้ นอกจำกนี้ ห้องสมุดยังเป็นพื้นที่
เพื่อกำรเรียนรู้ส�ำหรับนักวิจัยและส�ำหรับผู้เรียนในฐำนะ 
นกัวจิยั ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกบัวธิกีำรใช้ทรพัยำกรห้องสมดุเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและวิธีกำรเข้ำถึงบริกำรไม่ว่ำจะผ่ำน
เอกสำรแจกผู้ใช้บริกำรหรือผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมเฉพำะก็
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของงำนห้องสมุด บทบำทนี้พัฒนำไปพร้อม
กับกำรเติบโตของทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ (e-resources) 

โดยห้องสมุดท�ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำสำรสนเทศ (information 
brokers) ด้วย

ลกัษณะดงักล่ำว ห้องสมดุจงึเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรเรยีนรู้ระดบัชำตแิละระดบันำนำชำตอิยูแ่ล้ว อย่ำงไรกต็ำม 
ห้องสมุดยังแสดงบทบำทได้อีกมำกในกำรเรียนรู้ของชุมชน 
สังคมและบุคคล ผ่ำนกำรพัฒนำกำรสนับสนุนผู้เรียนและกำร
เรียนรู้ของพวกเขำในห้องสมุดกำยภำพและห้องสมุดเสมือน 
(physical and virtual library) ควำมเข้ำใจในกำรสนับสนุน
กำรเรียนรู้ซึ่งก้ำวล�้ำกว่ำกำรให้เพียงค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้
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ห้องสมุดเป็นก้ำวส�ำคัญก้ำวแรกในกำรแสดงบทบำทที่ยิ่งใหญ่
ขึ้นนี้

ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีและ
โมเดลกำรรู้สำรสนเทศ (information literacy) ได้ถูกพัฒนำ
ขึ้นในบริบทห้องสมุด ตัวอย่ำงเช่น ในสหรำชอำณำจักร มีกำร
พัฒนำโมเดลที่เป็นระบบส�ำหรับกำรให้บริกำรฝึกอบรมและ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรู้สำรสนเทศ บำงโมเดลถูกพัฒนำจำก
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ปัจจุบัน เช่น โมเดลเสำหลักเจ็ดประกำร 
SCONUL (SCONUL seven pillars model, 2011) ซึ่ง
คล้ำยคลึงอย่ำงยิ่งกับโมเดลกำรเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ 

(David Kolb) (1984) ที่เชื่อว่ำกำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ผ่ำนระยะไตร่ตรอง (reflection) เพื่อ
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์นั้น รวมทั้งเพื่อวำงแผนและรับ
ประสบกำรณ์ครั้งใหม่

แต่กำรเปลี่ยนผ่ำนจำก “ทัศนะของผู้บริโภค” ซึ่งมองห้องสมุด
เป็นช่องทำงเข้ำถึงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ สู่กำรที่ห้องสมุดแสดง
บทบำทเชิงรุกในกระบวนกำรเรียนรู้ นับเป็นหนึ่งในอุปสรรค
ท้ำทำยส�ำคัญอันดับแรกต่อโมเดลกำรรู้สำรสนเทศและกำรมี
ส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงของห้องสมุดในกระบวนกำรเรียนรู้ 
สิ่งส�ำคัญอันดับสองคือกำรเปลี่ยนมุมมอง กล่ำวคือ ผู้บริโภค
ในห้องสมุดสมัยใหม่ (modern library) กลำยเป็นผู้สร้ำง 
ดังที่ลอร์แคน เด็มพ์ซีย์ ( Lorcan Dempsey) (2010) กล่ำว
ไว้ว่ำห้องสมุดแห่งอดีตซึ่งผู้ใช้ภำยนอกเข้ำมำรับบริกำรจำก

ทรพัยำกรภำยในสถำนที่ (outside-in library) ได้กลำยสภำพ
เป็นห้องสมดุซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถกลำยเป็นผู้สร้ำงทรพัยำกร 
รวมทั้งน�ำเสนอผลิตภัณฑ์บริกำรให้พร้อมใช้ได้ทุกแห่งโดย 
ไม่จ�ำกัดเพียงภำยในอำคำร (inside-out library) 

ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีได้กลำยเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรเข้ำถึงและกำรบริหำรสำรสนเทศ 

รวมทั้งกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ เรำก�ำลังก้ำวสู่ระยะถัดไป
ในกำรรู้ดิจิทัล สื่อ และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม (partici-
patory culture) (Jenkins, 2013) และต้องคิดทบทวน 

เกี่ยวกบักำรให้บรกิำรห้องสมดุและพื้นที่เพื่อกำรเรยีนรู้ ซึ่งเป็น
คุณูปกำรที่ห้องสมุดจะสร้ำงให้กับกำรเรียนรู้ของชุมชนและ
บุคคล และที่ส�ำคัญเรำต้องปรับทัศนะที่มีต่อผู้เรียนรู้จำก 
ผู้บริโภคสำรสนเทศเป็นผู้สร้ำงและผู้ผลิตองค์ควำมรู้

เรามีชีวิตอยู่ในยุคมโนทัศน์
เคน โรบินสัน (Ken Robinson) (2013) กล่ำวว่ำ: “ระบบการ
ศึกษาปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองอุปสรรค
ท้าทายที่เราเผชิญอยู่ในตอนนี้ ระบบการศึกษาเหล่านั้นถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในยุคก่อน การปฏิรูป
นั้นไม่เพียงพอ ระบบการศึกษาเหล่านั้นจะต้องถูกปฏิวัติ”

กำรบริหำรกำรศึกษำด้วยแนวทำง “อุตสำหกรรม” เป็นที่
คลำงแคลงอย่ำงยิ่งในปัจจุบัน ในหนังสือของแดเนียล พิงค์ 
(Daniel Pink) (2005) ชื่อ “ชุดควำมคิดใหม่” (A Whole 
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New Mind) ระบุว่ำกำรเปลี่ยนผ่ำนทำงสงัคม ที่เกดิขึ้นในช่วง
เวลำกว่ำ 200 ปี จำกยุคกสิกรรม (agricultural age) สู่ยุค
อุตสำหกรรม (industrial age) สิ้นสุดที่ยุคสำรสนเทศ/ 
ควำมรู้ (age of information/knowledge) สิ่งที่เรำอ่ำน
จ�ำนวนมำก สิ่งที่ก�ำหนดวิธีกำรออกแบบห้องสมุดของเรำ และ
สิ่งที่เรำ “สอน” ในห้องสมุดล้วนเชื่อมโยงกับสังคมสำรสนเทศ 
นอกจำกนี้ ระเบียบวิธี (methodologies) ที่เรำใช้สอนได ้

รับข้อมูลจำกแนวทำงกำรสอนในยุคอุตสำหกรรม

พงิค์ตระหนกัถงึกำรเปลี่ยนแปลงทำงสงัคมขนำนใหญ่ครั้งใหม่
ในช่วงปีแรก ๆ  ของศตวรรษที่ 21 ที่เกดิขึ้นพร้อมกบักำรก�ำเนดิ
ของสงัคมมโนทศัน์ (conceptual society) ซึ่งหมำยถงึสงัคม
ที่ให้คุณค่ำกับลักษณะบุคคล เช่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
ควำมเห็นอกเห็นใจ ว่ำเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย ์

ส่วนรวมของสังคม สังคมมโนทัศน์เป็นกำรสอดประสำน
ระหว่ำงศกัยภำพด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และสมรรถนะในกำรสร้ำง
วิถีคิดและแนวคิดใหม่ๆ (new thinking and ideas) 
ซึ่งกอปรกันเป็นพื้นฐำนใหม่ส�ำหรับกำรมีส่วนร่วมของบุคคล
ในสังคมโลกและส�ำหรับศักยภำพในกำรแข่งขันของชำต ิ

(global individual participation and national 
competitiveness) หรือ “เศรษฐกิจระบบคิด” (idea eco- 
nomy)

กำรทบทวนวิธีกำรที่จะปฏิวัติระบบกำรศึกษำจำกกำรเน้น 

กำรเรียนกำรสอนไปสู่กำรช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำทักษะ

พื้นฐำนก็เป็นสิ่งท้ำทำย กำรคิดอย่ำงจริงจังเกี่ยวกับห้องสมุด
และพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่อำศัยกำรตระหนักถึง
ธรรมชำตทิี่เปลี่ยนแปลงในกจิกรรมต่ำงๆ ของทั้งครูผู้สอนและ
ผู้เรียน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ำบริกำรและทรัพยำกรถูกใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ฟรีแมน (Freeman) (2005) มองว่ำห้องสมุด
เป็น “ส่วนต่อขยำยของห้องเรียน” และสรุปว่ำ “พื้นที่ห้องสมุด
จะต้องกอปรด้วยศิลปะวิทยำกำรสอนแนวใหม่ รวมถึงวิธีกำร
แบบพึ่งพำและแบบมีปฏิสัมพันธ์ (collaborative and 
interactive modalities)” 

ในช่วงไม่กี่ปีมำนี้ มกีำรเน้นกระบวนกำรพฒันำผู้เรยีนด้วยกำร
เรียนรู้ตำมอัธยำศัยซึ่งเกิดขึ้นนอกห้องเรียน เช่น ผลกระทบ
ของหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจ�ำนวนมำก 
(Massively Open Online Courses หรือ MOOCs) ซึ่ง
ก�ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็วในกำรอุดมศึกษำทั่วโลก เมื่อกำร
บรรยำยถูก “น�ำเสนอ” ในวงกว้ำงผ่ำนช่องทำงออนไลน์ สิ่งที่
เกิดขึ้นภำยนอกบริบทนี้จึงถือเป็นกำรเรียนรู้ “อย่ำงแท้จริง” 
ผลที่ตำมมำก็คือห้องสมุดและพื้นที่ในห้องสมุดทุกประเภทมี
บทบำทส�ำคัญกว่ำที่เคยมีมำในฐำนะพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ภำย
ใต้ระบบกำรศึกษำที่เป็นไปเพื่อสำธำรณชนอย่ำงแท้จริง ใน
ห้องเรียน “กลับด้ำน” (lflipped classroom) ดังกล่ำว ห้อง
สมุดทั้งในระบบกำรศึกษำและภำครัฐต้องกำรวิสัยทัศน์และ 
เป้ำหมำยเกี่ยวกับประชำชนและวิธีกำรเรียนรู้ของพวกเขำเพื่อ
จะสำมำรถสร้ำงคณูุปกำรอย่ำงแท้จรงิต่อกำรเรยีนรู้ที่เหมำะกบั
สังคมมโนทัศน์ ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 ด�ำเนินงำน
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ท่ำมกลำงกระแสของสำรสนเทศและเศรษฐกิจระบบคิดซึ่งให้
คุณค่ำและสนับสนุนผู้เรียนในฐำนะผู้สร้ำง รวมทั้งตระหนัก 
ถึงควำมจริงแท้ของวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม [เจนคินส์ 
(Jenkins) (2013)]

เกิดอะไรขึ้นกับการเรียนรู้ 
จอห์น ซีลีย์ บราวน์ (John Seely Brown) (Brown and 
Duguid, 2000) เชื่อว่ำ “กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรทำงสังคม
อย่ำงเห็นได้ชัด ในควำมเป็นจริง กำรเรียนรู้มิได้เกิดขึ้น 

ตอบสนองกำรสอน แต่เป็นผลจำกกรอบทำงสังคมที่ส่งเสริม
กำรเรียนรู้” ควำมรู้เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมผ่ำนกำร
สังสรรค์กันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร (informal get-togethers) 
ซึ่งกจิกรรมหลกัในกำรสงัสรรค์กนัดงักล่ำวคอืกำรสนทนำ และ
ดังที่เขำกล่ำวไว้ว่ำ

“การเรียนรู้ทุกประการเริ่มต้นที่การสนทนา” 

จริงๆ แล้ว ข้อควำมสำมัญที่ถูกละเลยได้ง่ำยนี้บ่งบอกแนวคิด
ซึ่งทรงอิทธิพลและส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวดที่เปิดโลกทัศน์ของเรำ
ว่ำ “สังคม” คืออะไร จำกมิติทำงสังคมของกระบวนกำร

ปฏสิมัพนัธ์ไปสู่มติทิำงสงัคมของกำรเรยีนรู้ กำรสนทนำซึ่งเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญในปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ มี
บทบำทหลักในกิจกรรมกำรเรียนรู้ (และกำรสอน) ทั้งหมด 
กำรสนทนำมิได้เกิดเพียงกับเพื่อนและครูผู้สอนเท่ำนั้น แต่ยัง
กินควำมถึงกำรสนทนำกับวัสดุกำรเรียนรู้ ทรัพยำกรและ
เทคโนโลยีต่ำงๆ ด้วย (โปรดดู Laurillard (2002) ส�ำหรับ
กรอบแนวคดิและกำรอภปิรำยเกี่ยวกบักำรสนทนำอย่ำงละเอยีด) 
นอกจำกนี้ กำรสนทนำยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในทฤษฎ ี

กำรเรียนรู้ปัจจุบันจ�ำนวนมำก รวมถึง แนวคิดคอนสตรัค- 
ติวิสต์เชิงสังคม (social constructivism) (กำรน�ำเสนอและ
อธิบำยของครูผู้สอน) แนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 
(constructionism) (กำรสนทนำกับตนเองซึ่งปรับเปลี่ยน
กรอบแนวคิดของตัวเรำ) และกำรเรียนรู ้ในบริบทจริง 
(situated learning) (กำรร่วมสร้ำงควำมรู้ในสถำนกำรณ์ที่
เรำประสงค์ใช้ควำมรู้นั้น)
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ควำมส�ำคัญของกำรสนทนำต่อกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพนั้น
ชัดเจนทั้งในบริบททำงสังคมและบุคคล โอกำสส�ำหรับ 
ห้องสมุดในฐำนะพื้นที่เพื่อกำรเรยีนรู้ คอืกำรมสี่วนร่วมในกำร
ปรับสมดุลใหม่นี้ อุปสรรคท้ำทำยคือกำรใช้สิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกที่เรำสร้ำงขึ้นและบริกำรที่เรำน�ำเสนอในห้องสมุดและ
พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงสมดุลใหม่ให้ระบบกำรศึกษำ
ซึ่งเน้นกำรสอนมำกเกินไป ห้องสมุดและพื้นที่กำรเรียนรู้ 
โฉมใหม่ควรจะสะท้อนควำมหลำกหลำยของรูปแบบกำร
สนทนำเพื่อสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจผ่ำน
กระบวนกำรทำงสังคม และกำรสืบค้นสำรสนเทศผ่ำน
กระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน ห้องสมุดควรสร้ำงบรรยำกำศ
และประสบกำรณ์ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้เรียนท้ำทำยและพัฒนำ 
กรอบควำมเข้ำใจของพวกเขำผ่ำนกำรสนทนำในหลำยรูปแบบ 
เท่ำที่จะเป็นไปได้ ทั้งจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไปจนถึง
กำรไตร่ตรองตำมล�ำพัง

นอกจำกนั้นกระบวนกำรที่บุคลำกรห้องสมุดมีส่วนร่วมในกำร
สนทนำและสร้ำงประสบกำรณ์ก็เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งต่อ
ประสิทธิภำพของพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ บรรณำรักษ์สำมำรถ
แสดงบทบำทส�ำคัญในกำรเรียนรู้ได้ เนื่องจำกพวกเขำมีควำม
เข้ำใจในทรพัยำกรห้องสมดุ ซึ่งเป็นวสัดพุื้นฐำนในกระบวนกำร
เรียนรู้ และในขณะนี้ ควำมหลำกหลำยของประเภททรัพยำกร
กำรศึกษำแบบเปิด (open education resources) ก�ำลัง
ขยำยตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว (Bonk, 2009) จึงสร้ำงพื้นฐำนให้
บรรณำรักษ์ใช้ประโยชน์จำกทักษะหลักของพวกเขำได้เป็น

อย่ำงดีในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรกำรเรียนรู้ (learning facilita-
tors) ของห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้

ไม่ใช่เพยีงความหลากหลายของการสนทนา แต่ยงั
รวมถึงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสนทนา
งำนวิจัยด้ำนจิตวิทยำกำรศึกษำของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ 
(Howard Gardner) (2006, 1999, 1993) ชี้ให้เห็นว่ำปัญญำ
มิได้เป็นเอกทัศน์ (singular concept) และผู้เรียนทุกคนมี
มิติแห่งปัญญำของตนที่หลำกหลำย ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนจึงมี
ปัญญำในด้ำนที่ต่ำงกัน ประเด็นที่ชัดเจนจำกงำนวิจัยของเขำ
คอืกำรมอียูข่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและควำมต้องกำร
ของผู้เรียนที่มีควำมหลำกหลำยเป็นปกติวิสัย นอกจำกนี้ ยัง
มีกำรยอมรับว่ำกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบด้ำนอำรมณ์ด้วย 
อำรมณ์ทำงบวกและทำงลบ เสริมหรือขัดขวำงกำรเรียนรู้ได้ 
เจนเซ่น (Jensen) (2005) เตือนพวกเรำว่ำอำรมณ์ไม่เพียงแต่
จะเป็นแรงผลกัดนัและอุปสรรคส�ำคญัในกำรเรยีนรู้ แต่ยงัเกดิ
ขึ้นตลอดเวลำ เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของเรำและแปรเปลี่ยน
ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ

สิ่งที่ประจักษ์ชัดอีกประกำรหนึ่ง คือธรรมชำติแห่งพลวัตของ
ควำมต้องกำรนั้นซับซ้อนเช่นเดียวกับอำรมณ์ เมื่อกอปรกับ
ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพและปัญญำ จะเกิดควำมซับซ้อนด้ำน
บริบทส่วนบุคคลในกระบวนกำรเรียนรู้ ที่ท�ำให้เรำต้องมุ่งมั่น
อย่ำงไม่หยุดยั้งในกำรท�ำควำมเข้ำใจเชิงประสบกำรณ์ว่ำ 
สิ่งแวดล้อมแบบไหนอำจเสริมการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมแบบ
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ไหนจะไม่เสริมกำรเรียนรู้ พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ซึ่งเรำสร้ำงขึ้น
สำมำรถเสริมหรือขัดขวำงกำรเรียนรู้ ครูและนักจิตวิทยำชำว
อิตำเลียนนำมว่ำ โลริส มาลากุซซี่ (Loris Malaguzzi) เชื่อ
ว่ำเด็กๆ มีพัฒนำกำรผ่ำนปฏิสัมพันธ์ เริ่มจำกผู้ใหญ่ในชีวิต
ของพวกเขำ ได้แก่ ผู้ปกครองและครู ตำมด้วยเพื่อนของพวก
เขำ และสุดท้ำยคอืสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตวัพวกเขำ มำลำกุซซี่ 
เชื่อว่ำสิ่งแวดล้อมเป็นเสมือนครูคนที่สำม

นัยบางประการต่อพื้นที่ห้องสมุด
สิ่งแวดล้อมที่เรำปฏิบัติงำนและเรียนรู้ส่งผลอย่ำงยิ่งยวดต่อ
ควำมรู้สึกและกำรเรียนรู้ของเรำ ริซโซ่ (Rizzo) (2002) ชี้แนะ
แนวทำงที่พัฒนำจำกกำรศึกษำควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุดวิชำกำรเกี่ยวกับประเภทของสิ่งแวดล้อมที่พวกเขำ
แสวงหำ โดยริซโซ่ได้จ�ำแนกพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้เป็นสี่ประเภท 
ได้แก่
(1) พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ในชุมชนซึ่งมีชีวิตชีวำและสร้ำงกำรมี

ส่วนร่วมอย่ำงมำก
(2) พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ซึ่งสร้ำงกำรพึ่งพำและปฏิสัมพันธ์

ส�ำหรับกำรสืบค้นส่วนบุคคลและกำรท�ำงำนกลุ่ม
(3) พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ซึ่งไม่ใคร่จะมีชีวิตชีวำและค่อนข้ำง

เงียบเชียบ เช่น ห้องและซุ้มหรือมุมส�ำหรับอ่ำนหนังสือ 
(4) พื้นที่เพื่อกำรเรยีนรู้ส�ำหรบักำรใคร่ครวญและด�ำดิ่งในห้วง

ควำมคิดอย่ำงเงียบเชียบ 

ประเภทพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้แบบคร่ำวๆ นี้เป็นกรอบแนวคิด
ซึ่งมีประโยชน์ในกำรคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่ห ้องสมุดแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จะสร้ำงขึ้นได้ ประเภทเหล่ำนี้มไิด้เบด็เสรจ็หรอื
ผูกขำด หำกแต่เป็นจดุเริ่มต้นสู่กำรคำดกำรณ์ กำรต่อยอดและ
กำรผสมผสำน ขอบเขตของพื้นที่ประเภทสถำนพบปะชุมนุม 
(marketplace type space) (ประเภทที่หนึ่งตำมกำรจ�ำแนก
ของริซโซ่) และพื้นที่ในศำสนสถำน (ประเภทที่สี่ตำมกำร
จ�ำแนกของริซโซ่) รวมทั้งควำมสมดุลระหว่ำงพื้นที่เพื่อกำร
เรยีนรู้ทั้งสองประเภทอำจจะผนัแปรไปตำมห้องสมดุแต่ละแห่ง 
กำรค�ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงพื้นที่ประเภทต่ำงๆ หมำยถึง
กำรพิจำรณำขอบเขตพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ทำงสังคมประเภทที่
หนึ่งและประเภทที่สองซึ่งจอแจและก�ำลังเป็นที่นิยมตำมห้อง
สมดุหลำยแห่งในสหรำชอำณำจกัร เมื่อเปรยีบกบัพื้นที่เพื่อกำร
เรียนรู้ประเภทที่สำมและประเภทที่สี่ในห้องสมุดแบบดั้งเดิม 
(traditional library) ควำมเป็นจริงด้ำนควำมคำดหวังของ 
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดที่แปรเปลี่ยนไปและแนวคิดด้ำนกำร 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงจำกพื้นที่
ประเภทที่สำมและประเภทที่สี่ให้กลำยเป็นพื้นที่ประเภทที่หนึ่ง
และประเภทที่สอง

แลงเคส (Lankes) (2013) แสดงออกซึ่งแนวคดินี้อย่ำงชดัเจน
ว่ำ “ห้องสมุดที่ดีเลิศในปัจจุบันล้วนแต่ก�ำลังแปลงโฉมจำก
อำคำรเงียบงันซึ่งมีห้องให้ใช้เสียงดังได้หนึ่งหรือสองห้อง เป็น
อำคำรที่จอแจซึ่งมหี้องห้ำมใช้เสียงหนึ่งห้อง ห้องสมุดเหล่ำนั้น
ก�ำลงัเปลี่ยนแปลงจำกอำณำจกัรของบรรณำรกัษ์เป็นอำณำจกัร
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ของชมุชน” ห้องสมดุแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประสบความสำาเรจ็
จะต้องมีควำมสมดุลระหว่ำงพื้นที่ประเภทต่ำงๆ ซึ่งตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชนที่ใช้บริกำร อย่ำงไรก็ตำม ห้องสมุด
แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประสบความสำาเร็จอย่างแท้จริงจะมี
พลวัตที่สมดุลซึ่งท�ำได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและปรับตัวตำม
วฏัจกัรกำรใช้งำนตลอดทั้งปีเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เกดิ
ขึ้นในแต่ละช่วงเวลำได้

ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัด คือควำมต้องกำรพื้นที่อ่ำนหนังสือที่
เงียบเชียบซึ่งเพิ่มขึ้นในหมู่องค์กรกำรศึกษำระหว่ำงกำรสอบ
เมื่อเทยีบกบัควำมต้องกำรพื้นที่ส�ำหรบักำรอ่ำนหนงัสอืร่วมกนั
ระหว่ำงกำรท�ำโครงกำร กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
อำจท�ำได้ง่ำยโดยเพียงกดสวิตช์เปลี่ยนสีของพื้นที่ กำรเปลี่ยน
หลอดไฟหรือกำรติดตั้งโครงสร้ำงหรือฉำกกั้นแบบกึ่งส่วนตัว 
(semi-private structures or partitions) เพื่อสร้ำงควำม
เป็นส่วนตัว หรือพื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมกลุ่มซึ่งป้องกันกำร
รบกวนกิจกรรมของผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่ซึ่งประสบควำม

ส�ำเรจ็น้อยที่สุดคอืพื้นที่ซึ่งไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
บริกำรและไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับควำมต้องกำรระยะสั้นที่
แปรเปลี่ยนได้

ความหลากหลายและความยืดหยุ่น 
จำกมุมมองกำรเรียนรู้ พื้นที่ประเภทต่ำงๆ ซึ่งค�ำนึงถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสนทนำและปัจจัย
ด้ำนอำรมณ์ แทนที่เรำจะละเลยมิติเหล่ำนั้น เรำกลับจะต้องใช้
แนวทำงใหม่สู่สิ่งที่เรำให้บรกิำรในห้องสมดุและวธิกีำรน�ำเสนอ
บริกำรนั้น ควำมหลำกหลำยของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ในกลุ่มผู้ใช้บริกำรห้องสมุดเกิดจำกควำมต้องกำรของผู้เรียน
ที่มีควำมหลำกหลำยเป็นปกติวิสัย และควำมต้องกำรเหล่ำนี้
แปรผันตำมกำลเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ควำมหลำกหลำยนี้มิได้
หมำยถึงพื้นที่แยกเป็นสัดส่วนตำมประเภท แต่หมำยถึง 
กำรตระหนกัว่ำเรำเป็นสตัว์สงัคมที่ยงัประโยชน์ในแบบของเรำ 
นอกจำกนี้ยังหมำยถึงกำรที่เรำสร้ำงกรอบควำมเข้ำใจภำยใต้
อิทธิพลของกรอบกำรสนทนำ ซึ่งครอบคลุมปฏิสัมพันธ์ที่เกิด
กับทรัพยำกรและเทคโนโลยี กำรฟัง กำรมีส่วนร่วม กำรสร้ำง
ประโยชน์ กำรไตร่ตรองและกำรสร้ำง สิ่งที่ห้องสมุดจะต้อง 
ท�ำเพิ่มขึ้นคือกำรส่งเสริม กระตุ ้นและสนับสนุนผู ้สร้ำง 
องค์ควำมรู้แห่งอนำคต กำรผันตัวจำกกำรเน้นพื้นที่ห้องสมุด
ไปสู่กิจกรรมของประชำชนในฐำนะผู้เรียนและผู้สร้ำง ภำยใต้
บริบทแห่งยุคมโนทัศน์ที่ก�ำลังเติบโตท�ำให้เรำไม่เพียงจะต้อง
เข้ำใจว่ำผู้คนเรียนรู้อย่ำงไร แต่จะต้องเข้ำใจด้วยว่ำพื้นที่ที่เรำ
สร้ำงขึ้นจะรองรับกำรเรียนรู้ของพวกเขำได้อย่ำงไร
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เทคโนโลยีและห้องสมุด
ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ห้องสมุดได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริม
ประสิทธิผลเชิงปฏิบัติกำรด้วยกำรรับเอำระบบสำรสนเทศซึ่ง
ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนและบริกำรของห้องสมุดด�ำเนินไปอย่ำง
อัตโนมัติ โดยเน้นกำรจัดหำ กำรบริหำรจัดกำรและกำรเผย
แพร่ทรพัยำกร จนถงึกำรขยำยขอบเขต (ที่ไม่ใคร่สมบูรณ์แบบ
นัก) ไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดิจิทัล ในทำงกลับกัน 
กำรใช้เทคโนโลยกีบัพื้นที่ห้องสมุดค่อนข้ำงถกูละเลย กำรสร้ำง
ระบบฮำร์ดแวร์ กำรสร้ำงระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์บริกำร
ตนเอง กอปรกับกำรลงทุนในป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
signage) และจอแสดงผล (display screen) เป็นมิติที่ 
เด่นชดัที่สุดของพื้นที่ที่มกีำรใช้เทคโนโลยอีย่ำงกว้ำงขวำง แนวคดิ
เกี่ยวกับศูนย์ประเภทต่ำงๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(IT commons) และศูนย์สำรสนเทศ (Information Com-
mons) (Watson and Anderson, 2008) ได้วิวัฒน์ไปสู ่
กำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเชื่อมโยงผ่ำนเครือข่ำยที่เรียง 
ซ้อนกันดังที่พบในมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่และห้องสมุด
ประชำชนหลำยแห่ง ซึ่งท�ำให้นึกถึงฟำร์มเลี้ยงไก่แบบกรงตับ 
(battery chicken style farms) สิ่งแวดล้อมที่ไม่น่ำอภิรมย์
เช่นนี้ นับว่ำยังห่ำงไกลจำกบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ซึ่งบรรยำยไว้ในส่วนที่แล้วของบทควำมนี้ กำรเสรมิเทคโนโลยี
ในพื้นที่ห้องสมดุเดมิหรอืแม้กระทั่งที่สร้ำงขึ้นใหม่โดยมำกแล้ว
เห็นได้ชัดว่ำเป็นอุปสรรคต่อวิธีแก้ปัญหำและไม่ได้ช่วยเสริม
พื้นที่แต่อย่ำงใด

เทคโนโลยีก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กำรจินตนำกำร 
สิ่งที่เทคโนโลยีจะท�ำให้เกิดขึ้นต่อไปในอนำคตจึงมิใช่เรื่องง่ำย 
อุปสรรคท้ำทำยยิ่งกว่ำที่เคยมีมำ คือกำรคำดกำรณ์ได้ว่ำ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีใดจะมีแนวโน้มแพร่หลำยและมีควำม
ส�ำคัญอย่ำงแท้จริงกับกำรพัฒนำพื้นที่ห้องสมุด ค�ำถำมที่เกิด
ขึ้นคือพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งตอนนี้ดูจะไม่
เชื่อมโยงกับห้องสมุด เช่น ยำนยนต์ไร้คนขับ (driverless 
cars) แว่นตำกูเกิ้ล (google glass) เครื่องพิมพ์สำมมิติ (3D 
printers) กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) 
เครอืข่ำยทำงสงัคม (social web) อปุกรณ์สวมใส่ (wearable 
devices) หุ่นยนต์ (robots) ปัญญำจักรกล (machine 
intelligence) หรือผลิตภัณฑ์นำโนเทคโนโลยี (products of 
nanotechnology) จะส่งผลอย่ำงไรต่อห้องสมุด และปัจจัย
ใด (ถ้ำมี) อำจสร้ำงอนำคตที่สดใสกว่ำส�ำหรับห้องสมุดแห่ง
อนำคต? รำยกำรสั้นๆ ที่ไม่ครบถ้วนเหล่ำนี้เป ็นเพียง
เทคโนโลยีที่เรำมีอยู่ ณ ปัจจุบัน แต่ควำมเป็นจริงคือกำร
พัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่องที่อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงยก
ก�ำลังสอง (change2) จะส่งผลอย่ำงใหญ่หลวงเกินกว่ำที่เรำ
จะจินตนำกำรได้

เรย์ เคิร์ซเวลล์ (Ray Kurzweil) (2006) คำดกำรณ์ว่ำภำยใน
ปลำยทศวรรษที่ 2020 คอมพิวเตอร์จะผ่ำนกำรทดสอบทัวริง 
(Turing Test) กล่ำวคือ จักรกลจะสำมำรถร่วมกำรสนทนำ
ได้อย่ำงเก่งกำจจนแทบคล้ำยคลึงกับมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
เรำจะยงัต้องกำรบุคลำกรส�ำหรบักำรให้ค�ำปรกึษำและกำรตอบ
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ค�ำถำมในห้องสมุดอยู่หรือไม่ พัฒนำกำรนี้และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จะผลกัดนัให้เรำต้องก้ำวจำกเพยีงกำรรบัเอำมำใช้หรอืกำรปรบั
ตวั ไปสู่กำรยอมรบัและกำรสร้ำงควำมกลมกลนืกบัเทคโนโลย ี
สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือคอมพิวเตอร์จะสำมำรถซ่อมแซมตัว
เอง ท�ำส�ำเนำตัวเอง และพัฒนำตัวเองได้ในอนำคตอันใกล้ 
ท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลงยกก�ำลังสองยิ่งท้ำทำย ผลสืบเนื่องของ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้และควำมล้มเหลวของเรำใน
กำรเหน็ภำพกำรเปลี่ยนแปลงยกก�ำลงัสอง คอืกำรที่เทคโนโลยี

มีผลกระทบส�ำคัญต่อทุกมิติชีวิตอย่ำงมหำศำลและไม่คำดฝัน 
รวมทั้งห้องสมุดและกำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ กำร
เปลี่ยนแปลงน�ำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและชี้ให้เหน็ว่ำเรำจะต้อง
ทบทวนถึงขั้นฐำนรำกเกี่ยวกับรูปแบบและหน้ำที่ของห้องสมุด
ในฐำนะพื้นที่ รวมถึงค�ำถำมส�ำคัญว่ำ ‘ท�ำไมผู้คนจึงเลือกไป
ห้องสมุด’ กำรตอบค�ำถำมนี้ภำยใต้บริบทของเทคโนโลย ี
ห้องสมุดจะต้องประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงห้องสมุดและ
เทคโนโลยีอย่ำงใกล้ชิด
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ห้องสมุดคือเทคโนโลยี
“เทคโนโลยีคือสิ่งใดก็ตามที่ประดิษฐ์ขึ้นหลังจากคุณเกิด” – 
อลัน เคย์ (Alan Kay)

ห้องสมุดมักตอบสนองต่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรด้วยกำรเชื่อมโยงกับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและบริกำร
ที่มีอยู่เดิมอย่ำงตื้นเขินเกินไป ส่วนใหญ่จะเป็นกำรรับเอำ
เทคโนโลยีมำใช้โดยมีกำรปรับตัวเพียงเล็กน้อย วิธีกำรนี้จะได้
ผลดกีบัเทคโนโลยทีี่มบีทบำทเฉพำะด้ำน เช่น แผ่นฟิล์มขนำด
เล็กหรือไมโครฟิช (microfiche) หรือเทคโนโลยีกำรพิมพ์ แต่
กำรด�ำเนินงำนจะน่ำผิดหวังเมื่อมีกำรรับเอำเทคโนโลยีสำมัญ
อเนกประสงค์ (generic all-purpose technology) มำใช้ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เควิน เคลลีย์ (Kevin Kelly) (2010) ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ 
Wired 2 จ�ำแนกเทคโนโลยีเป็นประเภทต่ำงๆ ภำยใต้ระบบ
นิเวศเทคโนโลยีที่วิวัฒน์อย่ำงรวดเร็ว ที่เขำเรียกว่ำ “อนุกรม
เทคโนโลยี” (technium) ส�ำหรับเคลลีย์ อนุกรมเทคโนโลยี
คอืระบบเทคโนโลยซีึ่ง “กนิขอบเขตมำกกว่ำฮำร์ดแวร์มนัปลำบ 
ครอบคลุมถึงวัฒนธรรม ศิลปะ สถำบันทำงสังคมและ 
กำรสร้ำงสรรค์ทำงปัญญำทุกประเภท” ไม่เพียงกอปรด้วย
เครื่องมือทั้งหมดที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยมนุษยชำติ แต่ยัง

ครอบคลุมระบบทั้งหมดที่ท�ำให้เรำสำมำรถบริหำรจัดกำร 
พัฒนำและใช้เครื่องมือเหล่ำนี้ได้

เคลลย์ีเชื่อว่ำในช่วงหลำยศตวรรษที่ผ่ำนมำ อนกุรมเทคโนโลยี
ได้วิวัฒน์คู่ขนำนกับระบบชีววิทยำ จำกทัศนะนี้ ตัวห้องสมุด
เองกเ็ป็นเทคโนโลย ีกล่ำวคอืเป็นระบบภำยใต้อนกุรมเทคโนโลยี
ซึ่งอุบัติขึ้นเพื่อสร้ำงกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
เช่น ศิลำจำรึก ต้นฉบับที่เขียนด้วยลำยมือ ตัวอักษรตีพิมพ์ 
สิ่งประดิษฐ์ดิจิทัล และวัสดุสื่อประสม ดังนั้น ค�ำถำมที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นส�ำหรับห้องสมุดคือรูปแบบถัดไปของเทคโนโลยีจะเป็น
อย่ำงไร ค�ำถำมดังกล่ำวมีนัยมำกกว่ำเพียงกำรพิจำรณำถึง
กลวธิขีองห้องสมดุในกำรรบัเอำเทคโนโลยมีำใช้และปรบัตวัให้
เข้ำกับเทคโนโลยี สิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับห้องสมุดคือกำรผสำน 
และกำรสร้ำงควำมกลมกลนื กบัเทคโนโลยผีนวกกบัจนิตนำกำร
เพื่อน�ำพำเทคโนโลยีที่เรำเรียกกัน ณ ตอนนี้ว่ำ ‘ห้องสมุด’ ไป
สู่ย่ำงก้ำวต่อไป แทนที่จะคงสถำนะเดิมที่ห้องสมุดเพียงแค่
สร้ำงควำมเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเท่ำนั้น

หนึ่งในทิศทำงของอนุกรมเทคโนโลยีของเคลลีย์ คืออนุกรมฯ 
นั้นวิวัฒน์ไปพร้อมกับกำรสร้ำงโอกำสที่เพิ่มขึ้น นั่นคือ โอกำส
ในกำรพัฒนำมนุษย์ ผ่ำนกำรเพิ่มศักยภำพทำงปัญญำและ
ควำมคดิสรำ้งสรรค์ ผลที่ตำมมำคอืทำงเลอืกที่เพิ่มขึ้น เคลลยี์

2  Wired เป็นเว็บไซต์ชั้นน�ำซึ่งรำยงำนข่ำวสำรเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งผลที่ปัจจัยเหล่ำนี้มีต่อแวดวงธุรกิจ 
กำรแสวงหำควำมบันเทิง กำรสื่อสำร วิทยำศำสตร์ กำรเมืองและวัฒนธรรม – ผู้แปล
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เชื่อว่ำ “เรำ [ในฐำนะมนุษย์] ต้องกำรทำงเลือกที่หลำกหลำย
ครบถ้วนซึ่งอนุกรมเทคโนโลยีสร้ำงขึ้นในกำรปลดปล่อย
ศักยภำพของพวกเรำให้ถึงที่สุด” ในทัศนะของเขำเรำควรจะ 
“ลงมือเพิ่มทำงเลือกเสมอ” แนวคิดเช่นนี้ช่วยให้มุมมองใหม่
เกี่ยวกับห้องสมุดในฐำนะระบบเทคโนโลยี ซึ่งน�ำเรำให้ก้ำวพ้น
จำกกำรยึดติดกำรใช้เทคโนโลยีไปสู่กำรเน้นที่ผู้ใช้บริกำรและ
บุคลำกรห้องสมุด กำรยึดติดแนวทำงเดิมมีแนวโน้มจะน�ำไป
สู่กำรรบัเอำเทคโนโลยมีำใช้แต่เฉพำะเมื่อมคีวำมปลอดภยั แต่
แท้ที่จริงแล้วกำรผสำนและกำรสร้ำงควำมกลมกลืนกับ
เทคโนโลยีขององค์กรใดๆ ควรจะต้องมุ่งไปสู่อนำคตและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดยีวกบักรอบกลยทุธ์ขององค์กร เทคโนโลยี
จะต้องเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กรและจะต้อง
ถูกบูรณำกำรเข้ำกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดังที่แสดงใน
แผนภำพด้ำนล่ำง

กำรพจิำรณำปัจจยัเหล่ำนี้ไปพร้อมกนัเพื่อที่จะสร้ำงควำมมั่นใจ
ว่ำปัจจัยต่ำงๆ จะท�ำงำนสอดประสำนกันและเพิ่มคุณค่ำซึ่งกัน
และกนัแทนที่จะขดักนัเอง ตวัอย่ำงง่ำยๆ คอืในอดตี ห้องสมดุ
มักวำงเครื่องบริกำรตนเอง บนหรือใกล้กับโต๊ะยืม-คืนหนังสือ 
ท�ำให้บรเิวณนั้นเกดิควำมแออดัและท�ำให้เกดิควำมไม่แน่ใจใน
กลุ่มบุคลำกรและสมำชิกห้องสมุดว่ำจะใช้สิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกชนิดใหม่เมื่อไหร่ หรือจะใช้หรือไม่ จะเห็นว่ำเพียงแค่
กำรวำงเครื่องมือชนิดใหม่ยังอำจส่งผลลบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ท�ำให้ผู้คนรู้สกึสบัสนได้ ดงันั้นกำรคดิให้รอบด้ำนถงึเป้ำหมำย
องค์รวมที่แท้จริงของเทคโนโลยี กระบวนกำรที่เรำประสงค์ให้
เกิดขึ้นบนพื้นที่สร้ำงขึ้น และควำมคำดหวังที่เรำมีต่อบุคลำกร
และสมำชิกห้องสมุด จะเป็นตัวชี้ว่ำกำรตั้งเครื่องบริกำรตนเอง
ต้องให้ห่ำงจำกโต๊ะยืม-คืน และควรตั้งอยู่ ณ จุดแรกที่ผู้ใช้
บริกำรก้ำวเดินผ่ำนเข้ำสู่อำคำร รวมทั้งควรจะตั้งเครื่องบริกำร
ตนเองกระจำยตลอดทั่วทั้งอำคำร จะเป็นทำงออกที่ไม่เพียง
เสริมสิ่งแวดล้อมพื้นที่ แต่ยังท�ำให้กำรเลือกใช้เทคโนโลยีเป็น
ที่ประจักษ์ต ่อสมำชิกและบุคลำกรห้องสมุด เนื่องจำก
วัตถุประสงค์หลักของกลยุทธ์บูรณำกำรเทคโนโลยี คือกำร
สร้ำงพื้นที่ห้องสมดุซึ่งมกีำรใช้เทคโนโลยอีย่ำงกว้ำงขวำงทั้งเชงิ
กำยภำพและเชงิเสมอืน ท�ำให้ผู้ใช้บรกิำรมทีำงเลอืกด้ำนบรกิำร
ที่มีฐำนรำกจำกเทคโนโลยีซึ่งไม่เกะกะรกตำและบูรณำกำรเข้ำ
กับประสบกำรณ์ห้องสมุดอย่ำงไร้ที่ติ

บุคคล
บุคลำกรและสมำชกิ

เทคโนโลยี
แพร่หลำยและกลมกลนื

สิ่งแวดล้อม
กำยภำพและเสมอืน
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แล้วพื้นที่ห้องสมุดซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี
อย่างกว้างขวางมีรูปลักษณ์อย่างไรในวันนี้?

ควำมแพร่หลำย
พื้นที่ห้องสมุดซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงในปัจจุบัน
มกีำรใช้ระบบเครอืข่ำยทั้งแบบผ่ำนสำยเชื่อมต่อ (wired) และ
แบบไร้สำย (wireless) อย่ำงแพร่หลำย ท�ำให้สมำชกิห้องสมุด
สำมำรถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยตี่ำง ๆ  ณ จุดใดกไ็ด้ภำยในพื้นที่ 
อุปกรณ์เชื่อมต่อบำงประเภทเป็นทรัพย์สินของห้องสมุด เช่น 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซึ่งจัดวำงในรูปแบบที่หลำกหลำยส�ำหรับ
กำรใช้งำนของบุคคลและกลุ่มบุคคล แต่ที่ส�ำคญัไปกว่ำนั้น คอื
อุปกรณ์หลำยประเภทเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด 
กระแสกำรน�ำอุปกรณ์ของตนเองมำห้องสมุด (Bring Your 
Own Device หรือ BYOD) ที่แพร่หลำยในแวดวงอุดมศึกษำ
และกำรให้บริกำรยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดให้
อิสระแก่ผู ้ใช้บริกำรสำมำรถน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ 
แท็บเล็ตและสมำร์ทโฟนมำใช้ท�ำงำนในห้องสมุด กำรเปลี่ยน 
แปลงจำกกำรบงัคบัให้ผู้ใช้บรกิำรห้องสมดุต้องใช้คอมพวิเตอร์
ตั้งโต๊ะ “ของ” ห้องสมดุนี้ได้รบักำรตอบรบัเป็นอย่ำงด ีแนวทำง
เช่นนี้สะท้อนถงึธรรมชำตดิ้ำนบุคคลของเทคโนโลยี และท�ำให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท�ำงำนด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พวกเขำ
พึงใจและเข้ำถึงหน่วยเก็บข้อมูลผ่ำนระบบคลำวด์ส่วนตัวได้
ทันใดตำมเวลำจริง

“สิ่งที่บุคคลจะได้รับจากอุปกรณ์ตกยุคในห้องสมุดประชาชน
ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์คัดกรองบังคับ และไร้ซึ่งโอกาสสำาหรับการ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลจะหมองไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่บุคคล
จะทำาได้ด้วยคอมพิวเตอร์ที่บ้านซึ่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
อิสระ มีความแรงสูงและเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา” – เจนคินส์ 
(Jenkins) (2013)

สิ่งที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือกำรใช้อุปกรณ์เหล่ำนี้จะท�ำให ้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกสถำนที่ท�ำงำนของพวกเขำภำยใน 

ห้องสมุดและสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมำะสมที่สุดกับควำมต้องกำร
ของพวกเขำได้ อย่ำงไรก็ตำม ศักยภำพกำรย้ำยเคลื่อน
ต�ำแหน่งกำรใช้งำนในห้องสมุดยงัคงถูกจ�ำกดัโดยควำมจ�ำเป็น
ด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งจ่ำยไฟ ห้องสมุดซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยี
อย่ำงกว้ำงขวำงพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เป็นอย่ำงดีจะ
ต้องมโีครงข่ำยไฟฟ้ำใต้ดนิและเต้ำรบัจ่ำยไฟตดิตั้งบนโต๊ะหรอื
ข้ำงโซฟำ นอกจำกนี้ ห้องสมุดอำจจะส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยี
อย่ำงแพร่หลำยด้วยบริกำรให้ยืมอุปกรณ์พกพำส�ำหรับใช้งำน
ได้ทุกพื้นที่ภำยในตัวอำคำร รวมทั้งกำรจัดหำอุปกรณ์ 
บำงประเภทส�ำหรับสมำชิกชุมชนซึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์
เหล่ำนั้นก็ได้ ในอนำคต กำรเพิ่มทำงเลือกด้ำนเทคโนโลย ี
จะพึ่งพำกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีไร้สำย ซึ่งจะเกิดขึ้น 

ในอนำคตอันใกล้ รวมทั้งอุปกรณ์สวมใส่พกพำ (mobile 
wearable devices) ซึ่งก�ำลังกลำยเป็นวิถีใหม่
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บรรณำรักษ์มักเป็นผู ้รับเอำเทคโนโลยีกลุ ่มแรกเสมอมำ 
(ตัวอย่ำงเช่น ใช้บัตรเจำะรูและไมโครฟิล์ม ระบบกำรออกเลข
หนังสือ กำรจัดท�ำดัชนี และกำรอนุรักษ์หนังสือพิมพ์ ในช่วง
ต้นทศวรรษ 1960) และบทบำทที่เด่นชัดของห้องสมุดในกำร
ตรวจสอบและกำรจดัแสดงเทคโนโลยใีหม่ๆ ดงันั้น กำรใช้งำน
กระดำนอัจฉริยะสำมมิติ (3D smart boards) และ 
มีเครื่องพิมพ์สำมมิติในห้องสมุดเป็นที่แรก จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้
บริกำรคำดหมำย

การบริหารจัดการเทคโนโลยี
เช่นเดียวกับระบบเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ห้องสมุดซึ่งมีกำรใช้
เทคโนโลยอีย่ำงกว้ำงขวำงในปัจจุบนัประกอบด้วยทั้งเทคโนโลยี

ที่เพิ่งถือก�ำเนิดและที่เป็นต�ำนำน รวมถึงหนังสือ ห้องสมุดจะ
ด�ำเนินแนวทำงที่พิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพื่อสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงพื้นที่ส�ำหรับหนังสือและพื้นที่ส�ำหรับผู้ใช้บริกำร โดย
รบัเอำกลยทุธ์ต่ำงๆ เช่น กำรปรบัปรุงคลงัหนงัสอืประจ�ำปี และ
กำรก�ำจัดหรือยกเลิกรำยกำรที่ไม่มีผู้ใช้งำน ควำมรู้ที่ถี่ถ้วน
เกี่ยวกบักำรใช้งำนคลงัหนงัสอื (ตวัอย่ำงเช่น จำกสถติกิำรยมื) 
เป็นสิ่งจ�ำเป็นในกำรให้ข้อมูลส�ำหรับกำรด�ำเนินกลยุทธ์นี้ 
รวมทั้งเพื่อกำรต่อยอดกลยุทธ์ไปสู่นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
เชิงรุก อำทิ กำรใช้งำนชั้นหนังสือเปิด (open access 
shelving) ชั้นหนังสือขนำดเล็ก (compact shelving) และ
คลังหนังสือแยกส่วน (remote book stores) เพื่อเพิ่มพื้นที่
ส�ำหรับผู้ใช้บริกำร
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นอกจำกนี้ ทำงออกที่สร้ำงสรรค์ส�ำหรับกำรคงคลังหนังสือใน
ห้องสมุดควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลย ี
ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้หนังสือเพื่อกั้นอำณำเขต (zones) ภำยใน
ห้องสมุด กำรใช้ก�ำแพงหนังสือเพื่อสร้ำงควำมเป็นส่วนตัวและ
กันเสียงรบกวน และกำรใช้หนังสือเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ
ภำยในห้องสมุด กำรรับเอำและกำรใช้งำนทรัพยำกรอิเล็ก- 
ทรอนิกส์และกำรสร้ำงข้อมูลดิจิทัล (digitization) ท�ำให ้

ห้องสมดุที่มกีำรใช้เทคโนโลยอีย่ำงกว้ำงขวำงสำมำรถเพิ่มพื้นที่
ส�ำหรับประชำชนและขยำยขอบเขตทรัพยำกรห้องสมุดไป
พร้อมกันได้

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาคาร
และทรัพยากรภายในอาคาร
เทคโนโลยีอำจถูกฝังตัว (embedded) และถูกใช้เพื่อสร้ำง 
กำรสนทนำที่ต่อเนื่องกับสมำชิกห้องสมุดในขณะที่พวกเขำ
เคลื่อนจำกพื้นที่หนึ่งไปยงัอกีพื้นที่หนึ่งภำยในอำคำร ในระดบั
พื้นฐำน ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์อำจถูกใช้เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ เกี่ยวกับตัวห้องสมุดกับผู้ใช้บริกำร รวมทั้งงำน
กิจกรรมที่จัดขึ้น นอกจำกนี้ ห้องสมุดบำงแห่งใช้รหัสบำร์โค้ด
สองมิติหรือคิวอำร์โค้ด (QR code) ที่ท�ำให้เข้ำถึงข้อมูลเชิงลึก
ได้จำกสมำร์ทโฟน หรอืจุดให้บรกิำรสำมำรถส่งข้อมลูสู่อุปกรณ์
พกพำผ่ำนระบบกำรเชื่อมต่อกับบลูทูธในขณะที่ผู้ใช้บริกำร 
เดินผ่ำน จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive 
displays) ซึ่งพัฒนำจำกเทคโนโลยีพื้นผิว (surface 
technology) อำจถูกใช้เพื่อยกระดับป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ไปอีก

ขั้นโดยกำรติดตั้งบนโต๊ะอินเตอร์แอคทีฟ และเกิดเป็นวิธีใหม่
ในกำรรับประสบกำรณ์สำรสนเทศ ดังเช่นที่ใช้ในกำรศึกษำ
ทรัพยำกรประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น

ห้องสมุดหลำยแห่งใช้เทคโนโลยีสร้ำงแสงสว่ำง (lighting 
technology) ในกำรเสริมภำพและอำรมณ์ (look and feel) 
ของพื้นที่ห้องสมุด กล่ำวคือ กำรใช้ดวงไฟเพื่อปรับสีของพื้นที่
ในแต่ละช่วงวันจะมีอิทธิพลอย่ำงยิ่งยวดต่ออำรมณ์และ
พฤติกรรม และเป็นทำงเลือกที่พึงปรำรถนำเมื่อเทียบกับกำร
ตกแต่งด้วยแสงสีตำยตัว (fixed color déécor) ในท�ำนอง
เดยีวกนั ภำพกรำฟิกอำจถกูใช้ในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมประเภท
ต่ำงๆ ภำยในห้องสมุดเพื่อเสริมควำมกระตือรือร้นในกำร
ท�ำงำนกลุ่มหรือพฤติกรรมสงบเสงี่ยม อุปกรณ์เสียง (audio 
devices) สำมำรถเพิ่มควำมหลำกหลำยให้กับวิธีกำรน�ำเสนอ
ข้อมูล ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้เสียง ณ ทำงเข้ำพื้นที่เพื่อสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้กับผู้ใช้บริกำร อำจอยู่ในรูปแบบกำรเล่นเสียง
จุ๊ปำก เมื่อผู้ใช้บริกำรเข้ำสู่พื้นที่ห้ำมใช้เสียง หรือกำรเล่นเสียง
จ�ำลองบรรยำกำศสถำนพบปะชุมนุมเมื่อผู้ใช้บริกำรเข้ำสู่พื้นที่
ส�ำหรับปฏิสัมพันธ์กลุ่ม

การรับรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการและความต้องการ
ของพวกเขา
ห้องสมุดทุกแห่งต่ำงก็มุ่งแสวงหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำน 

ห้องสมุดของสมำชิกและวิธีกำรปรับปรุงอุปกรณ์อ�ำนวย 
ควำมสะดวกและกำรให้บริกำร ในกระบวนกำรนี้ เทคโนโลยี
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จะมีส่วนช่วยได้อย่ำงมำก ข้อมูลพื้นฐำนนั้นอำจรวบรวมและ
เข้ำใจได้ง่ำย แต่ประสบกำรณ์ที่แท้จรงิของผู้ใช้บรกิำรห้องสมดุ
นั้นกลับซับซ้อนและเข้ำใจได้ยำก ควำมยุ่งยำกคือหำกเรำยึด
ติดกับควำมง่ำย เรำอำจแค่เก็บและวิเครำะห์ข้อมูล แต่หำกเรำ
มุง่สร้ำงควำมเข้ำใจที่ลกึซึ้งเกี่ยวกบัผู้ใช้บรกิำรของเรำและมอง
ลึกลงไป กำรวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องนั้นล้วนซับซ้อนและยุ่งยำก
 

โปรแกรม Big Data ซึ่งเป็นพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพข้อมูล
ล่ำสุด ไม่เพียงมีศักยภำพในแง่กำรรวบรวมข้อมูลปริมำณ
มหำศำล แต่รวมถึงกำรใช้งำนตัวเทคโนโลยีเองผ่ำนชุดค�ำสั่ง
ซับซ้อน (complex algorithms) และอ�ำนำจกำรค�ำนวณที่ 
ทวีขึ้น ท�ำให้กำรวิเครำะห์และเข้ำใจข้อมูลลักษณะนี้ก�ำลังเริ่ม
เป็นไปได้ ส�ำหรับห้องสมุดซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำง 
กว้ำงขวำง พฒันำกำรนี้ช่วยให้เรำท�ำควำมเข้ำใจกบั “ประสบกำรณ์
ห้องสมุด” ของผู้ใช้บริกำรได้ง่ำยขึ้น ลองจินตนำกำรดูว่ำ 
หำกใช้อุปกรณ์พกพำในยุคปัจจุบันผสำนกับโปรแกรม Big 
Data ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่แท้จริงเกี่ยวกับประสบกำรณ์
ห้องสมุดโดยรวบรวมข้อมูลตำมเวลำจริง (real time data) 
กล่ำวคือ แทนที่จะเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต (กำรส�ำรวจเก็บ
ข้อมูล ณ ช่วงเวลำหนึ่ง แล้วน�ำมำวิเครำะห์) เทคโนโลยีใหม่
กลับให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ด�ำเนินอยู ่ตอนนี้ รวมทั้งกำร
วเิครำะห์และสงัเครำะห์ผลกำรศกึษำด้วยโปรแกรม Big Data 
จะท�ำให้เข้ำใจได้ทนัทวี่ำผู้ใช้บรกิำรรู้สกึอยำ่งไรกบัสถำนที่และ
บริกำรของเรำ

หุ่นยนต์ก�าลังเข้ามามีบทบาท
หำกกล่ำวถึงหุ่นยนต์กับผู้คน ผลตอบรับต่อแนวคิดอำจเป็น
ควำมรงัเกยีจหรอืควำมไม่เชื่อ แต่หุ่นยนต์ก�ำลงัเข้ำมำมบีทบำท
และจะถูกใช้ในห้องสมุดซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำง 
หุ่นยนต์เริ่มมบีทบำทแล้วในกำรจดัเกบ็และสบืค้นหนงัสอืด้วย
เทคโนโลยรีะบุตวัตนด้วยคลื่นควำมถี่วทิย ุ(radio frequency 
identification หรือ RFID) แขนกลของหุ่นยนต์ (robotic 
arms) ยังถูกใช้ในกำรวำงอุปกรณ์พักหนังสือบนสำยพำน 

ในปัจจบุนั บรรณำรกัษ์ยงัสบืค้นหนงัสอืด้วยเครื่องอ่ำน RFID 
และอำจท�ำเช่นนี้ต่อไปได้อกีไม่นำน แต่อย่ำงน้อยกน็ำนจนกว่ำ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ระบบปฏบิตักิำรแบบเดี่ยว/แบบล�ำพงั (stand 
alone mobile robot) ที่สืบค้นชั้นวำงหนังสือได้จะถือก�ำเนิด
ขึ้น เรำไม่อำจทรำบได้ถึงรูปแบบของหุ่นยนต์แห่งอนำคตและ
เวลำที่หุ่นยนต์นั้นจะเป็นที่ยอมรบั แต่บรรณำรกัษ์ในห้องสมุด
ซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงควรจะเริ่มคิดใคร่ครวญ
ได้แล้วว่ำพวกเขำหวังจะให้หุ่นยนต์ปฏิบัติงำนอะไร เพรำะ
บรรณำรักษ์ควรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้ใช้บริกำร
โดยพึ่งพำกำรใช้ทรัพยำกรทั้งหมดที่มีในห้องสมุดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อำร์เธอร์ ซี คลำร์ก (Arthur C. Clarke) 
เคยกล่ำวไว้ว่ำ “ครูที่แทนที่ด้วยหุ่นยนต์ได้ก็ควรจะถูกแทนที่
ด้วยหุ่นยนต์” ในท�ำนองเดียวกัน บรรณำรักษ์คนใดก็ตำมที่
แทนที่ด้วยหุ่นยนต์ได้ก็ควรถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์เช่นกัน 
เนื่องจำกว่ำบรรณำรักษ์มีงำนที่มีควำมหมำยมำกเกินกว่ำนั้น 
ให้ท�ำ
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ประสบการณ์จากพื้นที่กายภาพนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ
ควำมสร้ำงสรรค์เป็นหัวใจส�ำคัญของสังคมมโนทัศน์ ฟลอริดำ 
(Florida) (2013) เผยในงำน “ชนชั้นสร้ำงสรรค์” (the 
creative class) ของเขำว่ำ ตรงข้ำมกับควำมคำดหวังของเรำ 
นักสร้ำงสรรค์ที่ตระหนักถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตยังคง
เห็นคุณค่ำของสถำนที่อยู่:

“กำรท�ำนำยถึงกำรสิ้นสูญของสถำนที่ไม่สอดคล้องเลยกับ 
คนจ�ำนวนนับไม่ถ้วนที่ผมได้สัมภำษณ์ กลุ่มสนทนำที่ผมได้
สงัเกตกำรณ์ รวมทั้งงำนวจิยัเชงิสถติ ิพบว่ำ สถำนที่และชมุชน
เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งกว่ำที่เคยเป็นมำ... แม้ระบบเศรษฐกิจเอง
ก็ก่อตัวเพิ่มขึ้นรอบๆ กลุ่มคนในสถำนที่จริง” 

แนวคดินี้ชี้ถงึควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำรงห้องสมุดไว้ในฐำนะพื้นที่
ทำงกำยภำพ กำรท�ำงำนกับกลุ่มสนทนำที่ชนชั้นสร้ำงสรรค์เข้ำ
ร่วมท�ำให้ฟลอริดำเชื่อว่ำสิ่งที่ส�ำคัญคือ ‘ประสบกำรณ์’

“ประสบการณ์กำาลังเข้ามาแทนที่สินค้าและบริการ เพราะ
ประสบการณ์กระตุ้นทกัษะตามธรรมชาตด้ิานความสร้างสรรค์ 
และเสริมศักยภาพด้านความสร้างสรรค์ รูปแบบชีวิตที่
กระตือรือร้นและมุ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์นี้กำาลังแพร่
ขยายและมีผลมากขึ้นในสังคม...”

บทควำมชื่อ “เศรษฐกิจประสบกำรณ์” (Experience 
Economy) ของ ไพน์ และกิลมอร์ (Pine and Gilmore) 

(1999) บรรยำยถึงพัฒนำกำรควำมต้องกำรของลูกค้ำจำก
โภคภัณฑ์ (commodities) สู่ผลิตภัณฑ์ (goods) บริกำร 
(services) และที่สุดคือประสบกำรณ์ (experiences) ดังนั้น
กำรมอบประสบกำรณ์ห้องสมุดที่ดีเลิศนั้น ควรเป็นหนึ่งใน 

เป้ำหมำยพื้นฐำนของห้องสมุดหรือกำรพัฒนำพื้นที่ห้องสมุด 

ใดก็ตำม ประสบกำรณ์ที่ผู้ใช้บริกำรได้รับขึ้นอยู่กับคุณภำพ
ของพื้นที่ กำรจัดวำงพื้นที่และบริกำรที่น�ำเสนอในพื้นที่ 
เนื่องด้วยพื้นที่และบรกิำรแยกจำกกนัไม่ได้และพึ่งพำอำศยักนั 
เมื่อใดก็ตำมที่พื้นที่และบริกำรถูกออกแบบและบริหำรจัดกำร
ให้ตอบสนองควำมคำดหวังได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ รวมทั้ง
ผันแปรตำมควำมคำดหวังที่เปลี่ยนไป ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
ประสบกำรณ์ที่ดีเลิศ 

กำรท�ำให้อำคำรห้องสมุดเป็น “ประสบกำรณ์” เป็นทัศนะ 
สดใหม่ที่กดดนัให้เรำใคร่ครวญเกี่ยวกบัรูปลกัษณ์และอำรมณ์
อย่ำงถี่ถ้วน งำนของ ริชาร์ด ฟลอริดา (Richard Florida) 
แสดงให้เห็นว่ำสถำนที่ยังคงมีควำมส�ำคัญส�ำหรับผู้คนในยุค
มโนทัศน์และควำมส�ำคัญของอำคำรในฐำนะปัจจัยสร้ำง
ประสบกำรณ์เป็นสิ่งที่มองข้ำมไม่ได้ นักออกแบบนำม คาริม 
ราชิด (Karim Rashid) แสดงออกซึ่งแนวคิดนี้เป็นอย่ำงดีใน
แถลงกำรณ์ข้อที่ 43 จำกแถลงกำรณ์ 50 ข้อของเขำดังนี้: 
“ประสบกำรณ์เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในกำรด�ำรงชีวิต 
และที่แท้แล้ว ทั้งหมดที่มีคือกำรแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงมนษุย์ พื้นที่และวตัถ ุสำมำรถส่งเสรมิหรอื
บั่นทอนประสบกำรณ์ได้” (www.karimrashid.com) วิถีคิด
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ดงักล่ำวพำเรำก้ำวข้ำมกำรให้บรกิำรลูกค้ำไปสู่ควำมจ�ำเป็นของ
ควำมรู้เกี่ยวกับผู้ที่ใช้สถำนที่ ซึ่งจะแปลงเป็นควำมเข้ำใจต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้ประสบกำรณ์ของพวกเขำและควำม
รู้สึกที่พวกเขำมีต่อประสบกำรณ์นั้น

ถ้อยค�าเกี่ยวกับบ้านหลังที่สาม
มีกำรเขียนถึงแนวคิดบ้ำนหลังที่สำม (the Third Place) ของ
โอลเด็นเบิร์ก (Oldenburg) (1999) อย่ำงมำกมำย:

“บ้านหลังที่สาม มิใช่ที่พำานักหรือที่ทำางานซึ่งเป็นเสมือนบ้าน
สองหลังแรก แต่เป็นสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ 
หรอืร้านอาหารเลก็ๆ (café) ที่เราพบปะกบัคนรู้จกัในบรรยากาศ
ไม่เป็นทางการ สถานที่เหล่านี้ประกอบกันเป็น ‘หัวใจของพลัง
ทางสังคมของชุมชน’ เป็นสถานที่ซึ่งผู้คนไปเพื่อหาเพื่อนร่วม
สนทนาและการสนทนาที่มีชีวิตชีวา”

ควำมเสี่ยงในกำรประยกุต์ใช้โมเดลบ้ำนหลงัที่สำมกบัห้องสมดุ 
คือกำรที่โมเดลกล่ำวถึงเพียงมิติทำงสังคม กำรมีเพื่อนร่วม
สนทนำและกำรสนทนำที่ดี แต่มิได้กล่ำวถึงกำรท�ำงำนอย่ำงมี
เป้ำหมำยและกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสนทนำ แนวคิดบ้ำนหลังที่
สำมในฐำนะปัจจัยกระตุ้นกำรพัฒนำนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนกำรและเป็นดัชนีชี้วัดที่เป็นประโยชน์ อย่ำงไรก็ตำม 
ห้องสมุดแห่งอนำคตต้องกำรโมเดลที่ผสำนแนวคิดบ้ำนหลังที่
สำมเข้ำกับผลิตภำพของบ้ำนหลังที่สอง คือที่ท�ำงำน และบ้ำน
หลังแรก คือที่พ�ำนัก ที่จริงแล้ว มิติส�ำคัญประกำรหนึ่งของ

พื้นที่ห้องสมุดมักจะเป็นกำรสร้ำง “บ้ำนส�ำหรับอ่ำนหนังสือ” 
(study home) ส�ำหรับผู้ใช้บริกำรที่ขำดพื้นที่ดังกล่ำว

ความเป็นจริงบางประการ
ฮิวจ์ แอนเดอร์สัน (Hugh Anderson) และข้ำพเจ้ำ (2008) 
ได ้ท�ำกำรส�ำรวจสถำบันกำรศึกษำต่อเนื่องและสถำบัน
อุดมศึกษำในสหรำชอำณำจักรจ�ำนวนหนึ่งเพื่อศึกษำว่ำปัจจัย
ที่จับต้องได้ (tangible factors) ปัจจัยใดเป็นปัญหำมำกที่สุด 
เรำพบว่ำปัจจัยที่เป็นปัญหำมำกที่สุด คือระบบท�ำควำมร้อน
และระบบระบำยอำกำศ ตำมมำติดๆ ด้วยเสียงรบกวน ผู้ใช้
บริกำรรู้สึกว่ำห้องสมุดและพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้หลำยแห่งร้อน
เกินไปในฤดูร้อนและหนำวเกินไปในฤดูหนำว นอกจำกนี้ ผู้ใช้
บริกำรยังมักต�ำหนิเกี่ยวกับกำรที่พวกเขำไม่สำมำรถควบคุม
ระบบท�ำควำมร้อนและระบบระบำยอำกำศได้เอง

ปัจจัยที่ผู้เข้ำร่วมกำรส�ำรวจรู้สึกว่ำไม่ใคร่เป็นปัญหำนักคือ
ระบบแสงและกลิ่น ถึงแม้ว่ำผลกำรส�ำรวจจะชี้ว่ำมีควำมพึง
พอใจโดยรวมต่อกำรจดัระบบแสง เรำกลบัรู้สกึว่ำผลที่ออกมำ
นี้ท�ำให้พลำดโอกำสในกำรเสริมผลลัพธ์ของพื้นที่ด้วยกำรใช้
ระบบแสงเพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจและกำรใช้สี ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในกำรสร้ำงอำรมณ์ที่จะส่งสัญญำณได้อย่ำงแยบคำย 
ค�ำแนะน�ำของเรำคือควรพิจำรณำเรื่องระบบแสงให้มำกพอ 
ไม่เพยีงแต่ในแง่กำรปฏบิตัติำมมำตรฐำน แต่ยงัรวมถงึในด้ำน
กำรเพิ่มวิธีกำรเสริมผลด้ำนอำรมณ์ของพื้นที่ 
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เนื่องจำกกำรอนุญำตให้น�ำอำหำรและเครื่องดื่มแพร่หลำยมำก
ขึ้นในห้องสมุดและพื้นที่เพื่อกำรเรยีนรู้ ซึ่งเกดิเป็นวถิกีำรสร้ำง
พื้นที่เพื่อคืนควำมสดชื่น (refreshment facilities) จึงควรมี
กำรด�ำเนนิกำรเพื่อป้องกนักลิ่นรบกวนให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็น
ไปได้ กำรวำงแผนระบบระบำยอำกำศจงึควรจะค�ำนงึถงึปัจจยั
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มด้วย 

แนวโน้มและความคิดเรื่องพื้นที่
พื้นที่เปิดโล่ง
ส�ำหรับโครงกำรสร้ำงอำคำรใหม่ แนวทำงสมัยใหม่ที่นิยมมำก
ที่สุดคือกำรสร้ำงพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่เปิดโล่งแก้ไขปัญหำควำม
ไม่แน่นอนบำงประกำรที่กล่ำวถึงในส่วนที่แล้ว รวมทั้งควำม
เป็นไปได้ในกำรแปลงโครงสร้ำงใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 
กำรด�ำเนินงำนพื้นที่เปิดโล่งที่ประสบควำมส�ำเร็จสูงสุดคือกำร
ไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อพื้นที่เหล่ำนี้ เพื่อ
เลี่ยงกำรจรำจรที่ไม่จ�ำเป็นผ่ำนตวัอำคำร ซึ่งอำจเกดิจำกบนัได
ที่วำงต�ำแหน่งไม่เหมำะสม หรือชั้นลอยที่ออกแบบวำงแผนไว้
อย่ำงอ่อนด้อย หรือช่องรับแสงครอบพื้นที่เปิดโล่งเพียงเพื่อ
ผลทำงสถำปัตยกรรม

พื้นที่เปิดโล่งซึ่งเสนอควำมเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตช่วยให้กำร
เตรยีมรบัสถำนกำรณ์อนำคตผดิพลำดได้ยำก แต่พื้นที่เปิดโล่ง
ก็ถูกวิจำรณ์ในเรื่องของเสียงรบกวนและกำรขำดควำมเป็น 

ส่วนตัว ดังนั้นควำมรอบคอบในกำรเลือกและกำรจัดวำง
เฟอร์นเิจอร์ รวมทั้งกำรก�ำหนดต�ำแหน่งชั้นหนงัสอื จะช่วยเกบ็

กักเสียงรบกวนและสร้ำงพื้นที่กึ่งส่วนตัวได้ สิ่งส�ำคัญอีก
ประกำรหนึ่งคอืพื้นที่เปิดโล่งสร้ำงโอกำสส�ำหรบั “กำรออกแบบ
พื้นที่ใหม่” ได้ตลอดเวลำด้วยกำรเพิ่มโครงสร้ำงและเฟอร์- 
นิเจอร์ใหม่ หรือกำรจัดวำงต�ำแหน่งใหม่ของเฟอร์นิเจอร์เดิม 
(ค่อนข้ำงไม่ซับซ้อน) หรือชั้นหนังสือเดิม (ยุ่งยำกและใช้
ทรัพยำกรมำกกว่ำ) พื้นที่เปิดโล่งมีข้อดีในเรื่องของควำม
ยืดหยุ ่น แต่ก็ต้องมีกำรสร้ำงสมดุลด้วยกลยุทธ์กำรจัด
อำณำเขตด้วย

พื้นที่เปิดโล่งเทียบกับพื้นที่ปิด
ในพื้นที่ซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงประเภทเปิดโล่ง 
ลักษณะของพื้นที่จะก�ำหนดโดยเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประกอบ
และอุปกรณ์ และจะปรับเปลี่ยนได้ง่ำยด้วยกำรทดลองใช้งำน
พื้นที่ ปัจจุบนันี้ กำรออกแบบห้องสมดุและพื้นที่เพื่อกำรเรยีนรู้
ประสบกบัแรงกดดนัด้ำนกำรใช้งำนพื้นที่ให้ยดืหยุน่ต่อแนวทำง
ปฏบิตังิำนที่เปลี่ยนไปและกำรน�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ ที่
ผ่ำนมำกำรผสำนควำมจ�ำเป็นด้ำนควำมยืดหยุ่นและกำรใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นไปอย่ำงตื้นเขิน เช่น กำรสร้ำงพื้นที่
ส�ำนกังำนเปิดโล่งใหญ่โตแต่อดัแน่นด้วยช่องกั้นฉำก (screened 
off cells) น�ำไปสู่ควำมอึดอัดเบื่อหน่ำยและไม่มีควำมสุขของ
ผู้ใช้งำนพื้นที่นั้น

พื้นที่ห้องสมุดแบบเปิดโล่งสมัยใหม่อำจก่อปัญหำคล้ำยคลึง
กันหำกขำดควำมหลำกหลำยและกำรออกแบบภำยในอย่ำง
เหมำะสม ในทำงตรงกันข้ำม พื้นที่เปิดซึ่งได้รับกำรออกแบบ



76   |   โหล

อย่ำงรอบคอบจะไม่เพียงยืดหยุ่นแต่จะสำมำรถรองรับควำม
หลำกหลำย กำรไหลเวียนของผู้ใช้งำนและควำมซับซ้อนได้ 
นอกจำกนี้ พื้นที่เปิดโล่งที่ดียังสร้ำงแรงบันดำลใจ แรงกระตุ้น 
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น ควำมสนใจ โอกำสกำรเรียนรู้จำก 

ผู้อื่น ส�ำนึกของควำมเป็นชุมชน รวมทั้งทำงเลือกและควำม 

ตื่นเต้นในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ แผนภำพด้ำนล่ำง (Watson and 
Anderson, 2008) แสดงกำรเปรียบเทียบระดับและควำม 
ซับซ้อนของพื้นที่

คว
ำม

ซับ
ซ้อ

นใ
นก

ำรใ
ห้บ

ริก
ำร 

(c
o

m
p

le
x
it
y
 o

f 
p

ro
v
is

io
n

) 

ระดับกำรให้บริกำร (scale of provision)

อเนกประสงค์
ขนำดเล็ก

(multi-functional

small scale)

อเนกประสงค์
ขนำดใหญ่

(multi-functional

large scale) 

ใช้งำนลักษณะเดียว
ขนำดเล็ก

(single purpose

small scale)

ใช้งำนลักษณะเดียว 
ขนำดใหญ่

(single purpose

large scale) 

เกิดควำมยุ่งยำกน้อยที่สุด
เป็นนวัตกรรมน้อยที่สุด

(least dificult least innovative)

เกิดควำมยุ่งยำกมำกที่สุด
เป็นนวัตกรรมมำกที่สุด

(most dificult most innovative) 

 



 77

แผนภำพแสดงให้เห็นว่ำพื้นที่เปิดโล่งขนำดใหญ่จะน�ำมำซึ่ง
ศักยภำพกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่เกิดต่อ
เนื่อง แต่กเ็พิ่มควำมยุง่ยำกในกำรบรหิำรจดักำรด้วย โครงกำร
ใดกต็ำมจะต้องพจิำรณำแรงกดดนัระหว่ำงควำมยุง่ยำกในกำร
บริหำรจัดกำรกับศักยภำพกำรรองรับนวัตกรรม ณ ระยะ
วำงแผน พื้นที่ซึ่งมกีำรใช้งำนเทคโนโลยอีย่ำงกว้ำงขวำงประเภท
เปิดโล่งมิได้เป็นโอสถครอบจักรวำล หำกไม่สำมำรถจัดหำ
ทรัพยำกรที่จ�ำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ได้ในอนำคต ก็
ไม่เกิดประโยชน์ที่จะสร้ำงควำมยืดหยุ่นให้กับพื้นที่ดังกล่ำว

ดังนั้นในกำรเลือกพื้นที่เปิดโล่งเมื่อเทียบกับพื้นที่แยกส่วน 
(cellular space) ค�ำถำมหลักที่ต้องพิจำรณำคือเรำปรำรถนำ
ให้กิจกรรมซึ่งพึ่งพำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประเภทใด
ด�ำเนินต่อไปในอนำคต หรือกิจกรรมใดต้องแยกพื้นที่ด้วย
เหตุผลอื่น เพรำะถึงแม้ว่ำควำมยืดหยุ่นจะเป็นลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของพื้นที่และรองรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและ 
กำรทดลอง ท�ำให้พื้นที่รับสถำนกำรณ์ในอนำคตได้ แต่ควำม
ยืดหยุ ่นก็ก่อให้เกิดต้นทุนควำมยุ ่งยำกที่ไม่สิ้นสุดในกำร
บริหำรจัดกำรได้ด้วยเช่นกัน

ความยืดหยุ่น
ส�ำหรับอำคำรและพื้นที่ใหม่ ควรเลี่ยงกำรสร้ำงชั้นบำงประเภท 
เช่น ก�ำแพงแยกสัดส่วนภำยในแบบถำวร (fixed internal 
dividing walls) ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนระยะกลำงและอำจเป็น
อุปสรรคต่อกำรรองรับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังที่กล่ำว

ไว้ข้ำงต้น พื้นที่แยกส่วนซึ่งสร้ำงขึ้นแล้วจะก�ำจดัได้ยำก จงึควร
ค�ำนงึถงึศกัยภำพโครงสร้ำงในกำรท�ำหน้ำที่เป็นเฟอร์นเิจอร์และ
ศกัยภำพเฟอร์นเิจอร์ในกำรท�ำหน้ำที่แยกสดัส่วนพื้นที่ ซึ่งสร้ำง
ควำมยืดหยุ่นในกำรออกแบบพื้นที่เปิดโล่งได้ดีกว่ำ ดังนั้น 

ข้อแนะน�ำคือกำรลงทุนในเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประกอบและ
อุปกรณ์ เพื่อกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมภำยในและกำรแบ่ง
อำณำเขตพื้นที่ (ดูส่วนถัดไป) จะเพิ่มโอกำสกำรรองรับควำม
ยืดหยุ่นในอนำคต

การจัดสรรพื้นที่
แนวโน้มในภำพรวมของห้องสมุด แม้กระทั่งห้องสมุดที่มีอยู่
เดิม มักใช้พื้นที่แบบเปิดมำกกว่ำกำรแบ่งซอยพื้นที่ออกเป็น
ส่วนย่อย ในปัจจุบันพื้นที่แบบเปิดกลำยเป็นพื้นที่ส�ำหรับ 
ชั้นวำงหนังสือซึ่งมีคุณสมบัติที่สำมำรถน�ำมำใช้ในกลยุทธ์กำร
จัดสรรพื้นที่ได้ โดยแบ่งพื้นที่จำกพื้นขึ้นไปจนใกล้ถึงเพดำน
ออกเป็นส่วนย่อยที่มีขนำดเท่ำๆ กัน เปิดโอกำสให้ห้องสมุดมี
กำรใช้ชั้นวำงหนังสือที่เหลือเป็น “ก�ำแพงหนังสือ” เพื่อสร้ำง
พื้นที่ใช้สอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กลำยเป็น “ห้อง” ขนำด
เล็กหลำยห้องภำยในพื้นที่เปิด ตำมหลักกำรแล้ว แม้แต่ใน
พื้นที่เปิด พื้นที่แต่ละส่วนกส็ำมำรถเกดิขึ้นได้จำกเค้ำโครงตำม
ธรรมชำติของอำคำร

ระยะห่ำงระหว่ำงเฟอร์นิเจอร์กับเพดำนอำจแตกต่ำงกันตำม
ควำมสูงของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เลือกน�ำมำติดตั้ง 
อย่ำงไรกต็ำม กำรจดัสรรพื้นที่มข้ีอจ�ำกดัท�ำให้ในกำรออกแบบ
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ห้องสมดุและพื้นที่เพื่อกำรเรยีนรู้ขึ้นใหม่นั้นจะต้องมกีำรตรวจ
สอบให้แน่ใจก่อนว่ำสถำปัตยกรรมของอำคำรนั้นสำมำรถ
จัดสรรพื้นที่ที่จ�ำเป็นตำมควำมแตกต่ำงของสิ่งแวดล้อมที่
ต้องกำรได้

กำรจัดสรรพื้นที่เป็นวิธีหนึ่งในกำรสร้ำงทำงเลือก มีควำม
ยืดหยุ่น ท�ำให้ผู้คนและกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถเคลื่อนย้ำยไป
ในพื้นที่ต่ำงๆ ภำยในอำคำรได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรปรับ
เปลี่ยนพื้นที่เชิงกำยภำพตลอดเวลำ พื้นที่ที่มีกำรจัดสรรเป็น
อย่ำงดีท�ำให้ผู้ใช้มีทำงเลือกที่เข้ำใจง่ำย สนับสนุนให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ และป้องกันไม่ให้กลุ่มคนที่เข้ำมำใช้งำนบำงรำย
แสดงควำมเป็นเจ้ำของหรือครอบครองใช้พื้นที่ส่วนต่ำงๆ ใน
อำคำรอย่ำงถำวร

พื้นที่กึ่งส่วนตัว
ในกลุ่มของ “อุปกรณ์ส�ำหรับติดตั้งอื่นๆ” ซึ่งหมำยถึงสิ่งที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่เปิด แต่มีคุณสมบัติในกำรสร้ำงควำมเป็นส่วนตัว
ในระดับหนึ่ง ที่เรียกว่ำ “พื้นที่กึ่งส่วนตัว” นั้นมีวัตถุประสงค์
สองประกำร ประกำรแรกคือเพื่อสร้ำงเกรำะก�ำบังให้กับผู้ใช้
จำกพื้นที่อื่นๆ ของห้องสมดุที่มกีำรด�ำเนนิกำรที่ไม่เป็นระเบยีบ
เรียบร้อยนัก เช่น เครื่องบริกำรตนเอง เครื่องพิมพ์ และ 
รถเข็นหนังสือ โดยจัดวำงอุปกรณ์เหล่ำนี้ไว้หลังฉำกกั้น หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้ำงคล้ำยคลึงกัน และประกำรที่สอง
คือ เพื่อแบ่งสมำชิกของห้องสมุดบำงส่วนออกจำกกันในพื้นที่
เปิดขนำดใหญ่ ท�ำให้ผู้ใช้บริกำรเดี่ยวหรือกลุ่มผู้ใช้บริกำร
สำมำรถท�ำงำนในพื้นที่เปิดได้ และยังคงรู้สึกรำวกับว่ำก�ำลัง
ท�ำงำนในห้องส่วนตัว
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โครงสร้ำงส�ำหรับวัตถุประสงค์ประกำรแรกอำจอยู่ในรูปของ
ฉำกกั้นพื้นที่ส�ำหรับวำงเครื่องพิมพ์ ลำนจอดรถเข็น และพื้นที่
ส�ำหรับเครื่องบริกำรตนเอง ซึ่งไม่เพียงถูกใช้เป็นที่ส�ำหรับ 
“แอบ” อุปกรณ์เหล่ำนี้เท่ำนั้น แต่ยังช่วยให้สภำพแวดล้อมดี
ขึ้นอีกด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น ฉำกกั้นพื้นที่ส�ำหรับให้บริกำร
เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ำยเอกสำร ซึ่งมีเสียงจำกกำรท�ำงำน
ของเครื่องและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ก็ถือเป็นโอกำสใน
กำรสร้ำงควำมน่ำสนใจผ่ำนลวดลำยกรำฟิกบนฉำกกั้นที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่เปิด
 

ส่วนวัตถุประสงค์ที่สองมุ่งเน้นไปที่กำรแบ่งกลุ่มสมำชิกของ
ห้องสมดุที่ต้องกำรท�ำงำนคนเดยีวหรอืท�ำงำนเป็นกลุ่มเลก็ออก
จำกกัน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของม้ำนั่ง
บุนวมหรือโต๊ะรับประทำนอำหำร และก�ำแพงหนังสือดังที่ได้
กล่ำวถึงไปแล้วก่อนหน้ำนี้ โครงสร้ำงของพื้นที่กึ่งส่วนตัวมี
หลำกหลำยรูปแบบซึ่งมกีำรปิดกั้นและกำรป้องกนัเสยีงรบกวน
ในระดับที่แตกต่ำงกัน เช่น หลังคำกระโจมเคลื่อนที่ เต๊นท์ 
โดมเป่ำลมและร่ม ดังภำพตัวอย่ำงด้ำนล่ำงนี้

แนวความคดิการใช้ “โดมเป่าลม” และ “ร่มบนท้องถนน” ที่ซลัไทเยอร์ 
เซ็นเตอร์ (Saltire Centre) มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ คาเลโดเนีย

โครงสร้ำงของ “พื้นที่กึ่งส่วนตัวชั่วครำว” นี้ มีลักษณะที่ 
แตกต่ำงจำกเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ในพื้นที่ 
และเนื่องจำกมีกำรใช้งำนกันมำอย่ำงต่อเนื่องและได้รับควำม
นิยมมำก จึงเป็นเหตุให้ได้รับควำมสนใจจำกผู้ใช้ในด้ำนอื่นๆ 
มำกกว่ำคุณสมบัติในกำรลดเสียงรบกวน ในเชิงของกำร
ออกแบบพื้นที่ อุปกรณ์เหล่ำนี้ช่วยสร้ำงโครงสร้ำงในพื้นที่ ซึ่ง
ควำมยืดหยุ่นของอุปกรณ์ช่วยให้เกิดกำรรบกวนโครงสร้ำง
หลักน้อยที่สุด ท�ำให้อุปกรณ์เหล่ำนี้ถูกน�ำมำใช้งำนเหมือน
เฟอร์นิเจอร์ เปิดโอกำสให้กำรออกแบบพื้นที่เปิดมีควำม
ยืดหยุ่นมำกยิ่งขึ้น

การไหลเวียน
กำรสร้ำงพื้นที่ไม่เพียงเกี่ยวกับขอบเขตและสมดุลของพื้นที่ 
ที่มีควำมหลำกหลำยเท่ำนั้น แต่ยังมีควำมเกี่ยวข้องกับควำม
สมัพนัธ์และกำรไหลเวยีนจำกพื้นที่หนึ่งไปยงัอกีพื้นที่หนึ่งด้วย 
ประเด็นส�ำคัญคือท�ำให้อย่ำงไรให้สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรท�ำให้
เกิดควำมรู้สึกที่แปลกแยก งำนเขียนมำกมำยเปรียบห้องสมุด
เสมือนบ้ำนหลังที่สำมดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น กล่ำวคือเป็น
สถำนที่ที่ไม่ใช่ที่ท�ำงำนและไม่ใช่บ้ำน แต่มีควำมส�ำคัญเป็น
พิเศษต่อผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมและใช้งำน มิกันดา (Mikunda) 
(2006) กล่ำวว่ำกำรสร้ำงบ้ำนหลังที่สำมควรจะมี “เส้นด้ำย 

สทีอง” (golden thread) (หมำยถงึ กำรไหลเวยีน หรอื Flow) 
ที่ช่วยสนบัสนุนให้ผู้ใช้เดนิเข้ำไปและส�ำรวจภำยในนั้น โดยกำร
ใช้วิธีท�ำให้เกิดควำมสงสัยใคร่รู้และกำรเปิดเผย ซึ่งสถำนที่
แบบนี้มกัจะมจุีดสงัเกตหรอืมสีถำนที่หลกัที่เป็นจดุดงึดูดควำม
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สนใจเพื่อท�ำให้เกดิควำมอยำกรู้อยำกเหน็ เป็นสิ่งที่เหน็แล้วจะ
ต้องร้อง “ว้ำว” ซึ่งมักมีอยู่ในพื้นที่หรืออำคำรใหม่ๆ กำรไหล
เวียนช่วยให้ผู้ใช้เดินผ่ำนพื้นที่ดังกล่ำว ส่วนจุดสังเกตหรือ 
จุดดึงดูดควำมสนใจถือเป็นเป้ำหมำย

พื้นที่และการบริการไม่อาจแยกออกจากกันได้
พื้นที่และบริกำรมีควำมเชื่อมโยงกันในเชิงชีวภำพ ขณะที่ 
กำรปรับเปลี่ยนและกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในห้องสมุดใดๆ 
สำมำรถท�ำได้อยู่เสมอ กำรพัฒนำกำรให้บริกำรของห้องสมุด
ในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่สำมำรถมองเห็นได้ผ่ำนกำรใช้
อุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
กำรพัฒนำมักมุ่งเน้นไปที่ระดับกำรให้บริกำรตนเองที่สูงขึ้นใน
ส่วนที่สำมำรถท�ำได้และกำรก�ำจดัอุปสรรคในกำรเข้ำถงึบรกิำร
และกำรบูรณำกำรงำนบริกำร กำรจัดให้มีจุดบริกำรที่สำมำรถ 
“เพิ่มหรอืลด” พื้นที่ของโต๊ะส�ำหรบัให้บรกิำรได้ โดยให้เจ้ำหน้ำที่
ที่รบัผดิชอบงำนในส่วนอื่นๆ มำนั่งท�ำงำนแทน ณ โต๊ะให้บรกิำร
ในกรณทีี่มผู้ีใช้บรกิำรจ�ำนวนมำก ช่วยตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงดี ยกตัวอย่ำงเช่น กำรมีโต๊ะกลำง (โต๊ะ
ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ใช้) และโต๊ะอีก 2 ตัวในบริเวณใกล้
เคียง ท�ำให้ในกรณีที่มีผู ้เข้ำแถวใช้บริกำรจ�ำนวนมำกขึ้น 

เจ้ำหน้ำที่จะมีพื้นที่ในกำรท�ำงำนมำกขึ้น และเมื่อไม่ได้ใช้งำน
โต๊ะในบริเวณใกล้เคียง ผู้ใช้บริกำรก็สำมำรถใช้พื้นที่นั้นได้

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมให้โต๊ะเป็นสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกที่เจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้ร่วมกันได้ 

แต่โต๊ะก็ยังคงเป็นฉำกกั้นระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำร
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควำมพยำยำมในกำรลดผลกระทบของ
โต๊ะส�ำหรับให้บริกำรและกำรท�ำให้เกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรให้บริกำรยังปรำกฏให้เห็นมำกขึ้นในห้องสมุดต่ำงๆ 
เช่น กำรใช้ฉำกกั้นขนำดเล็กแบบไม่เป็นทำงกำรในจุดที่ส�ำคัญ
ในอำคำร ฉำกกั้นขนำดเลก็เหล่ำนี้สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ ท�ำให้
สำมำรถตั้งจุดบริกำร “ชั่วครำว” ได้ง่ำย คุณลักษณะที่มีควำม
ยืดหยุ่นเช่นนี้ ท�ำให้สำมำรถใช้กลยุทธ์ในกำรให้กำรบริกำรที่
สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในจุดอื่นๆ เข้ำมำ 
นั่งท�ำงำนที่โต๊ะส�ำหรับให้บริกำรได้ตำมควำมต้องกำรและ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็วทันเวลำ

การบูรณาการงานบริการ
อีกกลยุทธ์หนึ่งที่เหมำะส�ำหรับอนำคตซึ่งมีทรัพยำกรจ�ำกัดคือ
กำรบูรณำกำร อุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกในห้องสมุดที่เพิ่ม
ขึ้นท�ำให้เกิดบริกำรที่หลำกหลำยขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ห้องสมุด และ
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ห้องสมุดจะมีร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำรให้
บรกิำรร่วมกบัพพิธิภณัฑ์หรอืห้องแสดงผลงำนศลิปะ และเป็น
สถำนที่ส�ำหรับให้บริกำรจำกทำงภำครัฐอยู่ภำยในห้องสมุด

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ควำมท้ำทำยอย่ำงหนึ่งที่พบในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรกำร
เรยีนรู้ผ่ำนเวบ็และกำรเรยีนรู้เสมอืนจรงิคอืกำรสร้ำงสงัคมแห่ง
กำรเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู้รำยบุคคลและกำร
เรียนรู้ร่วมกันกลุ่มเพื่อน (peer group learning) เว็บไซต์
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จ�ำนวนมำกพยำยำมใส่ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนทรัพยำกรและสร้ำง
ชุมชนในกลุ่มผู้ใช้เพื่อระบุที่ตั้งและบริกำร ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง
สถำนที่จริงกับสถำนที่เสมือนเข้ำด้วยกัน ควำมเป็นไปได้ใน
กำรสร้ำงและผสมผสำนสิ่งแวดล้อมเสมือนและสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพ รวมถึงกำรสร้ำงและรักษำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ออนไลน์อย่ำงไร้ขดีจ�ำกดัและในห้องสมดุจรงิถอืเป็นโอกำสใน
กำรพัฒนำ ยกตัวอย่ำงเช่น หลักสูตรกำรเรียนแบบออนไลน์ 
(MOOCs) และห้องเรียนกลับด้ำน (flipped classroom) จะ
มีประสิทธิภำพมำกขึ้นหำกเครือข่ำยที่อยู่ในพื้นที่มีส่วนช่วยใน
กำรสนับสนุนประสบกำรณ์ดังกล่ำว ยิ่งห้องสมุดสำมำรถสร้ำง
พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสูงที่มีกำรให้บริกำรแบบ 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงอย่ำงทั่วถึงมำกเท่ำใด ห้องสมุดก็จะยิ่งมี
บทบำทเป็นสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้แบบเปิดที่จะน�ำมำซึ่งกำร
พัฒนำของชุมชนของกำรเรียนรู้

การสร้างห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21
ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 มีบทบำทส�ำคัญกว่ำในอดีต 

ที่ผ่ำนมำ และจ�ำเป็นจะต้องพัฒนำบทบำทต่อไปในฐำนะที่เป็น
ศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้และชุมชน โดยกำรคิดใหม่เกี่ยวกับ
พื้นที่และบริกำรต่ำงๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 
21 นั้นเป็นมำกกว่ำพื้นที่ทำงสังคมที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย แต่เปรียบ
เสมือนบ้ำนหลังที่สำม และเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งภำยใน
มหำวิทยำลัยและภำครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชำต ิ

ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนที่ดีและ 

บทสนทนำที่สนกุสนำน แต่ด้วยกำรมบีรกิำรที่ขยำยวงกว้ำงขึ้น
นั้น ห้องสมดุยงัสำมำรถขยำยขอบข่ำยไปถงึกำรพบปะกนัอย่ำง
ไม่คำดคิดมำก่อนและบทสนทนำโดยบังเอิญ ซึ่งเป็นหัวใจของ
ผลกระทบ ‘เมดิซี’ (Medici) ของ โยฮันเซน (Johanssen) 
(2004) – วิวัฒนำกำรของควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆ ส�ำหรับ
ยุคใหม่ ห้องสมุดเป็นพื้นที่ที่มีควำมยืดหยุ่นและสำมำรถ 
ตอบสนองควำมต้องกำรได้ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วย
พลังและควำมคิดสร้ำงสรรค์และไม่หยุดนิ่งส�ำหรับผู้ใช้บริกำร 
มิใช่ส�ำหรับบรรณำรักษ์

นอกจำกนี้กำรพัฒนำและควำมส�ำเร็จของห้องสมุดแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ถอืเป็นศลิปะมำกกว่ำเป็นวทิยำศำสตร์ ห้องสมดุ
แห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่บ้ำนหลังที่สำม แต่เป็นกำรผสมผสำน
กนัอย่ำงชำญฉลำดของบ้ำนหลงัที่หนึ่งและบ้ำนหลงัที่สอง เป็น
พื้นที่ส�ำหรบักำรท�ำงำน กำรใช้เวลำว่ำงและกำรเรยีนรู้ที่ให้ควำม
รู้สึกเหมือนอยู่ในบ้ำน ซึ่งถือเป็นกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์ เปรียบเสมือนศิลปินที่สำมำรถระบำยสีทับลงไป
เพื่อเปลี่ยนแปลงผลงำนศิลปะ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดลบเส้นแบ่ง
เขตแดนและสร้ำงทัศนคติใหม่ๆ โดยใช้ควำมยืดหยุ่นที่เกิด 

ขึ้นจำกกำรใช้พื้นที่เปิด และกำรปรับเค้ำโครงของเนื้อหำใน
พื้นที่โดยใช้จินตนำกำร ห้องสมุดที่ประสบควำมส�ำเร็จใน
ศตวรรษที่ 21 จะไม่หยดุอยูท่ี่เค้ำโครงของพื้นที่ที่ประสบควำม
ส�ำเร็จในครั้งแรกเท่ำนั้น แต่จะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้เป็นห้องสมุดที่ดียิ่งขึ้น
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ห้องสมุดกับอนาคต
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เป็นระยะเวลำสั้นๆ เพยีง 18 เดอืนหลงัจำกกำรเปิดตวัในเดอืน
กันยำยน พ.ศ. 2556 ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมกลำยเป็น 
ห้องสมดุสำธำรณะที่ประสบควำมส�ำเรจ็แบบไร้คูเ่ปรยีบในโลก 
ห้องสมุดฯ ดึงดูดผู้มำเยือนนับล้ำนด้วยเป้ำหมำยใหม่และ 
ได้รับรำงวัลจ�ำนวนนับไม่ถ้วน มีกำรแปลงโฉมโมเดลกำร
ออกแบบและกำรบริกำรห้องสมุดสำธำรณะ รวมทั้งท�ำให้ภำพ
ลักษณ์ของเมืองเบอร ์มิงแฮมเปลี่ยนแปลงไป ผมเอง 
เป็นผู ้ก�ำกับโครงกำรซึ่งริเริ่มและรังสรรค์ห้องสมุดเมือง 
เบอร์มิงแฮม และนี่คือเรื่องรำวของเรำ 

แนวทำงในกำรออกแบบของเหล่ำสถำปนิกยึดหลัก 3 ประกำร 
ได้แก่ (ก) เพื่อให้ห้องสมุดฯ มีควำมเป็นมิตรและคนทุกกลุ่ม

นครแห่งอนาคต ห้องสมุดแห่งอนาคต :
ประสบการณ์และบทเรียน
จากห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม
ไบรอัน แกมเบิลส์ 
อดีตผู้อำานวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม

ปรับปรุงและเรียบเรียงจำกบทควำมเรื่อง “นครแห่งอนำคต ห้องสมุดแห่งอนำคต: ประสบกำรณ์และบทเรียนที่ได้รับจำกห้องสมุดเมือง
เบอร์มิงแฮม” (Future City, Future Library: Experiences and Lessons Learned from the Library of Birmingham) เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำยในงำนประชุมวิชำกำร TK Forum 2016

ของชมุชนเข้ำถงึได้ (ข) เพื่อบูรณำกำรห้องสมดุฯ ให้เป็นสมบตัิ
สำธำรณะส่วนหนึ่งของเมือง และ (ค) เพื่อเชื้อเชิญผู้เยี่ยมชม
ห้องสมุดฯ ให้เดินทำงไปสู่กำรเรียนรู้และกำรค้นหำ

กำรแปลงโฉมกำรให้บริกำรได้ด�ำเนินควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
รูปแบบของห้องสมุดอย่ำงไร้รอยต่อ ซึ่งผมจะได้กล่ำวถึง 
ต่อไป
 

บรรณำรกัษ์คอือะไร หนงัสอืคอือะไร ห้องสมดุคอือะไร เนื้อหำ
ที่ผมจะน�ำเสนอเกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู ้และกำรแสวงหำ
ทรพัยำกรในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ กำรววิฒัน์ตนเอง
และบทบำทของเรำถือเป็นควำมรับผิดชอบด้ำนวิชำชีพ 



88   |   โหล

ห้องสมุดจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วย
วัสดุและแนวทำงด�ำเนินกำรแบบดั้งเดิมเดินมำถึงทำงตัน สิ่งที่
ส�ำคัญที่สุดคือ ห้องสมุดไม่ว่ำจะเล็กหรือใหญ่ขนำดไหน ก็ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เมือง (urban landscape) และ 
ส่วนหนึ่งของชุมชน นี่คือเหตุผลว่ำท�ำไมห้องสมุดเมืองเบอร์
มิงแฮมจึงให้ควำมส�ำคัญยิ่งกับแนวคิดว่ำด้วยพื้นที่สำธำรณะ 
ทั้งพื้นที่ภำยในห้องสมุด ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงห้องสมุดกับ
พื้นที่สำธำรณะ และควำมเชื่อมโยงของพื้นที่ด้ำนนอกห้องสมดุ 
ไม่ว่ำจะเป็นระเบียง อัฒจันทร์ และแม้กระทั่งหลังคำสีน�้ำตำล

ผมมักจะถูกถำมบ่อยๆ ว่ำ กว่ำจะมำเป็นห้องสมุดเมือง 
เบอร์มิงแฮม ห้องสมุดแห่งไหนสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับคุณ
มำกที่สุด เรำได้ไปเยี่ยมเยือนห้องสมุดมำกมำย ซึ่งทั้งหมด
ล้วนแต่ให้แนวคิดในกำรออกแบบพื้นที่ห้องสมุดหรือกำร

1 เมอืงออร์ฮูส เป็นเมอืงส�ำคญัด้ำนกำรค้ำ อุตสำหกรรมและเมอืงท่ำ 
นับเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศเดนมำร์ก

ออกแบบบริกำรห้องสมุดในอนำคต ทั้งในเมืองซีแอตเติล 
เมืองแวนคูเวอร์ ในอเมริกำเหนือ ประเทศสิงคโปร์ เมือง
อัมสเตอร์ดัม เมืองเฮลซิงกิ และห้องสมุดอีกหลำยแห่งใน
ประเทศฮอลแลนด์ เดนมำร์ก และสวีเดน นอกจำกนี้ แนวคิด
ของเพื่อนร่วมอำชีพของเรำในเมืองบำร์เซโลนำ และเมือง 
ออร์ฮูส 1 (Aarhus) ก็ช่วยท�ำให้เกิดแรงบันดำลใจด้วย แต่ผม
ใคร่จะอภปิรำยเกี่ยวกบัห้องสมดุสองแห่งที่ท่ำนอำจไม่เคยเหน็
มำก่อนแต่น่ำจะสร้ำงแรงบันดำลใจให้พวกเรำทุกคน
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Alberto Manguel ได้กล่ำวรำวกับบทกวีในบทควำม 

ขนำดยำวอันน่ำอัศจรรย์ของเขำเรื่อง “ห้องสมุดยำมรำตรี” 
(The Library at Night) ว่ำ:

“ในเวลากลางวัน ห้องสมุดเป็นโลกแห่งระเบียบ มีอักษรกำากับ
อยู ่ตามทางเดิน ผมเคลื่อนตัวไปด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน 
เฝ้าสังเกตหนังสือต่างๆ ตามลำาดับและประเภทของหนังสือ
เหล่านั้น สถานที่มีโครงสร้างที่เด่นชัด เป็นเขาวงกตที่มิใช่เพื่อ
การหลงอยู่ภายในแต่เพื่อการค้นหา เป็นลำาดับตามเหตุผล 
เป็นภูมิศาสตร์ที่อ่อนน้อม และเป็นลำาดับขั้นที่น่าจดจำา แต่เมื่อ
ราตรีกาลมาเยือนบรรยากาศก็เปลี่ยนไป ระเบียบที่ถูกกำาหนด
โดยบัญชีรายชื่อหนังสือเป็นเพียงวิถีซึ่งไร้เกียรติในเงามืด 
หนังสือเล่มหนึ่งร้องหาอีกเล่มหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ เกิดเป็น
พันธมิตรข้ามวัฒนธรรมและกาลเวลา หากห้องสมุดในยาม
ทิวาเป็นเสมือนเสียงก้องแห่งระเบียบของโลกที่เข้มงวดและ 
มีเป้าหมายอันเป็นเหตุเป็นผล ห้องสมุดยามราตรีก็ดูจะเริงร่า
ไปในความวุ่นวายที่น่ารื่นรมย์ของโลก”

ค�ำกล่ำวนี้ท�ำให้ผมอยำกจะสร้ำงห้องสมุดยำมรำตรี ที่ซึ่งกำร
ค้นพบ ควำมบังเอิญ ควำมประหลำดใจ และกำรค้นหำเป็น 

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด

ห้องสมุดแห่งพงไพร (Library of the Forest) เป็นห้องสมุด
ที่ไม่ธรรมดำอีกแห่ง ณ ห้องสมุดแห่งนี้ ไม่ได้จัดหมวดหมู่
ทรัพยำกรไว้ตำมหัวข้อหรือตำมระบบดิวอี้ ห้องสมุดมีอำยุรำว 
25 ปี แต่มีหนังสืออยู่ไม่เกิน 1,100 เล่มในกำรนับครั้งล่ำสุด 
หนงัสอืแต่ละเล่มบนัทกึกำรเดนิทำงด้วยเท้ำ อกีทั้งยงัประกอบ
ด้วยวัตถุและสำรต่ำงๆ ที่เก็บได้ระหว่ำงเส้นทำง ไม่ว่ำจะเป็น
สำหร่ำย หนังงู เกล็ดแร่กลีบหิน ผลึกแร่ควอทซ์ เศษสน มอส 
หินเหล็กไฟที่ใช้แล้ว ละอองเกสรดอกไม้ ผลโอ๊ก ใบไม ้

ห้องสมุดด�ำรงอยู่ในฐำนะหนังสือแผนที่หลำกมิติและเส้นทำง
แห่งกำรค้นหำ
 

กำรเยี่ยมชมครั้งส�ำคญัเกดิขึ้น ณ ห้องสมดุนอร์แมนฟอสเตอร์ 
(Norman Foster’s Library) ที่มหำวิทยำลัยไฟรเออร์ 
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(Freier Universitäät หรือ Free University) ในกรุงเบอร์ลิน 
ตัวอำคำรถูกเรียกด้วยชื่อเล่นที่สะท้อนควำมรักว่ำ ‘มันสมอง
แห่งเบอร์ลนิ’ เนื่องจำกมโีครงสร้ำงที่น่ำสนใจรูปกะโหลกศรีษะ
และมีบทบำทส�ำคัญด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย ห้องสมุด 

มีกำรออกแบบที่งดงำม นับเป็นห้องสมุดที่สวยงำมแห่งหนึ่ง
ของโลก นอกจำกนี้ ห้องสมุดยงัมีประสทิธภิำพด้ำนกำรใช้งำน 
จำกกำรเดินทำงมำกมำย ผมได้เรียนรู้หลำยสิ่งเกี่ยวกับ
สถำปัตยกรรมที่มีกำรออกแบบช่วยชี้น�ำ และเกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์ของห้องสมดุ รวมถงึสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผล แต่ไม่มี
สถำนที่แห่งใดเลยที่ท�ำให้ผมหยุดคิดได้มำกเท่ำที่นี่
 

สิ่งแรกที่ผมนึกถึง คือกฎข้อที่ 5 ของรังกำนำธำนผู้ยิ่งใหญ่ 
(the Great Ranganathan’s Fifth Law) นั่นคือ ห้องสมุด
เป็นองคำพยพที่เติบโต หมำยควำมว่ำห้องสมุดควรจะเป็น
สถำบันที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สิ้นสุด ไม่หยุดนิ่งในด้ำนแนวคิด 
หนังสือ วิธีกำร และกำยภำพของห้องสมุดควรจะได้รับกำร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเวลำผ่ำนไป

สำระส�ำคัญของกฎดังกล่ำว คือกำรเน้นควำมจ�ำเป็นในกำร
เปลี่ยนแปลงภำยในมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงตัวสิ่งแวดล้อม 
ดร.รังกำนำธำนกล่ำวว่ำองค์กรห้องสมุดจะต้องสนับสนุนกำร
เติบโตของบุคลำกร ทรัพยำกร และกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำร 
มตินิี้อำศยักำรเตรยีมพร้อมส�ำหรบักำรเตบิโตด้ำนกำยภำพของ
อำคำร พื้นที่อ่ำนหนังสือ กำรจัดวำงชั้นหนังสือ และบัญชี 
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รำยชื่อหนังสือ นี่เป็นกำรเติบโตที่ทุกวันนี้ดูเหมือนไม่จ�ำเป็น 
ท�ำไม่ได้ และไม่พึงปรำรถนำในมุมมองของพวกเรำหลำยคน

อย่ำงไรก็ตำม ดร.รังกำนำธำน ก็ยังมุ่งหวังที่จะเริ่มกำรเปลี่ยน 

แปลงครั้งใหญ่ในระบบห้องสมุด เขำได้เขียนเรื่องรำวเหล่ำนั้น
เผยแพร่แก่ทุกคน งำนเขียนดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรเสริม
พลังสำธำรณชนและกระตุ้นกำรอภิปรำยของพลเมือง (ซึ่งอำจ
จะน�ำไปสู่ควำมไม่เห็นด้วยก็เป็นได้) ถึงแม้จะไม่มีหลักฐำนว่ำ 
ดร.รังกำนำธำนท�ำสิ่งนี้ด้วยเหตุผลทำงกำรเมืองหรือไม่ แต่
แนวคิดด้ำนห้องสมุดของเขำได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อกำร
ให้กำรศึกษำแก่ประชำชน ในด้ำนกำรท�ำให้ทุกคนเข้ำถึง
สำรสนเทศ และช่วยเหลือสตรีและชนกลุ่มน้อยให้รู ้จัก
กระบวนกำรแสวงหำข้อมูล

ดังนั้น ห้องสมุดมิได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อกำรพัฒนำและ
เสรมิพลงัให้กบับุคคลและสงัคม หรอืเป็นเครื่องมอืบ่อนท�ำลำย
เท่ำนั้น แต่ยังเป็นองคำพยพที่ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ 
ตัวเอง ดังเช่นสมอง!

ผมเชื่ออย่ำงสนิทใจว่ำบทเรียนแรกส�ำหรับกำรออกแบบ 

ห้องสมดุและโครงกำรแปลงโฉมใดๆ กต็ำม คอืกำรรู้จกัชมุชน
ของคณุเอง ดงันั้น ผมควรจะใช้เวลำเพื่อบอกคุณเกี่ยวกบัเมอืง
เบอร์มิงแฮม นครที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
อังกฤษ เป็นที่พ�ำนักของประชำกรรำวหนึ่งล้ำนคน เป็น 

นครใหญ่ในทวีปยุโรป เป็นเมืองหลวงในภูมิภำคซึ่งมีขนำด

เท่ำกับประเทศขนำดเล็กในทวีปยุโรปอย่ำงเดนมำร์กหรือ
นอร์เวย์ นครเบอร์มงิแฮมตั้งอยู่ตอนกลำงของประเทศองักฤษ 
ขำดกำรเชื่อมต่อทำงทะเลและปรำศจำกทรัพยำกรธรรมชำติ
ใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นแม่น�้ำหรือสินแร่ใต้ดิน ถึงแม้ว่ำในยุคต่ำงๆ 
นครเบอร์มิงแฮมจะเป็นศูนย์กลำงเครือข่ำยกำรขนส่งของ
ประเทศด้วยคลอง รถไฟ และถนน ทว่ำกำรเติบโตส่วนใหญ่
เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมชำญฉลำดของชำวเมือง 
จึงกล่ำวได้ว่ำประชำชนนั้นเองเป็นผู้สร้ำงเมือง

เบอร์มงิแฮมเป็นโฉมหน้ำแห่งอนำคตของเมอืงในยโุรปทั้งหมด 
ข้อมูลด้ำนประชำกรเป็นสิ่งส�ำคัญที่ก�ำหนดควำมเป็นไปของ
ห้องสมุด เรำเป็นมหำนครที่มีเปอร์เซ็นต์เด็กและคนหนุ่มสำว
อำยุน้อยกว่ำ 25 ปีสูงที่สุดในยุโรป รวมทั้งเป็นเมืองที่มีควำม
หลำกหลำยที่สุดเป็นอันดับสองรองจำกเมืองอัมสเตอร์ดัม 
ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ประชำกรชนกลุ่มน้อยสูงกว่ำ
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คุณลักษณะเหล่ำนี้เป็นโอกำสส�ำคัญส�ำหรับเมืองสมัยใหม่และ
เป็นสิ่งท้ำทำยที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆ กัน ควำมเยำว์วัยและ 
ควำมหลำกหลำยมำพร้อมกับควำมท้ำทำยด้ำนกำรว่ำงงำน 
ทักษะแรงงำนต�่ำ กำรขำดกำรรู้หนังสือ กำรใช้ชีวิตที่ขำด 
สุขภำวะ และภำพลักษณ์ที่ไม่น่ำรื่นรมย์ของเมือง ต่อโลก
ภำยนอก

และผมเชื่อว่ำนี่เป็นค�ำตอบส�ำหรับค�ำถำมที่ว่ำ ห้องสมุดควร
ด�ำเนินไปในทิศทำงใด ผมขอสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เมืองและประชำกรของเมืองต้องกำร 
เพื่อเป็นหนทำงผลักดันกำรเปลี่ยนแปลง ประชำชนต้องกำร
เครื่องน�ำทำงและแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้มำกกว่ำข้อมูล 
เชิงวัตถุวิสัย เมืองต้องกำรให้ประชำกรรู้หนังสือมำกขึ้น มี
ทักษะที่ดีขึ้น ด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีสุขภำวะมำกขึ้น และ 
ใฝ่หำควำมสมำนฉันท์มำกขึ้น เรำเรียกสิ่งนี้ว่ำทุนทำงสังคม 

ไม่มีใครจะท�ำหน้ำที่สร้ำงควำมตระหนักในเรื่องเหล่ำนี้ได ้

เหมำะสมกว่ำห้องสมุด 

กำรให้ควำมส�ำคัญต่อห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมในกำร
เปลี่ยนแปลงเมอืงเริ่มต้นจำกกำรก�ำหนดต�ำแหน่งที่ตั้ง ถงึแม้ว่ำ
ที่ตั้งของเรำจะไม่ได้เป็นที่ตั้งในอุดมคติในหลำยด้ำนด้วยกัน 
ทั้งในแง่อุปสรรคด้ำนกำรเข้ำถึงและขนำด แต่ห้องสมุดเมือง
เบอร์มิงแฮมก็มีข้อได้เปรียบส�ำคัญบำงประกำรในด้ำนควำม
เป็นศูนย์กลำงของประสบกำรณ์ฟื้นฟูสังคม ห้องสมุดฯ หัน
หน้ำสู่แยกหลกัของเมอืง อยูป่ระชดิกบัถนนคนเดนิหลกัที่พำด
ผ่ำนตัวเมือง และอยู่ติดกับอำคำรเชิงวัฒนธรรมอื่นๆ ได้แก่ 
โรงมหรสพ พพิธิภณัฑ์ และหอแสดงคอนเสร์ิตและนทิรรศกำร 
ปัจจัยเหล่ำนี้เอำชนะข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับกำรเลือกที่ตั้ง 
จริงๆ แล้ว ที่ตั้งนี้เคยใช้เป็นที่จอดรถมำกว่ำ 70 ปี ซึ่งไม่ใช่
กำรใช้งำนที่ดินใจกลำงเมืองอย่ำงที่สมควรจะเป็น
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ในเรื่องของกำรออกแบบพื้นที่ห้องสมดุ สิ่งซึ่งควรตระหนกัถงึ
เป็นล�ำดบัแรกคอื คุณอำจจะไม่ได้ท�ำสิ่งที่ถกูต้องไปเสยีทุกอย่ำง 
มีกำรประนีประนอมที่ต้องท�ำเสมอ แต่เรำควรจะตั้งเป้ำให ้

สูง และรบัเอำหลกักำรที่ชดัเจนในกำรใช้ระบบป้ำยสญัลกัษณ์
เพื่อบอกเส้นทำง กำรให้ข้อมลูกำรบรกิำรที่อยูใ่กล้เคยีง และกำร
ระบุที่ตั้งที่ดีที่สุดส�ำหรับกำรบริกำรแต่ละมิติ บทเรียนแรกคือ 
เรำปรำรถนำจะให้ทุกสิ่งอยู่ที่ชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ดงันั้น กำร
หำวธิกีระจำยผู้ใช้บรกิำรให้ทั่วทั้งอำคำรจงึเป็นสิ่งส�ำคญั เรำได้
ศกึษำกำรไหลเวยีนของผู้ใช้บรกิำรไม่เพยีงแต่ในห้องสมดุ แต่
ยงัรวมถงึโรงแรม สนำมบนิ และพพิธิภณัฑ์ 

ในปี พ.ศ. 2551 นักวิจัยชำวเดนมำร์กได้ศึกษำสิ่งที่เขำเรียกว่ำ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำง ‘กำรค้นหำสำรสนเทศ’ (information 
recovery) และ ‘กำรค้นพบสำรสนเทศ’ (information 
discovery) กล่ำวอย่ำงสำมัญก็คือ กำรค้นหำสำรสนเทศ
เกี่ยวข้องกบัสำรสนเทศที่ผู้สบืค้นมคีวำมรู้มำก่อนเกี่ยวกบักำร
ด�ำรงอยู่ของสำรสนเทศนั้น ในขณะที่กำรค้นพบสำรสนเทศ
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้สืบค้นไม่เคยตระหนักถึงมำก่อน

นักวิจัยท่ำนนั้นตั้งค�ำถำมว่ำ กำรออกแบบพื้นที่ห้องสมุดจะ
สนับสนุนกำรค้นพบสำรสนเทศที่ดีที่สุดได้อย่ำงไร ห้องสมุด
ได้พัฒนำเครื่องมืออย่ำงหลำกหลำยเพื่อสนับสนุนกำรค้นหำ
สำรสนเทศ เช่น บัญชีรำยชื่อหนังสือ ระบบจ�ำแนกประเภท 
และชั้นวำงหนังสือ แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือจะท�ำอย่ำงไรให้ห้อง
สมุดสนับสนุนกำรค้นหำสำรสนเทศ ไปพร้อมกับสร้ำงโอกำส

ส�ำหรับควำมบังเอิญที่ผู้ใช้บริกำรจะพบวัสดุและสำรสนเทศที่
ตนเองไม่ได้วำงแผนกำรค้นคว้ำมำก่อนล่วงหน้ำ

ดังนั้น รูปลักษณ์หน้ำตำของห้องสมุดอำจถูกออกแบบเพื่อเชื้อ
เชิญให้ผู้ใช้บริกำรที่มีพื้นที่ควำมสนใจต่ำงๆ มีปฏิสัมพันธ์กับ
ทรพัยำกรมนษุย์ กำยภำพ และสำรสนเทศดจิทิลัที่หลำกหลำย
ภำยในห้องสมดุ สิ่งนี้มอีทิธพิลต่อกระบวนกำรคดิของเรำอย่ำง
ใหญ่หลวง

ถ้อยค�ำของ มำร์ค ทเวน (Mark Twain) นกัเขยีนชำวอเมรกินั 
น�ำทำงชีวิตของผมและน�ำทำงควำมปรำรถนำและแนวทำงกำร
จดักำรควำมเสี่ยงในกำรออกแบบและด�ำเนนิกำรห้องสมดุเมอืง
เบอร์มิงแฮม นอกจำกนี้ ยังมีถ้อยค�ำของ มำลำลำ ยูแซฟไซ 
(Malala Yousafzai) ผู้ได้รับรำงวัลโนเบลสำขำสันติภำพใน
โอกำสกำรเปิดตัวห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม เธอกล่ำวว่ำ 
“เมืองที่ปรำศจำกห้องสมุดก็เสมือนสุสำน และขอให้เรำไม่ลืม
ว่ำหนังสือเพียงเล่มเดียว ปำกกำเพียงด้ำมเดียว เด็กเพียง 
คนเดียว และครูเพียงคนเดียว ก็เปลี่ยนแปลงโลกได้ ปำกกำ
และหนงัสอืเป็นอำวุธที่สร้ำงควำมปรำชยัต่อกำรก่อกำรร้ำยได้”

ดังที่โสเครติส (Socrates) กล่ำวไว้ เรำต้องรำมือจำกกำรสู้รบ
กับอดีตและมุ่งไปที่อนำคต

แดเนียล เบิร์นแฮม (Daniel Burnham) สถำปนิกและ 
นักวำงแผนชำวอเมริกัน ผู้ประพันธ์ 1909 Plan of Chicago 
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สนับสนุนให้พวกเรำทุกคน “ไม่ควรวำงแผนเล็ก แผนเล็กไร้
ซึ่งเวทมนตร์ที่จะกระตุ้นมนุษย์และตัวแผนเองก็อำจจะไม่ถูก
ท�ำให้บรรลุ ควรวำงแผนให้ใหญ่ ตั้งเป้ำให้สูงทั้งด้ำนควำมหวัง
และกำรปฏิบัติงำน”

ห้องสมดุเป็นสถำนที่ทรงพลงั จงอย่ำจ�ำกดัควำมทะเยอทะยำน
ของคุณ พวกเรำทุกคนควรหวังจะรังสรรค์ห้องสมุดที่ดีที่สุด
ในโลก

เรำก�ำลงัสร้ำงพื้นที่สำธำรณะขึ้นมำใหม่ ให้ประชำชนได้ใช้ wifi 
โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย มพีื้นที่ที่สะดวกสบำย และมโีอกำสในกำร
ซื้อกำแฟดีๆ แล้วพวกเขำจะมำ! แน่นอนว่ำจะต้องมีอะไร
มำกกว่ำนั้น แต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้น เรื่องรำวจำกนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ง่ำยๆ สู่กำรอภปิรำยเกี่ยวกบัห้องสมุดสำธำรณะในฐำนะแหล่ง
รำยได้เชิงพำณิชย์ที่มั่นคง เช่น กำรค้ำปลีกและบริกำรจัด
เตรียมอำหำร แต่หำกบริกำรเหล่ำนี้ไม่ได้ด�ำเนินกำรในระดับ
ใหญ่มำก ก�ำไรสุทธมิกัจะค่อนข้ำงต�่ำ กำรให้บรกิำรห้องประชมุ
พร้อมบริกำรจัดเตรียมอำหำรที่หลำกหลำยจะสร้ำงรำยได้ที่สูง
ขึ้น เนื่องจำกสินทรัพย์ถูกใช้เพื่อสร้ำงรำยได้อย่ำงเข้มข้น 
ขึ้นเป็นเวลำนำนขึ้น ธุรกิจที่มีก�ำไรงำมที่สุดคืองำนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นครั้งเดียวจบ เช่น งำนกำลำดินเนอร์ งำนแต่งงำน 

งำนกิจกรรมองค์กร

แต่มคี�ำเตอืนประกำรหนึ่งคอื คณุต้องลงทุนในกำรบรหิำรแบบ
มืออำชีพ เนื่องจำกผู้ที่จ่ำยแพงกว่ำย่อมคำดหวังงำนที่มี

คุณภำพแบบไร้ข้อผิดพลำด หำกกำรลงทุนลักษณะนี้เกิดขึ้น 
คุณภำพและควำมริเริ่มจะน�ำมำซึ่งรำงวัลเชิงพำณิชย์ 

แม้กระนั้นก็ตำม อย่ำประเมินระดับรำยได้หรือประโยชน์สูง
เกินไปจนอำศัยเป็นรำกฐำนด้ำนกำรเงินของห้องสมุด เพรำะ
ตรำบเท่ำที่ห้องสมดุยงัมเีป้ำหมำยหลกัด้ำนกำรศกึษำแบบไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย ตรำบนั้นห้องสมุดจะไม่มีวันสร้ำงก�ำไรได้ และ 
ห้องสมุดก็ไม่ควรจะสร้ำงก�ำไร เพรำะห้องสมุดด�ำเนินกำรเพื่อ
สำธำรณประโยชน์
 

แล้วเรำได้อะไรจำกภำพลักษณ์เหล่ำนี้ ข้อควำมอ้ำงอิงที่เป็นที่
รู้จักดีมีมำกมำย:

จำรึกเหนือประตูห้องสมุดแห่งนครธีบส์ (Thebes) ปรำกฏ
ข้อควำมว่ำ “ห้องสมดุ: ลิ้นชกัโอสถส�ำหรบัจติวญิญำณ” และ 
ซเิซโร (Cicero) นกัปรำศรยัชำวโรมนัผู้ยิ่งใหญ่รงัสรรค์ข้อควำม
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ที่โด่งดงัว่ำ “หำกท่ำนครอบครองสวนและห้องสมดุ ท่ำนกไ็ด้
ครองทุกสิ่งที่ท่ำนต้องกำร”

ข้อควำมเหล่ำนี้ชี้ให้เหน็ถงึสถำนที่เพื่อควำมปลอดภยั เพื่อกำร
เยยีวยำ เพื่อกำรฟ้ืนฟ ูเพื่อกำรพกัผ่อน แต่ผมชอบภำพลกัษณ์
ของห้องสมุดที่ทันสมัยและท้ำทำยกว่ำนั้นมำกกว่ำ
 

ข้อเขียนใน The Denver Post เมื่อปี พ.ศ.2546 ระบุว่ำ 
“ห้องสมุดมิได้เป็นสถำนที่ปลอดภัย เหตุผลก็เพรำะว่ำมี 
ควำมคิดบำงอย่ำงอำจจะถูกค้นพบได้ที่นั่น”

วิลลี่ รัสเซลล์ (Willy Russell) นักเขียนบทละครและ 
นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ชำวอังกฤษเคยเขียนไว้ว่ำ “ผม 
สวดอ้อนวอนให้บุตรหลำนของผมไม่เหยียบย่ำงไปในสถำนที่
อย่ำงห้องสมุด ห้องสมุดเป็นสถำนที่อันตรำยที่สุดจริงๆ เธอ
หรือเขำที่ถูกลวงไปในสถำนที่อันแออัดด้วยควำมเพลิดเพลิน 
แรงกระตุ้น ข้อเท็จจริง ควำมหลงใหล และควำมสนุกสนำน
อย่ำงห้องสมุดถือเป็นผู้โชคร้ำย”

ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 ยังคงเป็น... ห้องสมุด แต่ก็เป็น
มำกกว่ำนั้น เรำมไิด้พยำยำมหำชื่อใหม่ แต่เรำพยำยำมหำนยิำม
ใหม่ให้กบัแนวคดิ ‘ห้องสมดุ’ ขอให้ผมได้ถ่ำยทอดแนวคดิบำง
ประกำรสู่พวกคุณ เทคโนโลยีปัจจุบันท�ำให้เรำสำมำรถเข้ำถึง
สำรสนเทศปริมำณมหำศำลได้อย่ำงไม่เคยปรำกฏมำก่อน 
สำรสนเทศนั้นมทีั้งที่คณุภำพยอดเยี่ยมไปจนถงึน่ำคลำงแคลง

ใจอย่ำงยิ่ง แต่กำรสร้ำงเสรีภำพแห่งสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ว่ำจะจัดเรียบเรียงด้วยระบบดิวอี้หรือด้วย
เครื่องมือสืบค้นข้อมูลแบบสมัยใหม่ ก็ล้วนบรรจุด้วยเมล็ด
พันธุ์แห่งกำรท�ำลำยตนเอง นั่นก็คือภำวะสำรสนเทศท่วมท้น 
(information overload) ในทำงทฤษฎีเรำน่ำจะได้รับข้อมูล
ที่น่ำสนใจหรือมีคุณค่ำด้วยควำมบังเอิญจำกกำรค้นหำไป
เรื่อยๆ ทว่ำในทำงปฏบิตัมิมุมองของผู้ใช้บรกิำรยงัคงถกูจ�ำกดั
อยู่ในวงแคบ

ภำวะสำรสนเทศท่วมท้นหมำยถงึควำมยำกล�ำบำกที่บุคคลหนึ่ง
อำจประสบในกำรท�ำควำมเข้ำใจกับประเด็นใดๆ และกำร
ตดัสนิใจ อนัเนื่องมำจำกกำรปรำกฏของสำรสนเทศมำกเกนิไป 
ค�ำศัพท์นี้ถูกท�ำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงโดยอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ 
(Alvin Toffler) ในหนังสือชื่อ Future Shock ของเขำ 
นักจิตวิทยำได้ตระหนักเป็นเวลำนำนแล้วว่ำมนุษย์มีศักยภำพ
จ�ำกัดในกำรจัดเก็บ ย่อย และประมวลข้อมูลในระบบควำมจ�ำ 
เมื่อมนุษย์ก้ำวล่วงขอบเขตดังกล่ำว ‘ภำวะท่วมท้น’ จะเกิดขึ้น
ตำมมำ ภำยในสภำวะนี้มนษุย์จะเริ่มสบัสนและมแีนวโน้มที่จะ
ตัดสินใจได้แย่ลง

ดังนั้น ห้องสมุดแห่งอนำคตจึงมีบทบำทประกำรหนึ่ง นั่นคือ 
ปลดปล่อยผู้คนจำกข้อจ�ำกัดของสำรสนเทศเสรี และท�ำให้
ผู้คนสำมำรถแปลงข้อมูลให้กลำยเป็นควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำร
เรียนรู้และค้นหำ ทั้งของตนเอง ของผู้อื่น และของโลก
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แนวคิดที่เรำเสนอคือ ห้องสมุดแห่งอนำคตควรจะสร้ำงพื้นที่
ทำงสังคม ซึ่งควำมรู้ (มิใช่สำรสนเทศ) ถูกท�ำให้เสรี ห้องสมุด
อำจเปิดทำงให้กับปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม กำรได้มำซึ่งควำมรู้ 
กำรร่วมสร้ำง ควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมไปถึงกำรพัฒนำตนเอง
และชมุชน ควำมหลำกหลำยของผู้คน มมุมอง และสำรสนเทศ
ควรได้รับกำรสนับสนุน เพื่อให้เครือข่ำยผู้คน ควำมรู้รูปแบบ
ใหม่ ควำมเข้ำใจใหม่ และนวตักรรมมโีอกำสเกดิขึ้นได้มำกกว่ำ

เรำคำดกำรณ์ถึงกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับกำรใช้
บรกิำรห้องสมดุเมอืงเบอร์มงิแฮม จรงิๆ แล้วมผู้ีใช้บรกิำรเพยีง 
15% ที่มำห้องสมุดเพื่อ ‘ท�ำธุรกรรม’ เกี่ยวกับหนังสือ อยำ่งไร
ก็ตำม จะเห็นได้ว่ำเกือบ 85% ของทรัพยำกรห้องสมุดถูกมุ่ง
ไปเพื่อ ‘ธุรกรรม’ เหล่ำนี้ ปรำกฏกำรณ์นี้ท�ำให้เรำสร้ำงแนวทำง
กำรเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ำยแต่มีวิสัยทัศน์ จำกธุรกรรมสู่กำร
แปลงโฉม (from transactions to transformations) จำก
สำรสนเทศสู่กำรเรียนรู้ (from information to learning) 
จำกกำรให้บริกำรสู่กำรมีส่วนร่วม (from service delivery 
to engagement) และจำกกำรค้นหำทรัพยำกรสู่กำรค้นพบ
ทรัพยำกร (from resource recovery to resource dis-
covery) เป้ำหมำยของห้องสมุดฯ คือเพื่อกำรพัฒนำชีวิตของ
ผู้ใช้บริกำร เพื่อเปลี่ยนชะตำกรรมของพวกเขำ และเพื่อสร้ำง
แรงบันดำลใจส�ำหรับอนำคตกับพวกเขำ สิ่งเหล่ำนี้อำศัยกำรที่
ห้องสมดุเชื้อเชญิให้ผู้ใช้บรกิำรผละจำกเส้นทำงสำยสำรสนเทศ
สู่เส้นทำงสำยกำรเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นกำรบรรลุ 
ควำมรู้ของตน

ต่อไปผมจะกล่ำวถงึกระบวนกำรวำงแผนส�ำหรบัห้องสมดุเมอืง
เบอร์มิงแฮม หัวใจส�ำคัญของกระบวนกำรนี้คือแนวคิดเรื่อง
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมคงไม่มี
วันประสบควำมส�ำเร็จ ถ้ำหลำยฝ่ำยที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร
พฒันำห้องสมดุไม่ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรออกแบบกำยภำพ
และกำรบรกิำร กำรวเิครำะห์ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีจงึเป็นขั้นตอน
ที่จ�ำเป็นในกำรวำงแผนส�ำหรบัพวกเรำ กำรดงึจติวญิญำณของ
ชุมชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมท�ำให้ห้องสมุดฯ ไม่ได้เป็นของพวก
เรำแต่เป็นของประชำชน หรือที่สถำปนิกของเรำเรียกว่ำ 
‘ท�ำเนียบของประชำชน’ (People’s Palace)

เรำใช้ค�ำว่ำ ‘กำรมีส่วนร่วม’ แทนค�ำว่ำ ‘กำรปรึกษำหำรือ’ เพื่อ
ไม่ให้เกิดควำมคำดหวังในระหว่ำงกำรออกแบบ และเรำก็ไม่

Transaction

Delivery

Information

Resource

Recovery

Resource

Discovery

Transformation

Engagement

Learning
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ขอควำมเห็นอีกในช่วงที่กำรออกแบบก�ำลังพัฒนำไป สิ่งที่
ส�ำคัญมำกกว่ำนั้นคือ กำรประสำนงำนกับพลเมืองเกี่ยวกับ
ควำมคำดหวังที่พวกเขำมีต่อห้องสมุดสำธำรณะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 กำรด�ำเนินกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมที่
ได้ตั้งไว้ กำรสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่ 
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชนในกระบวนกำรคิด 
เกี่ยวกบักำรใช้งำนห้องสมดุแห่งใหม่ กำรให้ข้อมลูเกี่ยวกบักำร
ออกแบบบริกำรใหม่ และกำรท�ำให้แน่ใจว่ำอำคำรและรูปแบบ
กำรบริกำรที่วิวัฒน์ขึ้นสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้
บริกำรและผู้ที่อำจมำใช้บริกำรในอนำคต 

เรำมคีวำมสนใจอย่ำงมำกในกำรใช้งำนเชงิปฏบิตักิำรของอำคำร
ขนำดใหญ่ ล�ำดบัควำมส�ำคญัที่ห้องสมดุฯ ควรค�ำนงึถงึ ได้แก่ 
บริกำรจัดเตรียมอำหำร สิ่งที่จัดหำเพื่อให้บริกำรคนหนุ่มสำว 
พื้นที่ส�ำหรับจัดนิทรรศกำร กำรออกแบบที่นั่ง ซึ่งข้อมูลที่ 
เข้มข้นทั้งหมดได้มำจำกสำธำรณชน

นอกจำกนี้ยังควรค�ำนึงถึงกำรธ�ำรงไว้ซึ่งจุดสนใจด้ำนกำร
ออกแบบซึ่งเน้นสิ่งที่ส�ำคัญต่อสำธำรณชนอย่ำงแท้จริง สิ่งที่ 
น่ำสนใจอีกประกำรหนึ่งคือ เรำได้ให้ควำมใส่ใจต่อประเด็นที่
หลำกหลำย ตั้งแต่กำรระดมทุน ควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของอำคำร กำรเข้ำถงึบรกิำรได้ของผู้ทุพพลภำพ ไปจนถงึควำม
สนใจในกำรระบุประโยชน์ของห้องสมุดสำธำรณะต่อเมือง 
พวกเรำมุ่งควำมสนใจไปที่เรื่องเหล่ำนี้และใคร่ครวญมันอย่ำง
รอบคอบเสมอ

‘ควำมส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของห้องสมุดฯ เกิดจำกควำมคิดของ 
ทูตชุมชน (Community Ambassadors) จ�ำนวน 26 คน 

ซึ่งเป็นตวัแทนของประชำกรที่หลำกหลำยของเมอืงในด้ำนอำยุ 
เพศ เชื้อชำติ ทั้งยังประกอบด้วยชำยไร้บ้ำนคนหนึ่งและ 
ผู้ทุพพลภำพขั้นรุนแรงคนหนึ่ง บ้ำงกเ็ป็นผู้เชี่ยวชำญในวชิำชพี 
ทั้งหมดมีส่วนร่วมในกำรน�ำสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นที่ห้องสมุดฯ ไป
บอกเล่ำแก่ชุมชนของพวกเขำ เรื่องรำวที่เล่ำผ่ำนค�ำพูดของ 
พวกเขำ ไม่ใช่ของผม เป็นเรื่องรำวที่ทรงอ�ำนำจกว่ำมำก โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องรำวของเอียน (Ian) หนุ่มไร้บ้ำนซึ่งเคย 
ร่อนเร่อำศัยตำมท้องถนน แต่เมื่อเขำได้เข้ำมำเป็นทีมงำน
ก่อสร้ำงห้องสมุดฯ ก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ได้เพื่อนใหม่ และ
ตอนนี้เขำได้งำนใหม่อีกงำน มีบ้ำน และเป็นกวีที่มีผลงำน 

ตีพิมพ์ นี่คืออำนุภำพของห้องสมุด
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เรำมีพันธสัญญำที่ชัดแจ้งในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงห้องสมุด 5 ปี นอกเหนือจำกกำร
ลงทุนจ�ำนวนมหำศำลในภำคกำรก่อสร้ำง เรำได้ท�ำสัญญำ 
จ้ำงงำนเพื่อสร้ำงโอกำสกำรมีงำนท�ำให้ชำวชุมชนที่ว่ำงงำนมำ
เป็นเวลำนำน นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรฝึกงำนส�ำหรับคนหนุ่ม
สำว งำนส�ำหรับคนไร้บ้ำนและอดีตผู้ต้องขัง นอกจำกนี้ เรำยัง
เชิญชำวเมืองนับพันคนเข้ำเยี่ยมชมไซต์งำนก่อสร้ำง และให้
เด็กนักเรียนมำกมำยมีส่วนร่วมกับกระบวนกำรก่อสร้ำง 
ทั้งหมดนี้ช่วยให้โครงกำรได้รับแรงสนับสนุนจำกประชำชน

กำรใช้เทคโนโลยแีละสื่อสงัคม (social media) มคีวำมส�ำคญั
อย่ำงยิ่งยวดในกำรแสวงหำวิธีกำรใหม่ๆ เพื่อสื่อสำรกับ 

คนหนุ่มสำว คนกลุ่มนี้เป็นอนำคตของเมือง แต่จำกผลกำร
ส�ำรวจกลับพบว่ำพวกเขำตระหนักและมีส่วนร่วมกับห้องสมุด
แห่งใหม่น้อยที่สุด เทคโนโลยีได้วิวัฒน์ไปอย่ำงรวดเร็ว เรำได้

สร้ำงห้องสมุดเสมือน รวมทั้งใช้เฟซบุ๊คและเทคนิคด้ำนเกม
เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำยของเรำ
 

เป้ำหมำยของเรำคือท�ำให้ทุกภำคส่วนของชุมชนภำคภูมิใจ 
ในห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม ในวันเปิดห้องสมุดฯ เป็น 
ครั้งแรกที่พวกเรำแน่ใจว่ำได้สร้ำงต�ำนำนแห่งควำมส�ำเรจ็ ผู้คน
เข้ำแถวรอใช้บริกำรยำวขึ้นเรื่อยๆ แต่ละวันในสัปดำห์แรกมี
คนคอยเข้ำห้องสมุดฯ ไม่น้อยกว่ำ 500 คน พวกเขำยินดีจะ
รอเพรำะทรำบดีว่ำ นี่หมำยถึงควำมส�ำเร็จของห้องสมุดที่พวก
เขำภูมิใจ

ห้องสมุดฯ ได้กลำยเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ม ี

ผู้เข้ำเยี่ยมชมมำกที่สุดแห่งหนึ่งของสหรำชอำณำจักรและเป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวชั้นน�ำนอกนครลอนดอน ผมภูมิใจอย่ำงยิ่ง
กับกำรจัดอันดับควำมนิยมของทุกมิติของห้องสมุดซึ่งได้
คะแนนสูงกว่ำ 90% จำกผลงำนวจิยัเชงิส�ำรวจในเดอืนตุลำคม 
ปี พ.ศ. 2557 
 

ประเด็นถัดไปที่ผมอยำกจะกล่ำวถึงคือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดฯ กับกำรให้บริกำรโฉมใหม่

โดยมุ่งเน้นไปที่กำรให้บริกำรแบบมีส่วนร่วมและกำรช่วยให้
ประชำชนบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องกำร มำกกว่ำกำรให้บริกำรด้ำน
กำรท�ำธุรกรรมห้องสมุด ปรำกฏกำรณ์นี้มีนัยลึกซึ้งหลำย
ประกำร ประกำรแรก คือเรำจะต้องด�ำเนินกำรสรรหำ 
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• Customer Survey validating vision for the library
• Multiple award winning
• popular ownership-pride in their library

To study
Explore / visit / enjoy the building
Use computers, go online, access WIFI
Borrow books, ilms, music, other items
No reason - just passing, spontaneous visit
Use reference materials on premises

Learning and job search help
Archive and heritage research
A place to meet (friends, family, bussiness)
Attend event, lecture, performance, workshop
Use the Café

Access business services
See an exhibition

Attend private event or function
For my children to use the Library
Use Library shop

Other

Success?

• 2.4 m visitors (Top Ten UK Destination)
• Over 90% of visitors rate each aspect of Library as good or excellent

Overall rating Revisit Advocacy

Very enjoyable
Enjoyable

Certain to
Very likely

Certain to
Very likely

Original reason(s) for Visiting the Library

88% single reason

615,586
521,420
478,295
370,614
260,532
297,523
80,116
75,492
50,328
38,858
25,164
25,164
25,164
25,164
15,542
2,898
32,011

# annual
   visits

23%

22%

18%

30%
tourism

15%

12%

11%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0.1%



100   |   โหล

ผู ้เชี่ยวชำญด้วยวิธีกำรทำงธุรกิจมำกขึ้น เรำคำดหวังว่ำ
บรรณำรักษ์และนักจดหมำยเหตุจะสันทัดด้ำนกำรตลำด กำร
ท�ำงำนกับคนหนุ่มสำว กำรจัดกำรประชุม กำรบริหำรงำน
กิจกรรม สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น

ประกำรที่สอง คือเรำจะต้องแน่ใจว่ำเรำได้ใช้ทักษะเฉพำะทำง
ตำมควำมจ�ำเป็น เรำพบว่ำบรรณำรักษ์วิชำชีพใช้เวลำมำกเกิน
ไปในงำนตอบค�ำถำมที่เกิดซ�้ำๆ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องใช้บุคลำกร 
ผู้มีควำมช�ำนำญ ดังนั้น เรำได้จัดรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่
ทั้งหมดเพื่อให้ทรพัยำกรที่เหมำะสม อยูใ่นต�ำแหน่งที่เหมำะสม 
ในเวลำที่เหมำะสม

ประกำรที่สำม คือเรำคำดหวังให้กำรเยี่ยมชมของผู้ใช้บริกำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยสองเท่ำ ซึ่งกป็ระสบผล นั่นหมำยควำมว่ำเรำ
จะต้องให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรจ�ำนวนเพิ่มขึ้นสองเท่ำด้วย
บุคลำกรจ�ำนวนเท่ำเดิม กำรเปลี่ยนแปลงห้องสมุดไปสู่กำรให้
บริกำรตนเองและกำรใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิผลมำกขึ้นจึง
เป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง

ในกำรจัดท�ำวิจัยเพื่อส�ำรวจกำรใช้บริกำรห้องสมุด มีกำรระบุ
เหตุผลหลำยประกำรที่ประชำชนเข้ำเยี่ยมชมห้องสมุดฯ 
ผลวิจัยที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับผม คือผู้ใช้บริกำรเพียง 15% มำ
ห้องสมดุเพื่อยมืหนงัสอื ผมไม่ได้มองว่ำเดก็ๆ จะไม่ยมืหนงัสอื
จำกห้องสมุดอีกต่อไป แต่ข้อมูลนี้ท�ำให้ผมเชื่อมั่นอย่ำงยิ่งว่ำ 
ถึงแม้ว่ำผู้ใหญ่จะไม่มำห้องสมุดเพื่อยืมหนังสืออีก แต่ห้อง

สมุดประชำชนจะยังคงมีสิ่งดึงดูดอีกมำกมำยที่ท�ำให้ผู้คนมำ
ใช้บริกำร
 

ควำมเชื่อดังกล่ำวท�ำให้เรำก�ำหนดสิ่งแวดล้อมและรูปแบบ 
กำรด�ำเนินกำร ซึ่งเปี่ยมด้วยงำนกิจกรรม ที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ 
ผ่ำนประสบกำรณ์และช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถร่วมสร้ำง 
(co-create) งำนกิจกรรมในพื้นที่ห้องสมุดฯ ด้วยกำรก�ำหนด
แนวทำง “แบบไม่เคร่งครัดจนเกินไปหรือแบบผ่อนคลำย” 

มติกิำรวำงโปรแกรมงำนกจิกรรมที่คุณต้องพจิำรณำ คอืระดบั
ที่คณุสร้ำงควำมร่วมมอืกบัองค์กรอื่น คณุจะให้กำร “ร่วมผลติ” 
(co-production) งำนกิจกรรมกับองค์กรชุมชนเกิดขึ้นมำก 
แค่ไหน คุณจะกล้ำหำญและเสี่ยงเพียงใด และใครเป็น 

ผู้ควบคุม มีตัวอย่ำงงำนกิจกรรมที่ควบคุมไม่ได้ ตอนนั้นเรำ
ได้มอบอ�ำนำจกำรตัดสินใจ (authority) ให้กับคนหนุ่มสำว 
กลุ ่มหนึ่งในกำรผลิตแผ่นพับโฆษณำกิจกรรมเกี่ยวกับ 
บำทหลวงเจสซี แจ็คสัน (Jesse Jackson) นักกำรเมือง 
ชำวอเมริกัน

เรำเพียงแต่ก�ำหนดประเภทกิจกรรมอย่ำงกว้ำงๆ ซึ่งช่วยด้ำน
ประสทิธผิลและกำรวำงแผนเชงิกลยทุธ์ระยะยำว กจิกรรมอำจ
จัดขึ้นโดยห้องสมุดเอง หรือด้วยควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ 
เช่น กลุ่มงำนศิลปะและกลุ่มชุมชน โรงเรียน มหำวิทยำลัย 
หรือเพียงได้รับกำรอนุมัติจำกห้องสมุดฯ (หมำยควำมว่ำ 
เรำอนุมัติให้งำนกิจกรรมเกิดขึ้นได้โดยไม่มีบทบำทในกำร
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ด�ำเนินกำร) และที่สุดโต่งที่สุดคือกิจกรรมซึ่งห้องสมุดฯ 
ไม่เคยรู้จักมำก่อน อย่ำงเช่นกำรรวมกลุ่มเพื่อเคลื่อนไหว 
ที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะเป็นเวลำสั้นๆ (flashmob)

กำรด�ำเนินกำรของเรำที่กล่ำวมำนี้น่ำจะสนับสนุนให้ผู้จัดกำร
ห้องสมุดตั้งค�ำถำมส�ำคัญเกี่ยวกับควำมเป็นเจ้ำของพื้นที่ 
ห้องสมุด รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรวัฒนธรรมและสภำพ
แวดล้อมห้องสมุด และถำมตัวเองว่ำพวกเขำพร้อมรับควำม
เสี่ยงขนำดไหนในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่น�ำโดยชุมชน ควำม
เสี่ยงทั้งในด้ำนเสียง กำรรบกวน ควำมไม่เป็นระเบียบ และ
ควำมเสี่ยงในกำรสร้ำงควำมไม่พึงพอใจต่อผู้ใช้บริกำรรำยอื่น 
ท้ำยที่สุดแล้ว ห้องสมุดเป็นของใคร? ไม่มีค�ำตอบถูกผิด แต่
ผมก็อยำกกระตุ้นให้คุณตั้งค�ำถำมเหล่ำนี้
 

สิ่งต่อไปนี้เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่ำงเรื่องควำมเสี่ยง อย่ำงเช่น 

กำรมอบควำมรับผิดชอบในกำรจัดงำนนิทรรศกำรทั้งหมด 

ทั้งกำรออกแบบ วัตถุจัดแสดง และกำรน�ำเสนอ ให้แก่คน 
หนุ่มสำว อนุญำตให้วงดนตรีร็อคแสดงดนตรีในห้องสมุดฯ 
หรือที่สวนข้ำงระเบียงห้องสมุดฯ และกำรสนับสนุนกำรตั้ง 
รูปปั้นที่ล่อแหลมนอกห้องสมุดฯ 

ควำมหลำกหลำยในกำรวำงโปรแกรมเป็นสิ่งจ�ำเป็น ส่วนผสม
ด้ำนเพศ เชื้อชำติ สังคมและควำมสำมำรถของเมืองจะต้องได้
รบักำรค�ำนงึถงึอย่ำงแท้จรงิ เพื่อให้บรรลุผลไม่เพยีงแต่ในด้ำน
กำรเข้ำถึงกลุ่มผู้ใช้เป้ำหมำยสูงสุด แต่รวมถึงด้ำนกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นกับประชำกรของเมืองด้วย



102   |   โหล

ยังมีตัวอย่ำงอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในชุมชน ดังเช่นงำนกำลำดินเนอร์ส�ำหรับผู้น�ำธุรกิจ กิจกรรม
ส�ำหรบัเดก็ซึ่งจดัที่ระเบยีงห้องสมุดฯ งำนนทิรรศกำรภำพถ่ำย
ที่คนหนุม่สำวเป็นผู้ดแูลวตัถจุดัแสดง ซึ่งทั้งหมดมคีวำมส�ำคญั
ในกำรสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของห้องสมุดฯ ในจิตวิญญำณของ
ประชำกรของเมือง

ควำมอัศจรรย์ใจเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในกำรวำงโปรแกรม
งำนกิจกรรมส�ำหรับห้องสมุดฯ เรำสนับสนุนค�ำถำมว่ำ “ท�ำไม
จะไม่...ล่ะ” แทนที่จะเป็นค�ำถำมว่ำ “ท�ำไม” เสมอ และค�ำตอบ

ประกำรแรกคือเรำท�ำได้ ประกำรที่สองคือกิจกรรมเหล่ำนี้
ทั้งหมดส่งเสรมิควำมรู้สกึเป็นเจ้ำของชมุชน แม้กระทั่งในเมอืง
หลำยวัฒนธรรมขนำดใหญ่ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องถูกต้องที่ห้อง
สมุดฯ จะช่วยให้ประชำชนได้เฉลิมฉลองงำนกิจกรรมส�ำคัญๆ 
ในชีวิต เช่น กำรจบกำรศึกษำ งำนแต่งงำน รวมทั้งสร้ำงชื่อ
เสียงจำกกำรบรรจบกันอย่ำงเหมำะสมของผู้คนและควำมคิด
ที่น่ำสนใจ
 

เรำได้รบับทเรยีนมำกมำยจำกกำรจดังำนกจิกรรมในระยะแรก 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อสิ่งต่ำงๆ ผิดพลำด สิ่งส�ำคัญประกำร
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แรกคือกำรมีบุคลำกรที่เหมำะสมในจ�ำนวนที่เหมำะสมส�ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรแต่ละงำนกิจกรรม ประกำรต่อมำคือต้องมี
ควำมเข้ำใจในตัวอำคำร เนื่องจำกงำนกิจกรรมอำจถูกท�ำลำย
โดยระบบแสงที่ด้อยคุณภำพ ระบบเสียงที่ไม่เพียงพอ หรือ
ควำมผิดพลำดเกี่ยวกับป้ำยและกำรต้อนรับ นอกจำกนี้ 
ยังต้องรู้จักกลุ่มเป้ำหมำยของคุณและท�ำกำรตลำดให้ถูกต้อง 
รวมทั้งจัดกำรกับกลยุทธ์ด้ำนรำคำ และกำรจ�ำหน่ำยบัตรเข้ำ
ชมตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักให้ควำมส�ำคัญกับคุณค่ำ 
ที่ได้รับจำกเงินที่จ่ำยไปมำกกว่ำรำคำจริง

เรำไม่เคยมปีระสบกำรณ์ด้ำนกำรวำงโปรแกรมงำนนทิรรศกำร
มำก่อน แต่เรำสำมำรถแบ่งปันบทเรียนมำกมำยในเรื่องนี้ สิ่ง
ส�ำคญัคอืกำรแต่งตั้งผู้จดักำรงำนนทิรรศกำร เพื่อประสำนงำน
ด้ำนต่ำงๆ มำกมำยในกำรจัดงำนนิทรรศกำร กำรประเมิน
ปริมำณเวลำและทรัพยำกรให้เหมำะสม ดูแลวัตถุจัดแสดง 

รวมทั้งเตรียมกำรและรังสรรค์งำนนิทรรศกำรซึ่งจะน�ำไปสู่ 
ทั้งเสียงชื่นชมและควำมสนใจจำกประชำชน

พัฒนำกำรส�ำคัญคือกำรเกิดขึ้นของกลุ่มที่รวมตัวขึ้นเอง 
ห้องสมุดฯ ได้กลำยเป็นที่ประชุมส�ำหรับชุมชนภำยในเมือง 
และพฒันำกำรนี้ตอกย�้ำถงึควำมจ�ำเป็นที่ประชำชนจะต้องรู้สกึ
ถึงกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สินชุมชน มิใช่รู ้สึกว่ำจะต้องขอ
อนุญำตเพื่อด�ำเนินกำรใดๆ ภำยในห้องสมุด ทั้งนี้แน่นอน
ว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมำย 

ตอนนี้ ห้องสมุดฯ ได้กลำยเป็นจุดหมำยทำงเลือกส�ำหรับ
ประชำชนในกำรจัดเทศกำลต่ำงๆ ของเมือง ทั้งเทศกำลดนตร ี
วรรณกรรม และกำรแสดง นับเป็นกำรเพิ่มสิ่งดึงดูดที่หลำก
หลำยให้กับห้องสมุดฯ 

มิติส�ำคัญของเส้นทำงกำรแปลงโฉมจำกกำรให้บริกำรสู่กำรมี
ส่วนร่วมก็คือ ทรัพยำกรจดหมำยเหตุถูกใช้โดยบุคลำกรห้อง
สมุดในกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจภำยในชุมชนเกี่ยวกับมรดก
ตกทอดทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมและอัตลักษณ์ของพวกเขำ 
ผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร งำนกิจกรรม และโปรแกรม
กำรฝึกอบรม นี่เป็นแนวทำงเชิงรุกที่ได้รับกำรออกแบบเพื่อให้
กลุ่มชุมชนท้องถิ่นสำมำรถพึ่งตนเองได้ 
 

อีกมิติหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญเช่นกัน คือกำรมีส่วนร่วมของ 
อำสำสมคัรในกำรให้บรกิำร เรำด�ำเนนิไปอย่ำงช้ำๆ ด้วยสำเหตุ
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ส�ำคัญคือกำรต่อต้ำนอย่ำงหนักหน่วงของสหภำพแรงงำนต่อ
คนงำนอำสำสมคัร ควำมส�ำเรจ็แรกเริ่มต้นที่อำสำสมคัรท�ำงำน
ในสวนซึ่งช่วยดูแลรักษำระเบียงด้วย ตอนนี้ ประชำชนกว่ำ 
250 คน ได้ลงทะเบียนแสดงควำมจ�ำนงที่จะท�ำงำนกับ 

ห้องสมุดฯ ในฐำนะอำสำสมัคร ซึ่งนับเป็นสิ่งส�ำคัญต่อควำม
ส�ำเร็จในอนำคต

กำรปรับรูปแบบวิธีกำรให้บริกำรและกำรเรียนรู้ของเรำเป็น
กรณีศึกษำที่ดีเกี่ยวกับเส้นทำงกำรแปลงโฉม กล่ำวคือ จำก
กำรเริ่มต้นด้วยกำรให้บริกำรสำรสนเทศแบบดั้งเดิม เรำพบว่ำ
บรกิำรนี้ก�ำลงัเผชญิควำมเสี่ยงเมื่ออนิเทอร์เนต็เข้ำมำมบีทบำท
อย่ำงสูงในบริกำรถ่ำยโอนเนื้อหำสำรสนเทศ ดังนั้นจึงปรับ 

จุดเน้นงำนบริกำรของเรำไปยังกลุ่มผู้ประกอบกำรที่อยู่ในช่วง
ก่อนกำรก่อตั้งธุรกิจ ประชำชนที่ต้องกำรด�ำเนินธุรกิจแต่ขำด
ควำมรู้และ/หรือทักษะที่จ�ำเป็น และประชำชนที่แสวงหำงำน
หรือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพหรือเชิงเศรษฐกิจ

บรกิำรใหม่นี้ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรวำงต�ำแหน่งตนเองใหม่
ในฐำนะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (knowledge 
economy) ของเมือง มิใช่เพียงกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ
อีกต่อไป บุคลำกรห้องสมุดได้รับกำรฝึกฝนใหม่เพื่อให้เป็นที่
ปรึกษำด้ำนธุรกิจและกำรเรียนรู้ พวกเขำมีควำมสำมำรถริเริ่ม
น�ำเสนอและด�ำเนินกำรได้ทั้งงำนบรรยำยพูดคุยให้ค�ำแนะน�ำ 
กำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร กำรสมัมนำ และงำนกจิกรรมสร้ำง
เครือข่ำยพันธมิตร
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ผมได้กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มำกมำยที่เกิดขึ้นกับ
ทัศนะแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับห้องสมุดและหอจดหมำยเหตุ 
บทบำทของผู้น�ำห้องสมุดจ�ำเป็นต้องตั้งค�ำถำมว่ำ บุคลำกร
สนับสนุนเป้ำหมำยกำรแปลงโฉมกิจกำรหรือไม่ พวกเขำเข้ำใจ
ธรรมชำติของรูปแบบหรือโมเดลกำรด�ำเนินกำรในอนำคต 

หรือไม่ และพวกเขำจะปรับตัวให้เข้ำกับโมเดลอย่ำงไร และ 
จะท�ำสิ่งใดเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมสูงสุดกับกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลง

ข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำท�ำให้ผมไม่สำมำรถตอบค�ำถำมเหล่ำนี้ได้
ทั้งหมด แต่เพียงพอที่จะกล่ำวว่ำเรำมีควำมเชื่อมั่นได้ว่ำ 
ในองค์กรใดก็ตำมที่ประสบกับกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ขนำนใหญ่ บุคลำกรจะแตกเป็นสำมกลุ่ม มักจะเป็นอัตรำส่วน
ต่อไปนี้แต่ไม่เสมอไป คือ 20% จะเข้ำใจและสนับสนุน 

ควำมจ�ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลง 60% จะไม่เห็นควำมจ�ำเป็น
ในกำรเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่คัดค้ำน และ 20% จะต่อต้ำน

ควำมผิดพลำดของเรำและเรำไม่ใช่คนแรกที่ผิดพลำดในเรื่อง
นี้ คือกำรใช้เวลำมำกเกินไปในช่วงต้นของกระบวนกำรเพื่อจะ 
โน้มน้ำวผู้ต่อต้ำน นั่นถือว่ำผิด เรำควรปล่อยพวกเขำไว้ และ
หันไปทุ่มเทพลังงำนของคุณเพื่อท�ำงำนกับคนกลุ่มใหญ่ที่ยัง
คลำงแคลง และท�ำให้พวกเขำหันมำอยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุน เรำ
ไม่อำจโน้มน้ำวผู้ต่อต้ำนได้และในที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้ก็ต้อง
ออกจำกองค์กรไป
 

ภำพจำก
http://www.fosterandpartners.com/
http://www.birminghampost.co.uk/
http://www.birminghammail.co.uk/
http://www.photobobuk.co.uk/
https://thejazzbreakfast.com
https://territoriesofarttherapy.wordpress.com
http://www. indmeaconference.com/VenueImages/ 

2155698797/Rooms/51400/4c7dfd42-7603-4fa2-a60e-
423e054d5d16-bookrotunda.jpg

http://www.frostslandscapes.co.uk/cache/imgsizer/uploads/
casestudies/LOB5-w-680x400.jpg

วันนี้ ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมเป็นสถำนที่ซึ่งลดบทบำทลง
อย่ำงมำก มีกิจกรรมและควำมตื่นเต้นน้อยลง ดวงตะวันแห่ง
ควำมรุ่งเรืองของห้องสมุดสำธำรณะได้เคลื่อนตัวลง เป็นช่วง
เวลำที่ยำกล�ำบำก มีทรัพยำกรเหลือน้อยมำกที่จะท�ำให้ห้อง
สมุดมีชีวิตชีวำ อย่ำงไรก็ตำม สิ่งหนึ่งกลับแน่นอน เมื่อ
ดวงตะวันคล้อยต�่ำลง วันพรุ่งนี้ มันจะลอยสูงขึ้น ผมมั่นใจว่ำ
วันคืนที่ยิ่งใหญ่ของห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมจะกลับมำ 
อีกครั้ง
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มคีวำมท้ำทำยนำนำประกำรก�ำลงัเกดิขึ้นกบัห้องสมดุประชำชน
ทั่วโลก อันเป็นผลมำจำกควำมเปลี่ยนแปลงในกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้ห้องสมุดเท่ำนั้น แต่ยังได้
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนไปด้วย ส่งผลให้
ห้องสมุดสูญเสียฐำนะผู้ผูกขำดในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
และต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีพื้นฐำนหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ 
อีกหลำยประเภท

เยนส์ ธอร์ฮำวเกอ (Jens Thorhauge) ที่ปรึกษำกำรพัฒนำ
ห้องสมุด จำกประเทศเดนมำร์ก ให้ข้อมูลว่ำ คนรุ่นใหม่ใน
เดนมำร์กใช้สื่อออนไลน์เฉลี่ย 3.5-4 ช่วโมงต่อวัน ในขณะที่

การปรับตัวของห้องสมุดประชาชนเดนมาร์ก
แปลงโฉมห้องสมุดที่เน้นคลังหนังสือ
สู่พื้นที่การเรียนรู้ที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

เรียบเรียงจำกกำรบรรยำยเรื่อง “Challenges in transforming libraries from collection centered to user centered organi-
sations” โดย Jens Thorhauge ในงำนประชุมวิชำกำร TK Forum 2015

อตัรำกำรอ่ำนหนงัสอืลดลง มเีดก็ซึ่งออกจำกโรงเรยีนกลำงคนั
ถึง 15% อันเนื่องมำจำกปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ทั้งๆ ที่
เมื่อ 20 ปีก่อนห้องสมุดเต็มไปด้วยเด็กๆ แต่ตอนนี้คนกลุ่มนี้
หำยไปอย่ำงเห็นได้ชัด ห้องสมุดประชำชนมีอัตรำกำรยืม
หนังสือลดลงอย่ำงต่อเนื่องประมำณ 6% ต่อปี อำจเป็นเวลำ
ที่ต้องนับถอยหลังไปสู่วันที่ไม่มีคนยืมหนังสืออีกแล้วก็ได้

แต่ข่ำวดกีค็อืในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำนี้จ�ำนวนผู้ที่เข้ำมำใช้บรกิำร
ห้องสมุดกลับเพิ่มขึ้น หมำยควำมว่ำชำวเดนิชยังคงนิยมเข้ำ
ห้องสมุด แต่ไม่ใช่เพื่อยืมหนังสือ พวกเขำมำใช้บริกำรด้วย
เหตุผลที่หลำกหลำยออกไป เช่น ต้องกำรใช้สถำนที่ที่มี 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรศึกษำค้นคว้ำ มำประชุม เข้ำ
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ฟังกำรบรรยำย หรือท�ำกิจกรรมต่ำงๆ มีนักวิชำกำรวิเครำะห์
ไว้ว่ำ ควำมรู้ส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่เหมำะจะบรรจุ
ไว้ในชั้นหนงัสอือกีแล้ว ในขณะที่ห้องสมดุกลบัยงัคงยดึตดิอยู่
กับหนังสือแบบกำยภำพ 

ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ห้องสมุดมีทำงออกอยู่ 3 ทำง คือ

ทำงที่ 1 รักษำกำรให้บริกำรรูปแบบเดิมไว้ ซึ่งยังสำมำรถ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรจ�ำนวนมำกที่ยังคุ้นเคย
กับกำรเข้ำมำที่ห้องสมุดเพื่ออ่ำนหนังสือ แต่จะค่อยๆ สูญเสีย
ผู้ใช้บริกำรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งยังเสี่ยงที่จะถูกปรับลดงบ
ประมำณและปิดตัวไปในที่สุด

ทำงที่ 2 ปรับตัวให้กลำยเป็นห้องสมุดดิจิทัล โดยกำร 
ต่อยอดกำรให้บริกำรสำรสนเทศดิจิทัลไปพร้อมกับกำรรักษำ
สถำนภำพของห้องสมุดแบบที่เคยเป็นมำ ดเูหมอืนเป็นแนวทำง
ที่น ่ำจะใช้กำรได้และสมเหตุสมผลหำกสำมำรถเอำชนะ
อุปสรรคด้ำนลิขสิทธิ์ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ำยนัก อีกทั้งยังต้อง
แข่งขันกับผู้ให้บริกำรในเชิงพำณิชย์อีกหลำยรำย

ทำงที่ 3 ออกแบบกำรให้บรกิำรของห้องสมุดเสยีใหม่ ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้คนที่อยู่ในโลกโลกำภิวัตน์
และยุคสมัยดิจิทัล โดยอำจต้องละทิ้งกำรมุ่งเน้นทรัพยำกร
หนังสือ แล้วหันไปให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งแม้จะเป็นแนวทำงที่ยำกที่สุดแต่น่ำจะเป็นหนทำง
ที่ยั่งยืนที่สุดส�ำหรับห้องสมุดประชำชน
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ห้องสมุดประชำชนเดนมำร์กเลือกเผชิญกับควำมท้ำทำยของ
ยคุสมยัตำมแนวทำงที่ 3 ภำยใต้โครงกำรโมเดลแห่งเดนมำร์ก 
ดว้ยกำรออกแบบแนวคดิใหม่เพื่อสร้ำงบรกิำรใหม่ๆ ที่มุง่ตอบ
สนองควำมต้องกำรของผู้คนอย่ำงแท้จริง แนวคิดที่ว่ำนี้เรียก
ว่ำแบบจ�ำลองจัตวกำศ หรือ Four Spaces Model ซึ่งถูก
พัฒนำมำจำกกำรทบทวนประสบกำรณ์ของห้องสมุดทั้งระดับ
ชำตแิละนำนำชำต ิก่อนที่จะน�ำไปประยกุต์ใช้และกลำยเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส�ำคัญของห้องสมุดต่ำงๆ ทั่วประเทศเดนมำร์ก
 

ห้องสมุดประชำชนตำมโมเดลนี้เป็นไปเพื่อ เป้ำหมำย 4 
ประกำร คือ ประสบการณ์ (experience) การมีส่วนร่วม 
(involvement) การเสริมพลัง (empowerment) และ 
นวัตกรรม (innovation) เป้ำหมำย 2 ประกำรแรกเกี่ยวเนื่อง
กับกำรรับรู้ระดับปัจเจก คือกำรสนับสนุนประสบกำรณ์และ
กำรมส่ีวนร่วมของบุคคลในกำรค้นหำควำมหมำยและอตัลกัษณ์
ในสังคมที่ซับซ้อน เป้ำหมำย 2 ประกำรหลังเน้นกำรสนับสนุน

เป้ำหมำยทำงสังคม คือกำรเสริมพลังเกี่ยวเนื่องกับกำรพัฒนำ
ประชำชนที่เข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ สำมำรถแก้ปัญหำ 
ในชีวิตประจ�ำวันได้ สนับสนุนกำรหำค�ำตอบใหม่ส�ำหรับ 
แก้ปัญหำเชิงปฏิบัติ หรือกำรพัฒนำแนวคิดที่เป็นสิ่งใหม่

เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยดังกล่ำว ห้องสมุดจ�ำเป็นต้องม ี
พื้นที่ 4 ลักษณะ เพื่อรองรับกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น 
ได้แก่

พื้นที่การเรียนรู้ (learning space) เพื่อให้เกิดกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและค้นพบโลก ซึ่งอำจจะมีรูปแบบเป็นพื้นที่ทำง
กำยภำพหรอืพื้นที่เสมอืนกไ็ด้ เช่น e-learning อำจเพิ่มบรกิำร
กำรให้ค�ำปรกึษำในชวีติประจ�ำวนัหรอืกำรท�ำงำนโดยกำรมส่ีวน
ร่วมของผู้ที่มีจิตอำสำ ห้องสมุดแห่งหนึ่งของเดนมำร์กเห็น
ปัญหำของเด็กที่เป็นบุตรหลำนของผู้อพยพหรือแรงงำนต่ำง
ชำติ ซึ่งประสบปัญหำกำรเรียนเพรำะครอบครัวใช้ภำษำเดนิช
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ได้ไม่ดีนัก จึงได้จัดกิจกรรมสอนกำรบ้ำนให้กับเด็กๆ 2-3 
ชั่วโมงหลังเลิกเรียน

พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ (inspiration space) เพื่อสร้ำง
ประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจ โดยเน้นไปที่กำรจัดกิจกรรมที่มี
ควำมหลำกหลำย ส�ำหรับเด็กๆ กำรเล่นเป็นกำรสร้ำงแรง

บนัดำลใจอย่ำงหนึ่ง ห้องสมดุจงึอำจสร้ำงสนำมเดก็เล่นไว้ด้วย
ก็ได้ นอกจำกนี้อำจน�ำสื่อสมัยใหม่มำช่วยสร้ำงสีสันในกำรน�ำ
เสนอเนื้อหำสำระ

พื้นที่พบปะ (meeting space) เป็นพื้นที่สำธำรณะแบบ
เปิดเพื่อให้เกดิกำรเรยีนรู้อย่ำงมส่ีวนร่วม รวมทั้งกำรพบปะกนั
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อย่ำงอิสระแบบไม่เป็นทำงกำร ซึ่งมักถูกประเมินค่ำต�่ำกว่ำ
ควำมเป็นจริง ทั้งๆ ที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวด คนในสังคม
ตะวนัตกค่อนข้ำงมคีวำมโดดเดี่ยวในจติใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
สังคมตะวันออก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมำกที่ห้องสมุดจะมี
พื้นที่เพื่อเปิดโอกำสให้คนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมำกขึ้น 

พื้นที่แสดงออก (performative space) มุ่งเน้นกำร
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ ห้องสมุดอำจ
จัดหำอุปกรณ์เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก เช่น เครื่องพิมพ์สำม
มิติ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จ�ำเป็น มีกำรจัดเวิร์คช็อปเพื่อ
พฒันำควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมทั้งมพีื้นที่ส�ำหรบัจดัแสดง
ผลงำน เช่น ภำพถ่ำย ภำพวำด หรือผลงำนจำกเครื่องพิมพ์
สำมมิติ

กำรออกแบบพื้นที่ทั้ง 4 ลักษณะ มีองค์ประกอบ 3 ด้ำนที่พึง
พิจำรณำให้มีควำมสอดคล้องกัน คือ
(1) พื้นที่กำยภำพ (physical space)
(2) กำรออกแบบภำยใน (interior design) และ
(3) เฟอร์นิเจอร์และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (furniture and 

other facilities) รวมทั้งกิจกรรมและรูปแบบพฤติกรรม
ของผู้ใช้ (activities and behavioral patterns)

ทั้งนี้ ควำมท้ำทำยคือกำรน�ำผู้ใช้ไปสู่ประสบกำรณ์ใหม่ สู่กำร
ค้นพบที่ไม่คำดฝัน สู่แรงบนัดำลใจใหม่ ตวัอย่ำงของห้องสมุด
ประชำชนเดนมำร์กที่มีกำรทดลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้ว 
3 แห่ง ได้แก่
 

Hjørring Central Library
ซึ่งมีแถบสีแดงเป็นเส้นน�ำทำงผู้ใช้บริกำรไปพบกับภูมิสถำปัตย์และพื้นที่ในห้องสมุด จำกห้องสมุดบรรจุหนังสือแบบดั้งเดิมที่มี
ชั้นสูงพร้อมกบัเก้ำอี้นวมยำว ผ่ำนไปยงัห้องอ่ำนหนงัสอืใน Royal Library ห้องปฏบิตักิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ห้องเล่นส�ำหรบั
เด็ก กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับกิจกรรมแสดงออก และอื่นๆ อีกมำกมำย
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The Rentermestervej Library
ห้องสมุดสีทอง ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโคเปนฮำเกน ที่ซึ่งป้ำยบนพื้นและผนังในพื้นที่ต่ำงๆ ถูกผสำนด้วย 

หลักกำรออกแบบที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ทั้งในด้ำนสี แสง รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ บรรยำกำศ และกิจกรรม องค์ประกอบด้ำน
กำรออกแบบเหล่ำนี้ส่งเสริมควำมหลำกหลำยของสิ่งที่น�ำเสนอและสิ่งที่เป็นไปได้ภำยในห้องสมุด
 

Ørestad Library
ในเมืองโคเปนฮำเกน ซึ่งเป็นอำคำรใหม่ล่ำสุดที่สร้ำงบนพื้นที่เปล่ำในย่ำนนั้นเพื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนระบบดิจิทัล ผู้ใช้บริกำร
จะได้ชมคลิปภำพยนตร์ ได้ฟังกำรบรรยำยและได้ดูภำพที่น�ำเสนอในสื่อของห้องสมุดนี้ ทุกชั้นมีกำรติดตั้งจออินเทอร์แอคทีฟที่
แสดงเนื้อหำของชั้นนั้น ทุกพื้นที่มีไอแพดให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรค้นคว้ำเพิ่มเติมในหัวข้อที่ผู้ใช้สนใจ หลักกำรออกแบบของ 
ที่นี่เชื่อมโยงกับปรัชญำที่ว่ำกิจกรรมทั้งหมดในห้องสมุดควรจะถูกสะท้อนและน�ำเสนอบนเว็บ
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นอกจำกนี้ แนวโน้มของห้องสมุดในแถบยุโรปตอนเหนือยังมี
มุมมองต่อห้องสมุดในฐำนะที่เป็นพื้นที่ที่สร้ำงควำมเปลี่ยน 

แปลงในเชิงบวกต่อสังคม นักกำรเมืองหรือผู้ก�ำหนดนโยบำย
ไม่ได้คิดว่ำห้องสมุดเป็นเพียงเครื่องมือส�ำหรับน�ำเสนอ
สำรสนเทศหรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเรียนรู้แก่
พลเมือง แต่มองไปไกลถึงขั้นว่ำ ห้องสมุดจะต้องเป็นกลไก
ส�ำคญัที่จะผลกัดนัเมอืงไปสูก่ำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ด ีเป็นเมอืง

Helsingør Library
ก่อตั้งขึ้นในเขตเมืองอุตสำหกรรมที่มีจ�ำนวนประชำกรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ชำวเมืองเล็งเห็นว่ำพวกเขำขำดแคลนพื้นที่สำธำรณะ
เพื่อควำมงอกงำมของชีวิต จึงริเริ่มปรับปรุงพื้นที่ของอู่จอดเรือให้กลำยเป็นอุทยำนทำงวัฒนธรรมและห้องสมุด

ที่มีควำมยั่งยืน และเป็นมิตรต่อมวลมนุษย์ นี่อำจจะเรียกได้
ว่ำเป็นพื้นที่ลักษณะที่ 5 (The Fifth Space) ของห้องสมุด
ประชำชน

มีห้องสมุดประชำชนของเดนมำร์กหลำยแห่งที่ได้มีบทบำทต่อ
กำรพัฒนำเมือง ดังเช่นตัวอย่ำงของห้องสมุด 3 แห่ง คือ
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The Rentermestervej Library
ซึ่งดัดแปลงลำนจอดรถที่ใหญ่โตให้เป็นมีเดียเฮ้ำส์และพื้นที่สร้ำงแรงบันดำลใจให้กับชำวเมือง มีพื้นที่ส�ำหรับเล่นกีฬำ สนำมเด็ก
เล่น และกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม
 

Herning library
เกิดจำกกำรปรับปรุงซูเปอร์มำร์เก็ตที่ปิดกิจกำรแล้วให้กลำยเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตชีวำ และใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชำวเมือง 
เนื่องจำกตั้งอยู่บนเส้นทำงสัญจรผ่ำนไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำและแหล่งจับจ่ำยใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน
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เยนส์ ธอร์ฮำวเกอ กล่ำวว่ำ โครงกำรโมเดลแห่งเดนมำร์ก 
และ แบบจ�ำลองจัตวกำศ ไม่ใช่เป็นคู่มือส�ำเร็จรูปเพื่อให้ห้อง
สมุดในบริบทสังคมอื่นปฏิบัติตำม หำกแต่เป็นเสมือนตัวอย่ำง
ที่ให้แรงบันดำลใจ อันที่จริงแล้วธรรมชำติของห้องสมุด
ประชำชนแบบใหม่ควรจะหยั่งรำกในชุมชนท้องถิ่นและมีกำร
ร่วมสร้ำงและเชื่อมโยงกบัแรงผลกัดนัอื่นในชุมชนท้องถิ่น รวม
ทั้งมีพลวัตในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรใหม่ของชุมชนที่
รับบริกำร

หำกอยำกเปลี่ยนแปลงห้องสมุดจำกกำรเน้นคลังหนังสือและ
ข้อมูล ไปสู่องค์กรที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลำง ผู้ที่ท�ำงำนจะต้อง
เรียนรู้เองด้วยกำรลงมือปฏิบัติ ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อม
ส�ำหรับกำรเดินทำงที่ยำวไกล โดยกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ มี
กำรแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด ทุ่มเทศักยภำพ
ใหม่ในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งต้องหมั่นตรวจสอบผลจำกกำร
ทดลองท�ำ อุปสรรคที่รออยู่ข้ำงหน้ำก็คือ ทุกภำคส่วนของ
องค์กรอำจไม่ได้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ทัศนคติด้ำนลบของบุคลำกรที่เติบโตมำพร้อมกับโครงสร้ำง
แบบเก่ำ ดงันั้นอำจจะต้องค่อยๆ เปลี่ยนแปลงองค์กรไปพร้อม
กับกระบวนทัศน์ใหม่ และบำงครั้งอำจเปิดรับกำรมีส่วนร่วม
จำกชุมชนหรืออำสำสมัครที่มีวิสัยทัศน์ไปในทิศทำงเดียวกัน

ภำพจำก
http://www.dezeen.com/2012/09/25/the-library-by-

cobe-and-transform/
h t t p : / /www . r o s anbo s ch . c om / en / p r o j e c t /

hj%C3%B8rring-central-library
http://www.schulzspeyer.com/projects/projects/den-

mark/copenhagen/orestaden
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cas-

es-for-inspiration/aktuelle-cases-til-inspiration/
case-oerestad-library-copenhagen/#.Vax9mfntm-
LM

http://kollision.dk/en/oerestad_library
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/

design-challenges/bibliotekets-funktioner/the-li-
brarys-interplay-with-the-urban-space/#.
Va3RYPntmLM

http://missdesignsays.tumblr.com/post/92820373947/
library-rentemestervej-copenhagen-architec-
ture-cobe-tran

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/0/0e/SHL_-_Black_Diamond.jpg

http://img.xcitefun.net/users/2011/08/260606,xcite-
fun-royal-library-17.jpg

http://www.bestdesignbooks.eu/wp-content/up-
loads/2013/05/THE-BLACK-DIAMOND-l i -
brary-DENMARK.jpg

http://www.lovethesepics.com/wp-content/up-
loads/2013/02/The-Black-Diamond-The-Royal-Li-
brary-Denmark-Det-Kongelige-Bibliotek.jpg

http://www.prachachat.net/gallery/fullimages/2016/08
http://www.allposters.com/-sp/Black-Diamond-Li-

brary-Copenhagen-Denmark-Scandinavia-Post-
ers_i2666285_.htm

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/7b/8c/
bb/7b8cbb88d4c1cf18b1c598d69b3ca135.jpg

https://i.ytimg.com/vi/9ZgojsBak_0/maxresdefault.jpg
http://www.librarybuildings.info/sites/default/iles/

royal-library-reading-area.jpg
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รำวศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นยุคทองของห้องสมุดอเมริกัน บริษัท 
สนี้ด (Snead Bookshelf Company) ได้พัฒนำระบบจัดกำร
ชั้นหนังสือขนำดใหญ่ ทุกวันนี้ผลงำนดังกล่ำวยังสำมำรถ
พบเห็นได้ในห้องสมุดมีชื่อเสียงหลำยแห่ง เช่นที่ฮำร์วำร์ด 

โฉมหน้าใหม่ห้องสมุด เมื่อโลกมุ่งสู่ยุคดิจิทัล

อะไรคือสิ่งที่หายไปจากห้องสมุดทั้ง 4 ภาพนี้ ?

โคลัมเบีย วำติกัน และไบรอันพำร์คในเมืองนิวยอร์ก นอก
เหนือจำกกำรจัดระบบมัดหนังสือเก่ำๆ จ�ำนวนมหำศำล สนี้ด
ยังมีบริกำรขนย้ำยหนังสือออกจำกห้องสมุดก่อนที่ชั้นหนังสือ
จะพงัลงมำ แล้วน�ำไปจดัเกบ็ยงัสถำนที่ที่มโีครงสร้ำงแขง็แรงพอ
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ไม่นำนมำนี้ห้องสมุดสำธำรณะนิวยอร์กพยำยำมจะย้ำย 
ชั้นหนังสือออกจำกห้องสมุดสำขำหลัก โดยเหลือหนังสือให้
บรกิำรในพื้นที่เพยีงเลก็น้อย และถ่ำยเทหนงัสอืหมวดกำรวจิยั
ออกไปไว้ที่นวิเจอร์ซย์ี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตำมแผนปรบัเปลี่ยน
ห้องสมุดจำกสถำนที่ที่มุ่งเก็บหนังสือเป็นหลัก เปิดกว้ำงไปสู่
พื้นที่ที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำมกำรก�ำจัด
ชั้นหนังสือซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของ โถงกุหลำบ (Rose 
Reading Room) ถูกวิจำรณ์จำกวิศวกรว่ำ “เป็นเหมือนกำร
เลื่อยขำโต๊ะดินเนอร์ในขณะที่อำหำรก�ำลังเสิร์ฟ” เสียงคัดค้ำน
จำกเหล่ำนักปรำชญ์และกลุ่มผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม ท�ำให้
กำรบูรณะห้องสมุดสำธำรณะนิวยอร์กต้องหยุดชะงัก มีกำร
ทบทวนแผนกำรปรับปรุงห้องสมุดอีกครั้ง โดยเสนอให้ยังคง
เก็บรักษำหนังสือไว้ในพื้นที่ให้บริกำร

กำรตัดสินใจครั้งนี้เป็นเพียงก้ำวย่ำงหนึ่งท่ำมกลำงวิกฤต 

อัตลักษณ์ของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ว ในยุคของสนี้ดห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือเป็นเรื่อง
ซึ่งอยูน่อกเหนอืจนิตนำกำร แต่มนักลบัเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกดิ
ขึ้นแล้วในปัจจุบนั ห้องสมุดกไ็ม่ต่ำงจำกสถำบนัอนัทรงเกยีรติ
อื่นๆ ทั้งส�ำนักพิมพ์ นิตยสำร และมหำวิทยำลัย ที่ล้วนก�ำลัง
ยืนอยู่ริมโตรกผำในยำมรุ่งอรุณของยุคดิจิทัล ห้องสมุดจะท�ำ
หน้ำที่อะไร หำกไม่ใช่เก็บรักษำและให้บริกำรยืมคืนหนังสือ? 
เมื่อส่วนที่เป็นหัวใจถูกเชือดเฉือนออกไป ห้องสมุดจะอยู่รอด
ต่อไปได้อย่ำงไร?

ไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ นโยบำยรัดเข็มขัดเริ่มส่งผลกระทบด้ำนลบต่อ
ห้องสมุดสำธำรณะ ปี 2012 งบประมำณส�ำหรับห้องสมุด 

ลดลงถึง 40% ต่อเนื่องเป็นปีที่สำม ในปี 2009 สภำท้องถิ่น
ลงมติให้ปิดห้องสมุดฟิลำเดลเฟีย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องสมุด
ระบบคำร์เนกีของรัฐเพนซิลเวเนีย ส่วนฝั่งสหรำชอำณำจักร 
ก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน ในปี 2012 ห้องสมุดสำธำรณะกว่ำ 200 
แห่งจ�ำเป็นต้องปิดตัวลง

นี่ไม่ใช่ยุคถดถอยครั้งแรกของห้องสมุด ครั้งหนึ่งอำณำจักร
โรมันได้สร ้ำงห้องสมุดกระจำยทั่วตั้งแต่สเปนไปจนถึง
ตะวนัออกไกล แต่เมื่อเข้ำสู่ต้นยคุกลำงกถ็กูต่อต้ำนและท�ำลำย 
ดังที่หนังสือ ห้องสมุด: ประวัติศำสตร์ที่ไม่เงียบงัน ของ 
แมทธิว แบทเทิลส์ (Matthew Battles) เรียกหำยนะนี้ว่ำ 
biblioclasmsเสาแห่งอารยธรรม ของห้องสมุดประชาชนนิวยอร์ก, 1907
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หำกกล่ำวถงึควำมตกต�่ำของห้องสมดุ คนโดยทั่วไปคงจะนกึถงึ
เหตุกำรณ์เพลิงไหม้ห้องสมุดอเล็กซำนเดรีย ซึ่งคำดว่ำเก็บ
รกัษำจำรกึชุดยิ่งใหญ่ที่สุดเท่ำที่เคยมมีำของยคุเฮเลนนกิ ท�ำให้
เรื่องรำวจ�ำนวนมำกสูญหำยไปจำกหน้ำประวัติศำสตร์ มี 
ข้อสนันษิฐำนที่โน้มเอยีงว่ำ ผู้ลอบวำงเพลงิน่ำจะเป็นครสิเตยีน
ผู้คลั่งศำสนำ ซึ่งมองว่ำกำรเผำห้องสมดุเป็นกำรตอบโต้ผู้บุกรุก
นอกรีตชำวอำหรับ อย่ำงไรก็ตำม ห้องสมุดยุคโบรำณหำได้
มอดไหม้ไปเพรำะน�้ำมือของคนบำงคนหรือบำงกลุ่ม หำกแต่
เพรำะสำยลมแห่งประวัติศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวพันกับกำรเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรมกำรอ่ำน ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง 
และกำรไม่เห็นชอบของรัฐบำลท้องถิ่น

ในยุคดิจิทัลห้องสมุดจะหมดควำมส�ำคัญหรือไม่? สิ่งแรกๆ 
ที่น่ำจะเกิดขึ้นก็คือ หน้ำจอและอุปกรณ์กำรสื่อสำรจะเบียด 

ขับหนังสือจนหมดไป แต่ในอีกด้ำนหนึ่งอุปกรณ์เล็กๆ ที่มำ
พร้อมกับกำรสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้คนสำมำรถเข้ำ
ถึงควำมรู้ที่กว้ำงขวำงและหลำกหลำยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำ 
ห้องสมุดอเล็กซำนเดรีย ถ้ำกำรอุบัติของดิจิทัลในปัจจุบันได้
น�ำมำซึ่งแสงสว่ำงใหม่ๆ ซึ่งยังคงร่องรอยของห้องสมุดอยู่ 
นี่จะไม่เรียกว่ำเป็นกำรพัฒนำไปอีกขั้นหรอกหรือ?

จริงอยู่ว่ำห้องสมุดนั้นมีมำยำวนำนตั้งแต่สมัยอเล็กซำนเดรีย 
แต่เมื่อย้อนมองไปไม่กี่ร้อยปีที่ผ่ำนมำ ก็มีอีกหลำยเหตุกำรณ์
ส�ำคัญ ที่ได้ช่วยวำงรำกฐำนของห้องสมุดให้มั่นคงมำจนถึง
ปัจจุบัน

ปี 1888 นักอุตสำหกรรมชำวอเมริกัน-สก็อตทิช นำมว่ำ 
แอนดรูว์ คาร์เนกี (Andrew Carnegie) ได้อุปถัมภ์ห้องสมุด
ในเบรดด็อค เพนซิลเวเนีย ซึ่งมีอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมต่อกับ
โรงงำนเหล็กของเขำ เมื่อครั้งที่คำร์เนกียังเป็นแรงงำนอพยพ
เขำได้รับประโยชน์มหำศำลจำกห้องสมุดที่พิทส์เบิร์ก หนึ่ง
ทศวรรษถัดมำเมื่อเขำกลำยเป็นผู้ร�่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของโลก 
คำร์เนกีจึงอุทิศทรัพย์สมบัติมำกมำยเพื่อก่อสร้ำงห้องสมุด ซึ่ง
ต่อมำเป็นเสมือนกระดูกสันหลังของระบบห้องสมุดสำธำรณะ
ในอเมริกำ กล่ำวคือ มีห้องสมุดคำร์เนกีประมำณ 2,500 แห่ง
กระจำยจำกรัฐเมนไปจนถึงรัฐแคลิฟอร์เนีย

แม้ว่ำรสนยิมและแนวทำงกำรออกแบบจะเปลี่ยนแปลงไปตำม
กำลเวลำ แต่แนวคิดบำงอย่ำงของห้องสมุดคำร์เนกีก็ยังคงอยู่ภาพการเผาห้องสมุดอเล็กซานเดรียที่จินตนาการขึ้นในศตวรรษที่ 19
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ในหัวใจของผู้คนในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบบันไดที่
พำผู้อ่ำนโบยบนิขึ้นไปยงัโถงอำคำรอนังดงำมรำวกบัอยูใ่นวหิำร
แห่งกำรเรียนรู้ กำรจัดเรียงชั้นหนังสือที่เอื้อต่อกำรสุ่มหำ
หนังสือ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ กำรยึดหลักให้ห้องสมุดเป็น
พื้นที่แห่งควำมเสมอภำคของมนุษย์และเปิดกว้ำงส�ำหรับ 
ทุกคน ห้องสมุดคำร์เนกีเป็นตัวอย่ำงที่นักสังคมวิทยำเรียกว่ำ 
พื้นที่ที่สำม (Third Place) ที่ซึ่งไม่ใช่ที่ท�ำงำน บ้ำน หรือ

มหำวิทยำลัย ที่ซึ่งพลเมืองสำมำรถเข้ำถึงเพื่อรวมตัวกันเสวนำ
อย่ำงเสรี อุดมคตินี้ยังคงพบเห็นได้ในกำรออกแบบของห้อง
สมดุในปัจจุบนั แม้ว่ำจะถูกสร้ำงอยูใ่นย่ำนกำรค้ำหรอืวอลมำร์ท 

ก็ตำม
 

แน่นอนว่ำ เป้ำหมำยพื้นฐำนของกำรออกแบบห้องสมดุคำร์เนกี
คอืกำรเข้ำถงึขุมทรพัย์ควำมรู้ที่มคี่ำและจนิตนำกำร แต่หำกว่ำ

(ซ้าย) ห้องสมุดคาร์เนกีแห่งแรก ที่เบรดด็อค เพนซิลเวเนีย ซึ่งปิดตัวลงเมื่อไม่นานมานี้
(ขวา) ห้องสมุดในวอลมาร์ท ที่แม็คอัลเลน รัฐเท็กซัส
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คำร์เนกียังคงมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
และโปรแกรมกำรให้บริกำรอีบุ๊คดีๆ อำจจะเพียงพอส�ำหรับ
ควำมฝันที่กว้ำงไกลของเขำก็เป็นได้

ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีห้องสมดุพยำยำม
สร้ำงพันธกิจใหม่โดยกำรสนับสนุนให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำ
ถึงเทคโนโลยี ดังเช่นกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กระจำย
อย่ำงกว้ำงขวำงในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ แต่อำจดูเหมือน
ว่ำมันจะมำกจนเกินไป ปัจจุบันชำวอเมริกันสำมในสี่สำมำรถ
เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้ที่บ้ำนทั้งจำกบรอดแบนด์และเครือข่ำย
โทรศัพท์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น กำรให้

บริกำรออนไลน์สำธำรณะในพื้นที่ห้องสมุด ก็อำจยังไม่ใช่
แนวทำงที่เหมำะกับทศวรรษนับแต่นี้ต่อไป

ห้องสมุดต้องเริ่มหำตวัตนที่สมเหตุสมผลเพื่อควำมอยูร่อดของ
องค์กร โดยกำรเป็นหน่วยย่อยที่ช่วยสร้ำงประโยชน์สำธำรณะ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเป็น พื้นที่ที่สำม ที่เน้นเรื่องกำรเรียนรู้ 
ทั่วสหรัฐอเมริกำ บรรณำรักษ์ได้ทดลองหนทำงขยำยภำรกิจ
ห้องสมุดออกไป เช่นกำรเปิด เมกเกอร์สเปซ (maker space) 
ซึ่งอำจปรำศจำกชั้นหนังสือ แต่ได้รวมเอำเทคโนโลยีทั้งเก่ำ 
และใหม่ ตั้งแต่จักรเย็บผ้ำไปจนถึงเครื่องพิมพ์สำมมิติ และ
สนบัสนนุให้ผู้ใช้บรกิำรพฒันำและแบ่งปันทกัษะซึ่งไม่สำมำรถ
ฝึกฝนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
 

เมคเกอร์สเปซหรือเรียกอีกชื่อว่าแฟ็บแล็บ (Fab Lab) ที่ห้องสมุด
สาธารณะในเมืองฟาแยตต์วิลล์

ไอเดียบ็อกซ์ ที่ห้องสมุดประชาชนโอ๊คพาร์ค รัฐอิลลินอยส์ 
พื้นที่สำาหรบัจดันทิรรศการแบบมปีฏสิมัพนัธ์หมุนเวยีนและที่พกัอาศยั
ของศิลปิน



122   |   โหล

บรรณำรักษ์รุ ่นใหม่ที่สนใจด้ำนศิลปะได้รวมตัวกันก่อตั้ง 
ห้องสมุดในฐำนะโครงกำรบ่มเพำะ เพื่อที่จะน�ำเสนอสิ่งที่ 
ต่ำงออกไป แม้ว่ำจะไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นที่ที่สำมก็ตำม 
มีกำรรวบรวมโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องกับงำนศิลปะจำกห้องสมุด
จำกทั่วประเทศ เช่น โครงกำรดนตรีท้องถิ่น ของห้องสมุด
สำธำรณะไอโอวำ ซึ่งบรรณำรักษ์ได้บันทึกบทเพลงของศิลปิน
ท้องถิ่นและให้บริกำรออนไลน์ฟรีแก่สมำชิก ส่วนห้องสมุด
ศิลปะ บรูคลินมี โครงกำรสเกตช์บุ๊ค รถหนังสือเคลื่อนที่ซึ่ง
จัดแสดงผลงำนภำพสเกตช์ของศิลปินมืออำชีพ เพื่อให้คน 
ทั่วประเทศได้ชื่นชม นี่จึงไม่ใช่เรื่องยำกที่จะจินตนำกำรถึง 
ห้องสมุดชุมชนในฐำนะสถำนที่เยียวยำจิตวิญญำณและ 
สวนสนุกแห่งจินตนำกำร หลังจำกวันที่หนังสือเล่มได้หำยไป
จำกห้องสมุดแล้ว

ทั้งเมกเกอร์สเปซและห้องสมุดในฐำนะศูนย์บ่มเพำะได้ท�ำให้
เห็นว่ำ งำนศิลปะสำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้ผู้ใช้บริกำร
สร้ำงเนื้อหำได้ด้วยตนเอง ห้องสมุดที่มีงบประมำณเริ่มเป็น 

แม่ข่ำยเทคโนยีด้ำนกำรตีพิมพ์หนังสือเอง (self-publishing) 
และกำรตีพิมพ์ตำมค�ำสั่งซื้อ (print-on-demand) เช่น 
Espresso Book Machine นี่ก็อำจเรียกได้ว่ำเป็นยุคเปลี่ยน
ผ่ำนเทคโนโลยี ซึ่งพื้นที่ห้องสมุดสำมำรถให้บริกำรเพื่อกำร
สร้ำงสรรค์มำกขึ้น และเฉื่อยชำน้อยกว่ำห้องสมุดแบบเดิมที่มี
เพียงกิจกรรมอ่ำนและดูเท่ำนั้น
 

ในระดับที่กว้ำงขึ้น ห้องสมุดสำธำรณะบอสตันได้จัดท�ำ ห้อง
สมุดดิจิทัลสำธำรณะแห่งอเมริกำ โดยรวบรวมทรัพยำกร
ดิจิทัลด้ำนประวัติศำสตร์ทั่วประเทศ ทั้งจำกห้องสมุดและ 
คอลเลกชั่นส่วนตัว จ�ำพวกภำพถ่ำยครอบครัว หรือกล่องเก็บ
จดหมำยเก่ำๆ ผู้ก่อตั้งคือแดน โคเฮน (Dan Cohen) มีควำม
มุ ่งหมำยที่จะท�ำงำนร่วมกับห้องสมุดท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บ
ทรัพยำกร และน�ำเสนอด้วยเทคโนโลยีผ่ำนทำงหน้ำจอแบบ
สมัผสั ซึ่งออกแบบให้ผู้ใช้บรกิำรสำมำรถค้นคว้ำประวตัศิำสตร์
ที่เฉพำะเจำะจงของชุมชน “เรำหลงรักแนวคิดที่จะสร้ำงควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงอำณำจักรของดิจิทัลและโลกกำยภำพ” 
เขำกล่ำว

กำรให้ควำมส�ำคัญกับเนื้อหำที่ผู้ใช้บริกำรได้สร้ำงขึ้น ตรงกับ
อุดมคติบำงด้ำนของห้องสมุดอเล็กซำนเดรีย ซึ่งได้รวบรวม
ควำมรู้ จินตนำกำร ภูมิปัญญำ และประสบกำรณ์ของมนุษย์ 
ห้องสมดุท้องถิ่นเป็นจุดเชื่อมต่อชมุชนให้ได้สมัผสักบัเรื่องรำว
ไกลโพ้น เป็นสถำนที่ซึ่งผู้คนสำมำรถเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นไป
พร้อมกับแผ่กระจำยวัฒนธรรมของตน

ในขณะที่ห้องสมดุสำธำรณะต้องกำรปรบัตวัไปสู่ยคุดจิทิลัด้วย
กำรให้บริกำรเทคโนโลยีและพื้นที่ที่สำมแต่กลับต้องอยู่ภำยใต้
นโยบำยรัดเข็มขัด ห้องสมุดมหำวิทยำลัยซึ่งมีอุดมคติเดียว 
กันแต่มีเงินทุนมำกกว่ำ ได้น�ำหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วและมีสิ่ง
ก่อสร้ำงที่โดดเด่น เช่น ห้องสมุดเจมส์ บี ฮันท์ และห้องสมุด
เจอำร์ ที่มหำวิทยำลัยแห่งรัฐนอร์ธแคโรไลนำ ซึ่งสะท้อนให้
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เห็นถึงควำมมั่นใจว่ำ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยจะเป็นสถำนที่ 
ที่เหมำะส�ำหรับกำรท�ำงำนแบบร่วมมือและเป็นจุดเข้ำถึง
เทคโนโลยี

ห้องสมดุฮนัท์ สร้ำงเสรจ็เมื่อปีต้นปี 2013 จดัเกบ็หนงัสอืหลำก
หลำยสำขำโดยใช้หุ่นยนต์คล้ำยกับระบบของศูนย์กระจำย
สินค้ำดังเช่นวอลมำร์ท หุ่นยนต์ท�ำงำน 24 ชั่วโมงต่อวัน 
สำมำรถล�ำเลียงหนังสือตำมค�ำสั่งคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
โมบำยภำยใน 2-5 นำที ห้องสมุดตั้งหุ่นยนต์ไว้ด้ำนหน้ำทำง
เข้ำตึก มันกลำยเป็นวัตถุจัดแสดงที่กระตุ้นควำมอยำกรู ้
อยำกเห็นของนักศึกษำวิศวกรรมศำสตร์และเด็กๆ
 

ห้องสมุดได้ทดลองพัฒนำพื้นที่ให้อุดมไปด้วยเทคโนโลยี 
ที่สนบัสนนุกำรท�ำงำนแบบร่วมมอื ผู้ใช้บรกิำรสำมำรถขดีเขยีน

ก�ำแพงและเฟอร์นิเจอร์ มีห้องเงียบและห้องที่สำมำรถใช้เสียง
ได้ ภำพลักษณ์ของห้องสมุดไม่ได้น่ำเกรงขำมเช่นเดิม 

ห้องสมุดฮันท ์พยำยำมสร ้ำงรูปแบบกำรใช ้งำนพื้นที่ที่ 
หลำกหลำยพร้อมทั้งเทคโนโลยีเฉพำะด้ำนให้เพียงพอต่อกำร
รองรับหลักสูตรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย “เรำพบว่ำ 
นักศึกษำแต่ละสำขำวิชำมีพฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีที่ 
ไม่เหมือนกัน” ซูซาน นัทเทอร์ (Susan Nutter) บรรณำรักษ์
ของมหำวิทยำลัยกล่ำว

ตัวอย่ำงเช่น กำรสร้ำงห้อง Visualization Lab จ�ำนวน 4 
ห้อง ซึ่งนักศึกษำและผู้เชี่ยวชำญสำมำรถใช้หน้ำจอ Micro 
tiles เพื่อท�ำโครงงำนร่วมกัน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เห็นภำพ 
เอกสำร วิดีโอ และเว็บไซต์ จ�ำนวนมำก เป็นที่สนใจของหน่วย
งำนซึ่งจัดฝ ึกอบรมนักศึกษำวิชำทหำรโดยกำรจ�ำลอง

บริเวณด้านหน้าห้องสมุดฮันท์ ซึ่งจัดการห้องสมุดด้วยระบบหุ่นยนต์ นักศึกษาเรียนรู้สถานการณ์จำาลองด้านการจราจร
ในห้อง Visualization Lab
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สถำนกำรณ์กำรรบแบบเสมือนจริง นอกจำกนี้ อุตสำหกรรม
เกมในท้องถิ่น ยังขอใช้ห้องแล็บเพื่อกำรศึกษำวิจัยร่วมกับ 

ผู้เชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย

ห้องสมุดสุดไฮเทคส�ำหรับอนำคตอำจเป็นเช่นห้องสมุดฮันท์ 
แต่หำกตอนนี้เรำเดินเข้ำไปที่ห้องสมุดสำธำรณะของอเมริกำ 
เรำจะพบกับกำรให้บริกำรหลักๆ ของห้องสมุด 3 ด้ำน คือ 
เกบ็ทรพัยำกรหนงัสอืกระดำษที่ถกูใช้งำนน้อยเตม็ท ีสนบัสนนุ
ผู้ใช้บริกำรให้ใช้เฟซบุ๊คด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเป็น 
ที่พักพิงของคนไร้บ้ำน

ที่ห้องสมุดสำธำรณะนิวยอร์ก กระแสเทคโนโลยีได้ผลัก 
ชั้นหนังสือออกไปตั้งอยู่ในมุมที่ไม่มีใครสนใจ แทบดูไม่ออก
เลยว่ำครั้งหนึ่งมันเคยยึดกุมพื้นที่นี้มำยำวนำน คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะยังคงมีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับคนจนหรือ 
ผู้สูงอำยุ ซึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้จำกที่บ้ำนหรือ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ขณะนี้กรำฟจ�ำนวนผู้ที่ไม่มีสมำร์ทโฟน
ใช้กับจ�ำนวนคนไร้บ้ำนในอเมริกำแทบจะใกล้เคียงกัน 

กำรอุดช่องว่ำงทำงสังคมโดยกำรให้แหล่งพักพิง ห้องอำบน�้ำ 
และบริกำรพื้นฐำนส�ำหรับคนตกยำกไม่ใช่ส ่วนหนึ่งของ 
พนัธกจิห้องสมดุ และอำจลดทอนเป้ำหมำยที่แท้จรงิซึ่งควรจะ
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชน บำงทีนี่อำจจะเป็นเหตุผลให ้

ห้องสมุดในออร์เรนจ์เคำน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ออกข้อห้ำม 

ไม่ให้นอนในห้องสมุดและไม่ให้ผู้มีกลิ่นตัวเข้ำมำใช้บริกำร 
อย่ำงไรก็ตำม ในระยะยำวห้องสมุดมีวำระส�ำคัญที่จะน�ำ 

ห้องสมุดอนุสรณ์กรัมชี่ ตั้งอยู่ที่เขตบรองซ์ มหานครนิวยอร์ก
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ควำมรู้ไปให้ถึงมือคนจน ผู้อพยพ และผู้ที่หลุดออกจำกระบบ
กำรศึกษำ ถ้ำไม่มีทรัพยำกรที่ดีพอควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม 

ก็ไม่อำจหมดไป
 

แน่นอนว่ำ กำรปรับปรุงห้องสมุดสำธำรณะนิวยอร์กสำขำ 
หลักยังคงด�ำเนินต่อไป คำดกันว่ำแนวทำงที่จะออกมำก็คือ 
กำรอนุรักษ์ชั้นหนังสือแบบสนี้ดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของห้อง
สมุด แม้ว่ำมันจะมีข้อจ�ำกัดในกำรใช้งำนในปัจจุบัน บำงท ี
ห้องสมุดสำธำรณะนิวยอร์กอำจมีโมเดลเดียวกับพิพิธภัณฑ์ 

ซึ่งแนวคิดแบบโหยหำอดีตและอนำคตนิยมมำบรรจบกัน 
คล้ำยกับที่ห้องสมุดในนอร์ธแคโรไลนำ ครอบครัวพำกันมำดู
หุ่นยนต์ที่น่ำตื่นตำตื่นใจ ดังนั้นแล้วนักท่องเที่ยวในศตวรรษ
หน้ำก็อำจมำที่นี่เพื่อชื่นชมชั้นหนังสือ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่ง 
โอบอุ้มควำมรุ่งเรืองทำงปัญญำของเมืองนี้

ตั้งแต่สมยัอเลก็ซำนเดรยี เรำไปห้องสมดุเพื่อมองย้อนกลบัไป
ยังภูมิปัญญำและจินตนำกำรในอดีต สิ่งเหล่ำนี้ถูกผูกติดกับ 

สญัญะของหนงัสอืมำนบัศตวรรษ แต่มนักส็ำมำรถแปรเปลี่ยน

Bibliotheca Alexandrina ห้องสมุดอเล็กซานเดรียที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่
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ไปได้ในยุคปัจจุบัน ห้องสมุดในอนำคตควรเป็นสถำนที่
ศกัดิ์สทิธิ์ ที่เรำทุ่มเทเวลำเพื่อมองหำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนลมืนกึถงึ
โทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋ำหรือภำระนับร้อยพันที่รออยู่ 

ท่ำมกลำงกำรท้ำทำยของยุคดิจิทัล หำกยังคงมีห้องสมุดที่เน้น
หนังสือเหลือรอดอยู่บ้ำง ที่แห่งนั้นก็ควรได้รับกำรยกย่องให้
เป็นอำศรมส�ำหรับกำรเรียนรู้เรื่องรำวยุคโบรำณ ตัวอย่ำงเช่น
ห้องสมุด Book Mountain ของเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่งสร้ำง 
ไม่นำนมำนี้ ซึ่งภำคภูมิใจกับกำรมีหนังสือกระดำษ ห้องสมุด
ตั้งอยู่ติดกับย่ำนที่พักอำศัยที่เรียกว่ำ Library Quarter ซึ่ง
เป็นหนึ่งในภำรกิจของ วิหำรแห่งปัญญำ
 

กำรรักษำห้องสมุดให้ยังคงเป็นสถำบัน
ที่อยู่คู่กับชุมชน จ�ำเป็นต้องได้รับกำร
สนับสนุนทั้งด้ำนกำรเงินและส�ำนึกกำร
มีส่วนร่วมของพลเมือง ถ้ำวันหนึ่งข้ำง
หน้ำคนต้องกำรเทคโนโลยีมำกกว่ำ
หนังสือกระดำษ ห้องสมุดก็จ�ำเป็นต้อง
ตอบสนองตำม แม้ว่ำมันจะท�ำให้ควำม
หมำยของห้องสมุดเปลี่ยนไป

แมทธิว แบทเทิลส์ ผู้ตีพิมพ์หนังสือว่ำ
ด้วยประวัติศำสตร์ห ้องสมุดเชื่อว ่ำ 

อนำคตของห้องสมุดจะต้องไม ่ถูกก�ำหนดโดยปรำชญ์ 
ผู้โหยหำอดีตหรือบรรณำรักษ์ที่หวังแต่จะรักษำกำรงำนของ 
ตัวเอง แต่จ�ำเป็นจะต้องมีกำรสื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจร่วมกับ
ชุมชน “บรรณำรักษ์ นักปรำชญ์ และผู้ก�ำหนดนโยบำยต้อง
เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนำ แต่จะต้องค�ำนึงถึงบริบท
ของชุมชนเป็นส�ำคัญ” เขำกล่ำว 

“ถ้ำคุณไม่ท�ำเช่นนี้ จะเสียเวลำไปกับกำรประชุมร่วมกับ 

ผู้บริหำรห้องสมุด สุดท้ำยแล้วก็จะวกกลับไปหำวิธีกำรที่จะ
รักษำห้องสมุดเอำไว้ ใครๆ ก็จะพูดว่ำ ‘เรำรู้ว่ำเรำต้องเปลี่ยน 
แต่เรำไม่รู้จะเริ่มต้นอย่ำงไร’ แล้วบทสนทนำก็จะวนในอ่ำงอยู่
อย่ำงนั้น”
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ในปี 1990 รฐับำลอยีปิต์ภำยใต้กำรปกครองของฮอสน ีมบูำรคั 
ตัดสินใจที่จะสร ้ำงห ้องสมุดอเล็กซำนเดรียขึ้นมำใหม ่ 
ออกแบบโดยบริษัทจำกนอร์เวย์ สร้ำงเสร็จเมื่อปี 2002 ด้วย
มูลค่ำประมำณ 220 ล้ำนเหรียญสหรัฐ แม้ว่ำห้องสมุด 

แห่งใหม่จะถูกคำดหวังให้เป็นภำพสะท้อนของอดีต แต่ก็มี
แนวทำงหลำยอย่ำงที่ทันสมัย ห้องสมุดร่วมมือกับหน่วยจัด
เก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ต เพื่อส�ำเนำเนื้อหำเว็บไซต์ที่จัดท�ำตั้งแต่
ปี 1996 เก็บเป็นไฟล์ออนไลน์ ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลำงของ 
โครงกำรดจิไิทซ์จดหมำยเหตุอยีปิต์และอำหรบัโบรำณอกีด้วย

แต่ใช่ว่ำทุกอย่ำงจะรำบรื่น ในช่วงเริ่มต้นห้องสมุดประสบกับ
ปัญหำงบประมำณ ทรัพยำกรหนังสือยังด้อยกว่ำห้องสมุด 

แห่งชำติ บำงครั้งก็จัดเก็บข้อมูลเป็นภำษำละติน ในขณะ
เดียวกันได้เกิดควำมไม่สงบทำงกำรเมือง กลุ่มผู้ประท้วง

แปลและเรยีบเรยีงจำก
What Will Become of the Library? How it will evolve as the world goes digital เขยีนโดย Michael Agresta, 2014

ภำพจำก
http://www.slate.com/articles/life/design/2014/04/the_future_of_the_library_how_they_ll_evolve_for_the_ 

digital_age.html

รัฐบำลบุกเข้ำท�ำลำยห้องสมุดบำงส่วน ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุด
ถกูสอบสวนเกี่ยวกบักำรคอร์รปัชั่น เงนิบรจิำคสูญหำยไป และ
ไม่นำนมำนี้มีกำรทวีตภำพร้ำนขำยของที่ระลึกของห้องสมุดที่
เต็มไปด้วยเศษแก้วแตกกระจำยอันเนื่องมำจำกกระสุนปืน 
และมีเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดได้รับบำดเจ็บจำกเหตุกำรณ์ครั้งนั้น
ด้วย

ประวัติศำสตร์อำจเกิดขึ้นซ�้ำรอย ห้องสมุดจะอยู่รอดได้ถ้ำ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน มันคงเป็น
โศกนำฏกรรมทำงประวตัศิำสตร์ หำกระบบห้องสมุดสำธำรณะ
ซึ่งคำร์เนกีได้ริเริ่มและทุ่มเทต้องพังครืนในทศวรรษที่ก�ำลังจะ
มำถึง แต่มันก็มีควำมเป็นไปได้เช่นนั้นจริงๆ ท้ำยที่สุดแล้วมัน
ขึ้นอยู ่กับเรำทุกคน ที่จะยกระดับอนุสรณ์ที่ได้สร้ำงมำให้
ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นไป 
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ธอมัส เฟรย์ (Thomas Frey) นักอนำคตวิทยำ (Futurist) 
กล่ำวไว้ว่ำห้องสมุดเป็นองคำพยพที่น่ำอัศจรรย์ คล้ำยกับ 
สิ่งมชีวีติที่มสีญัชำตญำณในกำรอยูร่อด สำมำรถปรบัตวัให้เข้ำ
กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จนสำมำรถด�ำรงอยู่ข้ำมกำล
เวลำมำยำวนำนกว่ำ 4,000 ปี

ทุกวันนี้ควำมหมำยและเนื้อหำของกำรเรียนรู้และสำรสนเทศ
ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ห้องสมุดจึงก�ำลังเผชิญกับ
ควำมท้ำทำยครั้งใหญ่ แม้ว่ำจะมีสัญญำณบ่งบอกถึงควำม
พยำยำมปรับตัวอย่ำงชัดเจนเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งท�ำให้เขำ
เชื่อมั่นว่ำห้องสมุดจะต้องด�ำรงอยู่ต่อไปอย่ำงแน่นอน แต่ห้อง
สมุดในวันข้ำงหน้ำย่อมไม่เหมือนกับในวันนี้ และพวกเรำต่ำง
ก็ก�ำลังเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนำกำรครั้งส�ำคัญ จึงไม่มีเหตุผล
สมควรที่เรำจะยึดมั่นอยู่กับภำพของห้องสมุดที่เคยคุ้นชิน

และนี่คือมุมมองที่มีต่อห้องสมุดในอนำคตของนักอนำคต
วิทยำผู้นี้…

การเรียนรู้ สารสนเทศ ห้องสมุด :
อนาคตที่เป็นไปได้

นิยามของการอ่านออกเขียนได้
ปัจจุบัน เมื่อคนพูดถึง “กำรรู้หนังสือ” มักจะมีสมมุติฐำน 

เกี่ยวกับเรื่องควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนและกำร 
สื่อสำรยุค 1.0 ที่มีรำกฐำนอยู่กับน�้ำหมึกบนกระดำษ แต่ที่จริง
แล้วกำรสื่อสำรก�ำลังจะวิวัฒน์ไปสู่รูปแบบอื่นๆ อีกนับหมื่น 

นับพันรูปแบบ หำกเรำพิจำรณำเรื่องกำรอ่ำนออกเขียนได้จำก
ปริมำณค�ำที่หลั่งไหลเข้ำมำในสมองของเรำ ก็จะพบว่ำ เรำ
บรโิภคค�ำจำกสื่อสิ่งพมิพ์ไม่มำกนกั เมื่อเทยีบกบัคอมพวิเตอร์ 
โทรศัพท์ หรือโทรทัศน์ 
 

กำรอ่ำนออกเขียนได้ของชนรุ่นอนำคตจึงไปไกลกว่ำนิยำม
เดิมๆ ที่มีอยู่ในต�ำรำ เรำอำจจะท�ำควำมเข้ำใจมันได้จำกบริบท
ซบัซ้อนที่แวดล้อมเรำอยู่ กำรอ่ำนออกเขยีนได้จึงอำจเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับด้ำนคอมพิวเตอร์ กำรท่องเว็บ กำรใช้สมำร์ทโฟน 
ภำษำกำย กำรจัดกำรกำรเงิน กำรซื้อขำยออนไลน์ ควำม
ปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ต กรำฟิก แอนิเมชั่น สื่อโสตทัศน์ 
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ โลกเสมือน รวมทั้งด้ำนวัฒนธรรม
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นอกจำกนี้ กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก�ำลังจะกลำยเป็น
อีกหนึ่งภำษำ ซึ่งเรำจะต้องเรียนรู้ค�ำ กำรสะกดค�ำ ควำมหมำย 
กำรเขียนประโยค กำรตีควำม เพื่อใช้ในกำรควบคุมและ
สร้ำงสรรค์เทคโนโลยี
 

สารสนเทศแห่งอนาคต
มีควำมตื่นตระหนกกันว่ำห้องสมุดก�ำลังจะตำย เพรำะหนังสือ
ถูกแทนที่ด้วยสำรสนเทศดิจิทัล แต่หำกลองไตร่ตรองดูให้ด ี
ห้องสมุดไม่ได้เป็นเรื่องของหนังสือ และมันก็ไม่เคยเป็น 
อย่ำงนั้น

ห้องสมุดมีไว้เพื่อกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ในยุคสมัยที่ผ่ำนมำ
หนงัสอือำจจะเป็นรูปลกัษณ์ที่มปีระสทิธภิำพที่สุดในกำรส่งต่อ
สำรสนเทศจำกคนหนึ่งไปยังคนอื่นๆ แต่วันนี้สำรสนเทศ 

รูปแบบใหม่ๆ เกดิขึ้นมำกมำยและก�ำลงัจะเข้ำมำแทนที่หนงัสอื

หลำยสบิปีก่อนที่สหรฐัอเมรกิำ คนที่ต้องเดนิทำงไกลต้องคอย
แวะสถำนีบริกำรน�้ำมันทีละเมืองๆ เพื่อหยิบแผนที่ซึ่งตีพิมพ์
และวำงแจกไว้ฟร ีแต่ปัจจุบนั GPS และสมำร์ทโฟนกลำยเป็น
คู่มือส�ำเร็จรูปในกำรเดินทำง แผนที่กระดำษยังหลงเหลืออยู่
เพียงเล็กน้อยส�ำหรับคนที่ปรำรถนำจะเก็บรักษำควำมทรงจ�ำ
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ไม่ให้จำงหำยไปตำมยุคสมัย ใช่หรือไม่ว่ำ อีกไม่นำนหนังสือ
กระดำษก็อำจจะอยู่ในสภำวะเดียวกัน?
 

เมื่อรูปลักษณ์และระบบกำรเข้ำถึงสำรสนเทศเปลี่ยนไป 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับสำรสนเทศก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
กำรเปลี่ยนผ่ำนรูปแบบสำรสนเทศที่ไม่ใช่กระดำษเกิดขึ้นแล้ว
มำนับทศวรรษ แต่อำจไม่ใช่กำรเข้ำมำแทนที่หนังสือโดยตรง 
เพียงแต่เป็นทำงเลือกส�ำหรับกำรสื่อสำรที่เพิ่มเข้ำมำ อำทิ 
เกม หนังสือดิจิทัล หนังสือเสียง หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
แมกกำซีนออนไลน์ เพลง ภำพ วิดีโอ โทรทัศน์ ภำพยนตร์ 
วิทยุ บล็อก podcast แอพพลิเคชั่น สไลด์ บทเรียนออนไลน์ 
และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ แน่นอนว่ำ สำรสนเทศเหล่ำนี้ 
ก็จะเข้ำยึดกุมห้องสมุดในอนำคตด้วย ไม่ว่ำหนังสือจะยังคงมี
อยู่หรือสำบสูญไปก็ตำม

มกรำคม 2011 สตีฟ จ็อบส์ ได้พัฒนำซอฟต์แวร์ iCloud ขึ้น 
เพื่อรองรับกำรเข้ำถึงสำรสนเทศที่หลำกหลำยได้สะดวกและ
รวดเร็ว ห้องสมุดในอนำคตแต่ละแห่งจะต้องพัฒนำกลยุทธ์ 
cloud ไม่ช้ำก็เร็ว ยกตัวอย่ำงเช่น ห้องสมุดแห่งหนึ่งอำจจะม ี
Kindle 50 เครื่อง Nook 50 เครื่อง ซึ่งบรรณำรักษ์ประสบ
ปัญหำว่ำ ส�ำนักพิมพ์เจ้ำของอีบุ๊คอนุญำตให้อุปกรณ์เข้ำถึง 
อีบุ๊คและดำวน์โหลดได้เพียง 10 เครื่อง หำกว่ำห้องสมุดใช้
ระบบ cloud กำรบริหำรและจัดกำรเนื้อหำดิจิทัลก็จะท�ำได ้

ง่ำยขึ้น

แม้ว่ำโลกจะหมุนไปไกลขนำดไหน แต่อีกด้ำนหนึ่งสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวกับเรื่องรำวควำมทรงจ�ำในอดีตกลับยิ่งมีควำมส�ำคัญ
มำกขึ้น ในเวลำนี้หนังสือพิมพ์ สถำนีวิทยุ และสถำนีโทรทัศน์
หลำยแห่งอำจค่อยๆ ล้มหำยตำยจำก สำรสนเทศที่สื่อเหล่ำนั้น
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เคยเก็บรักษำก็มีโอกำสสูญหำยไปด้วย ห้องสมุดสำมำรถเข้ำ
มำมบีทบำทในกำรจดัเกบ็และให้บรกิำรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
ชมุชน เพื่อช่วยให้ผู้คนสำมำรถย้อนร�ำลกึถงึคณุค่ำของท้องถิ่น
และเชื่อมโยงตัวตนเข้ำกับรำกเหง้ำในอดีตได้ กระบวนกำรที่
จ�ำเป็นก็คือกำรเข้ำไปแปลงสำรสนเทศแบบเดิมให้กลำยเป็น
ดิจิทัล (digitize) เพื่อควำมสะดวกต่อกำรเก็บรักษำและ 
เผยแพร่
 

ห้องสมุดในฐานะประตู
สู่โอกาสทางธุรกิจ
ตั้งแต่อดีตมำจนถึงปัจจุบัน ผู้คนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดด้วย
เรื่องของสำรสนเทศ ไม่ว่ำจะเป็นหนงัสอืกระดำษหรอืจะเปลี่ยน
เป็นสำรสนเทศดจิทิลั แต่นั่นเพยีงพอแล้วหรอืไม่ส�ำหรบัสงัคม
ในวนัข้ำงหน้ำ ห้องสมุดชั้นน�ำย่อมมวีสิยัทศัน์ในกำรมองควำม
เป็นไปได้กว้ำงไกลกว่ำนั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสร้ำงบทบำท
ห้องสมุดให้เป็นเชื้อเพลิงในกำรขับเคลื่อนควำมเติบโตทำง
เศรษฐกิจด้วยกำรเพิ่มบริกำรระดับพรีเมี่ยมให้ลูกค้ำมีโอกำส
เลือกมำกขึ้น

ลองจินตนำกำรดูว่ำจะดีแค่ไหนหำกห้องสมุดมีบริกำรกำร
ค้นคว้ำแบบมอือำชพี ทั้งสำรสนเทศแบบดจิทิลัและไม่ใช่ดจิทิลั 
ด้วยฐำนข้อมูลที่หลำกหลำยและหำไม่ได้ใน Google บริกำร
ให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาสื่อสมัยใหม่ เช่น 
เวบ็ไซต์ วดิโีอ มชีดุเครื่องมอืสำาหรบัก่อตั้งธรุกจิ เช่นแบบฟอร์ม
และขั้นตอนในกำรจดทะเบียนด้ำนต่ำงๆ ต่อภำครัฐ บริการ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อให้นักออกแบบได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
หรือมีบริการจัดทำาหนังสือสัญญาและเอกสารมรดก ฯลฯ

หำกทุกคนมีเครื่องมือในกำรผลิต ทุกคนก็จะกลำยเป็นผู้ผลิต 
ในอนำคตผู้ใช้บรกิำรของห้องสมดุก�ำลงัจะเปลี่ยนจำกผู้บรโิภค
สำรสนเทศสู่ผู้ผลิตสำรสนเทศ จำกผู้อ่ำนกลำยเป็นผู้เขียน 

จำกผู้ฟังกลำยเป็นผู้ประพันธ์ และจำกผู้ดูวิดีโอกลำยเป็น 

ผู้สร้ำงเนื้อหำวดิโีอ ห้องสมดุจงึจ�ำเป็นต้องสนบัสนนุกำรเข้ำถงึ
เครื่องมือในกำรผลิตเหล่ำนั้น

เว็บไซต์จดหมายเหตุภาพยนตร์และโทรทัศน์ ของ University of 
California, Los Angeles
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“The Edge” ความเป็นไปได้ท่ีแตกต่าง 
ห้องสมดุรฐัควนีส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลยี เป็นหนึ่งในกรณี
ศึกษำที่นักอนำคตวิทยำให้ควำมสนใจ ในฐำนะห้องสมุดที่มี
วิสัยทัศน์และมองหำควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ ซึ่งสำมำรถท�ำให้
เกิดขึ้นจริงได้ 

ห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ขนำนกับแม่น�้ำบริสเบน ใจกลำงย่ำน
วฒันธรรมของเมอืง ห้องสมดุมบีรกิำรให้เช่ำพื้นที่ลำนกจิกรรม
และห้องประชุม โถงจดัแสดงนทิรรศกำร และร้ำนค้ำซึ่งมสีนิค้ำ



134   |   โหล

หลำกหลำย เช่น หนังสือ เกม เครื่องเขียน และของที่ระลึก 
อีกทั้งยังมีร้ำนอำหำรเลิศรสพร้อมไวน์และเบียร์ท่ำมกลำง
บรรยำกำศที่รื่นรมย์

ควำมโดดเด่นของห้องสมุดรัฐควีนส์แลนด์อยู่ที่ “The Edge” 
ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมและควำมสร้ำงสรรค์ที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยทรพัยำกรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทั้งด้ำนวทิยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี ศิลปะ และกำรประกอบธุรกิจ กลุ่มผู้ใช้บริกำรมี
ทั้งนักวิจัย ศิลปิน แฮคเกอร์ นักประดิษฐ์ (maker) และผู้ที่
ชื่นชอบงำนอดิเรก ซึ่งเข้ำมำนั่งท�ำงำนของตนเอง หรือร่วมกัน
พัฒนำโครงงำนเป็นทีม 
 

ภำยใน The Edge มีห้องแล็บจ�ำนวน 3 ห้อง ห้องที่ 1 ให้
บริกำรส�ำหรับพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ของมืออำชีพ ซึ่งลูกค้ำ
สำมำรถจองเครื่องแม็คบุ๊คที่มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ด้ำนกำร
ออกแบบไว้อย่ำงครบครัน ห้องที่ 2 มีลักษณะเป็น co-work-
ing space สำมำรถท�ำโครงงำนร่วมกันเป็นกลุ่มได้มำกกว่ำ 
40 คน อำจเป็นงำนด้ำนกำรก่อสร้ำง กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรืองำนออกแบบและสร้ำงผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง 
ยังจัดเวิร์คช็อปเพื่อยกระดับทักษะแรงงำนสร้ำงสรรค์ ส่วน 
ห้องที่ 3 เป็นห้องแล็บที่รองรับงำนผลิตเพลงและภำพยนตร์ 
มทีั้งห้องอดัเสยีง เครื่องมอืและซอฟต์แวร์เกอืบเทยีบเท่ำระดบั
มืออำชีพ ทั้งนี้ผู้ที่จะขอใช้บริกำรพื้นที่จะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่ำน
หลักสูตรอบรมของห้องแล็บหมำยเลข 3 เสียก่อน
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นอกจำกนี้ยงัมห้ีองปฏบิตักิำรด้ำนวทิยำศำสตร์และกำรพฒันำ
ผลิตภัณฑ์เฉพำะทำง และห้อง Citizen Newsroom ส�ำหรับ
นักข่ำวพลเมืองได้ทดลองผลิตสิ่งตีพิมพ์และ new media 
ประเภทอื่นๆ โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลและให้ค�ำแนะน�ำตลอด
เวลำท�ำกำร คุณค่ำประกำรส�ำคญัของห้องนกัข่ำวกค็อืกำรเสรมิ
พลังชุมชนด้ำนทัศนะวิพำกษ์วิจำรณ์ในกำรตรวจสอบรัฐบำล 
นโยบำยกำรพัฒนำ กำรด�ำเนินธุรกิจ และวิถีประชำธิปไตย 
ห้องสมุดรัฐควีนส์แลนด์จึงเป็นเสมือนจุดบรรจบระหว่ำง
สำรสนเทศ กำรศึกษำ และธุรกิจท้องถิ่น ที่ช่วยหนุนเสริมให้
เกิดผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่ (startup) ซึ่งสร้ำงมูลค่ำให้กับ
ชุมชนได้นับพันล้ำนเหรียญ

แหล่งข้อมลู 
http://www.futuristspeaker.com

ภำพจำก
https://www.lflickr.com/photos/cornellaap/8246466451/

in/album-72157632178206996/
http://www.metropolismag.com/July-August-2015/

Sculptural-Stacks/
http://ruta-33.blogspot.com/2015/02/biblioteca- 

beinecke-de-libros-raros-y-manuscritos.html
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แนวโน้มผู้ใช้บริกำรห้องสมุดเนเธอร์แลนด์มีจ�ำนวนด�ำดิ่ง 
ลงเรื่อยๆ ท�ำให้ผู ้บริหำรห้องสมุดในเขตเมืองใหม่ของ 
อัลเมียเร่อะ (Almere) พยำยำมหำหนทำงเปลี่ยนแปลงห้อง
สมุดแบบถอนรำกถอนโคน เพื่อให้ห้องสมุดยังคงอยู่รอด 

ต่อไปในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ในปี 2010 มกีำรเปิดตวั “ห้องสมดุใหม่” (Nieuwe Bibliotheek) 
ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ำยร้ำนหนังสือมำกกว่ำจะดูเหมือนห้องสมุด 
ทว่ำห้องสมดุแห่งนี้ได้กลำยเป็นจุดศนูย์รวมที่คกึคกัของชุมชน 

สองเดือนแรกที่เปิดให้บริกำรมีผู้มำเยี่ยมชมห้องสมุดแบบ
ทะลักทลำยนับแสนคน อีกทั้งยังได้รับกำรกล่ำวถึงว่ำเป็น 
ห้องสมุดที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 

เคยมีกำรส�ำรวจครั้งใหญ่เกี่ยวกับควำมคิดเห็นของประชำกร
ที่มีต่อห้องสมุด พบว่ำผู้ใช้บริกำรมองห้องสมุดเป็นสิ่งล้ำสมัย

Nieuwe Bibliotheek
ห้องสมุดหมุนทันโลก

และน่ำเบื่อ คนร้อยละ 70-75 ที่มีควำมสนใจเฉพำะทำงจะ 
ไม่เดนิเข้ำห้องสมดุ พวกเขำเลอืกใช้วธิค้ีนคว้ำทำงอนิเทอร์เนต็ 
สิ่งนี้ยนืยนัว่ำห้องสมดุจะต้องรู้จกัวธิกีำรชกัจูงลูกค้ำเพื่อให้เข้ำ
มำใช้บรกิำรห้องสมุดมำกขึ้นและใช้เวลำอยูใ่นห้องสมดุนำนขึ้น 

กำรปฏิรูปห้องสมุดในเมืองใหม่จึงยึดถือควำมต้องกำรของ 
ผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมทั้งกำรให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรออกแบบพื้นที่และบริกำรให้สอดคล้องและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงหลำกหลำยของ
กลุ่มคนในสังคม

“ห้องสมดุใหม่” ลบล้ำงแบบแผนเดมิๆ ในกำรจดักำรห้องสมดุ 
แล้วออกแบบรำยละเอียดปลีกย่อยเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ 
โดยได้ไอเดียกำรปรับปรุงห้องสมุดมำจำกโมเดลและเทคนิค
ของร้ำนค้ำ เช่น กำรหันปกหนังสือเข้ำหำลูกค้ำ กำรออกแบบ
สัญลักษณ์ ภำพ และกรำฟิกต่ำงๆ กำรตกแต่งโดยเติมสีสัน



138   |   โหล

ห้องสมดุให้ดดูมีสีไตล์ รวมทั้งกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้เข้ำใจเรื่อง
กำรตลำด รู้จักบริกำรเชิงรุก และเน้นควำมเป็นมิตรกับลูกค้ำ 

ชั้นหนังสือที่นี่ไม่ได้จัดตำมระบบทำงบรรณำรักษศำสตร์ แต่
ได้รวมหนังสือ ifiction และ non-ifiction ไว้ด้วยกัน 
บรรณำรักษ์อำจท�ำงำนยำกขึ้น แต่ส�ำหรับผู้ใช้บริกำรแล้วพวก

เขำกลับหำหนังสือได้ง่ำยขึ้น พื้นที่ในห้องสมุดมีหลำยลักษณะ 
ทั้งคำเฟ่จอแจที่ให้บริกำรขนมและเครื่องดื่ม และมุมอ่ำน
หนังสือในสวนรื่นรมย์ นอกจำกให้บริกำรหนังสือแล้ว ห้อง
สมุดยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมและกำรแสดงดนตรี มี
นิทรรศกำร เกม หรือแม้กระทั่งเปียโนไว้ให้บริกำร
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“ห้องสมุดใหม่” ได้ร่วมมือกับองค์กร Seat2meet เปิดพื้นที่
คล้ำยกับ co-working space เพื่อให้ลูกค้ำเข้ำมำนั่งท�ำงำน
และแบ่งปันประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน ติดตั้งเครื่อง S2M 
ส�ำหรับบริกำรฐำนข้อมูลบุคคลในด้ำนควำมรู้และทักษะอำชีพ 
โดยผู้ที่สนใจสำมำรถลงทะเบยีนและใส่รำยละเอยีดของตนเอง
ไว้ เพื่อช่วยให้ผู้คนที่มีควำมสนใจตรงกันสำมำรถพบปะกัน
และมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่ำยขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกำสในกำรจ้ำงงำนที่
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ว่ำจ้ำงหรือเจ้ำของกิจกำรด้วย

ในระยะเริ่มต้นของกำรริเริ่มห้องสมุดแบบแหวกแนวเช่นนี้ 
มเีสยีงคดัค้ำนจำกบรรณำรกัษ์แบบหวัชนฝำ ทุกคนเคยชนิกบั
ระบบห้องสมุดแบบเดิมๆ มำหลำยต่อหลำยปี และไม่อยำก
เดินออกมำจำกโลกใบนั้น

แต่ “ห้องสมุดใหม่” ก็พยำยำมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ 
เจ้ำหน้ำที่ให้มำกที่สุด เมื่อทุกคนได้เห็นผลตอบรับในทำงบวก
จำกผู้ใช้บริกำรก็กระตือรือร้นในกำรท�ำงำนมำกขึ้น และกำร
ท�ำงำนในสถำนที่ที่ได้รับกำรตกแต่งอย่ำงมีสีสันสวยงำม 

ก็เปลี่ยนให้ทุกอย่ำงกลำยเป็นเรื่องสนุก

ในอดตีผู้ใช้บรกิำรเข้ำมำห้องสมดุเพื่อยมืหนงัสอื ซดี ีหรอืดวีดีี 
แล้วก็จำกไป แต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงชัดเจนก็คือ 
ทั้งผู้ที่เป็นสมำชิกและไม่ได้เป็นสมำชิกต่ำงก็อยู่ในห้องสมุด
นำนขึ้นเพื่อพบปะกัน ค้นหำหนังสือและสื่อ จิบกำแฟ 

ปรึกษำกัน นั่งท�ำงำน ค้นคว้ำและเรียนรู้ ฯลฯ “ห้องสมุดใหม่” 
กลำยเป็นพื้นที่ที่สำม (third place) ของชุมชนซึ่งคนมำ 
แฮงก์เอำท์กัน
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“ห้องสมุดใหม่” เป็นองค์กรวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดและประสบ
ควำมส�ำเร็จมำกที่สุดของเมือง โดยทั่วไปแล้วเมืองใหม่ใน
เนเธอร์แลนด์มักมีภำพลักษณ์ในทำงลบ เช่น ถูกมองว่ำเป็น
พื้นที่ที่ไร้รำกทำงประวัติศำสตร์วัฒนธรรม และมักเกิดขึ้นจำก
นโยบำยที่ถกูสั่งกำรมำจำกเบื้องบนโดยขำดกำรมสี่วนร่วมของ
ประชำชน

“ห้องสมุดใหม่” ได้สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้แก่เมอืงและเป็น
ควำมภำคภูมิใจของทุกคน ผู้คนจำกทั่วเนเธอร์แลนด์และ 
จำกทั่วโลกหลั่งไหลมำที่เมืองนี้เพื่อเยี่ยมชมห้องสมุด หำก 
กล่ำวอย่ำงถ่อมตัว “ห้องสมุดใหม่” ของเมืองอัลเมียเร่อะได้ 
สร้ำงคุณค่ำมหำศำลให้กับสังคมไม่ต่ำงไปจำกพิพิธภัณฑ ์

กุกเก้นไฮม์ (Guggenheim) แห่งเมืองบิลเบำ (Bilbao) 
ประเทศสเปน
 

ส�ำหรับก้ำวต่อไปในอนำคต “ห้องสมุดใหม่” ได้วำงแนวทำงที่
จะเป็นสะพำนเชื่อมระหว่ำงเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรยกระดับ

แปลและเรยีบเรยีงจำก 
How a New Dutch Library Smashed Attendance Records เขยีนโดย Cat Johnson, 2014

รำยได้ของชุมชน ทั้งผู้ที่เป็นสมำชิกและไม่ได้เป็นสมำชิก
สำมำรถใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ได้ฟร ีซึ่งช่วย
ให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถงึเทคโนโลยสีำรสนเทศสมยัใหม่ได้อย่ำง
ไม่มีอุปสรรค

ห้องสมุดให้บริกำรอีบุ๊คและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกำรวำง
ระบบเชื่อมโยงกับห้องสมุดทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ จัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อกำรอ่ำนออกเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เวร์ิคชอ็ปและบรกิำรให้ค�ำปรกึษำเพื่อพฒันำควำมรู้คอมพวิเตอร์
พื้นฐำน รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล

เหนือสิ่งอื่นใดภำรกิจที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ กำรยืนหยัดพิสูจน์ให้
เหน็ว่ำ แม้เทคโนโลยดีจิทิลัและเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็จะพฒันำ
ไปไกลแค่ไหน แต่ห้องสมุดยังคงเป็นสิ่งที่ควรมีอยู่ต่อไปและ
ไม่มีวันที่จะสูญหำยไปไหน
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กำรแสวงหำหนทำงใหม่ๆ ในกำรน�ำเสนอคอลเลกชั่นของห้อง
สมดุให้น่ำตื่นตำตื่นใจเป็นกำรเพิ่มมลูค่ำอย่ำงมนียัส�ำคญั และ
ท�ำให้กำรแบ่งปันควำมรู้ร่วมกนัของผู้คนเป็นสิ่งที่เกดิขึ้นได้จรงิ 
ในอนำคตเรำจ�ำเป็นต้องมองหำกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่จะน�ำไปสู่
กำรออกแบบห้องสมดุที่แตกต่ำงออกไปอย่ำงสิ้นเชงิด้วยควำม
ช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชำญหลำกหลำยสำขำ

บทควำมชิ้นนี้จะน�ำพำผู้อ่ำนออกไปจำกอำณำเขตที่ถูกตีกรอบ
ไว้ ด้วยกำรชวนให้ตั้งค�ำถำมว่ำ ห้องสมุดต้องกำรอำคำรจริง
หรือไม่ บรรณำรักษ์สำมำรถท�ำงำนโดยปรำศจำกเงื่อนไขของ
ห้องสมุดแบบเดิมๆ ได้หรือไม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สำมำรถปลดปล่อยห้องสมุดจำกควำมคับแคบและกำร 
น�ำเสนอคอลเลกชั่นแบบเฉื่อยชำได้หรือไม่

เรำจะส�ำรวจประเด็นเหล่ำนี้ด้วยกำรอ้ำงอิงถึงกรณีตัวอย่ำง 
2 โครงกำร โครงกำรแรกคือ “ห้องสมุดบริบท” (Context 

อาคารห้องสมุดคือมายา
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้คือของจริง

Library) ซึ่งได้ออกแบบกลยุทธ์กำรค้นหำทรัพยำกรของห้อง
สมุดประชำชนให้สอดคล้องกับวิธีกำรอันหลำกหลำยที่ผู้คน 
ดดูซบัควำมรู้และสำรสนเทศ โครงกำรที่สองคอื “สถำปัตยกรรม
ควำมรู้” (The Architecture of Knowledge-TAOK) ซึ่ง 
มวีถิทีำงในกำรจดักำรสำรสนเทศและกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่
แตกต่ำงออกไปจำกเดมิ ทั้งสองโครงกำรท�ำให้เหน็ถงึควำมเป็น
ไปได้ใหม่ๆ ที่น�ำไปสู่กำรทบทวนวิธีกำรน�ำเสนอทรัพยำกร 
ห้องสมุด และอำจรวมไปถึงกำรทบทวนควำมจ�ำเป็นในกำรมี
อยู่ของตัวอำคำรห้องสมุดอีกด้วย

ห้องสมุดบริบท
แต่ดั้งเดิมมำแล้ว คอลเลกชั่นของห้องสมุดถูกจัดวำงไว้บน 

ชั้นหนังสือโดยบรรณำรักษ์ตำมหลักกำรที่เก่ำแก่นับศตวรรษ 
มันยังคงเป็นวิธีเก็บรักษำหนังสือที่มีประสิทธิภำพ แต่ไม่ 
เชญิชวนให้ผู้ใช้บรกิำรอยำกค้นหำหรอืค้นพบควำมเชื่อมโยงที่
เปี่ยมด้วยควำมหมำย David Lankes กล่ำวไว้ว่ำ “ห้องสมุด
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ควรมีทัศนะต่อตัวมันเองไม่ใช่แค่ร้ำนขำยของช�ำ 
แต่เป็นห้องครัว” ห้องสมุดควรจะมอบโอกำสให้ผู้
ใช้บริกำรสำมำรถ “ปรุง” สิ่งต่ำงๆ อย่ำงมีคุณค่ำ 
และ สำมำรถจัดคอลเลกชั่นได้ตำมควำมต้องกำร 
ควำมเชี่ยวชำญ และควำมจ�ำเป็นของพวกเขำ

ในปี 2005 Rob Bruijnzeels เปิดตัวโครงกำร 
ห้องสมุดบริบท ซึ่งมีเป ้ำหมำยเพื่อออกแบบ 

เส้นทำงกำรค้นคว้ำแบบใหม่ผ่ำนคอลเลกชั่นของ
ห้องสมุดประชำชน เขำเกิดแรงบันดำลใจขึ้นเพรำะ
เห็นถึงศักยภำพของเทคโนโลยี RFID (Radio- 
frequency identification) ห้องสมดุจ�ำนวนมำก
ในเนเธอร์แลนด์มีระบบที่เน้นกำรให้บริกำรตนเอง 
นับตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมำหนังสือทุกเล่มถูกติด
ชิป RFID ห้องสมุดจึงสำมำรถติดตำมหนังสือได้
ตลอดเวลำหำกว่ำมีเครื่องรับสัญญำณ RFID 

(ในขณะนั้นใช้เครื่องช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล หรือ 
PDA) ห้องสมุดสำมำรถแนะน�ำทรพัยำกรมำกมำย
ผ่ำนอุปกรณ์ดังกล่ำว สิ่งเหล่ำนี้ช่วยเพิ่มหนทำง 
ใหม่ในกำรน�ำเสนอทรัพยำกรด้วยบรรทัดฐำนที่
แตกต่ำงออกไป
 

ในกำรจัดกำรห้องสมุดแบบดั้งเดิม ทรัพยำกรที่มี
หัวข้อเดียวกันจะถูกจัดวำงไว้ใกล้กัน หนังสือมี



 145

ควำมหมำยก็เพรำะต�ำแหน่งที่มันถูกจัดวำงไว ้
ท่ำมกลำงหนังสือเล่มอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน 

ค�ำส�ำคัญ (Keyword) ในแคตตำล็อกที่ถูกก�ำหนด
ขึ้นตำมหลักเกณฑ์ของห้องสมุด เป็นตัวช่วยให้ 
ผู ้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง 

ในขณะที่ Context Library ให้อิสระแก่ผู้ใช้บริกำร
เพื่อหลีกหนีออกจำกระบบกำรจัดกำรที่เป็นทำงกำร
และค้นหำควำมรู้ของพวกเขำได้ด้วยตนเอง โดยกำร
ก�ำหนดเส้นทำงของทรัพยำกรทั้งหลำยในห้องสมุด
ที่มคีวำมหมำยต่อชวีติหรอืสะท้อนถงึพฒันำกำรของ 
ตัวตน

ตัวอย่ำงเช่น ผู้ใช้บริกำรอำจจะเลือกธีม “ฮีโร่” แล้ว
บอกเล่ำชีวิตของพวกเขำผ่ำนคอลเลกชั่นหนังสือ 
ไม่ว่ำจะเป็น ฮีโร่แบบคลำสสิกหรือทันสมัย ฮีโร่ที่
ตำยในสนำมรบ และประเด็นเรื่องควำมกล้ำหำญ
และกำรอุทศิตน จำกนั้นกแ็บ่งปันเรื่องเล่ำให้กบัผู้ใช้
บริกำรคนอื่นเพื่อเปิดรับกำรมีปฏิสัมพันธ์ สิ่งที่
ส�ำคญัที่สุดกค็อืผู้ใช้บรกิำรสำมำรถสร้ำงควำมหมำย
ให้แก่บริบทที่เป็นอัตวิสัยซึ่งผู้อื่นสำมำรถค้นหำและ
มีส่วนร่วม
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Joséé Remijn ได้อธิบำยเพิ่มเติมถึงแนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด
บรบิท เพื่อสร้ำงเส้นทำงกำรเรยีนรู้ตำมธมีที่หลำกหลำยส�ำหรบั
ห้องสมดุประชำชนอมัสเตอร์ดมั หนึ่งในแนวทำงดงักล่ำวตั้งใจ
ออกแบบส�ำหรับนักเรียนอำยุ 12-16 ปีโดยเฉพำะ นักเรียน 

ที่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดจะจับคู่กันเพื่อใช้งำนคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต พวกเขำอำจจะเลือกเส้นทำงโรสำยแมนติก เส้นทำง
สำยสยองขวัญ หรืออำจจะเป็นเส้นทำงสำยศิลปิน แท็บเล็ตจะ
น�ำพำพวกเขำไปยงัทรพัยำกรชดุแรก หลงัจำกแสกน QR code 
พวกเขำจะได้พบกับสำรสนเทศเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ทั้งรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ วิดีโอ ภำพ และเกม

เมื่อพวกเขำก้ำวหน้ำขึ้น มันจะเริ่มเปลี่ยนไปสู่กำรเดินทำงเพื่อ
กำรค้นพบอย่ำงแท้จริงผ่ำนคอลเลกชั่น นักเรียนสำมำรถเพิ่ม
สิ่งที่เป ็นตัวของเขำเองเข ้ำไปในแต่ละคอลเลกชั่น เช ่น 

ค�ำแนะน�ำในกำรอ่ำน ภำพยนตร์ เพลง หรือเว็บไซต์ ตอน 

จบของกำรเดินทำงนักเรียนสำมำรถให้ผลตอบกลับแก่
บรรณำรกัษ์ว่ำ ยงัมสีิ่งใดในเส้นทำงดงักล่ำวที่ขำดหำยไป หรอื

พวกเขำได้ช่วยเตมิสิ่งใดลงไป ซึ่งบรรณำรกัษ์สำมำรถน�ำควำม
เห็นดังกล่ำวไปปรับปรุงเส้นทำงแห่งกำรค้นหำให้สร้ำงแรง
บันดำลใจและกระตุ้นกำรเรียนรู้
 

เมืองในฐานะห้องสมุด
ห้องสมุดยังคงเป็นสถำนที่ส�ำหรับยืมหนังสือ เป็นสถำนที่ 
ซึ่งชั้นหนังสือตั้งอยู่ในตะแกรงที่น่ำเบื่อหน่ำย หนังสือทั้งหลำย
ต่ำงก็มีควำม(ไม่)ส�ำคัญเท่ำๆ กัน เรำอำจเห็นควำมพยำยำม
อยู่บ้ำงในกำรล้มเลิกภำพลักษณ์เช่นนั้นของห้องสมุด บำงคน
อำจมองว่ำห้องสมุดถูกครอบง�ำจำกควำมทรงจ�ำของตัวมันเอง 
ทว่ำควำมทรงจ�ำเหล่ำนั้นสำมำรถเจดิจรสัและให้ควำมคดิใหม่ๆ 
แก่เรำ และจะปกป้องเรำจำกสิ่งที่ก�ำลังคืบคลำนเข้ำมำ เรำ
ต้องกำรควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญในศำสตร์สำขำอื่น ไม่ว่ำจะเป็น
นักออกแบบ ศิลปิน ฯลฯ ผู้ซึ่งสำมำรถมองไปที่กระบวนกำร
ห้องสมุดด้วยทัศนะที่เปิดกว้ำง และมองหำทำงออกด้วย 
มุมมองใหม่อย่ำงสิ้นเชิง
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นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงกำรที่เรียกว่ำ “สถำปัตยกรรมควำมรู้” 
ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2009 โดยสมำคมห้องสมุดประชำชนแห่ง 
เนเธอแลนด์ร่วมกับสถำบันสถำปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ 
ประกอบไปด้วยชุดกำรบรรยำยและกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เป็นเวลำ 2 สปัดำห์ส�ำหรบักลุ่มนกัศกึษำนำนำชำตจิำกภูมหิลงั
ทำงกำรศึกษำที่หลำกหลำย เช่น ดนตรี ศิลปะ สื่อสมัยใหม่ 
และกำรออกแบบอุตสำหกรรม วตัถปุระสงค์หลกัคอืเพื่อค้นหำ
ควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ และใช้ควำมเป็นไปได้เหล่ำนั้นเป็น 

กรอบคิดหรือจุดเริ่มต้นส�ำหรับสถำปนิกเพื่อห้องสมุดใน
อนำคต

นักออกแบบอุตสำหกรรม Jurgen Bey และ Esther van 
de Wiel ได้เข้ำร่วมกับนักศึกษำเพื่อช่วยเชื่อมโยงปัญหำที่ว่ำ 
ห้องสมุดสำมำรถมีรูปแบบได้เพียงอย่ำงเดียวคืออำคำรใช่ 
หรอืไม่ ในขณะที่มคีวำมตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของห้องสมดุ
ในฐำนะพื้นที่สำธำรณะและสถำนที่ส�ำหรบัพบปะและแลกเปลี่ยน 
พวกเขำสรุปว่ำ มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และสำรสนเทศที่เพิ่ม
มำกขึ้น แต่ไม่ใช่ในห้องสมุด มันเกิดขึ้นในสถำนที่แห่งอื่นหรือ
พื้นที่ในอินเทอร์เน็ตที่ไม่สำมำรถจับต้องได้ 

พวกเขำตั้งค�ำถำมกับตัวเองว่ำ จะเป็นอย่ำงไรหำกเมืองกลำย
มำเป็นห้องสมุดประชำชน เรำสำมำรถรักษำเอกลักษณ์ของ
พื้นที่สำธำรณะควบคู ่ไปกับกำรใช้ควำมรู้และสำรสนเทศ 

ซึ่งมีอยู่มำกมำยในเมืองได้หรือไม่ ดังนั้นค�ำถำมที่ส�ำคัญก็คือ
กระบวนกำรห้องสมดุสำมำรถเกดิขึ้นภำยนอกอำคำรได้หรอืไม่ 

และหำกเป็นเช่นนั้นคอลเลกชั่นก็อำจจะกระจำยอยู่ทั่วทุกหน
แห่งในเมืองใช่หรือไม่

พวกเขำเลอืกเมอืงรอตเตอร์ดมัเป็นพื้นที่ส�ำหรบัฉำยภำพควำม
คิดให้ออกมำเป็นรูปธรรม ที่นั่นมีทำงรถไฟเก่ำที่ไม่ได้ใช้งำน
แล้วพำดผ่ำนใจกลำงเมือง มีชื่อว่ำทำงรถไฟสำยฮอฟเพล็น 
(Hofplein) ห้องสมุดประชำชนแห่งใหม่จึงเป็นพื้นที่ซึ่งขนำน
ไปกับเมือง

นักศึกษำได้ออกแบบภูมิทัศน์ห้องสมุดที่แสนวิเศษ ทุกสิ่ง 
ทุกอย่ำงที่อยู ่ในเส้นทำงดังกล่ำวกลำยเป็นส่วนหนึ่งของ 
คอลเลกชั่น อำทิ ร้ำนค้ำ โรงพยำบำล โบสถ์ สุเหร่ำ โรงเรียน 
แปลงเกษตร ฯลฯ มันอยู่บนพื้นฐำนควำมคิดว่ำ ผู้ใช้บริกำร
ต้องกำรสถำบนั ผู้คน และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำย
เพื่อสั่งสมเป็นควำมรู้ หำกมกีำรพนิจิพเิครำะห์เอำใจใส่ต่อผู้คน
ที่อยู่ระหว่ำงเส้นทำงในฐำนะ “บรรณำรักษ์” ควำมรู้ท้องถิ่น
เหล่ำนั้นก็จะกลำยเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเข้ำถึงได้ส�ำหรับ 
ทุกคน ตัวอย่ำงเช่น ผู้ที่ต้องกำรค้นหำสำรสนเทศสำธำรณสุข
ก็ควรจะค้นหำมันได้ในโรงพยำบำล หรือเกษตรกรก็ควรจะ
สำมำรถบอกเล่ำสิ่งจ�ำเป็นให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกบักำรปลูกพชืผกั

เมืองในฐำนะห้องสมุดไม่เหมือนกับ “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งน�ำ
ผู้คนเข้ำไปแทนที่หนังสือ แต่เมืองในฐำนะห้องสมุดมีท�ำเล 
ที่ตั้งเป็นพื้นฐำน ซึ่งประกอบด้วยสถำนที่ คอลเลกชั่น และ 
ผู้มีควำมเชี่ยวชำญ
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การประยุกต์ส�าหรับอนาคต
ในอนำคต ห้องสมดุอำจจะกลำยเป็นแนวคดิว่ำด้วยสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ที่มุ่งเน้นกำรเชื่อมโยงแบบใหม่ระหว่ำง
ผู้คน ทรัพยำกร และควำมคิด ตัวอย่ำงเช่นห้องสมุดบริบท 
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมำจำกกำรมองว่ำมนุษย์แต่ละคนมีพรสวรรค์
เป็นของตนเอง ควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงน่ำอัศจรรย์ของ 
คอลเลกชั่นก่อให้เกิดประสบกำรณ์แก่พวกเขำซึ่งสำมำรถ 
แบ่งปันให้กับผู้อื่น ห้องสมุดจึงกลำยเป็นสถำนที่ซึ่งผู้คน
สำมำรถค้นพบมุมมองใหม่ๆ และควำมคิดที่แตกต่ำง เป็น
หนทำงในกำรติดตำมสิ่งที่ตนชื่นชอบใน ‘ยุคแห่งควำมคิด
สร้ำงสรรค์และควำมเข้ำใจถึงควำมรู้สึก’ (conceptual age)

หนทำงแห่งกำรเรยีนรู้ดงักล่ำวต้องกำรอำคำรห้องสมดุที่ชดัเจน
กับคอลเลกชั่นจริงหรือไม่ โครงกำรสถำปัตยกรรมควำมรู ้
ดูเหมือนจะระบุว่ำไม่เป็นเช่นนั้น ที่นั่นห้องสมุดได้ละทิ้งตัว
อำคำรและโบยบินอย่ำงเสรีไปสู่เมือง ในขณะที่ยังคงมีควำม

เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรของห้องสมุดอยู่ ท้ำยที่สุดแล้ว สิ่งนี้
ยังเป็นสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งผู้คนสำมำรถจัดกำรเส้นทำงกำรเรียนรู้
ของพวกเขำเอง

ในโครงกำรสถำปัตยกรรมควำมรู้ ห้องสมุดได้กลำยเป็นชุด
ของกำรผจญภัยส่วนบุคคลท่ำมกลำงสถำนที่และผู้คนของ
เมอืง เป็นที่ซึ่งควำมรู้สำมำรถถกูค้นพบและรวบรวม ห้องสมดุ
เชื่อมโยงผู้คนเข้ำกับควำมคิด เรื่องเล่ำ ข้อควำม และคนอื่นๆ 
มนัแสดงให้ผู้ใช้บรกิำรเหน็ถงึวฒันธรรมที่พวกเขำเป็นส่วนหนึ่ง
และวัฒนธรรมที่พวกเขำมิได้เป็นส่วนหนึ่ง เป็นห้องสมุดที่
อนุญำตให้ผู้คนมีส่วนร่วม มองดูผู้คนในโลกที่ไม่คุ้นเคย เพื่อ
ค้นหำ เพื่อจินตนำกำร เพื่อมีประสบกำรณ์และมีชีวิต

ทั้งห ้องสมุดบริบทและห้องสมุดที่สร ้ำงขึ้นในโครงกำร
สถำปัตยกรรมควำมรู้ได้น�ำเสนอควำมเป็นไปได้แบบใหม่และ

(ซ้าย) ทางรถไฟสายฮอฟเพลน็ เมอืงรอตเตอร์ดมั  (ขวา) นกัศกึษาจากศาสตร์สาขาต่างๆ ร่วมกนัออกแบบเมอืงห้องสมุดซึ่งขนานไปตามทางรถไฟ
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แปลและเรยีบเรยีงจำก
Joyce Sternheim and Rob Bruijnzeels. The library has left the building. Better Library and Learning Space: 

Projects, Trends, Ideas. Facet Publishing: London, 2013.

ภำพจำก
https://www.youtube.com/watch?v=d5t-LI4xjB4
http://www.studiosesam.be/
https://librarybroadsabroad.iles.wordpress.com
http://www.nicospilt.com/
http://www.mickfortune.com/

ร่วมสมยัให้กบัผู้คนเพื่อกำรเรยีนรู้และกำรค้นพบ เป็นสถำนที่ 
และโอกำสที่ผู้ใช้บริกำรจะเห็นในสิ่งที่อำจไม่เคยพบเห็น

ในอนำคต ห้องสมุดจะปรำกฏตัวในรูปลักษณ์ที่หลำกหลำย 
เช่น ห้องสมุดที่จับต้องไม่ได้ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ำย
สำรสนเทศและคอลเลกชั่นที่เชื่อมโยงกัน ห้องสมุดจะมีอยู่ใน
ทุกรูปแบบที่เรำปรำรถนำในทุกที่และทุกเวลำ และห้องสมุดที่
จับต้องได้ซึ่งจะไม่ใช่นิยำมว่ำต้องเป็นตัวอำคำรอีกต่อไป 

โครงกำรสถำปัตยกรรมควำมรู้แสดงให้พวกเรำเหน็ว่ำห้องสมดุ
สำมำรถอยู่ในทุกหนทุกแห่งที่เรำพบปะกับสำรสนเทศและ
ควำมรู้ จะไม่มีค�ำถำมอีกต่อไปว่ำห้องสมุดในอนำคตต้องกำร
พื้นที่ชนิดใด ค�ำถำมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรพื้นที่
และสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่บูรณำกำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งบุคคล
สำมำรถปรึกษำเรื่องทรัพยำกรสำรสนเทศ (ไม่ว่ำในรูปแบบใด
ก็ตำม) เพื่อสร้ำงควำมรู้และบริบทใหม่ แล้วแบ่งปันสิ่งนั้นกับ
ผู้อื่น
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ปัจจุบันทั่วโลกต่ำงตระหนักถึงภำวะวิกฤติอันเนื่องมำจำก
ธรรมชำตถูิกคกุคำม ซึ่งส่งผลต่อควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพ
อำกำศและกำรด�ำรงชีวิต เรื่องนี้อำจดูเหมือนเป็นเรื่องห่ำงไกล
จำกวงกำรห้องสมดุ แต่อนัที่จรงิแล้วห้องสมดุในฐำนะขุมทรพัย์
ทำงสำรสนเทศสำมำรถเป็นสื่อกลำงอันทรงพลังในกำรสร้ำง
ควำมเปลี่ยนแปลงกับโลกในอนำคตได้โดยตรง ด้วยกำรให้
ควำมรู้ ปลูกฝังเจตคติในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ กระตุ้นให้เกิด

มิติใหม่ของการออกแบบและบริการห้องสมุด
ในกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กระบวนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ ผสำนกับกำรส่งเสริมทักษะกำรรู้
สำรสนเทศ (information literacy)

จุดเริ่มต้นของห้องสมุดกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มเกิดขึ้น
อย่ำงชัดเจนเมื่อต้นทศวรรษ 1990 สถำบันอุดมศึกษำกว่ำ 
40 ประเทศได้ร่วมลงนำมในสัตยำบันแตลลัวส์ (Talloires 
Declaration) น�ำไปสู่กำรวำงแผนกำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมือง

ห้องสมุดสาธารณะกลางสวน ส่วนหนึ่งของงานเทศกาลศิลปะเบลเยี่ยม จัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 2012
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ที่มคีวำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ท�ำงำนด้วยควำมตระหนัก
ถึงควำมยั่งยืนของธรรมชำติ รวมทั้งวำงแนวทำงให้ห้องสมุด
ของมหำวิทยำลัยเหล่ำนั้นเปลี่ยนเป็นห้องสมุดรักษ์โลก 
ขบวนกำรเคลื่อนไหวห้องสมุดสีเขียว (Green Library 
Movement) จงึเกดิขึ้นเพื่อแสวงหำแนวทำงลดผลกระทบจำก
กำรด�ำเนินงำนของห้องสมุดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

น่ีแหละ ! ห้องสมุดสีเขียว
สถาปัตยกรรมสีเขียว เมื่อกล่ำวถึงห้องสมุดที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม เรื่องของอำคำรย่อมเป็นสิ่งแรกๆ ที่คนจะนึกถึง 
ทั้งนี้กเ็พรำะตวัอำคำรเป็นปัจจยัที่ส�ำคญัที่สุดในกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกออกสู่ธรรมชำติ เช่นในสหรัฐอเมริกำ อำคำรเป็น
ปัจจัยซึ่งบริโภคกระแสไฟฟ้ำประมำณร้อยละ 70 ของกำรใช้
พลังงำนทั้งหมด และผลิตก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 
40 ดังนั้นห้องสมุดสีเขียวจึงต้องหำหนทำงลดกำรใช้พลังงำน
ของตวัอำคำร โดยพจิำรณำเรื่องไฟส่องสว่ำง กำรถ่ำยเทอำกำศ 
กำรควบคุมอุณหภูมิ กำรออกแบบตกแต่งภำยในที่เหมำะสม 
พลังงำนทดแทน ระบบก�ำจัดและหมุนเวียนของเสีย กำรใช้
วัสดุจำกธรรมชำติ ฯลฯ
 

พฤติกรรมสีเขียว เป็นเรื่องของมนุษย์โดยเฉพำะอันจะต้อง
อำศัยควำมร่วมใจของเจ้ำหน้ำที่และผู้มำใช้บริกำรห้องสมุด 
เช่น ใช้แสงจำกธรรมชำติ กำรลดหรือน�ำกระดำษกลับมำใช้
ใหม่ (reuse) กำรใช้บันไดแทนกำรใช้ลิฟท์ กำรใช้ผลิตภัณฑ์
ที่หำได้ในท้องถิ่น ปิดไฟที่ไม่ใช้งำน ใช้หมึกเครื่องพริ้นเตอร์

แบบเติมซ�้ำได้และเลือกใช้หมึกที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ใช้จอแบบ LCD กำรคดัแยกขยะ ลดกำรใช้อุปกรณ์กำรสื่อสำร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

หนังสือสีเขียว เรำอำจพิจำรณำถึงคุณลักษณะของทรัพยำกร
ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีหลัก 3 ประกำรคือ 

หนึ่ง เลอืกทรพัยำกรที่มเีนื้อหำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกบักำรอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น กำรท�ำสวนออร์แกนิก พลังงำน ปัญหำโลก
ร้อน เทคโนโลยีสีเขียว ฯลฯ 

สอง ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ โดยกำรจ�ำหน่ำยออกหนังสือ
เก่ำหรือทรัพยำกรที่ไม่ใช้แล้วด้วยกำรหำทำงรียูสหรือรีไซเคิล
แทนที่จะทิ้ง เช่น น�ำไปขำยหรือบริจำค กรณีของหนังสือ

Direct Emissions Indirect Co2 Emissions

Global greenhouse gas emissions by economic sectors, 2010
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กระดำษจะสำมำรถน�ำไปหมุนเวียนได้ง่ำยกว่ำสื่อและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำม เลอืกรูปแบบทรพัยำกรที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม ปัจจุบนั
มข้ีอถกเถยีงที่ยงัไม่ยตุว่ิำ ระหว่ำงหนงัสอืกระดำษกบัทรพัยำกร
อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มำกกว่ำ หนงัสอืกระดำษใช้ต้นไม้และพลงังำนในกำรผลติและ
ขนส่ง ปัจจุบันส�ำนักพิมพ์หลำยแห่งจึงพยำยำมผลิตสิ่งพิมพ์ 
สเีขยีว โดยใช้กระดำษรไีซเคลิและด�ำเนนิกำรปลูกต้นไม้ทดแทน 
ในขณะที่ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดพลังงำนในกำร 

เข้ำถงึสำรสนเทศ แต่ในขณะเดยีวกนักำรผลติอุปกรณ์และกำร
ใช้งำนกบ็รโิภคกระแสไฟฟ้ำจ�ำนวนมำก อย่ำงไรกต็ำมห้องสมดุ
สีเขียวก็ต้องหำแนวทำงลดกำรใช้พลังงำนจำกทรัพยำกรทั้ง 
2 ประเภทไปพร้อมๆ กัน

บริการและกิจกรรมสีเขียว กระแสห้องสมุดสีเขียวกระตุ้นให้
บรรณำรกัษ์รเิริ่มบรกิำรและกจิกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ให้
กับชุมชน นอกเหนือไปจำกบทบำทพื้นฐำนในกำรจัดหำ
ทรพัยำกรและสำรสนเทศด้ำนวถิชีวีติสเีขยีว

(ซ้าย) กิจกรรมเพาะปลูกพืชชุมชนของห้องสมุดเซ็นต์หลุยส์เคาน์ตี้ สหรัฐอเมริกา
(ขวา) ห้องสมุดประชาชนเบ็นสัน สหรัฐอเมริกา ริเริ่มบทบาทด้านการเป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ แต่ต่อมารัฐบาลท้องถิ่นมีคำาสั่ง
ให้ยุติกิจกรรมนี้ เนื่องจากขัดต่อกฎหมายด้านการควบคุมพันธุ์พืช
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ห้องสมดุสำธำรณะหลำยแห่งเริ่มมีบทบำทเป็นศูนย์กำรศึกษำ
เพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
และเวิร์คช็อปเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีแนวทำงที่จะด�ำเนินชีวิต 

แบบสีเขียว เช่น กำรรีไซเคิล ควำมปลอดภัยทำงอำหำร ฯลฯ 
ห้องสมุดบำงแห่งมีบริกำรให้ยืมเครื่องมือท�ำกำรเกษตรและ 
ให้ยมือุปกรณ์ตรวจวดักระแสไฟฟ้ำ บรรณำรกัษ์ของห้องสมุด
บำงแห่งสำมำรถให้ควำมรู้และสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรปลูก 
พืชผัก กำรใช้ยำสมุนไพร และกำรดูแลสุขภำพแบบทำงเลือก 
เป็นต้น
 

ระบบสารสนเทศสีเขียว ICT ได้กลำยเป็นส่วนส�ำคัญของ 
ห้องสมดุเพื่อกำรอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจำกกำรใช้เทคโนโลยี
ที่เพิ่มขึ้นหมำยถึงกำรบริโภคพลังงำนและกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจกที่มำกขึ้นด้วย มีกำรวิจัยที่พิสูจน์ให้เห็นว่ำกำรใช้ 
ICT อย่ำงเหมำะสมสำมำรถช่วยลดปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกได้ 
แนวทำงที่จะน�ำไปสู่ระบบสำรสนเทศสีเขียวก็คือ กระบวนกำร
ประมวลผลที่ได้มำตรฐำน กำรแบ่งปันทรพัยำกรอเิลก็ทรอนกิส์ 
รียูสเครื่องมือและเนื้อหำอิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมกำรใช้ 
ICT ที่ค�ำนึงถึงกำรประหยัดพลังงำน

ทักษะการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
กำรให้บริกำรสำรสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภำยใน 

ห้องสมุดมีปริมำณเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่แง่มุมที่ยังมีกำรกล่ำว

ถงึกนัไม่มำกนกักค็อื บทบำทของห้องสมดุในกำรพฒันำทกัษะ
กำรเรียนรู้ที่จะน�ำไปสู่กระบวนกำรคิดอย่ำงยั่งยืน อันได้แก่ 
ทักษะกำรรู้สำรสนเทศ (information literacy skill) และ
ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ (critical thinking skill)

ทักษะกำรค้นหำสำรสนเทศที่คล่องแคล่วช่วยลดระยะเวลำ 
และทรัพยำกรในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ทำงอ้อม ห้องสมุดอำจ
ลองน�ำเสนอข้อเท็จจริงและผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม ซึ่ง 
เกิดขึ้นจำกกำรใช้เทคโนโลยี เช่น ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดขึ้นขณะใช้งำนเว็บไซต์ และสอน 

วิธีกำรพัฒนำกลยุทธ์ในกำรค้นหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือ
อำจน�ำเสนอข้อมูลปริมำณกำรใช้พลังงำนหรือปริมำณของเสีย
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะที่เรำด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เพื่อก่อให้
เกิดควำมตระหนักถึงต้นทุนทำงสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนำคต

กระบวนกำรที่ส�ำคัญคือกำรกระตุ้นให้ผู ้ใช้บริกำรรู้จักคิด 

เชื่อมโยงระหว่ำงกำรกระท�ำและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ 

สิ่งแวดล้อม จนกระทั่งท้ำยที่สุดแล้วสำมำรถตัดสินและ
ประเมินคุณค่ำว่ำจะด�ำรงชีวิตร่วมกับธรรมชำติในยุคที่ต้อง
พึ่งพำเทคโนโลยีได้อย่ำงไรให้เกิดควำมยั่งยืนที่สุด
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ส�ารวจห้องสมุดสีเขียว
ห้องสมุดอำรำเบียน (Arabian Library)
แอริโซน่ำ, สหรัฐอเมริกำ

ห้องสมุดอำรำเบียนเป็นสำขำของห้องสมุดเมืองสก็อตส์เดล 
สร้ำงขึ้นเมื่อปี 2003 ท่ำมกลำงภมูปิระเทศที่โอบล้อมด้วยทะเล
ทรำยในมลรฐัแอรโิซน่ำ จดุมุง่หมำยของห้องสมดุแห่งนี้คอืกำร
เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหำสำรสนเทศด้วยตัวเอง สถำปนิกจึง
ออกแบบอำคำรให้สวยงำมน่ำเข้ำมำใช้บริกำร มีภำพลักษณ์ที่
ดูทันสมัยพร้อมกับสร้ำงควำมรู้สึกที่กลมกลืนกับธรรมชำติ

เมืองสก็อตส์เดลวำงเป้ำหมำยให้อำคำรหลำยแห่งของเมืองได้
รับกำรรับรองมำตรฐำน LEED* ห้องสมุดอำรำเบียนเป็น
อำคำรรุ่นแรกๆ ที่พัฒนำขึ้นในระยะน�ำร่องและได้รับกำร
รับรองระดับเงิน นอกจำกนี้ห้องสมุดยังได้รับรำงวัล IIDA/
Metropolis Smart Environments Award ในปี 2008

ห้องสมุดอำรำเบียนก่อสร้ำงด้วยวัสดุที่หำได้ในท้องถิ่น 
โครงสร้ำงหลักประกอบด้วยเหล็กและหินแกรนิต ฉนวนกัน
ควำมร้อนท�ำด้วยฝ้ำยรีไซเคิลจำกเมืองใกล้เคียงในแอริโซน่ำ 
เพดำนท�ำมำจำกกระดำนไม้อัดรีไซเคิล ดวงไฟแขวนสำมำรถ
ยกเคลื่อนย้ำยต�ำแหน่งได้ตำมต้องกำร ห้องสมุดเลือกใช้สีทำ
ผนังที่มีสำรเคมีต�่ำ และออกแบบให้มีระบบกำรไหลเวียน
อำกำศที่ดี ทั้งยังมีบริกำรชำร์จไฟส�ำหรับยำนพำหนะที่ใช้
กระแสไฟฟ้ำ
 

* หลกัมำตรฐำนสำกล LEED เป็นมำตรวดัประสทิธภิำพของอำคำรสเีขยีว แบ่งเป็น 4 ระดบั คอื ระดบัผ่ำนมำตรฐำน ระดบัเงนิ ระดบั
ทอง และระดบัแพลทตนิมั
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กำรจดัวำงหนงัสอืในห้องสมดุอำรำเบยีนพยำยำมให้ดคูล้ำยกบั
ร้ำนหนังสือ ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุดมองว่ำ ห้องสมุดนั้นไม่ต่ำง
อะไรกับร้ำนค้ำ ซึ่งต้องกำรดึงดูดให้คนเข้ำมำแล้วเกิดควำม
สนใจในตัวสินค้ำ สิ่งที่จ�ำเป็นก็คือกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจให้
กับตัวสินค้ำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ และทลำยข้อจ�ำกัด
ในกำรซื้อ/ยืมหนังสือออกไปให้มำกที่สุด

ห้องสมุดเพิ่งค้นพบว่ำเคำน์เตอร์บรรณำรักษ์นอกจำกจะไม่มี
ควำมจ�ำเป็นแล้วยงัเป็นสิ่งขวำงกั้นปฏสิมัพนัธ์ที่ใกล้ชดิกบัผู้ใช้
บริกำร สุดท้ำยแล้วจึงเปลี่ยนเป็นคีออสสืบค้นฐำนข้อมูลและ
ยมืคนืด้วยตนเองโดยมบีรรณำรกัษ์คอยยนืข้ำงๆ ให้ค�ำแนะน�ำ 
ลูกค้ำสำมำรถจองหนังสือออนไลน์แล้วเดินเข้ำไปรับในช่อง 
“drive through” ที่สะดวกรวดเร็วได้ทันที

ห้องสมุดประชำชนวียำนูเอวำ (Villanueva Library), 
โคลอมเบีย
โคลอมเบียเป็นประเทศที่ขำดเสถียรภำพและมีควำมไม่
ปลอดภัยสูงที่สุดในภูมิภำคละตินอเมริกำ อันเนื่องมำจำกกอง
ก�ำลังติดอำวุธต่อต้ำนรัฐบำลและกลุ ่มแบ่งแยกดินแดน 

ห้องสมุดประชำชนวยีำนูเอวำท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงให้บรกิำร
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตท่ำมกลำงไฟปะทุของสงครำมและควำม
รุนแรง และเป็นเสมือนสื่อกลำงในกำรแสวงหำสันติภำพด้วย
กำรเยียวยำและบูรณะสังคมทำงอ้อม
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ควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมืองฉุดรั้งให้เศรษฐกิจโคลอมเบีย
เติบโตอย่ำงเชื่องช้ำ ประชำกรนับร้อยหมู่บ้ำนทั่วประเทศมอง
ไม่เห็นช่องทำงในกำรศึกษำระดับสูง วียำนูเอวำเป็นหนึ่งใน
พื้นที่ซึ่งกระทรวงวฒันธรรมเข้ำมำสร้ำงเครื่องมือเพื่อยกระดบั
คุณภำพในกำรเรียนรู้ มีกำรประกวดกำรออกแบบพื้นที่กำร
เรียนรู้ซึ่งมีโจทย์ให้สำมำรถสร้ำงอรรถประโยชน์สำรพัดอย่ำง

ให้กับชุมชน ทีมสถำปนิกหน้ำใหม่อำยุเพียง 20 กว่ำๆ จำก
มหำวิทยำลัยโบโกต้ำชนะกำรประกวดครั้งนี้ พวกเขำออกแบบ
ให้ห้องสมุดตั้งอยู่ชั้นบนของอำคำร ส่วนชั้นล่ำงเป็นห้องฉำย
ภำพยนตร์ ห้องสมุดเด็ก ออฟฟิศส�ำนักงำน ห้องอำบน�้ำ และ
มีระเบียงทำงเดินรำยรอบที่สำมำรถประยุกต์เป็นโถงส�ำหรับ 
จัดกิจกรรมได้อีกด้วย
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หำกว่ำแนวคิดกำรก่อสร้ำงที่ยั่งยืนหมำยถึงกำรใช้วัสดุใน 
ท้องถิ่น แรงงำนท้องถิ่น ใช้ต้นทุนที่จ�ำกัด สอดคล้องกับ 

สภำพอำกำศ และต้องกำรกำรดูแลซ่อมแซมต�่ำ ห้องสมุด
ประชำชนวียำนูเอวำก็ถือว่ำได้รวมเอำนิยำมเหล่ำนั้นไว้อย่ำง
ครบถ้วนในอำคำรเดียว

งบประมำณที่มอียู่อย่ำงจ�ำกดักลบัน�ำมำซึ่งทำงออกที่มคีณุภำพ
ที่สุดและเปี่ยมไปด้วยควำมสร้ำงสรรค์ โครงสร้ำงหลักของ
อำคำรท�ำมำจำกหินแม่น�้ำน�ำมำบรรจุในตะแกรงเหล็ก กรุผนัง
ด้วยไม้ระแนงซึ่งน�ำมำจำกป่ำสนที่ได้รับกำรควบคุมมำตรฐำน
ด้ำนระบบนิเวศ กำรใช้วัสดุที่หำได้ในท้องถิ่นมีส่วนช่วยลด
ต้นทุนในกำรขนส่ง อำคำรมีควำมแข็งแกร่งในขณะเดียวกันก็
เต็มไปด้วยช่องว่ำงระหว่ำงหินและไม้ซึ่งเอื้อต่อกำรไหลเวียน
ของอำกำศ

สถำปนิกมุ่งเน้นให้กระบวนกำรก่อสร้ำงใช้วิธีกำรที่เรียบง่ำย
ที่สุด ไม่จ�ำเป็นต้องใช้แรงงำนที่มีทักษะกำรก่อสร้ำงขั้นสูง แค่
เพียงจัดเวิร ์คช็อประยะสั้นให้แก่ชำวบ้ำนละแวกนั้นงำน
ก่อสร้ำงก็เริ่มต้นได้แล้ว พื้นผิวที่มีเนื้อหนังไม่ได้เรียบสนิทดู
เหมอืนจะหยอกล้อกบัแสงและเงำสลวัก่อให้เกดิสถำปัตยกรรม
อนัสุนทรยีะ เหนอืสิ่งอื่นใด อำคำรที่สร้ำงขึ้นจำกแนวคดิควำม
ยั่งยนืทำงสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ ได้จุดประกำยให้เกดิกจิกรรมเพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในท้องถิ่นอีกหลำยโครงกำร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมไม่เท่ำเทยีม
กันทำงสังคม 

ห้องสมุดบ้ำนต้นไม้ (My Tree House)
หอสมุดแห่งชำติ, สิงคโปร์
 

ห้องสมุดบ้ำนต้นไม้เป็นห้องสมุดสีเขียวส�ำหรับเด็กแห่งแรก
ของโลก ตั้งอยู่ภำยในอำคำรหอสมุดแห่งชำติสิงคโปร์ แนวคิด
ของห้องสมดุบ้ำนต้นไม้คอืกำรเป็นแหล่งเรยีนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(environmental literacy) ของเด็กๆ และท้ำทำยให้พวกเขำ
ใส่ใจเรื่องธรรมชำติสิ่งแวดล้อมด้วยบรรยำกำศที่สนุกสนำน
อย่ำงมีปฏิสัมพันธ์
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สสีนัของพรมสื่อถงึรำกของต้นไม้ที่แผ่กระจำยไปยงัชั้นหนงัสอื
ที่อยู่รำยรอบ เฉกเช่นเดียวกับรำกทำงควำมคิดที่แตกหน่อ
กลำยเป็นสติปัญญำที่เติบใหญ่ กลำงโถงห้องสมุดมี “ต้นไม้
วิเศษ” ส่องแสงเรืองรอง ซึ่งหำกมองดูอย่ำงถี่ถ้วนจะพบว่ำท�ำ
มำจำกขวดพลำสตกิที่ใช้แล้วกว่ำ 3,000 ใบ ซึ่งเกบ็มำจำกพื้นที่
สำธำรณะของเมือง ส่วนล�ำต้นท�ำจำกแกนเหล็กหุ้มด้วยไม้อัด
รีไซเคิล

ภำยในห้องสมุดบ้ำนต้นไม้มีหนังสือให้บริกำรกว่ำ 45,000 
รำยกำร เหมำะส�ำหรับเด็กอำยุ 4-12 ปี ครอบคลุมทั้ง 4 ภำษำ
ที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 30 ของหนังสือจ�ำนวนนี้ 
มุ่งเน้นเรื่องธรรมชำติ เช่น สัตว์ พืช น�้ำ ทรัพยำกร อำกำศ 
สิ่งแวดล้อม กำรรีไซเคิล กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ 
ฯลฯ ส่วนหนังสือประเภทเทพนิยำยหรือเรื่องเล่ำพื้นบ้ำนก็เป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่ำกว่ำร้อยละ 70
 

ภำยในห้องสมุดมีคีออสส�ำหรับอ่ำนอีบุ๊คและเกมกำรศึกษำที่
เกี่ยวกับธรรมชำติ มีฟังก์ชั่นช่วยอ่ำนออกเสียงให้กับเด็กๆ ที่
ยงัอ่ำนหนงัสอืไม่คล่อง และเน้นให้เดก็ได้มปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบ
กับเนื้อหำ นอกจำกนี้ยังมี “ตอไม้พยำกรณ์” ซึ่งติดตั้งข้อมูล
มัลติมีเดียเกี่ยวกับสภำพอำกำศแบบเรียลไทม์ ทั้งอุณหภูม ิ
ควำมเร็วลม ควำมชื้นในอำกำศ และปริมำณน�้ำฝน โดยใช้
สัญลักษณ์ที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยๆ อำทิ “วงปี” เตือนให้ระลึก
ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชำติได้เก็บบันทึก
ไว้ สีน�้ำเงินและสีแดงบ่งบอกอุณหภูมิระหว่ำง 20-35 องศำ 
ควำมสั้นยำวของเส้นตรงบ่งบอกถงึควำมเรว็ลม ปรมิำณน�้ำฝน
ดูได้จำกคลื่นกระเพื่อมที่ปรำกฏบนตอไม้

ผนังด้ำนหนึ่งของห้องสมุดบ้ำนต้นไม้เป็น “ต้นไม้แห่งควำมรู้” 
น�ำเสนอโดยใช้จอภำพขนำดใหญ่ซึ่งออกแบบให้เด็กๆ มี
ปฏสิมัพนัธ์กบัภำพผนืป่ำ เช่น ท�ำให้ต้นไม้วเิศษงอกและเตบิโต 
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เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้พวกเขำรู้ว่ำกำรกระท�ำของมนุษย์
ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบกับธรรมชำติ

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรหอสมุดแห่งชำติสิงคโปร์ (NLB) ยัง
ร่วมกับส�ำนักงำนเลขำธิกำรกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ
แห่งชำติ ในกำรริเริ่มกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อกำรอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมเล่ำนิทำนซึ่งจัดขึ้นทุกสัปดำห์ เกม
และศิลปะจำกวัสดุรีไซเคิล และกิจกรรมทัศนศึกษำซึ่งช่วย
เชื่อมโยงควำมรู้ให้เข้ำกับประสบกำรณ์ชีวิต

ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแห่งเดลฟท์
(Delft University of Technology Library –
TU Delft), เนเธอร์แลนด์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแห่งเดลฟท์ เป็นมหำวิทยำลัยด้ำน
เทคโนโลยทีี่เก่ำแก่ที่สุด ใหญ่ที่สุด และมสีำขำหลำกหลำยที่สุด
ของเนเธอร์แลนด์ มุ่งเน้นศำสตร์ด้ำนพลังงำน ยำนยนต์ กำร
ก่อสร้ำง สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดก่อตั้งมำตั้งแต่
ทศวรรษ 1960 เอกลักษณ์อันโดดเด่นอยู่ที่ยอดทรงกรวยซึ่ง
สื่อควำมหมำยถึงพลังของเทคโนโลยีที่ทะลุทะลวงออกมำจำก
ห้องสมุด 
 

ห้องสมุดมีพื้นที่ 15,000 ตำรำงเมตร อำคำรแบ่งออกเป็น 5 
ชั้นประกอบด้วยห้องอ่ำนหนังสือ ห้องเก็บรักษำหนังสือ ส�ำนัก
พิมพ์ของมหำวิทยำลัย ส�ำนักงำน คลังหนังสือประวัติศำสตร์ 
นิทรรศกำร ห้องเรียน และร้ำนหนังสือ ห้องสมุดมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีแห่งเดลฟท์ได้รับรำงวัล National Steel Award 
ในปี 1998 และ Corus Construction Award ในปี 2000
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องค์ประกอบของอำคำรเป็นไปตำมมำตรฐำนด้ำนควำมยั่งยืน 
แสงธรรมชำตสิำมำรถส่องลงมำยงัห้องสมดุผ่ำนสถำปัตยกรรม
ทรงกรวยและผนงักระจก ภำยในอำคำรใช้สทีำผนงัที่ปรำศจำก
สำรโคบอลต์ ผนังด้ำนชั้นวำงหนังสือเลือกใช้สีน�้ำเงินเข้มช่วย
สร้ำงเสน่ห์น่ำค้นหำเช่นเดียวกับโรงภำพยนตร์ ส่วนพื้นสี
น�้ำตำลได้แรงบันดำลใจมำจำกทะเลทรำยซำฮำร่ำ หลังคำมีทั้ง
แผงโซลำร์เซลล์ผลติไฟฟ้ำพลงัแสงอำทติย์และผนืหญ้ำน�้ำหนกั
เบำที่หยั่งรำกลึก 6 นิ้วซึ่งช่วยกักเก็บควำมร้อนและควำมเย็น 
อีกทั้งยังเป็นสถำนที่อำบแดดยอดนิยมในฤดูหนำวมำหลำย
ทศวรรษ
 

ปัจจุบันห้องสมุดแห่งนี้เป็นประตูด้ำนดิจิทัล (digital gate-
way) ที่ส�ำคัญของเมืองเดลฟท์ พร้อมไปกับบทบำทดั้งเดิม
ของห้องสมุดในด้ำนกำรเข้ำถึงควำมรู้และสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ที่เยี่ยมยอด มีโต๊ะส�ำหรับนั่งท�ำงำนกว่ำ 300 ตัว ซึ่ง
เปลี่ยนภำพของสถำนที่อ่ำนหนงัสอืให้กลำยเป็นห้องแลบ็ขนำด
ใหญ่ รองรับนักศึกษำและนักวิชำกำรที่มำใช้บริกำรมำกกว่ำ 
3,000 คนต่อวัน
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หอสมุดแห่งชำติคิงฟำฮัด
(King Fahad National Library), ซำอุดิอำระเบีย
หอสมุดแห่งชำติคิงฟำฮัด เมืองริยำห์ด เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบำยในกำรพัฒนำเมืองผ่ำนโครงกำรทำงวัฒนธรรม เพิ่ง
บูรณะครั้งใหญ่เสรจ็สิ้นปลำยปี 2013 กลำยเป็นสถำปัตยกรรม
ด้ำนวัฒนธรรมที่ส�ำคัญที่สุดของซำอุดิอำระเบีย ห้องสมุดตั้ง
อยูบ่รเิวณจุดตดัระหว่ำงถนนหลกัสองสำยของเมอืงหลวง ย่ำน
ที่รัฐบำลมีแนวทำงจะพัฒนำพื้นที่สำธำรณะเพื่องสร้ำงชีวิตชีวำ
ให้กับเมืองเสมือนกับเป็นโอเอซิสท่ำมกลำงทะเลทรำย

ในกำรปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่สถำปนิกไม่ได้ทุบท�ำลำย
อำคำรห้องสมดุหลงัเก่ำ แต่ได้แอบซ่อนมนัไว้อยูใ่จกลำงอำคำร
ที่ทนัสมยัเพื่อแสดงถงึควำมเคำรพในคณุค่ำของเก่ำดั้งเดมิ อกี
ทั้งยังพยำยำมผสมผสำนแนวคิดทำงศิลปะของโลกอำหรับให้
ยังคงอยู่ในสถำปัตยกรรมสมัยใหม่ หน้ำที่หลักของโครงสร้ำง
อำคำรหลังเก่ำคือจัดเก็บหนังสือและมีเดีย ชั้นต่ำงๆ และ
ดำดฟ้ำอำคำรเดิมกลำยเป็นพื้นที่อ่ำนหนังสือ ส่วนที่ต่อเติม

ออกมำรอบๆ เป็นร้ำนอำหำร ร้ำนหนังสือ และพื้นที่แสดง
นิทรรศกำร
 

อำคำรห้องสมุดมีรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ ปกคลุมด้วย 
ผนืผ้ำใบโปร่งแสงรูปสี่เหลี่ยมคดโค้ง ช่วยป้องกนัแสงแดดและ
เพิ่มกำรหมุนเวียนของลมบริเวณผนังอำคำร ซึ่งสำมำรถ 
ลดควำมร้อนได้ถึงร้อยละ 7 ในขณะที่ยังสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกแสงสว่ำงได้อย่ำงเตม็ที่ ท�ำให้มคีวำมจ�ำเป็นในกำรใช้พลงังำน
ต�่ำมำก จนได้รับรำงวัล Global Award ปี 2015 สำขำ
นวัตกรรมสถำปัตยกรรมกำรก่อสร้ำง ทั้งยังเป็นควำมหวัง
ส�ำหรับกำรออกแบบในอนำคตที่ก�ำลังเผชิญหน้ำกับภำวะโลก
ร้อน เพรำะอำคำรนี้สำมำรถรบัมอืกบัอุณหภมูสูิงกว่ำ 50 องศำ
ของภูมิภำคตะวันออกกลำงได้อย่ำงสบำย
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ห้องสมุดประชำชนไทเป สำขำเป่ยโถว
(Taipei Public Library, Beitou Branch), ไต้หวนั
ห้องสมุดประชำชนไทเปมีสำขำหลัก 12 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งเมือง บำงสำขำ 
ยงัมห้ีองสมดุย่อยที่มลีกัษณะเฉพำะ แยกให้บรกิำรอกีด้วย ซึ่งจะมขีนำดแตกต่ำงกนั 
และบำงแห่งก็มีจุดเน้นและคอลเลกชั่นเด่นของตัวเอง ส�ำหรับห้องสมุดสำขำ 

เป่ยโถวเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรมำตั้งแต่ปี 2006 ห้องสมุดได้รับกำร
ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชยีตะวนัออก ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน LEED 
และได้รับกำรกล่ำวถึงว่ำเป็นห้องสมุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก 
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โครงสร้ำงอำคำรส่วนใหญ่สร้ำงขึ้นจำกไม้เนื้อแข็ง มองดูแล้ว
มีส่วนคล้ำยกับสถำปัตยกรรมของญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงหนึ่งของ
ประวตัศิำสตร์เคยเข้ำมำปกครองไต้หวนั มหีน้ำต่ำงขนำดใหญ่
ช่วยให้แสงจำกธรรมชำติส่องสว่ำงมำยังห้องสมุด และท�ำให้
อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกพัดลม
หรือเครื่องปรับอำกำศ บนหลังคำติดตั้งแผงโซลำร์เซลล์ วัสดุ
หลังคำบุด้วยดินหนำ 20 เซนติเมตรเพื่อเป็นฉนวนกันควำม
ร้อนในฤดูร้อนและเก็บกักควำมอบอุ่นในฤดูหนำว แต่ละชั้นมี
ระเบียงไม้ล้อมรอบซึ่งช่วยลดรังสีควำมร้อนที่จะผ่ำนเข้ำไปยัง

ตัวอำคำรโดยตรง หลังคำลำดเอียงของห้องสมุดช่วยกักเก็บ
น�้ำฝนไว้รดน�้ำต้นไม้และใช้ในห้องส้วม

บริเวณจุดยืมคืนหนังสือมีกระดำนอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดง
ปริมำณกระแสไฟฟ้ำซึ่งถูกใช้ในห้องสมุด และยังมีข้อมูล 
เกี่ยวกบัควำมชื้น ระดบัก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภมูิ
ของแต่ละส่วนในห้องสมุดด้วยมำตรำที่ละเอียดถึง 1/10,000 
องศำ
 

ห้องสมุดเป่ยโถวมีพื้นที่ใช้สอย 3 ชั้น รวม 2,145 ตำรำงเมตร 
ชั้นล่ำงออกแบบให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับเด็กและสื่อโสตทัศน์ ชั้นที่ 
2-3 เป็นพื้นที่ส�ำหรับอ่ำนหนังสือซึ่งมีทั้งภำษำจีนและภำษำ 
ต่ำงประเทศกว่ำ 40,000 รำยกำร นอกจำกนี้ยังมีพื้นที่ส�ำหรับ
หนังสือเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ธรรมชำติโดยเฉพำะ มีที่นั่ง 
หลำกหลำยรูปแบบ ชั้นหนงัสอืออกแบบให้มคีวำมสูงเพยีง 110 
เซนตเิมตรเพื่อให้ควำมรู้สกึเปิดโล่งไม่อดึอดั รำยรอบห้องสมดุ
เป็นต้นไม้ใหญ่เขียวขจี ผู้ใช้บริกำรจึงสำมำรถดื่มด�่ำอรรถรส
ในกำรอ่ำนไปพร้อมกับควำมสงบงำมของธรรมชำติ

ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
ลำดกระบัง, กรุงเทพฯ
ห้องสมุดสีเขียว เป็นหนึ่งในห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ของ
กรุงเทพมหำนคร ตั้งอยู ่ภำยในสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ เขตลำดกระบัง 
เป็นห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบเป็นอำคำร
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ประหยัดพลังงำน และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน LEED 

ระดับแพลทตินัม

อำคำรมลีกัษณะเป็นศำลำชั้นเดยีวทรงแปดเหลี่ยม ใช้หลกักำร
ออกแบบตำมภูมิป ัญญำดั้งเดิมของไทยที่พิจำรณำถึง 
สภำพแวดล้อมและภูมิอำกำศ รอบอำคำรเต็มไปด้วยต้นไม้
และแหล่งน�้ำ ต้นไม้มีส่วนช่วยลดผลกระทบจำกแสงแดด 

ส่วนน�้ำช่วยลดไอควำมร้อนในอำกำศ ห้องสมุดทำด้วยสีที่มี
คุณสมบัติกันควำมร้อน ใต้ฝ้ำมีฉนวนกันควำมร้อน ด้ำนข้ำง
อำคำรตดิตั้งแผงกนัแดดซึ่งท�ำจำกไม้และกระจกรไีซเคลิ ระบบ
ไฟฟ้ำในอำคำรเป็นแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ และยังมีระบบเก็บ
กักน�้ำฝนไว้ใต้ดินเพื่อหมุนเวียนน�ำกลับมำใช้ใหม่ กระจก
อำคำรเป็นกระจกสองชั้นเพื่อลดควำมร้อน และเน้นกำรใช้แสง
จำกธรรมชำติ

ภูมิสถำปัตยกรรมออกแบบเป็นรูปหยดน�้ำสื่อถึงควำมอุดม
สมบูรณ์ ทำงเดนิวนไปมำคล้ำยเขำวงกตใช้ส�ำหรบัพกัผ่อนและ

จัดกิจกรรม ภำยในอำคำรแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 
นิทรรศกำรซึ่งให้ควำมรู้เรื่องอำคำรเพื่อควำมยั่งยืน น�ำเสนอ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เคำน์เตอร์ประชำ-
สัมพันธ์และยืมคืนหนังสือ ห้องหนังสือส�ำหรับเด็กและ
นิตยสำรซึ่งสำมำรถปรับใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ส�ำหรับจัด
กิจกรรม และห้องอ่ำนหนังสือ เฟอร์นิเจอร์ภำยในห้องสมุด 
ท�ำมำจำกวัสดุที่ได้จำกกระบวนกำรรีไซเคิล 
 

ห้องสมดุสเีขยีวจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรเรยีนรู้เรื่องกำรอนรุกัษ์
พลงังำนและสิ่งแวดล้อมให้กบัเดก็ๆ เป็นประจ�ำ ทั้งกำรเรยีนรู้
จำกหนังสือในห้องสมุด กำรส�ำรวจธรรมชำติภำยในสวน
สำธำรณะ และกำรทดลองปฏิบัติที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์กับ
ชีวิตประจ�ำวัน เช่น กำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ กำรปลูกและดูแล
ต้นไม้ กำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุรีไซเคิล ฯลฯ กำรเรียนรู้ 
ที่นี่จึงสนุกไม่น่ำเบื่อ และท�ำให้ห้องสมุดสีเขียวมียอดผู้ใช้
บริกำรสูงที่สุดในกลุ่มห้องสมุดสังกัดของกรุงเทพมหำนคร
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จำกย่ำงก้ำวแรกที่ประสบควำมส�ำเร็จ กรุงเทพมหำนครจึงมี
แนวทำงที่จะสร้ำงห้องสมุดสีเขียวแห่งที่ 2 ภำยในอำคำร
อนุรักษ์ซึ่งสร้ำงตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 4 ที่สวนสรำญรมย์ 
เขตพระนคร โดยวำงแนวคิดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนพฤกษศำสตร์และกำรอนุรักษ์พันธุ์ไม้หำยำก 

ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (KU Eco Library) 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, กรุงเทพฯ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ได ้รับกำรจัดอันดับให ้ เป ็น
มหำวิทยำลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับที่ 44 

ของโลก ได้ริเริ่มพัฒนำ Eco-Library เพื่อให้เป็นต้นแบบของ
แหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งด้ำนกำรประหยัด
พลังงำน กำรใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชำติ 
รวมถึงกำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์จำกวัสดุเหลือใช้ เมื่อผู้ใช้
บริกำรเดินเข้ำมำที่ KU Eco Library สิ่งแรกที่จะได้พบก็คือ
ตู้ใส่บัตรรำยกำรหนังสือซึ่งเป็นภำพตัวแทนของสิ่งที่อำจจะ 
ไร้ประโยชน์ส�ำหรับห้องสมุดยุคดิจิทัล แต่เมื่อน�ำกลับมำทำสี
ใหม่ก็กลำยเป็นป้ำยชื่อห้องสมุดที่ดูเก๋ไก๋แบบคลำสสิก

ห้องสมุดเพื่อชวีติและสิ่งแวดล้อมมพีื้นที่เพยีง 250 ตำรำงเมตร 
แต่อัดแน่นไปด้วยแนวคิดรักษ์โลก แบ่งพื้นที่กำรอ่ำนเป็น 

3 โซน ได้แก่ ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ (Tree of Forest) ให้
บริกำรนวนิยำยและหนังสือเกี่ยวกับ Eco Design ชั้นหนังสือ
ท�ำมำจำกเศษไม้ที่ไม่ผ่ำนกำรตรวจคุณภำพกำรส่งออก น�ำมำ
ออกแบบให้มีรูปทรงลักษณะคล้ำยต้นไม้ที่ยืนตระหง่ำน 

โอบอุ้มควำมรู้ นำ้าตกแห่งองค์ความรู้อัจฉริยะ (Waterfall of 
Intelligent) เป็นมุมอ่ำนหนังสือที่ตกแต่งด้วยผ้ำม่ำนสลับสี
เย็บให้มีช่องส�ำหรับใส่หนังสือ ชุดโซฟำท�ำจำกเศษยำงพำรำ 
รองเท้ำยำงเก่ำ และเศษผ้ำจำกแคตตำลอ็ก มมุแห่งการค้นพบ 
(Canyon of Discovery) เหมำะส�ำหรับนั่งท�ำงำน ประดับ
ประดำด้วยโคมไฟลูกตุ้มซึ่งท�ำจำกเศษผ้ำไหม และมีหนังสือ
เรียงรำยอยู่ชิดฝำผนัง นอกจำกนี้ยังมี Kid’s Play-space ให้
บริกำรหนังสือส�ำหรับเด็ก ปลอดภัยจำกมุมโต๊ะและมุมชั้นวำง
ที่เป็นเหล็ก พร้อมทั้งมีโซฟำขนำดใหญ่ที่น�ำเศษผ้ำม่ำนเหลือ
ใช้มำเย็บต่อกัน
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ดงันั้นไม่ว่ำจะมองไปทำงไหนของห้องสมดุกจ็ะเหน็วสัดทุี่ได้มำ
จำกกระบวนกำรรไีซเคลิ ห้องสมดุยอมรบัว่ำหำกคดิเป็นมลูค่ำ
ทำงกำรเงิน กำรออกแบบและผลิตของใช้ดังกล่ำวย่อมมีรำคำ
สูงกว่ำกำรซื้อสินค้ำที่ผลิตขึ้นใหม่ แต่ในกระบวนกำรท�ำงำน
ก็ได้ก่อให้เกิดแนวทำงใหม่ๆ ในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งเป ็นรูปธรรมที่จะช ่วยปลูกฝังเรื่อง 
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติได้เป็นอย่ำงดี ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับ 

แรงบันดำลใจที่มีคุณค่ำ เมื่อกลับไปบ้ำนก็อำจจะอยำกเริ่ม
เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยมือของตนเองก็เป็นได้

นอกเหนือจำกกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมัธยัสถ์แล้ว KU Eco 
Library ยงัมองไปถงึกำรพึ่งพำตนเองทำงด้ำนเทคโนโลย ีโดย
กำรพฒันำระบบห้องสมดุอตัโนมตัจิำกซอฟต์แวร์แบบเปิดเผย
รหสั (open source) แทนที่ระบบซึ่งซื้อจำกต่ำงประเทศมูลค่ำ
นับสิบล้ำนบำทต่อปี คำดว่ำในอนำคตจะสำมำรถพัฒนำให้
สำมำรถใช้งำนกับห้องสมุดของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
อีกด้วย
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ทุกวนันี้มปีระชำกรทั่วโลกที่อ่ำนไม่ออกเขยีนไม่ได้ถงึ 795 ล้ำน
คน มีเด็กกว่ำ 72 ล้ำนคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียน และมีผู้คนนับ 

ร้อยล้ำนคนที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงหนังสือหรือทรัพยำกรควำมรู้ 
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนำหลำยประเทศแทบจะไม่มีรำกฐำนของ
งำนด้ำนวรรณกรรมและวิทยำศำสตร์ หรือหำกมีก็มักเป็นงำน
เก่ำนับครึ่งศตวรรษ ส่วนบำงภูมิภำคไม่มีห้องสมุดแม้แต่ 
แห่งเดียว

ส�ำหรับประชำกรที่ยำกไร้ ห้องสมุดคือสิ่งที่ก�ำหนดชะตำกรรม
ในอนำคต หนังสือเป็นมำกกว่ำกำรถ่ำยทอดควำมรู้หรือ 
กำรเปิดมุมมองใหม่ๆ แต่มันเป็นเครื่องมือที่จ�ำเป็นส�ำหรับ 
กำรฝึกฝนทัศนะกำรวิพำกษ์วิจำรณ์และกำรศึกษำเพื่อควำม
เป็นประชำธิปไตย และท้ำยที่สุดแล้วหนังสือยังเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

Libraries Without Borders
ห้องสมุดไร้พรมแดน
เพื่อมนุษยชาติ โอกาส และความเท่าเทียม

อุปสรรคในกำรเข้ำถึงควำมรู้และสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน
เป็นจุดเริ่มต้นของ Libraries Without Borders (LWB) 
องค์กรพัฒนำเอกชนซึ่งท�ำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้คนหลำยล้ำนคนทั่วโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในค่ำยผู้ลี้ภัยซึ่งบำงแห่งผู้คนมีชีวิตอยู่อย่ำงไร้ควำมหวังและ
ไม่เคยได้รับกำรศึกษำหรือเข้ำถึงหนังสือเลยสักเล่มเป็นระยะ
เวลำเกือบ 20 ปี  
 

จุดเริ่มต้นของ Libraries Without Borders เกิดขึ้นในปี 
2007 เมื่อแพทริค วิล (Patrick Weil) นักประวัติศำสตร์และ
นักรัฐศำสตร์ชำวฝรั่งเศสเดินทำงไปยังค่ำยผู้อพยพที่แอฟริกำ 
เขำพบว่ำค่ำยพักได้จัดหำเต๊นท์พัก อำหำร น�้ำ และเสื้อผ้ำ แต่
ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับควำมงอกงำมทำงปัญญำเลย สิ่งที่ได้
พบเหน็ตรงกนักบัเนื้อหำในภำพยนตร์สำรคดซีึ่งถ่ำยท�ำในค่ำย
ผู้ลี้ภยัที่บุรุนด ีชำยหนุม่ที่ได้รบัผลกระทบจำกควำมขดัแย้งใน



170   |   โหล

คองโกกล่ำวว่ำ ‘วันคืนของพวกเรำส่วนใหญ่หมดไปที่บ้ำนพัก
หรอืไม่กเ็ดนิไปมำในแคมป์เพรำะไม่มอีะไรท�ำ เรำถกูโดดเดี่ยว
จำกโลกทั้งมวล สิ่งที่เรำโหยหำที่สุดก็คือวัฒนธรรม’ นั่นเป็น
ภำพและค�ำพูดที่สร้ำงควำมสะเทือนใจแก่เขำอย่ำงมำก

“พวกเขำเหล่ำนั้นมไิด้ต้องกำรเพยีงมอีำหำรให้กนิอิ่มท้องวนัละ
สำมมื้อ หลำยคนต้องเผชิญกับควำมทุกข์ระทมจำกควำมรู้สึก
โดดเดี่ยว ควำมเป็นอื่น และควำมหดหู่ พวกเขำต้องกำรตดิต่อ
กับโลกภำยนอกเพื่อจะบอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่ำเกิดอะไรขึ้นที่นี่ 
และต้องกำรมองเห็นเป้ำหมำยของชีวิตในอนำคต”

เมื่อแพทรคิกลบัมำยงัฝรั่งเศส เขำได้บอกเล่ำประสบกำรณ์และ
ควำมคิดเห็นของเขำให้สำธำรณชนได้รับรู้เพื่อเร่งหำหนทำง
ช่วยเหลือภำยใต้โครงกำรรณรงค์ที่ชื่อว่ำ The Urgency of 
Reading 

เขำได้ลงนำมควำมร่วมมอืกบันกัเขยีนและนกักำรศกึษำจ�ำนวน
มำก รวมทั้งผู้ที่ได้รับรำงวัลโนเบลอีก 8 คน ในช่วงแรกเริ่ม 
Libraries Without Borders ด�ำเนนิกำรขอรบับรจิำคหนงัสอื
มือสองจำกชำวฝรั่งเศสเพื่อจัดส่งไปยังค่ำยผู้ลี้ภัย กิจกรรมนี้
ยังคงด�ำเนินเรื่อยมำจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในโกดังของ LWB 
มีหนังสือมำกกว่ำ 4 แสนเล่ม ซึ่งได้รับกำรจัดหมวดหมู่อย่ำง
เป็นระบบพร้อมที่จะจัดส่งไปยังพื้นที่ที่ต้องกำรทั่วโลก

ในเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เฮติเมื่อปี 2010 LWB ได้
เข้ำไปตั้งเต๊นท์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนที่ยูนิเซฟจะร้องขอ 
โดยติดตั้งห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับเด็กๆ รวมทั้งจัดหนังสือ
ภำษำฝรั่งเศสและภำษำครีโอลมำกพอที่จะให้ครูเริ่มต้นสอน
หนังสือได้อีกครั้ง แต่เขำต้องพบกับควำมจริงอันแสนเจ็บปวด
ว่ำ หนังสือจ�ำนวนมำกเสียหำยเพรำะถูกโยนลงจำกเครื่องบิน
และถูกสำยฝนกระหน�่ำ

สภาพค่ายผู้ลี้ภัยกลางทะเลทรายที่ประเทศจอร์แดน ซึ่งรองรับผู้อพยพชาวอิรักและซีเรีย
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กล่องห้องสมุด Ideas box
ข่ำวสำรเกี่ยวกับอุปสรรคดังกล่ำวไปถึงหูของฟิลิปป์ สตำร์ก 
(Philippe Starck) มัณฑนำกรชำวฝรั่งเศสซึ่งออกแบบ
เฟอร์นเิจอร์และอุปกรณ์ในครวัให้กบัเเบรนด์ดงั เขำจงึรบัอำสำ
ออกแบบกล่องห้องสมุดแบบป้องกันฝนให้กับ LWB โดย 
ไม่คิดมูลค่ำ หลัก 6 ข้อในกำรออกแบบคือ ต้องเป็นอุปกรณ์
ที่ได้มำตรฐำนเพื่อใช้บรรจุเทคโนโลยีที่สำมำรถย่อหรือขยำย
ส่วนได้ มเีนื้อหำที่สำมำรถปรบัให้เหมำะกบัชมุชนที่มภีำษำและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ขนย้ำยและติดตั้งง่ำย ด�ำเนินงำนได้
ง่ำยเพียงแค่อบรมเบื้องต้นให้กับเจ้ำหน้ำที่ ใช้พลังงำนต�่ำ และ
มีต้นทุนไม่แพง 
 

กล่องห้องสมุดนี้มีชื่อว่ำ Ideas box กล่องแต่ละส่วน 

ถูกจ�ำแนกด้วยสีสันต่ำงๆ ตำมฟังก์ชั่นกำรใช้งำน มีขนำดตรง
กับมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับขนส่งสินค้ำทั่วไป ใช้เวลำใน

กำรตดิตั้งเพยีง 20 นำท*ี เมื่อทุกอย่ำงถูกคลี่ออกจะกลำยเป็น
ห้องสมดุเคลื่อนที่ซึ่งประกอบด้วย โต๊ะซึ่งสำมำรถชำร์จไฟผ่ำน
ช่องเสียบ USB เก้ำอี้พับ 24 ตัว แท็บเล็ต 15 เครื่องและ
คอมพิวเตอร์ 4 เครื่องซึ่งเชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ต 
ผ่ำนดำวเทยีม เครื่องอ่ำนอเิลก็ทรอนกิส์ (e-reader) 50 เครื่อง
ซึ่งมีอีบุ๊คกว่ำ 5,000 รำยกำร หนังสือจ�ำนวน 250 เล่ม 
MOOCs โทรทัศน์พร้อมเครื่องฉำย ภำพยนตร์กว่ำ 100 เรื่อง 
วิดีโอเกมและและบอร์ดเกม กล้องควำมละเอียดสูง 5 ตัว
ส�ำหรับกิจกรรมท�ำหนังและสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ GPS 3 เครื่อง
ส�ำหรับเรียนรู้เรื่องแผนที่ และวัสดุท�ำหรับท�ำงำนประดิษฐ์และ
ศิลปะ 

ต้นทุนของ Ideas box 1 ชุดมีรำคำประมำณ 50,000 ยูโร ซึ่ง
ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ (UNHCR) 
ได้เข้ำมำสนบัสนนุส่วนหนึ่ง และได้รบักำรสนบัสนุนจำกเอกชน
หรือมูลนิธิต่ำงๆ อีกส่วนหนึ่ง

ห้องสมดุไรพ้รมแดนเพือ่โลกทีเ่ท่าเทยีม
ในค่ำยผู้ลี้ภัยที่ประเทศบุรุนดีมีผู้ประสบภัยที่อพยพมำจำก
คองโกกว่ำ 37,000 คน “เรำหนีมำจำกประเทศของเรำเพรำะ 
ที่นั่นไม่ปลอดภัย กฎหมำยระบุไว้ว่ำ เด็กมีสิทธิที่จะได้รับกำร
ศึกษำ แต่เรำไม่สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ...เรำ
ได้แต่หวังว่ำวันพรุ่งนี้หรือวันข้ำงหน้ำประเทศของเรำคงจะ 

โกดังเก็บหนังสือบริจาคของ Libraries Without Borders

* ชมวดิโีอ กำรตดิตั้ง Ideas box ได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=9PiL1I1cBJI 
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สงบสุข เด็กๆ เหล่ำนี้จะได้กลับไปเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร
พัฒนำคองโก” ครูในค่ำยผู้ลี้ภัยกล่ำวอย่ำงมีควำมหวัง
 

พื้นที่นี้เป็นแห่งแรกที่ LWB น�ำ Ideas box เข้ำไปติดตั้ง เพื่อ
สร้ำงกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตให้ชุมชนสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับ
โลกภำยนอกและเชื่อมต่อกับสำรสนเทศ และเพื่อพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียนรู้ของห้องสมุดช่วย
เข้ำไปสนับสนุนวิธีกำรสอนใหม่ๆ ในกำรเรียนรู้เรื่องดิจิทัลใน
โรงเรียน และใช้จัดหลักสูตรอบรมอำชีพและกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองส�ำหรับผู้ใหญ่ นอกจำกนี้ยังน�ำไปใช้เพื่อพัฒนำชีวิต
ควำมเป็นอยู่และชุมชน กล่ำวคือสำมำรถท�ำกิจกรรมถ่ำยภำพ 
ผลิตวีดิทัศน์ งำนศิลปะ งำนเขียนและบล็อก ซึ่งมีส่วนในกำร
สรรค์สร้ำงวัฒนธรรมของชุมชนให้กลับมำมีชีวิตชีวำอีกครั้ง 
รวมถึงยังสนับสนุนควำมสมำนฉันท์ให้กับผู้คนได้เป็นอย่ำงดี

“มีงำนศึกษำที่แสดงให้เห็นว่ำ ผลกระทบทำงสังคมระยะยำว
อันเกิดจำกห้องสมุดคือกำรลดควำมไม่เท่ำเทียมกันของสังคม 
ห้องสมุดกลำยเป็นบ้ำนหลังที่สอง – ที่ซึ่งผู้คนสำมำรถเรียนรู้
ได้อย่ำงอสิระและรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของชมุชน ห้องสมดุยงัช่วย
ทลำยอุปสรรคทำงสังคม เป็นสถำนที่ซึ่งพวกเขำจะได้พบปะ
พลเมืองที่มำจำกหลำกหลำยภูมิหลัง เรำได้ยินเรื่องรำวนับ 
ไม่ถ้วนจำกผู้ยำกไร้และชนกลุ่มน้อย ถึงหนทำงที่ห้องสมุด 

ช่วยเหลอืพวกเขำให้พ้นจำกควำมยำกจน เมื่อสำรสนเทศกลำย
เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ ห้องสมุดก็ยิ่งทวีบทบำทในกำรสนับสนุน
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและประชำธิปไตย” แพทริคกล่ำว
 

Ideas box เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ LWB ใช้ในกำรท�ำงำน 
ส่งเสริมกำรกำรศึกษำและอ่ำนออกเขียนได้ในหลำยพื้นที่ เช่น 
ค่ำยที่เลบำนอนและจอร์แดนซึ่งเตม็ไปด้วยผู้ลี้ภยัสงครำมจำก
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ซีเรีย ส่วนที่ออสเตรเลียมันถูกติดตั้งอยู่ในชุมชนของชำว 
อะบอริจิน นอกจำกนี้ LWB ยังน�ำ Ideas box ไปติดตั้ง 
ในชุมชนที่มีรำยได้ต�่ำในเขตเมืองของประเทศพัฒนำแล้ว 
หรือชุมชนที่ห้องสมุดยังดูเหมือนเป็นพื้นที่น่ำกลัวหรือขำด 

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เช่นที่เมืองกำเลส์ ประเทศฝรั่งเศส 
และย่ำนบรองซ์ ในกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ และมีกำร
ทดลองน�ำ Ideas box ไปใช้กับกลุ่มผู้ย้ำยถิ่นหรือผู้ที่ไม่ได้รับ
ควำมเท่ำเทียมทำงสังคมในอังกฤษ ซึ่งมีผลกำรวิจัยว่ำ 
เดก็องักฤษถงึหนึ่งในสี่มอีตัรำกำรอ่ำนที่ต�่ำกว่ำเกณฑ์ และหนึ่ง
ในสำมไม่มีหนังสือเป็นของตัวเอง

ภำยหลังจำกเหตุแผ่นดินไหวที่เฮติ ห้องสมุดชุมชนที่อยู่ใน
เมอืงหลวงปอร์โตแปรงซ์กแ็ทบไม่สำมำรถเปิดให้บรกิำรได้ ใน
ขณะที่ประชำกรมีอัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้น้อยกว่ำร้อยละ 

50 LWB จึงปักหลักท�ำโครงกำรต่อเนื่องนอกเหนือจำก Ideas 
Box เช่น กำรดัดแปลงรถกระบะโดยสำรในท้องถิ่นให้กลำย
เป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่ BiblioTaptap ออกเดินทำงเพื่อให้
บริกำรชุมชนที่อยู่ระหว่ำงเส้นทำง รถห้องสมุดมีทรัพยำกร 
กำรเรียนรู้ทั้งส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สำมำรถจัดกิจกรรมที่
หลำกหลำยเช่น กำรส่งเสริมกำรอ่ำน กำรอภิปรำย และ 
เวิร์คช็อป ปัจจุบันเฮติมี BiblioTaptap จ�ำนวน 3 คันให้
บริกำรใน 3 ภูมิภำค

กำรท�ำงำนที่นี่ยังท�ำให้ LWB เรียนรู้ถึงควำมจ�ำเป็นในกำร 
เตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์และเนื้อหำที่บรรจุไว้ใน Ideas 
box เพื่อว่ำหำกเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติองค์กรจะสำมำรถ
เข้ำไปท�ำงำนได้อย่ำงรวดเร็วที่สุด ทั้งนี้ ทีมงำนจะต้องมี
กระบวนกำรวิเครำะห์ร่วมกับชุมชนถึงควำมจ�ำเป็นและควำม
ต้องกำร ทั้งในด้ำนเนื้อหำ ภำษำ และประเด็นสำธำรณสุข
 

ผลกระทบทางสังคม
และก้าวต่อไปในอนาคต
กระบวนกำรท�ำงำนของ Libraries Without Borders มิได้
มุ่งให้เกิดเพียงกำยภำพของห้องสมุด แต่ยังให้ควำมส�ำคัญกับ
กระบวนกำรฝึกอบรมบรรณำรักษ์ กำรขนส่งหนังสือ กำรจัด
อบรมนักเขียน กำรสนับสนุนส�ำนักพิมพ์ในท้องถิ่น และ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุด เพื่อให้ประเทศก�ำลังพัฒนำมี
ศักยภำพในกำรริเริ่มกำรก่อตั้งห้องสมุดด้วยตนเอง และเกิด
วัฏจักรในกำรขับเคลื่อนวงกำรหนังสือให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น
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โครงกำรกล่องห้องสมดุ Ideas box ของ Libraries Without 
Borders ได้รับรำงวัลชนะเลิศ World Innovation Summit 
for Education หรือ WISE Awards 2016 ในฐำนะโครงกำร
นวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสำมำรถสร้ำง
ทำงออกให้กับควำมท้ำทำยด้ำนกำรศึกษำในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ LWB ท�ำงำนกระจำยอยู่ใน 20 ประเทศ มีเจ้ำหน้ำที่ 
30 คนและอำสำสมัครทั่วโลกกว่ำ 500 คน จัดส่งหนังสือไป
ยังผู้ขำดโอกำสกว่ำ 5 หมื่นเล่มต่อปี อบรมให้ควำมรู้แก่
บรรณำรักษ์ในท้องถิ่นกว่ำ 500 คน และมีผู้ได้รับประโยชน์
จำกกำรด�ำเนินกำรกว่ำ 5 ล้ำนคน 

แพทริคกล่ำวถึงกำรท�ำงำนเกี่ยวกับห้องสมุดในอนำคตต่อไป
ว่ำ “เรำต้องกำรพื้นที่ที่สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ได้ 

24 ชั่วโมง และมันควรจะเป็นห้องหนึ่งในห้องสมุดประชำชน 
ทุกเมอืงในสหรฐัอเมรกิำมห้ีองสมดุ สิ่งที่จ�ำเป็นส่วนใหญ่มกีำร
ลงทุนไว้หมดแล้ว กำรเตรียมพร้อมส�ำหรับอนำคตไม่ได้
ต้องกำรอะไรมำก แค่เพียงจัดหำกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อแสวงหำควำมรู้ อำจจัดสรรพื้นที่เสียใหม่ และจัดหำ
ทรพัยำกรบุคคลที่มคีวำมสำมำรถมำด�ำเนนิงำน โดยทั่วไปแล้ว
ห้องสมุดมีมูลค่ำน้อยกว่ำกิจกรรมอื่นๆ แต่องค์กรระหว่ำง
ประเทศกลับไม่ได้สนับสนุนเงินทุนด้ำนนี้ มีผู้คนมำกมำยที่ 
สูญเสยีควำมเชื่อมั่นที่มต่ีอห้องสมดุในอนำคต แต่ผมอยำกจะ
พูดสิ่งที่ตรงกันข้ำมนั่นก็คือ เครื่องมือหลักในกำรสร้ำงโอกำส
และควำมเท่ำเทียมก็คือห้องสมุด”

อย่ำงไรก็ตำม ในบำงพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพำะ ห้องสมุดที่เป็น
ควำมหวังส�ำหรับอนำคตซึ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศอำจเป็นภำพที่ดจูะไม่สอดคล้องกบัสภำพที่เป็นจรงิ 
“ในแอฟริกำ เรำเคยจัดเวทีกำรประชุมและวงเสวนำเกี่ยวกับ
ล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรให้ควำมช่วยเหลือในรูปแบบหนังสือ
หรอืทรพัยำกรเทคโนโลยสีมยัใหม่ หลำยคนให้ค�ำตอบตรงกนั
ว่ำ ‘ลองคิดดูสิว่ำเรำอยู่ภำยใต้กำรปกครองแบบเผด็จกำร 
เรำอำจถูกตัดสัญญำณอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ก็ได้... แต่หนังสือ
นั้นเก็บซ่อนได้ มันเป็นสิ่งที่พวกเขำไม่สำมำรถก�ำจัดให้หมด
สิ้นไปได้ง่ำยๆ’ ในสถำนกำรณ์แบบนี้ หนังสือมีควำมส�ำคัญ
มำกยิ่งกว่ำอบุ๊ีค ดงันั้นเพื่อที่จะรกัษำประชำธปิไตยให้ยงัคงอยู่ 
เรำจึงต้องปกปักรักษำหนังสือต่อไป”
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เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำเป็นส่วนส�ำคัญของชีวิตมนุษย์จน
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลก�ำลังจะกลำยเป็นวัฒนธรรม
ของสังคมอนำคต เรำใช้สมำร์ทโฟนกันอย่ำงแพร่หลำย 
เว็บไซต์อย่ำงเช่น YouTube, Google และ Wikipedia เป็น
ช่องทำงแรกๆ ที่คนใช้ค้นหำข้อมูล อีเมลและโซเชียลเน็ตเวิร์ค
เป็นวิธีกำรสื่อสำรที่ส�ำคัญระหว่ำงผู้คนทั่วโลก เรำสำมำรถ 
ซื้อขำยสินค้ำแบบออนไลน์ แม้แต่กำรให้บริกำรของภำครัฐ 
ก็พยำยำมที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเช่นกัน

เด็กและคนรุ่นใหม่มิอำจหลีกเลี่ยงบริบทนี้ได้ พวกเขำเติบโต
ไปกับมัน เรียนรู้ ใช้งำน และรู้จักควบคุมเทคโนโลยี แต่คนที่
เกดิในยคุก่อนดจิทิลักย็งัมข้ีอกงัขำที่จะอนญุำตให้เดก็คลุกคลี
กับคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุผลด้ำนควำมไม่สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรตำมช่วงวัย ผลกระทบด้ำนสุขภำพ และพิษภัยที่
อำจมำพร้อมกับเทคโนโลยี รวมทั้งค�ำถำมว่ำเด็กควรจะเริ่ม
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่อำยุเท่ำใด

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ยังไม่พอ !
ต้องเขียนโค้ดเป็นด้วย !!

ในขณะที่ข้อถกเถยีงดงักล่ำวยงัไม่มข้ีอยตุ ิ โลกแห่งกำรเรยีนรู้
ก�ำลังเคลื่อนไปข้ำงหน้ำไม่หยุดยั้ง กระบวนกำรและเครื่องมือ
กำรเรียนรู้แบบใหม่ๆ ส�ำหรับเด็กยุคดิจิทัลเกิดขึ้นอย่ำง 
หลำกหลำยและรวดเร็วในหลำยประเทศทั่วโลก เป้ำหมำย
ส�ำคัญคือกำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ดิจิทัล (Digital Literacy) ของ “ผู้ใช้เทคโนโลยี” ในปัจจุบัน
ให้กลำยเป็น “ผู้สร้ำงเทคโนโลยี” ในอนำคต

เด็กเขียนโค้ด :
The Fourth Literacy ของชนรุ่นดิจิทัล
ทักษะกำรเขียนโค้ดหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อำจดูเหมือน
เป็นทกัษะซบัซ้อนของวชิำชพีเฉพำะด้ำน หรอืวชิำที่เรยีนกนัใน
สถำบนักำรศกึษำ แต่คำดว่ำอกีไม่เกนิ 10 ปีข้ำงหน้ำมนัจะเป็น
ทักษะพื้นฐำนในชีวิตประจ�ำวันที่ใครๆ ต่ำงก็ใช้เพื่อกำรริเริ่ม
และสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ ที่อยูร่อบตวั เปรยีบเป็น ‘การรูห้นงัสอื
ด้านที่ 4’ นอกเหนือไปจำกทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และ 
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กำรคิดค�ำนวณ ที่ส�ำคัญก็คือเด็กที่เกิดและเติบโตขึ้นใน 

สิ่งแวดล้อมแบบดิจิทัล หรือที่เรียกว่ำ Digital Native 
มีศักยภำพเรียนรู้ทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ตั้งแต่อำยุประมำณ 7 ขวบ

ไม่ว่ำจะเป็นเด็กในยุคสมัยไหนต่ำงก็ชอบกำรเล่น ดังนั้น 

กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนรู้จะต้องสนุกจึงจะสำมำรถจูงใจให้
เด็กจดจ่อกับสิ่งนั้นได้ กำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ของ
เยำวชนในยุคดิจิทัลจึงได้น�ำเอำหลักกำรและกลไกของเกม 
(Gamification) เข้ำมำใช้ โดยกำรน�ำเอำพื้นฐำนควำมต้องกำร

ของมนุษย์มำเป็นแรงผลักดัน นั่นคือ ควำมต้องกำรประสบ
ผลส�ำเร็จ ควำมต้องกำรแข่งขันเพื่อเอำชนะ ควำมต้องกำรได้
รับกำรยอมรับ กำรแสดงออกถึงควำมเป็นตัวตน ควำม
ต้องกำรได้รับรำงวัลตอบแทน และกำรแสดงน�้ำใจให้แก่กัน 
สื่อกำรเรยีนรู้ที่มคุีณสมบตัเิช่นนี้จะช่วยจงูใจให้เดก็ๆ พยำยำม
ฝึกฝนทักษะคอมพิวเตอร์ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำจนเกิดควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรเรียนรู้อย่ำงรวดเร็ว

ปี 2007 MIT Media Lab ได้พัฒนำซอฟต์แวร์ชื่อ สแครตช์ 
(Scratch) เพื่อให้เด็กๆ และคนทั่วไปที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์
สำมำรถสร้ำงเกม แอนิเมชั่น งำนศิลปะ เพลง และเรื่องรำว
ของตัวเองในรูปแบบดิจิทัลและแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม
ออนไลน์ มีโครงกำรและกิจกรรมนับล้ำนๆ ที่เกิดขึ้นด้วย 
สแครตช์ ทั้งโครงงำนวทิยำศำสตร์ในโรงเรยีน กำร์ตูน กำรเล่น
เลโก้ เกมต่ำงๆ โพลทำงกำรเมอืง บทเรยีนตรโีกณมติอิอนไลน์ 

ตัวอย่างการป้อนชุดคำาสั่งง่ายๆ ให้แอนิเมชั่นทำางาน ปัจจุบันสแครตช์
รองรับการใช้งานเป็นภาษาไทยแล้ว
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กำร์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เวลำที่เด็กๆ เรียนเรื่อง
ตัวแปรในวิชำคณิตศำสตร์หรือวิทยำศำสตร์ พวกเขำอำจ 
เบื่อหน่ำยที่จะท�ำควำมเข้ำใจเพรำะมองไม่เห็นบริบทที่ม ี

ควำมหมำย แต่เดก็ซึ่งเล่นสนกุผ่ำนสแครตช์กลบัรู้สกึมหศัจรรย์
ที่ได้ใส่ตัวแปรอันเป็นเหตุแล้วเห็นผลลัพธ์ซึ่งส่งผลให้งำนของ
เขำเคลื่อนไหวได้ สแครตช์ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้กระบวนกำร
ออกแบบโดยกำรทดลองแนวคิดใหม่ๆ รู้จักแยกควำมคิดที่ 
ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่เรียบง่ำย รู้จักค้นหำและแก้ไข 
สิ่งที่ผดิพลำด หรอืแม้แต่เรยีนรู้ที่จะรบัมอืกบัควำมผดิหวงัเมื่อ
ผลงำนไม่ออกมำอย่ำงที่คำดไว้ 

Coding Club ของมหาอ�านาจเทคโนโลยี
ในสหรัฐอเมริกำ มีกำรพยำกรณ์ว่ำในปี 2022 ควำมต้องกำร
แรงงำนในสำยคอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นนับล้ำนอัตรำ รำยได้
ตลอดชีวิตของผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของผู้ที่จบสำขำอื่นถึง 40% ผู้ปกครอง 9 ใน 10 รำย 
ต้องกำรให้บุตรหลำนเรียนวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ แต่มี
โรงเรียนเพียง 1 ใน 4 เท่ำนั้นที่สอนวิชำนี้ เห็นได้ชัดเจนว่ำ
สังคมอนำคตก�ำลังขำดแคลนผู ้ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
คอมพิวเตอร์
 

กระแสควำมตื่นตวัเรื่องกำรส่งเสรมิให้เดก็เรยีนรู้กำรเขยีนโค้ด
ปรำกฏอย่ำงชดัเจนในสหรฐัอเมรกิำเมื่อปี 2013 เมื่อ Code.org 
ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหำก�ำไรได้ก่อตั้งขึ้น เป้ำหมำยคือ 

เพื่อขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึกำรเรยีนรู้วทิยำศำสตร์คอมพวิเตอร์ 
โดยเฉพำะกลุ่มนักเรียนหญิง นักเรียนผิวสี และนักเรียนจำก
หลำกหลำยเชื้อชำติวัฒนธรรม ด้วยควำมเชื่อว่ำเทคโนโลยี
สำมำรถมีส่วนช่วยในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและลดควำม
เหลื่อมล�้ำทำงสังคม

Code.org เริ่มต้นด้วยกำรจัดท�ำคลิปวิดีโอรณรงค์ให้สังคม
เห็นควำมจ�ำเป็นของกำรสอนให้เด็กเขียนโค้ด โดยผู้มีชื่อเสียง
ด้ำนเทคโนโลยีมำเป็นพรีเซนเตอร์ เช่น มำร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 
บิลล์ เกตส์ และแจ็ค ดอร์ซีย์ จำกนั้นได้รุกคืบเข้ำไปยัง
โรงเรียนโดยจัดแคมเปญ “Hour of Code” เพื่อกระตุ้นให้
โรงเรียนทดลองจัดกิจกรรมกำรเขียนโค้ด พร้อมทั้งได้จัดท�ำ
สื่อกำรเรียนรู้ที่ท�ำให้กำรเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์กลำยเป็น 

เรื่องง่ำยๆ แม้แต่เด็กๆ ยังสำมำรถสร้ำงผลงำนเสร็จได้ภำยใน 
1 ชั่วโมง นักเรียนที่สนใจสำมำรถเรียนคอร์สวิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์พื้นฐำนด้วยตนเองจำกเว็บไซต์ แบ่งเป็นคอร์ส
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ส�ำหรับเด็ก 4-6 ขวบ, 6 ขวบ-18 ปี, 8 ขวบ-18 ปี และ 
10 ขวบ-18 ปี

บริษัทด้ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ ได้ร่วมบริจำคเงินทุนจ�ำนวน
มหำศำลและสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน
หลำยแห่งที่เข้ำร่วมโครงกำร Hour of Code นอกจำกนี้ยังมี
กำรเปิดระดมเงินทุนผ่ำนเว็บไซต์ Crowdfunding ที่ชื่อ 
Indiegogo ซึ่งได้รับเงินสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ ไม่ใช ่
เพียงเด็กอเมริกันเท่ำนั้นที่ได้รับประโยชน์ แต่กิจกรรม Hour 
of Code ได้เกิดขึ้นทั่วโลกเกือบ 2 แสนกิจกรรม ในกว่ำ 180 
ประเทศ มีผู้เข้ำร่วมอำยุตั้งแต่ 4 ขวบ จนถึง 104 ปี

ฝันอันยิ่งใหญ่ของ Code.org คือกำรล็อบบี้ให้ทุกมลรัฐแก้ไข
หลกัสูตรกำรศกึษำของท้องถิ่น โดยบรรจุกำรสอนวทิยำศำสตร์

คอมพิวเตอร์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลำง เพื่อให้
เด็กตั้งแต่ชั้นอนุบำลจนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำมำรถเข้ำถึง
ควำมรู้อันเป็นพื้นฐำนของกำรสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี ปัจจุบัน
กำรขับเคลื่อนดังกล่ำวประสบควำมส�ำเร็จแล้วใน 28 มลรัฐ 
จำกทั้งหมด 50 มลรัฐ 

ไม่ใช่เรื่องยำกที่โรงเรียนจะเริ่มต้นปรับหลักสูตร เพรำะครู
สำมำรถดำวน์โหลดตัวอย่ำงหลักสูตรและคู่มือกำรสอนได้จำก
เว็บไซต์ นอกจำกนี้ Code.org ยังได้รวบรวมสื่อกำรเรียนรู้
จำกแหล่งอื่นเพื่อเป็นทำงเลือกให้กับครู ทั้งแบบฟรีและแบบมี
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ScratchEd, Tynker, Bootstrap, Project 
Lead the Way ฯลฯ ซึ่งมีกำรวิเครำะห์อย่ำงละเอียดว่ำ 
เครื่องมือแต่ละชนิดเหมำะกับกำรเรียนรู้ของเด็กช่วงวัยใด 
 

สื่อการเรียนรู้ของ Hour of Code ดัดแปลงตัวการ์ตูนมาจากเรื่องราว
ที่เด็กๆ ชื่นชอบ  เช่น Frozen, Angry Bird, Plant vs. Zombies 
และ Star War

ประธานาธบิดบีารัก โอบามา ให้ความสำาคญักับการส่งเสรมิให้เยาวชน
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย Hour of Code
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ในระยะเวลำเพียง 2 ปี Code.org เป็นก�ำลังหลักในกำรน�ำ
เนื้อหำควำมรู ้ที่จ�ำเป็นกับสังคมอนำคตเผยแพร่สู ่สังคม
อเมริกันในวงกว้ำง มุ่งเน้นอ�ำนวยควำมสะดวกให้ทั้งเด็กและ
ครูสำมำรถเข้ำถงึเครื่องมอืและควำมรู้ที่มปีระสทิธภิำพได้อย่ำง
ไม่มีอุปสรรค พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงใน
ระบบกำรศกึษำแบบค่อยเป็นค่อยไป ตำมควำมพร้อมของกำร
บริหำรของแต่ละท้องถิ่น 

Coding Club ในดินแดนผู้ดี
ด้ำนควำมเคลื่อนไหวของฟำกฝั่งประเทศอังกฤษ กำรสอน 

กำรเขียนโปรแกรมให้แก่เยำวชนแพร่หลำยสู่วงกว้ำงด้วยพลัง
กำรท�ำงำนของกลุ่มอำสำสมัครและองค์กรที่อยู ่นอกระบบ
โรงเรียน ปี 2012 Code Club ก่อตั้งขึ้นเพื่อทดลองสอน 

กำรเขียนโปรแกรมหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนอำยุ 9-11 ปี 
อำสำสมัครกระจำยกันท�ำงำนในโรงเรียนกว่ำ 3,500 แห่งทั่ว
อังกฤษ ครอบคลุมนักเรียนกว่ำ 5 หมื่นคน Code Club ยัง
ได้จัดหำสื่อกำรเรียนรู ้เพื่อให้เด็กหัดเขียนโปรแกรมเกม 
เว็บไซต์ และแอนิเมชั่น รวมทั้งจัดอบรมทักษะกำรสอน
คอมพิวเตอร์ให้กับครูระดับประถมศึกษำ 

อกีองค์กรหนึ่งซึ่งท�ำงำนร่วมกบัโรงเรยีนกค็อืบรษิทัเทคโนโลยี
ยักษ์ใหญ่ เดล (Dell) ซึ่งได้ออกแบบแอพพลิเคชั่น App for 
Good ให้เป็นสะพำนเชื่อมประสำนระหว่ำงอำสำสมัคร 
กับโรงเรียนมัธยม เพื่อที่จะเข้ำไปสอนนักเรียนให้สร้ำง 
แอพพลิเคชั่นด้วยตนเอง ทุกปีจะมีกำรจัดประกวดผลงำน 

แอพพลิเคชั่นจำกฝีมือของเด็กๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 
2010 มีผู้เชี่ยวชำญจำกวงกำรอุตสำหกรรมดิจิทัลเข้ำร่วม
ท�ำงำนจิตอำสำกว่ำ 1,200 คนจำกกว่ำ 40 ประเทศทั่วโลก
 

อังกฤษเป็นประเทศแรกของโลกที่บรรจุวิชำวิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรทุกระดับชั้น เด็กทุกคนที่ผ่ำน 

กำรศึกษำภำคบังคับตั้งแต่ 5 ขวบจนถึง 16 ปี จะได้เรียนรู้
กำรเขียนโค้ด ตรรกะง่ำยๆ ส�ำหรับใช้ภำษำคอมพิวเตอร์ และ
กำรแก้ปัญหำด้ำนคอมพิวเตอร์ กำรเรียนรู้แบ่งออกเป็น 

4 ระยะ ผลลัพธ์ที่คำดไว้ก็คือ เมื่อเรียนรู้ระยะที่ 1 จบแล้ว 
นักเรียนจะสำมำรถใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงปลอดภัยและมี
วิจำรณญำณ โดยสำมำรถสร้ำงและแก้ปัญหำด้ำนโปรแกรม
อย่ำงง่ำยๆ ในระยะที่ 2 เด็กๆ จะได้เรียนรู้กำรออกแบบและ

ผลงานแอพพลิเคชั่นของเด็กๆ ที่ได้รับรางวัลจากบริษัทเดล
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แม้ว่ำกำรบงัคบัใช้หลกัสูตรใหม่จะท�ำให้เกดิควำมเปลี่ยนแปลง
ทั้งองคำพยพของระบบกำรศึกษำ แต่ในอีกด้ำนหนึ่งก็มีเสียง
สะท้อนอย่ำงรุนแรงของครูถงึควำมไม่พร้อม เพรำะยงัขำดกำร
พัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรสอนตำมแนวทำงที่ถูกก�ำหนด
ไว้ จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ มีครูเพียง 15% ที่รอบรู้และใช้งำน
คอมพวิเตอร์ได้อย่ำงคล่องแคล่ว ครูส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วย ไม่มี
ควำมสุข และมองไม่เห็นหนทำงที่จะพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
แบบใหม่ และมีครูเพียง 40% ที่เชื่อมั่นว่ำตนมีควำมรู้ดีพอที่
จะท�ำงำนตำมภำรกิจที่ได้รับ ในขณะที่เด็กจ�ำนวนไม่น้อยมี
ควำมคล่องแคล่วในกำรใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ (Tech Savvy) 
ก้ำวล�้ำไปกว่ำครู ห้องเรียนจึงอำจเป็นสิ่งที่น่ำเบื่อส�ำหรับ 
พวกเขำ ระบบกำรศึกษำของอังกฤษจึงยังมีควำมท้ำทำยรออยู่
ข้ำงหน้ำ

Coding Club ขวัญใจมหาชน 
สัญชาติไอริช
ชมรมกำรเขียนโค้ดที่มีสำขำกว้ำงขวำงที่สุดในโลกเวลำนี้คือ 
Coder Dojo สำขำแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 ที่ศูนย์ซอฟต์แวร์
แห่งชำต ิเมอืงคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์ โดยสนบัสนนุให้เดก็ๆ 
อำยรุะหว่ำง 7-17 ปี ได้พฒันำทกัษะกำรเขยีนโค้ดคอมพวิเตอร์ 
เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น คนจ�ำนวนมำกเดินทำงไกลจำกเมือง
ดับลินมำเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ ท�ำให้หลังจำกนั้น 

ไม่นำนจึงต้องเปิดสำขำที่เมืองหลวงด้วย 
 

เขียนโปรแกรมแบบเฉพำะเจำะจงยิ่งขึ้น เช่น กำรควบคุมและ
บังคับวัตถุด้วยคอมพิวเตอร์ กำรเรียนรู้ระยะที่ 1 และ 2 นี้ 
อยู่ในหลักสูตรระดับประถมศึกษำ เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษำ 
เข้ำสู่กำรเรียนรู้ระยะที่ 3 จะสนับสนุนให้เด็กเข้ำใจระบบกำร
คิดค�ำนวณที่อยู่เบื้องหลังโลกคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ฮำร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติกำรที่หลำกหลำย และวิธีกำร
สื่อสำรกับระบบเหล่ำนั้น ส่วนระยะที่ 4 จะเป็นกำรเรียนรู้แบบ
เปิดซึ่งให้อิสระแก่ผู้เรียนในกำรเลือกเนื้อหำกำรเรียน โดย 

มุ ่งไปที่ทักษะคอมพิวเตอร์ระดับสูงและอำชีพกำรงำนใน
อนำคต 
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กระบวนกำรเรยีนรู้ของ Coder Dojo แตกต่ำงไปจำกกำรเรยีน
คอมพวิเตอร์ในห้องเรยีน ด้วยควำมเชื่อพื้นฐำนว่ำ หำกเยำวชน
มีโอกำสได้ใช้เวลำด้วยกันในสถำนที่ปลอดภัย แวดล้อมไป 

ด้วยบรรยำกำศแบบร่วมมือ พวกเขำจะมีควำมสำมำรถเรียนรู้
สิ่งที่สนใจได้ด้วยตนเอง และยังคอยช่วยเหลือเพื่อนๆ ให้ได้
เรยีนรู้ไปด้วยกนั นอกเหนอืไปจำกกำรเรยีนรู้ทกัษะคอมพวิเตอร์ 
Coder Dojo ยังมุ่งให้เด็กๆ ได้พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ส�ำนึกของกำรอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน กำรท�ำงำนแบบร่วมมือกัน 
และมองเห็นประโยชน์ของกำรเขียนโค้ดที่จะสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงสรรค์ให้กับสังคมอนำคต 

ที่ Coder Dojo Erode ประเทศอินเดีย เด็กๆ ได้เรียนรู้คำาสั่งการ
เขียนโค้ดจากผังจำาลองซึ่งวาดไว้บนลานวัด
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เด็กๆ ได้รับกำรสนับสนุนให้รู้จักค้นหำเนื้อหำและเครื่องมือ
เพื่อใช้ในกำรท�ำงำนด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งรวบรวม
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่เปิดกว้ำงและมีคุณภำพมำกมำย เช่น 
Codecademy และ Nominet Trust 100 นอกจำกนี้ก็ยังม ี
Minecraft Edu ซึ่งช่วยให้แรงบนัดำลใจและท�ำให้กระบวนกำร
เรียนรู้ผ่ำนเกมสนุกๆ ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง

Coder Dojo เป็นเหมือนแฟรนไชส์ของ Coding Club ที่ไม่
แสวงหำผลก�ำไร ผู้ประกอบกำรที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นสำมำรถ
ก่อตั้ง Coder Dojo ได้เองตำมค�ำแนะน�ำจำกคูม่อื ซึ่งมทีั้งด้ำน
กำรตั้งทีมงำน กำรจัดกำรสถำนที่ กำร
วำงแผนด�ำเนินงำน แนวทำงกำรโปรโมท 
เครื่องมอืและคลงัควำมรู้ที่จ�ำเป็นในกำรสอน
เด็กเขียนโค้ด ปัจจุบัน Coder Dojo มีสำขำ
เกือบพันแห่งในกว่ำ 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง
ล้วนขับเคลื่อนด้วยโปรแกรมเมอร์อำสำ
สมัคร และกลำยเป็นหนึ่งในปรำกฏกำรณ์
ส�ำคญัที่ถกูจำรกึไว้ในหน้ำประวตัศิำสตร์ของ
ยุคดิจิทัล
 

The Fourth Literacy
for All
มิตช์ เรสนิก (Mitch Resnick) หนึ่งในทีม
งำนผู้พัฒนำซอฟต์แวร์สแครตช์กล่ำวว่ำ 
เยำวชนจ�ำนวนมำกในวันนี้คุ้นเคยกับใช้งำน

เทคโนโลยสีมยัใหม่ แต่มน้ีอยมำกที่จะสำมำรถรเิริ่มสร้ำงสรรค์
และแสดงตัวตนออกมำผ่ำนเทคโนโลยี เปรียบเสมือนว่ำ
เยำวชนเหล่ำนั้นสำมำรถอ่ำนออกแต่ไม่สำมำรถเขียนได้ กำร
เรียนรู ้กำรเขียนโค ้ดจะช ่วยเป ิดโอกำสในกำรเรียนรู  ้
สิ่งอื่นๆ อีกมำกมำย ช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำองค์กรและเว็บไซต์
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทักษะกำรเขียน
โปรแกรมจึงเกิดขึ้นนับร้อยแห่ง และมีผู ้เชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีมำกมำยที่พร้อมจะอุทิศเวลำเพื่อวำงรำกฐำนอัน 

ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมวันพรุ่งนี้
 

Digital

Literacy

Functional
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Creativity
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thinking and 
evaluation
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social

understanding

Collaboration
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to find and
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Effective
communication
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กรณีตัวอย่ำงข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของกำรเรียนรู้
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเริ่มจะมุ่งไปสู่กำรรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) ที่เป็นมำกกว่ำเรื่องกำรสอนทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ หำกแต่มีมิติหลำกหลำยและ
ครอบคลุมไปถึงกำรส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ และ
มวีจิำรณญำณในกำรน�ำเทคโนโลยมีำใช้ในชวีติประจ�ำวนัอย่ำง
เหมำะสม มองเห็นโอกำสและควำมท้ำทำยอันเป็นผลมำจำก 

ยุคดิจิทัล มีส�ำนึกทำงสังคม มีควำมเข้ำใจข้ำมวัฒนธรรม 

รวมทั้งมทีกัษะในกำรท�ำงำนร่วมกบัผู้อื่น ดงันั้นจงึไม่จ�ำเป็นว่ำ
เด็กที่ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ดังกล่ำวจะเติบโตขึ้นมำแล้วต้อง
ประกอบอำชีพในสำยงำนดิจิทัลเสมอไป เพรำะในระหว่ำง
หนทำงของกำรเรียนรู้นั้น พวกเขำได้รับทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เรียบร้อยแล้ว

แหล่งข้อมลู 
https://scratch.mit.edu/about/
https://code.org/about
https://coderdojo.com/
https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=en#t-771384
http://www.forbes.com/sites/nickmorrison/2013/12/27/teach-kids-how-to-code-and-you-give-them-a-skill-for-

life/#6a86c99f13cb
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study/

national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study

ภำพจำก
http://www.bbc.com/news/business-26437730
http://www.techonemedia.com/hour-of-code-event-2014/
http://socialtech.org.uk/blog/a-global-movement-of-free-coding-clubs-for-young-people/
http://www2.futurelab.org.uk/resources/documents/handbooks/digital_literacy.pdf
http://www.thesharpproject.co.uk/assets/coder-dojo-header-2500x660.jpg
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ครั้งหนึ่งกำรอ่ำนออกเขียนได้ (literacy) มีนิยำมครอบคลุม
ทักษะกำรเรียนรู้ 3 ด้ำน คือ กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
ค�ำนวณ แต่ในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีแนวคิดให้ 
เพิ่ม ‘กำรรู้ดจิทิลั’ (Digital Literacy) เป็นทกัษะกำรอ่ำนออก
เขียนได้ด้ำนที่สี่

ประเทศไทยตระหนักถึงกำรเตรียมพร้อมสังคมในกำรก้ำวสู่
ยุคโลกำภิวัตน์มำนำนนับสิบปี ด้วยกำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีและกำรส่งเสริมให้เกิดทักษะกำร 
เรียนรู้ไอซีทีซึ่งอำจพิจำรณำขอบเขตงำนได้เป็น 4 ระยะ 

ระยะที่หนึ่ง กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงเทคโนโลย ี
ด้วยกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น ศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
และห้องสมุดที่ทนัสมยั เนื่องจำกในอดตีอุปกรณ์คอมพวิเตอร์

และค่ำบริกำรเครือข่ำยมีรำคำสูง แต่ปัจจุบันนี้แหล่งเรียนรู้
กระจำยตวัออกไปค่อนข้ำงทั่วถงึประกอบกบัเทคโนโลยมีรีำคำ
ถูกลง จึงกล่ำวได้ว่ำประเด็นปัญหำอุปสรรคในกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยีของไทยได้คลี่คลำยลงแล้วเป็นล�ำดับ

ระยะที่สอง กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิธีใช้งำนเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น กำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต 
กำรใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อกำรท�ำงำน กำรใช้แผนที่น�ำทำง 
กำรสื่อสำรด้วยอีเมลและโซเชียลมีเดีย ฯลฯ เยำวชนรุ่นใหม่
ซึ่งเป็นชนรุ่นดิจิทัล (digital native) ต่ำงก็คุ้นเคยกับกำรใช้
เครื่องมือดิจิทัลพื้นฐำนเหล่ำนี้เป็นอย่ำงดี ทั้งยังมีโอกำสได้
เรียนรู้ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์จำกสถำบันกำรศึกษำ ส่วน 
คนรุ่นก่อนยุคมิลเลนเนียมซึ่งเป็นผู้อพยพทำงดิจิทัล (digital 
immigrant) จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเองหรือผ่ำนระบบ 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและนอกระบบโรงเรียน

การรู้ดิจิทัลกับทักษะไอที
เพื่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
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ระยะที่สำม กำรสนับสนุนให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีไปประยุกต์
ใช้ในทำงที่สร้ำงสรรค์ แก้ปัญหำในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้ง 
ยกระดับกำรท�ำงำนหรือคุณภำพชีวิต อำทิ กำรซื้อขำย 
ทำงอินเทอร์เน็ต กำรออกแบบงำนศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
กำรตลำดออนไลน์ ฯลฯ ผู้ใช้งำนเทคโนโลยีที่มีทักษะในเชิง
ประยกุต์หรอื “smart user” คอืกลไกส�ำคญัของกำรเพิ่มมลูค่ำ
ในกำรผลิต ซึ่งเป็นหลักกำรของเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบำล 
วำงเป้ำหมำยว่ำจะให้เกิดขึ้นในอีก 3-5 ปีข้ำงหน้ำ

ระยะที่สี่ กำรสร้ำงนักพัฒนำ (developer) ซึ่งมีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรเขียนโปรแกรมส�ำหรับสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมใหม ่ๆ ในหลำยประเทศได ้ส ่ ง เสริมทักษะ 
กำรเขยีนค�ำสั่ง (coding) และโปรแกรมมิ่งให้กบัเยำวชนตั้งแต่
ยังเล็ก เนื่องจำกเล็งเห็นควำมส�ำคัญของคนกลุ่มนี้ในฐำนะผู้ที่
จะเปลี่ยนแปลงสังคมจำก “ผู้บริโภคเทคโนโลยี” ไปสู่ “ผู้ผลิต

เทคโนโลย”ี ซึ่งจะสร้ำงควำมได้เปรยีบในเชงิเศรษฐกจิ ส�ำหรบั
ประเทศไทย กำรสร้ำงทักษะดังกล่ำวนี้เริ่มได้รับกำรส่งเสริม
จำกหน่วยงำนเอกชนและสถำบันอุดมศึกษำเพิ่มมำกขึ้น 

แต่ยงัขำดแนวทำงที่ชดัเจนในกำรบรรจุไว้ในกจิกรรมกำรเรยีน
กำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 

กำรส่งเสริมทักษะดิจิทัลทั้ง 4 ระยะไม่จ�ำเป็นต้องเกิดขึ้นแบบ
เรียงตำมล�ำดับ หำกแต่กำรส่งเสริมให้ประชำชนส่วนใหญ่ 
เข้ำถึงเทคโนโลยีและมีทักษะกำรใช้งำนที่คล่องแคล่วและ
สร้ำงสรรค์ จะเป็นบันไดไปสู่กำรสร้ำงนักพัฒนำด้ำนไอทีได ้

ง่ำยขึ้น 

บทบำทของภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมส่งเสริมทักษะ
ดิจิทัล มีหลำยกรณีตัวอย่ำงที่น่ำสนใจดังต่อไปนี้
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แท็บเล็ตโรงเรียน OTPC 
โครงกำรแท็บเล็ตพีซีเพื่อกำรศึกษำไทยเป็นนโยบำยรัฐบำลที่
เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2555 เป็นกำรจัดซื้อแท็บเล็ตระบบ
ปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ทั่วประเทศ สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีซึ่งอุปกรณ์
โมบำยจะมีอิทธิพลกับชีวิตของคนทุกคนมำกขึ้น และเป็น
เครื่องมือส�ำหรับเปิดโลกทัศน์ในกำรเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ

แต่ในทำงปฏิบัตินโยบำยดังกล่ำวมีปัญหำและอุปสรรคเกิดขึ้น
นำนัปกำร ตั้งแต่กระบวนกำรจัดซื้อโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งล็อต 
ปี 2556 ซึ่งถกูตรวจสอบเรื่องกำรฮั้วประมลู และผู้ขำยบำงรำย
ขอยกเลิกสัญญำ ท�ำให้กำรส่งมอบเครื่องให้กับโรงเรียน 

บำงเขตมีควำมล่ำช้ำไม่ทันกับกำรเรียนกำรสอนในภำคกำร
ศึกษำนั้น หลังจำกอุปกรณ์ถูกแจกจ่ำยไปเพียงปีเดียวมียอด
เครื่องช�ำรุดกว่ำ 8.6 แสนเครื่องหรือรำว 30% กำรส่งเครื่อง
คืนเพื่อซ่อมจึงท�ำให้โอกำสในกำรเรียนรู้ของเด็กๆ ขำดหำยไป 
และเครื่องที่รอซ่อมในที่สุดก็กลำยเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์

บทเรียนส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งของโครงกำรนี้ก็คือปัญหำควำม
พร้อมด้ำนเนื้อหำสำระส�ำหรับกำรเรียนรู้ เนื่องจำกเนื้อหำที่
บรรจุในอุปกรณ์แท็บเล็ตส่วนใหญ่เป ็นเพียงกำรสแกน 
ต�ำรำเรียนมำไว้ในเครื่อง แต่ขำดแอพพลิเคชั่นเนื้อหำสำระที่
ดึงดูดและสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ตำมช่วงวัย นอกจำกนั้น
เครื่องแท็บเล็ตที่แจกจ่ำยให้ในปีแรกยังล็อคไม่ให้นักเรียน 

เข้ำใช้ search engine เพื่อสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต เพรำะ 
เกรงว่ำเด็กจะน�ำไปใช้ในทำงที่ไม่เกิดประโยชน์

ในปี 2558 รัฐบำลชุดใหม่ประกำศให้มีกำรเรียกคืนแท็บเล็ต
จำกโครงกำรดังกล่ำวไม่ให้มีกำรถือครองเป็นส่วนตัว เพื่อน�ำ
มำตรวจเช็คสภำพและแจกจ่ำยให้กับห้องเรียนที่ขำดแคลน 
โดยวำงแนวทำงให้น�ำงบประมำณที่เหลือไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์
รับสัญญำณอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนตำมควำมจ�ำเป็น
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แปลงโฉม ‘ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน’ 
เป็น ‘ศูนย์ดิจิทัลชุมชน’ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเป็นกลไกหลักของภำครัฐที่สร้ำง
ควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์ให้กับประชำชน 

ทั้งประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ไอซีที)* ได้ด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี 2550 ด้วย 
กำรสนบัสนนุกำรตั้งศนูย์ในพื้นที่ชมุชน ซึ่งอำจจะเป็นโรงเรยีน 
ที่ท�ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ กศน. หรืออำคำร
ใจกลำงหมู ่บ้ำน มีกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อบรม 

เจ้ำหน้ำที่ดูแลศูนย์ และอุดหนุนค่ำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
ในปีแรก จำกนั้นแต่ละศูนย์จะต้องบริหำรจัดกำรเอง

ปัจจุบันศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชนมี 1,980 แห่งทั่วประเทศ 
แบ่งตำมศักยภำพออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ A ร้อยละ 

* ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14.3 ระดับ B ร้อยละ 40.8 ระดับ C ร้อยละ 34.4 ระดับ D 
ร้อยละ 0.1 ที่เหลือยังประเมินผลไม่ได้

ในปี 2559 กระทรวงไอซทีมีนีโยบำยยกระดบัศนูย์ไอซทีชีมุชน
ซึ่งเน้นให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มุ ่งพัฒนำทักษะกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อกำรเรียนรู ้
ตำมอัธยำศัยและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ โดยคัดเลือก
ศูนย์เกรด A และเกรด B ที่มีควำมพร้อม 268 แห่ง แปลง
โฉมเป็น “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” อีกทั้งยังมีแนวทำงที่จะปรับ
เปลี่ยนบรรยำกำศของศูนย์จำกห้องที่มีคอมพิวเตอร์เรียงรำย
เหมือนห้องเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีพื้นที่ในกำรพูดคุย 
และมีบรรยำกำศที่เชิญชวนให้ผู้คนมำแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
มีปฏิสัมพันธ์กันมำกยิ่งขึ้น 
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เน็ตอาสา เช่ือมโยงคน
ขยายโอกาส พัฒนาอาชีพ
Connect the Unconnected เป็นโครงกำร CSR ของดีแทค 
ที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีที่คล่อง-
แคล่วได้ร่วมท�ำงำนอำสำ พบปะกับชำวบ้ำนในชนบทด้วยกำร
เดินไปหำถึงประตูบ้ำนเพื่อแนะน�ำวิธีกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน 

และอินเทอร์เน็ต โจทย์ส�ำคัญของโครงกำรมี 3 ด้ำนคือ 
กำรเชื่อมโยงคนในครอบครัวเข้ำด้วยกัน กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในชุมชน และกำรสร้ำงอำชีพและเพิ่มมูลค่ำ 
ให้ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ที่น่ำสนใจได้แก่ กรณีครอบครัวชำวประมงอ�ำเภอ 
บำงพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเรียนรู้กำรสร้ำงเฟซบุ๊คแฟนเพจ 
เพื่อใช้ขยำยตลำด ช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยให้ซื้อสินค้ำ 
จำกชำวประมงโดยตรง กรณชุีมชนบ้ำนกร่ำง จงัหวดัพษิณุโลก 
ซึ่งผู้น�ำชุมชนเรียนรู้กำรใช้ไลน์กรุ๊ปเพื่อสื่อสำรข่ำวภำยใน 

ชุมชน เช่น กำรเรียกประชุม กำรระดมควำมร่วมมือ และ 
กำรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำย กรณีวิสำหกิจชุมชนอ�ำเภอสำรภ ี
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเรียนรู้แอพพลิเคชั่น Farmer Info 
แหล่งข้อมูลที่ตอบสนองควำมจ�ำเป็นให้แก่เกษตรกร เช่น กำร
ตรวจสอบรำคำกลำงพชืผลเกษตร ร้ำนค้ำออนไลน์ และควำมรู้ 
ด้ำนกำรเพำะปลูก กรณีครู กศน. อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร 
ซึ่งเรียนรู้กำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ปรับปรุง
เนื้อหำกำรเรียนกำรสอนและต่อยอดอำชีพ รวมทั้งสนับสนุน
ให้นักศึกษำ กศน. ได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตัวเอง

แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ห่างไกล
แต่เป็นไปได้ 
แม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ห่ำงไกลและทุรกันดำรที่สุด 
ประชำกรมีรำยได้ต่อหัวต�่ำ อีกทั้งยังมีควำมเหลื่อมล�้ำในกำร
เข้ำถึงควำมรู้และสำรสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติหรือ NECTEC จึงได้ริเริ่มโครงกำร
แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ขึ้น เมื่อปี 2549 เพื่อเปลี่ยนเมือง 
หลังเขำให้กลำยเป็นหุบเขำไฮเทค 
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โครงกำรย่อยประกอบด้วย โครงกำรพฒันำทกัษะคอมพวิเตอร์
ของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ โครงกำรพัฒนำ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์เมืองในหมอก โครงกำรน�ำร่องระบบ
เตือนภัยดินถล่ม โครงกำรสื่อสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกำร
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมและควำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์เทคโนโลยี
ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนกิส์และอนิเทอร์เนต็ ทั้งนี้ ในปี 2553 รฐับำล
ญี่ปุ่นได้สนับสนุนระบบกำรสื่อสำรที่ครอบคลุมพื้นที่ห่ำงไกล
โดยไม่ต้องใช้สำยเชื่อม (WiMAX) ท�ำให้โรงเรียน หน่วยงำน
รำชกำร และองค์กรส่วนท้องถิ่น 3 อ�ำเภอหลักมีอินเทอร์เน็ต
ใช้แม้ว่ำจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มสีญัญำณโทรศพัท์ ได้แก่ อ�ำเภอปำย 
อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอแม่สะเรียง

แนวคิดเชิงกลยุทธ์ของแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์มี 3 ด้ำนคือ 
สร้ำงคน ด้วยกำรอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์ อบรมกำรเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ภำษำซ ีอบรมกำรออกแบบคอมพวิเตอร์
กรำฟิกให้กับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยและครูสอน 

วิชำคอมพิวเตอร์ สร้ำงงำน โดยบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งเติบโตมำ
พร้อมๆ กับแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ มีบทบำทในกำรรับงำน
ด้ำนกำรพฒันำเทคโนโลยจีำกกรุงเทพฯ ส่งต่อมำให้เยำวชนใน
แม่ฮ่องสอนได้ท�ำ และจัดฝึกอบรมพัฒนำทักษะอำชีพไอที 
รวมทั้งให้ทุนกำรศึกษำ สร้ำงเครือข่ำย เกิดเป็นควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนำเอกชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบกำรในจังหวัด 
รวมแล้วนับสิบองค์กร

Doug Belshaw ได้สร้ำงโมเดล The 8 elements of 
digital literacy เพรำะมองเหน็ข้อจ�ำกดัของกำรสอนทกัษะ
ดิจิทัลที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้อย่ำงห้องสมุด 

ซึ่งมุ่งให้กำรเรียนรู้เพียงด้ำนเดียวคือด้ำนควำมรู้ (Cogni-
tive) แต่ยงัขำดมุมมองอย่ำงเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงให้เหน็
คุณลักษณะที่ควรจะเป็นของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ซึ่งยังมี 
องค์ประกอบอื่นๆ อีกหลำยด้ำน ได้แก่
1. วิถีชีวิต (Cultural) คือควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ของโลกอินเทอร์เน็ตและสิ่งแวดล้อมดิจิทัล เช่น กำร 

ขอนแก่นเมกเกอร์คลับ

คุณลักษณะ 8 ประการของการรู้ดิจิทัล 
(The 8 elements of digital literacy)
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รู้ว่ำควรจะมพีฤตกิรรมในโลกออนไลน์อย่ำงไร เข้ำใจบรบิท
ของโลกออนไลน์แต่ละแห่งซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน สำมำรถ
แยกแยะควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 

2. ควำมรู้ (Cognitive) เป็นเรื่องของทักษะไอที คือสำมำรถ
ใช้งำนอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ 
อย่ำงหลำกหลำย มีควำมคุ้นเคยกับฟีเจอร์ทั่วไปของ 
เครื่องมือดิจิทัลซึ่งจะท�ำให้สำมำรถเรียนรู้ซอฟต์แวร์ที่ 
ไม่เคยใช้มำก่อนได้ มีควำมเข้ำใจแนวคิดหรือสัญลักษณ์
ของโลกดิจิทัล เช่น แท็ก แชร์ แฮชแท็ก

3. กำรใช้งำน (Constructive) เข้ำใจเรื่อง “กำรสร้ำงสรรค์
ผลงำน” ในสิ่งแวดล้อมดิจิทัล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน�ำ
เนื้อหำของผู้อื่นมำใช้งำนอย่ำงเหมำะสม สำมำรถใช้งำน
เทคโนโลยีอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ เคำรพในทรัพย์สินทำง
ปัญญำของผู้อื่น จ�ำแนกได้ระหว่ำงกำรน�ำงำนของผู้อื่นมำ
ท�ำซ�้ำและประยุกต์ใช้

4. กำรสื่อสำร (Communicate) เข้ำใจวัตถุประสงค์ที่ 
หลำกหลำยของเครื่องมือออนไลน์ชนิดต่ำงๆ และรู้จัก 
ที่จะสื่อสำรในพื้นที่ดิจิทัลอย่ำงเหมำะสมกับค่ำนิยมและ 
อัตลักษณ์ของแต่ละแห่ง

5. ควำมเชื่อมันในตัวเอง (Confident) เกี่ยวกับควำมรู้สึกมี
ส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนดิจิทัล มีกำรแบ่งปัน

ควำมรู้หรอืแลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ในพื้นที่ดจิทิลัสำธำรณะ 
เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิถีชีวิตในโลกออนไลน์และ
โลกออฟไลน์ 

6. กำรสร้ำงสรรค์ (Creative) เรียนรู้วิธีกำรสร้ำงสรรค ์

แนวทำงใหม่ๆ โดยใช้เครื่องมือและบริบทแบบดิจิทัล 
สำมำรถจินตนำกำร คิดวิเครำะห์ และเพิ่มคุณค่ำ จน
สำมำรถสร้ำงสรรค์เป็นนวตักรรม และแบ่งปันควำมรู้ให้แก่
ผู้อื่น

7. กำรวิเครำะห์และประเมินค่ำ (Critical) มีควำมใกล้เคียง
กบัทกัษะสำรสนเทศและกระบวนกำรวจิยั ได้แก่ทกัษะกำร
ตั้งค�ำถำมอย่ำงมีเหตุผล วิเครำะห์ พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วน 
และประเมินค่ำเนื้อหำหรือเครื่องมือดิจิทัล รู้จักค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้จักจ�ำแนกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ
และไม่น่ำเชื่อถือ

8. กำรมีส่วนร่วม (Civic) รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 
ขับเคลื่อนสิ่งที่กว้ำงไกลกว่ำเรื่องของตนเอง เช่น เข้ำใจ 
ถึงสิทธิและควำมรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในประเด็นด้ำน
ประชำธิปไตยผ่ำนช่องทำงของโลกออนไลน์ และเตรียม
พร้อมที่จะมส่ีวนร่วมอย่ำงเตม็ตวัในกำรเปลี่ยนแปลงสงัคม
ที่ด�ำรงชีวิตอยู่จริง

ขอนแก่นเมกเกอร์คลับ
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บณัฑติ นลิอุดมศกัดิ์ นกัธุรกจิชำวแม่ฮ่องสอนและผู้ประสำน-
งำนโครงกำรกล่ำวถึงประโยชน์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับว่ำ 
“คนแม่ฮ่องสอบเรียนจบแล้วมักออกไปท�ำงำนที่จังหวัดอื่น 
เหลอืแต่คนสูงอำยกุบัเดก็อยูใ่นชมุชน ไอทเีป็นศำสตร์ที่ท�ำงำน
ที่ไหนก็ได้ เขำสำมำรถท�ำเว็บไซต์หรือเขียนซอฟต์แวร์แล้ว 
ก็ส่งงำนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต โดยที่ยังอำศัยอยู่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำงหนึ่งและท�ำให้
สังคมน่ำอยู่ยิ่งขึ้น”

บรรยำกำศกำรส่งเสริมทักษะไอทีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 
คึกคักขึ้น เป็นแรงผลักดันให้มีกำรปรับปรุงอำคำรเชิงพำณิชย์
ของเทศบำลให้กลำยเป็นศนูย์พฒันำทกัษะและกำรเรยีนรู้ ICT 
ซึ่งเป็นศูนย์กลำงท�ำหน้ำที่จัดหลักสูตรพัฒนำทักษะดิจิทัลเป็น
ประจ�ำสม�่ำเสมอทุกสัปดำห์ให้กับผู้ใช้บริกำรหลำกหลำยกลุ่ม 
ทั้งผู้ที่ต้องกำรทักษะระดับพื้นฐำนและผู้ที่ต้องกำรต่อยอด 

ไปสู่นักพัฒนำไอทีในอนำคต 

โครงกำรแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ได้รับรำงวัลโครงกำรดีเด่น 

ของชำติ สำขำพัฒนำเศรษฐกิจ ประจ�ำปี 2557 โดยยังคง
ด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 11 และมีกำรจัดกิจกรรม
นิทรรศกำรและกำรน�ำเสนอผลงำนของเยำวชนที่เข้ำร่วม
โครงกำรเป็นประจ�ำทุกปี
  

ภูเก็ต ต้นแบบเมืองดิจิทัล 
ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่เติบโตและเป็นที่รู้จักใน
ระดับสำกล เป็นตัวกระตุ้นควำมต้องกำรเทคโนโลยีดิจิทัล 
จนท�ำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีควำมทันสมัยเป็นรองเพียงแค่
กรุงเทพฯ ที่ผ่ำนมำภำครัฐได้ระดมโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศลงไปที่ภูเก็ตมำกมำย ทั้ง Phuket Digital 
Paradise โครงกำร Phuket ICT City และล่ำสุดโครงกำร 
Phuket Smart City นอกจำกนี้ยังมีกำรก่อตั้งศูนย์พัฒนำ
ทกัษะและกำรเรยีนรู้ ICT และส�ำนกังำนส่งเสรมิอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชำติ (SIPA) สำขำภูเก็ต นับว่ำเป็นจังหวัด 
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ซึ่งมีทิศทำงกำรพัฒนำและหน่วยงำนเจ้ำภำพที่ชัดเจนในกำร 
ขับเคลื่อนงำนส่งเสริมทักษะไอท ี

ทุกวนันี้ ภเูกต็มองก้ำวข้ำมไปถงึเรื่องกำรสร้ำงผู้ใช้งำนเทคโนโลยี
ที่ชำญฉลำดหรือ smart user เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน
นวัตกรรมของเมืองอัจฉริยะหรือสมำร์ทซิตี้ที่มีควำมเป็น 
รูปธรรมมำกขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งกำรสร้ำงนักพัฒนำไอที ซึ่งอำจ
กล่ำวได้ว่ำภูเก็ตมีควำมพร้อมในกำรก้ำวไปสู่อุตสำหกรรม
ดิจิทัลได้ไม่ยำก

ประชำ อัศวธีระ ผู้จัดกำร SIPA ภูเก็ต กล่ำวถึงจุดแข็งของ 
Tech Startup ในภูเก็ตว่ำ “แม้ว่ำที่นี่จะมีนักพัฒนำจ�ำนวน
ไม่มำกเพรำะเป็นจังหวัดที่มีประชำกรน้อย แต่คนรุ่นใหม่ของ
ภูเก็ตมีมุมมองที่แหลมคมและตีโจทย์แตก โดยเฉพำะเรื่อง 

กำรท่องเที่ยว เพรำะเขำอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใช้งำน หลำยคนอยู่ 
ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวอยู่แล้วและผันตัวมำเป็น Startup 
จึงสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ตัวอย่ำงเช่น Travelism ซึ่งเป็นตู้อัตโนมัติที่นักท่องเที่ยว
สำมำรถจองที่พัก ซื้อแพ็คเกจทัวร์ และดูโปรโมชั่นต่ำงๆ และ
ยงัมแีอพพลเิคชั่นกำรท่องเที่ยวภเูกต็ส�ำหรบันกัท่องเที่ยวที่นยิม
เดินทำงท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT- Foreign Individual 
Tourist)”

แหล่งเรียนรู้ทักษะดิจิทัลแห่งใหม่ล่ำสุดของภูเก็ตคือ Phuket 
Smart City Innovation Park เป็นสื่อกลำงที่ให้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเรื่องสมำร์ทซิตี้ ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกำรใน 

ท้องถิ่นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต รวมทั้ง
อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรลงทุนร่วมกับ BOI 
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นักเขียนโค้ดรุ่นจ๋ิว
ทักษะดิจิทัลขั้นสูงสุดนั้นคือควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับกำรอ่ำนกำรเขียนหนังสือ 
ก็คล้ำยกับควำมสำมำรถเป็นนำยภำษำ จนน�ำทักษะกำรเขียน
ไปต่อยอดเป็นงำนสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ เช่นงำนวรรณกรรม 
งำนโฆษณำ หรือบทภำพยนตร์ ฯลฯ แต่ส�ำหรับผู้ที่มีควำม
สำมำรถในภำษำคอมพิวเตอร์จะน�ำทักษะของตนไปประยุกต์
สร้ำงเป็นผลงำนทั้งเว็บไซต์ แอนิเมชั่น แอพพลิเคชั่น ฯลฯ  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล

คุณสมบัติของนักพัฒนำไอทีจ�ำเป็นต้องมีควำมคิดเชิงตรรกะ
และมีพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนกำรค�ำนวณ ซึ่งควรได้รับกำรปลูกฝัง
ส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็ก ในประเทศตะวันตกมีกำรออกแบบ 

สื่อกำรเรยีนรู้และโปรแกรมกำรเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิกระบวนกำร
คิดเชิงตรรกะพร้อมไปกับทักษะไอทีให้กับเด็กตั้งแต่อำยุ 
7 ขวบ ดังเช่นกิจกรรม Hour of Code ซึ่งออกแบบเป็น
กิจกรรมที่สอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องกำรเขียนค�ำสั่งคอมพิวเตอร์
อย่ำงง่ำยๆ ได้ในระยะเวลำเพียง 1 ชั่วโมง และเป็นสื่อกำร
เรียนรู้ที่เปิดกว้ำงให้คนทั่วโลกสำมำรถน�ำไปใช้งำนได้โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย
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ส�ำหรับประเทศไทย กำรสอนให้เด็กเขียนโปรแกรมคอม- 
พิวเตอร์ยังไม่แพร่หลำยนัก ส่วนใหญ่เปิดสอนเป็นรำยวิชำ 
ในระดับมหำวิทยำลัย อำจมำจำกหลำยปัจจัยเช่น ทัศนะ 
ของผู้ใหญ่ที่มองว่ำคอมพิวเตอร์เป็นสื่ออันตรำยส�ำหรับเด็ก 
รวมทั้งกำรไม่เชื่อมั่นในศักยภำพของเด็กที่สำมำรถเรียนรู้สิ่งที่
ซับซ้อนหรือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมได้ นอกจำกนี้ยังขำดแคลน
นักพัฒนำที่จะท�ำหน้ำที่อำสำสมัครในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้
กับโปรแกรมเมอร์รุ่นเยำว์

กระนั้นก็ดี มีตัวอย่ำงกิจกรรมที่น่ำสนใจและควรสนับสนุนให้
แพร่ขยำยวงกว้ำงกว่ำที่เป็นอยู่นี้ อำทิ โครงกำร YouthSpark 

ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้ำง
ทักษะกำรแก้ไขปัญหำและกำรคิดเชิงค�ำนวณอย่ำงเป็นระบบ 
(Computational Thinking) รวมทั้งแนะแนวทำงให้เยำวชน
วำงแผนศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยไปจนถึงตั้งเป้ำหมำย
ทำงด้ำนอำชีพของตนเอง กำรเกิดขึ้นขององค์กรไม่แสวงหำ
ก�ำไรอย่ำงเช่น code.org Thailand ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรม 

Hour of Code ให้กับเยำวชนในหลำยภูมิภำค นอกจำกนี้ 
Maker Space หลำยแห่งที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำย
วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ก็จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรเขียน
โปรแกรมเพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมให้กับผู้สนใจอยู่เป็นระยะ
  

ข้อมลูจำก
https://findingheroes.co.nz
วดีทิศัน์ dtac “connect the unconnected”
แปลงโฉม “ไอซทีชีุมชน” อพัเกรดสู่ ศูนย์กำรเรยีนรู้ดจิทิลั เวบ็ไซต์ประชำชำต ิhttp://www.prachachat.net/
แทบ็เลต็...กระดำนชนวนยุคใหม่กบัปัญหำที่มองเหน็ เวบ็ไซต์วชิำกำร http://www.vcharkarn.com

ภำพจำก
https://findingheroes.co.nz
http://www.vcharkarn.com
https://www.facebook.com/mhsitvalley
http://4.bp.blogspot.com/-EXZDXpsyEsI/UAew-UqJFBI/AAAAAAAABys/bpeqi219Tqw/s1600/IMG_2023.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-H_ndOlDOYa4/V3_DJ9E3RkI/AAAAAAAAAMk/LBBwm7sK8iwH3x5aUsiR9kl5ga61Mn06ACLcB/

s1600/13575571_1147369255286250_29185546_o.jpg
http://www.sth.go.th/images/gallery/PR/27/IMG_1093.JPG
http://phuket.sipa.or.th/sites/default/iles/news/images/11_43.jpg
https://www.facebook.com/citizenshipmsthai
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วฒันธรรมเมกเกอร์ (Maker Culture) เป็นกระแสวฒันธรรม
ที่โดดเด่นที่สุดกระแสหนึ่งในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นควำม
เคลื่อนไหวที่สบืเนื่องมำจำกวัฒนธรรม DIY (Do It Yourself) 
ซึ่งเป็นค่ำนิยมแบบ “อยำกได้ต้องท�ำเอง” เมื่อวิทยำกำรต่ำงๆ 
ก้ำวหน้ำขึ้น และคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และเครื่องมือได้ง่ำย
ขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นซอฟต์แวร์ในกำรออกแบบ เครื่องตัดเลเซอร์ 
หรือเครื่องพิมพ์สำมมิติ ผลผลิตของชำวเมกเกอร์จึงมีควำม
ซับซ้อนหลำกหลำย และสำมำรถต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

ให้กลำยเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้ำงมูลค่ำในเชิงพำณิชย ์
ได้ไม่ยำก

ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ เมกเกอร์สเปซ (Maker Space) เติบโต
เพิ่มขึ้นถึง 14 เท่ำตัว ปัจจุบันมีเมกเกอร์สเปซอยู่รำว 1,300 
แห่งกระจำยอยู ่ทั่วโลก รัฐบำลบำงประเทศเข้ำมำให้กำร
สนับสนุนกระแสเมกเกอร์อย่ำงเต็มที่ เพรำะเล็งเห็นแล้วว่ำ
วัฒนธรรมเมกเกอร์จะน�ำพำสังคมไปไกลกว่ำเพียงแค่กำร
พึ่งพำตนเองได้ แต่จะปูทำงไปสู ่กำรเป็นมหำอ�ำนำจทำง 
ด้ำนนวัตกรรมได้ในอนำคต ด้วยกำรเปลี่ยนพลเมืองที่เป็น 

Maker กระบวนการเรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมด้วยการทดลองทำ 

(บน) จำานวนเมกเกอร์สเปซที่เติบโตขึ้นในช่วง 10 ปี 
(ล่าง) จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมกเกอร์แฟร์ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลัก
ล้านคนต่อปี
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ผู้บริโภคให้กลำยเป็นผู้ผลิตที่มีควำมสร้ำงสรรค์ ดังเช่นกรณี
สหรัฐอเมริกำ มีกำรประมำณกำรว่ำประชำกรชำวอเมริกันกว่ำ 
135 ล้ำนคนหรอืมำกกว่ำครึ่งประเทศมคีุณลกัษณะและทกัษะ
แบบเมกเกอร์ จึงริเริ่มนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำที่เรียกว่ำ 
Nation of Makers Initiative เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ผลิต
รุ่นใหม่ที่จะสร้ำงงำนและธุรกจิซึ่งสอดคล้องไปกบัยคุเศรษฐกจิ
ใหม่ (new economy)
 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเมกเกอร์
กำรเรียนรู้แบบเมกเกอร์ตอกย�้ำถึงควำมส�ำคัญของกำรเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์ตรงด้วยกำรลงมือปฏิบัติ ดังที่นักกำรศึกษำ
ส�ำนักพิพัฒนำกำรนิยม (Progressivism) จอห์น ดิวอี้ (John 
Dewey) ได้น�ำเสนอเรื่อง “Learning by Doing” ไว้รำว 
ร้อยปีก่อน และจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นแนวคิดส�ำคัญที่อยู่
เบื้องหลังของกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั่วโลก 

มีกำรเปรียบเทียบกันว่ำกำรเรียนรู้แบบเมกเกอร์น่ำจะมีควำม
คล้ำยคลงึกบักำรศกึษำแบบ STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมอยู่ใน
ปัจจุบันและระบบกำรศึกษำไทยก็ก�ำลังส่งเสริมหลักสูตร 
ดงักล่ำว ทว่ำเมื่อพจิำรณำในรำยละเอยีดของกำรเรยีนรู้ทั้งสอง
แบบแล้ว แม้จะมีกำรบูรณำกำรเนื้อหำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่หลำกหลำยแขนงเช่นเดียวกัน แต่กำรเรียนรู้แบบ
เมกเกอร์ดูเหมือนจะมีศักยภำพในกำรกระตุ้นกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เรยีนและน�ำทำงไปสู่ประเดน็ปัญหำที่มชีวีติชวีำและสร้ำง

(บน) งานเมกเกอร์แฟร์ในทำาเนียบขาว สหรัฐอเมริกา, 2014
(ล่าง) เด็กหญิงเล่นสนุกกับการลงมือสร้างสรรค์
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ควำมกระตือรือร้นได้มำกกว่ำ เพรำะเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่
เป็นอิสระและอยู่ในสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่กว้ำงขวำงกว่ำ

กำรเรียนรู้ของเมกเกอร์มีลักษณะที่ไม่เป็นทำงกำร เป็นกำร
เรียนรู้แบบเครือข่ำย มีพี่เลี้ยงที่เป็นผู ้เชี่ยวชำญคอยให้ 
ค�ำแนะน�ำไม่ใช่ผู้สอน เป็นกำรเรียนรู้แบบแบ่งปันในลักษณะ
ยิ่งให้ยิ่งเกิดกำรเรียนรู้ สำมำรถล้มเหลวได้โดยไม่ถูกลงโทษ
หรือไม่เสียคะแนน มีควำมสนุกเป็นแรงจูงใจ อีกทั้งยังเป็น 

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เติมเต็มตัวตนให้กับผู้เรียน เพรำะทุกคน
สำมำรถเลือกลงมือท�ำงำนที่ตนเองสนใจใคร่รู้และลองผิดลอง
ถูกจนกระทั่งออกมำเป็นผลงำนที่เป็นรูปธรรม
 

กระแสเมกเกอร์ในประเทศไทย
ควำมตื่นตัวเรื่องเมกเกอร์ในไทยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นไม่นำนเพียง 
3-4 ปี เมื่อปี 2557 มีเมกเกอร์สเปซเปิดให้บริกำร 3 แห่ง 
ทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ Maker Zoo ตั้งอยู่ที่
เอกมยัซอย 4 ทมีงำนเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรพฒันำ
ผลิตภัณฑ์และงำนอิเล็กทรอนิกส์ Home of Maker อยู่ที่ 
Fortune IT mall พระรำม 9 ทีมงำนส่วนใหญ่เป็นวิศวกร
คอมพิวเตอร์ และ FabCaféé ตั้งอยู่ที่อำรีย์ซอย 1 เป็นสำขำ
ย่อยของ MIT′'s global Fab Lab network เน้นด้ำนงำน
ออกแบบและศิลปะ
 

เมื่อเกิดพื้นที่กำรเรียนรู้แบบกำยภำพ สิ่งที่ตำมมำคือกำรเกิด
พื้นที่กำรเรียนรู้ในโลกออนไลน์ควบคู่กันไปด้วย เพรำะจิต

กิจกรรมการเรียนรู้ใน FabCafé

วิญญำณของเมกเกอร์ก็คือกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ ซึ่งเป็นได้
ทั้งกำรสอนกำรให้ค�ำแนะน�ำกับสมำชิกหน้ำใหม่ และกำรสรุป
บทเรียนของตนเองอันได้แก่กระบวนกำรท�ำงำนและกำร
ออกแบบหรือแม้กระทั่งควำมผิดพลำด แล้วเผยแพร่ผ่ำนทำง
ช่องทำงเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คของกลุ่มเมกเกอร์ 

ในปี 2558 มีกำรจัดงำน Bangkok Mini Maker Faire ขึ้น
ที่กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีทั้งหน่วยงำนภำคเอกชนและภำครัฐ
ให้กำรสนับสนุน “งำนปล่อยของ” ครั้งนี้นับเป็นควำม
เคลื่อนไหวที่ส�ำคัญ เพรำะเมกเกอร์จำกทั่วประเทศได้มำรวม
ตวักนั ได้เหน็ควำมเคลื่อนไหวของงำนที่ต่ำงคนต่ำงท�ำอยู ่และ
เริ่มเกำะกลุ่มกันเป็นเครือข่ำย นอกจำกนี้ แม้แต่เด็กๆ หรือ 
ผู้ปกครองที่ได้เข้ำมำร่วมงำนก็เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ว่ำ 
กำรเรียนรู้แบบเมกเกอร์หรือกำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ
จนเกดิเป็นผลงำนเทคโนโลยตี่ำงๆ ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ที่ต้อง
เรียนจบวิศวกรรมศำสตร์หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญวิชำชีพ แต่เป็น 
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กระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอำชีพ 
ขอเพียงมีใจรักและมีควำมตั้งใจในกำรเรียนรู้
  

ประเด็นที่น่ำสนใจ คือกำรเกิดขึ้นของเมกเกอร์คลับในหลำย
ภูมิภำคทั่วประเทศไทย พื้นที่ดังกล่ำวเปิดโอกำสให้เมกเกอร์
ได้เข้ำไปนั่งท�ำงำน ใช้เครื่องไม้เครื่องมือ และแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ด้วยกันโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย แต่จะแบ่งปันควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ตนได้รับให้กับผู้อื่นต่อ อำจจะอยู่ในรูปแบบ
กำรให้ค�ำแนะน�ำกับเมกเกอร์หน้ำใหม่ กำรช่วยงำนเป็น 

อำสำสมัครในกิจกรรมต่ำงๆ หรือบอกเล่ำเรื่องรำวในโลก
ออนไลน์ โดยไม่ได้มีเงื่อนไขบังคับว่ำผู้ที่ใช้บริกำรจะต้องท�ำ 
สิ่งเหล่ำนี้ ทว่ำเป็นวิถีที่เมกเกอร์ยึดถือร่วมกันในกำรแบ่งปัน
ควำมรู้และเกื้อกูลกัน 

โจทย์ต่อไปของกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้บบเมกเกอร์ในประเทศไทย
กค็อื ปัจจุบนักำรเรยีนรู้ดงักล่ำวเป็นกำรเรยีนรู้ด้วยตนเองตำม
อัธยำศัยของผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงเมกเกอร์สเปซและวิทยำกำร
ควำมรู้ที่ทนัสมยั ซึ่งหำกว่ำมกีำรเชื่อมประสำนให้ชำวเมกเกอร์
ซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆ แต่มีพลังในกำรแบ่งปันควำมรู้ ได้มีส่วน
ร่วมในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนหรอืกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรใน
โรงเรียน อำทิ ช่วง ‘ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้’ ของโรงเรียน
ต่ำงๆ ก็จะเป็นกำรเติมเต็มช่องว่ำงให้กับเยำวชนอีกจ�ำนวน
มหำศำลที่ยังไม่มีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้หรือพื้นที่กำรเรียนรู ้
ดงักล่ำว และอำจจะเป็นตวัแปรส�ำคญัที่ช่วยกระตุ้นให้เกดิกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ผลงานที่จัดแสดงในงาน Bangkok Mini Maker Faire ครั้งที่ 2 
(บน) ชุดเกราะบังคับ (ล่าง) หุ่นยนต์ทศกัณฐ์
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เยือนเมกเกอร์คลับไทย 3 ภาค
เชียงใหม่เมกเกอร์คลับ
เชียงใหม่เมกเกอร์คลับ เกิดขึ้นในช่วงเวลำไล่เลี่ยกับเมก- 
เกอร์สเปซในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอำคำรส�ำนักงำน 
ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนพื้นที่จำกหมอจิมมี่ ภำนุทัต เตชะเสน 

ผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรบุกเบิกวงกำรเมกเกอร์ของไทย ส่วน
ชั้น 1 ของอำคำรเดียวกันเป็นที่ตั้งของ PINN Creative 
Space ซึ่งถือว่ำเป็นเมกเกอร์สเปซด้ำนงำนออกแบบและ 
งำนฝีมือ

เมื่อเดินเข้ำไปภำยในเชียงใหม่เมกเกอร์คลับ นอกเหนือจำก
อุปกรณ์และเครื่องมือของชำวเมกเกอร์ที่มีอยู่เต็มไปหมดแล้ว 
สิ่งที่สะดุดตำก็คือต้นแบบโดรนที่แขวนระโยงระยำงอยู่หลำย
สิบตัว ซึ่งทีมงำนได้พัฒนำจนเป็นชุด Drone Kit ซึ่งผู้ที่สนใจ
สำมำรถน�ำไปเรยีนรู้ในกำรสร้ำงโดรนได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้
ยังมีกำรพัฒนำนวัตกรรมอื่นๆ อีกหลำยชิ้น เช่น Balancing 
Robot รถขนำดเล็กที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ อีกทั้งยังสำมำรถสร้ำง
เครื่องพิมพ์สำมมิติได้เองและมีแผนจะวำงจ�ำหน่ำยเร็วๆ นี้ 

ณัฐ วีระวรรณ์ ผู้ก่อตั้งเชียงใหม่เมกเกอร์คลับเล่ำว่ำ ใน
เชยีงใหม่มเีมกเกอร์และผู้สนใจด้ำนนี้จ�ำนวนมำก นอกจำกที่นี่
แล้วก็ยังมี Thailand Maker Club ซึ่งก็เป็นคลับขนำดใหญ่
และมเีครื่องมอืที่เพยีบพร้อม รวมถงึเครื่องมอืด้ำนงำนช่ำงและ
งำนไม้ด้วย กำรจัดงำน Chiang Mai Maker Party เมื่อปี 

2558 ซึ่งแต่แรกคำดว่ำจะมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน 
แต่กลับมีเมกเกอร์ชำวเชียงใหม่และจำกจังหวัดอื่นๆ เข้ำร่วม
กว่ำ 500 คน 

ณัฐ สะท้อนว่ำ ธรรมชำติของเมกเกอร์นั้นเป็นคนเก่งที่มีควำม
สนใจและทักษะเฉพำะด้ำน แต่จะค่อนข้ำงเก็บตัว หรือที่เรียก
ว่ำ “กี๊ก” (geek) หรือ “เนิร์ด” (Nerd) จึงเป็นงำนท้ำทำยที่จะ
สร้ำงกระบวนกำรหรือกิจกรรมให้พวกเขำเปิดตัวเองออกมำ
และเรยีนรู้ร่วมกนั เนื้องำนของเมกเกอร์นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ควำม
รู้วิทยำศำสตร์และเทคโลยีบูรณำกำรกันหลำยแขนง จึงเป็น
เงื่อนไขไปโดยปริยำยว่ำ เมกเกอร์ที่ดีจะต้องรู้จักเรียนรู้จำก 
ผู้อื่นและแบ่งปันควำมรู้ให้แก่ผู้อื่นด้วย

ปัจจุบัน เชียงใหม่เมกเกอร์คลับมีสมำชิกขำประจ�ำที่มำใช้
บริกำรเกือบทุกวัน และมีน้องๆ นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่เป็นทีมงำน คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้มีควำมกระตือรือร้นสูง
จนเรียกได้ว่ำเป็นกำรท�ำงำนอดิเรกที่จริงจังและเต็มไปด้วย 
passion ที่มีพลัง กำรสร้ำงสรรค์ร่วมกันของทีมเกิดเป็น 
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ผลงำนนวัตกรรมที่ชนะกำรประกวดมำแล้วหลำยรำงวัล 
รวมทั้งยังได้เข้ำไปช่วยจัดกิจกรรม IoT Camp ให้กับศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ หรือ 
NECTEC โดยมเียำวชนในหลำยจงัหวดัของภำคเหนอืเข้ำร่วม

ภูเก็ตเมกเกอร์คลับ
ภูเก็ตเมกเกอร์คลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เป็นกำรรวมตัวกัน
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรของคนที่ชอบงำนแบบเมกเกอร์ ต่อมำได้
รับกำรสนับสนุนจำกสโมสรโรตำรี่ให้ใช้พื้นที่ศูนย์กำรเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ของสโมสรฯ เป็นสถำนที่ด�ำเนินงำน ตั้งอยู ่
ตรงข้ำมกับที่ท�ำกำรไปรษณีย์ภูเก็ต

ภูเก็ตเมกเกอร์คลับให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในเรื่อง Internet 
of Things (IoT) และ Mobile Application โดยจัดท�ำ IoT 
Kit ส�ำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งผู้สนใจสำมำรถเรียนรู้ได้ในระยะเวลำ
เพยีง 3 ชั่วโมง นอกจำกนี้ยงัมส่ีวนร่วมในกำรจดัท�ำห้องควำมรู้ 
เรื่อง IoT ภำยในอำคำรศูนย์ Phuket Smart City Innovation 
Park ของส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำต ิ
(SIPA) สำขำภูเก็ต

สิทธิชัย เหล่ำวีระกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้งภูเก็ตเมกเกอร์คลับ 
กล่ำวว่ำ ภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่เหมำะกับกำรตั้งเมกเกอร์คลับ
เนื่องจำกมปีระชำกรไม่มำก และเป็นเมอืงที่มทีศิทำงกำรพฒันำ

ชัดเจนในด้ำนธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหำริมทรัพย์ ประกอบ
กับก�ำลังจะก้ำวไปสู่กำรเป็น Smart City ท�ำให้มีอุปสงค์ด้ำน
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะเข้ำไปช่วยตอบโจทย์ของภำคธุรกิจ 
และมคีวำมจ�ำเป็นที่จะต้องวำงรำกฐำนด้ำนทกัษะวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีให้กับคนในท้องถิ่น

ภูเก็ตเมกเกอร์คลับเน้นกลุ่มเป้ำหมำยตั้งแต่เด็กอำยุ 8-9 ขวบ
ไปจนถึงมัธยมศึกษำ ไม่เน้นกลุ่มนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ
เพรำะมจี�ำนวนน้อยเนื่องจำกในภูเกต็มสีถำบนัอุดมศกึษำเพยีง 
2 แห่ง เดก็ส่วนใหญ่เมื่อเรยีนจบมธัยมปลำยกม็กันยิมไปเรยีน
ต่อยงัจงัหวดัอื่น ตวัอย่ำงเมกเกอร์วยัเยำว์ที่ไม่ยอมทิ้งบ้ำนเกดิ
แต่เลือกเดินเส้นทำงสำยนี้ ได้แก่ น้องอำร์ต ยศภำส บัวอ่อน 
ซึ่งเรียนรู้เรื่องกำรเขียนโปรแกรมกับทีมงำนที่ก่อตั้งภูเก็ต 

เมกเกอร์คลับมำตั้งแต่ยังเรียนอยู ่ชั้น ม.2 ปัจจุบันเป็น
นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ซึ่งสนใจกำรออกแบบแอพพลิเคชั่นบ้ำน 

อัจฉริยะโดยใช้อุปกรณ์มือถือควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ภำยในบ้ำน และก�ำลังจะเปิดตัวผลงำนนวัตกรรมของตนเอง
เร็วๆ นี้
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IoT คืออะไร
Internet of Things (IoT) เป็นค�ำที่เรำจะเริ่มคุ้นหูมำกขึ้น
เรื่อยๆ เพรำะเป็นแนวโน้มที่ก�ำลังเกิดขึ้นและจะเกี่ยวข้องกับ
ทุกอณูของกำรด�ำเนินชีวิตในอนำคตอันใกล้

IoT เป็นสภำพแวดล้อมที่สรรพสิ่งถูกเชื่อมโยงไว้ด ้วย
อินเทอร์เน็ต มันจะท�ำให้เรำสำมำรถควบคุมสิ่งต่ำงๆ โดยสั่ง
กำรจำกที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญำณ WiFi ยกตัวอย่ำงเช่น กำร
ก�ำหนดให้เครื่องใช้ไฟฟ้ำท�ำงำนเองอตัโนมตัเิมื่อเซน็เซอร์ตรวจ
จับได้ว่ำมีคนเข้ำไปในห้อง กำรรำยงำนสัญญำณชีพผู้ป่วยไป

ยังโรงพยำบำล ซึ่งจะมีข้อควำมส่งไปเรียกรถพยำบำลฉุกเฉิน
ทันทีที่สัญญำณถึงขั้นอันตรำย และแอพพลิเคชั่นที่สำมำรถ
บอกข้อมลูได้ว่ำที่จอดรถต�ำแหน่งใดในห้ำงสรรพสนิค้ำยงัว่ำงอยู่ 
เป็นต้น

มีกำรวิเครำะห์ว่ำอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ สิ่งของในโลกนับแสนล้ำน
ชิ้นจะถูกโยงใยไว้ด้วยระบบดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
เครื่องใช้ภำยในบ้ำนและอุปกรณ์อจัฉรยิะแบบสวมใส่ (Smart 
Wearable Device) และ IoT จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดัน
ให้กระบวนกำรผลิตเปลี่ยนไปสู่อุตสำหกรรมแบบ 4.0
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เยือนเมกเกอร์คลับไทย 3 ภาค
ภูเก็ตเมกเกอร์คลับเคยพยำยำมเดินสำยสร้ำงควำมเข้ำใจกับ
โรงเรยีนทั่วภเูกต็เกี่ยวกบักำรเรยีนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ แต่พบว่ำยังมีอุปสรรคอยู่
มำก ไม่ว่ำจะเป็นค่ำนิยมในกำรเรียนเพื่อกำรสอบมำกกว่ำกำร
เรียนเพื่อพัฒนำทักษะของเด็ก รวมทั้งข้อจ�ำกัดของครูสอน
คอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในระดับใช้งำนแต่ไม่มีทักษะแบบ 

นักพัฒนำเทคโนโลยี

ขอนแก่นเมกเกอร์คลับ

ขอนแก่นเมกเกอร์คลบั เป็นเมกเกอร์คลบัน้องใหม่ล่ำสุดที่เพิ่ง
เริ่มเปิดด�ำเนินกำรเมื่อปี 2559 ตั้งอยู่เยื้องกับมหำวิทยำลัย
ขอนแก่น มีพื้นที่ครอบคลุมอำคำร 2 คูหำ จ�ำนวน 2 ชั้น ซึ่ง
ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทเอกชน โดยมีแรงบันดำลใจและ
ใช้โมเดลกำรด�ำเนินงำนมำจำกเมกเกอร์คลับเชียงใหม่

คมเดช เผือดผุด นักศึกษำปริญญำโทคณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น ผู้ก่อตั้งขอนแก่นเมกเกอร์คลบั กล่ำวว่ำ 
นิยำมเรื่องเมกเกอร์ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนขอนแก่นเท่ำไรนัก 
แต่เขำเชื่อว่ำมนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญำณของเมกเกอร์หรือ 

ควำมเป็นผู้สร้ำงอยู่ในตัว และน่ำจะมีเมกเกอร์อยู่จ�ำนวน 

ไม่น้อยในจังหวัดเนื่องจำกได้เห็นผลงำนและควำมเคลื่อนไหว
ปรำกฏอยู่ตำมสื่อท้องถิ่นอยู่เป็นระยะๆ

เขำบอกว่ำอยำกเห็นคนอีสำนมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่ช่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำมำหำกินหรือยกระดับคุณภำพ
ชีวิต ซึ่งจำกกำรเปิดพื้นที่เมกเกอร์คลับมำได้ระยะหนึ่งก็มี 
ผู้เข้ำมำเรียนรู้และประดิษฐ์ผลงำนที่น่ำสนใจหลำยชิ้น เช่น 

โรงเพำะเห็ดอัจฉริยะซึ่งควบคุมควำมชื้นและอุณหภูมิด้วย 
มอืถอื แอพพลเิคชั่นที่ช่วยควบคุมกำรเปิดปิดวำล์วรดน�้ำต้นไม้
โดยไม่ต้องเดินทำงไปที่แปลงเกษตรด้วยตนเอง

ปัจจุบัน ขอนแก่นเมกเกอร์คลับมีผู้มำใช้บริกำรทั้งแบบขำจร
คือมีโจทย์สิ่งที่อยำกท�ำแล้วมำเรียนรู้จนส�ำเร็จเป็นชิ้นๆ และ
สมำชิกขำประจ�ำซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนใจท�ำโปรเจ็คระยะยำว บำง
คนกเ็ข้ำมำช่วยเป็นอำสำสมคัรดแูลบรหิำรพื้นที่ คมเดชมองว่ำ
พื้นที่กำรเรียนรู้ลักษณะนี้ยังมีควำมจ�ำเป็นแม้ว่ำควำมรู้หลำย
อย่ำงจะมอียูแ่ล้วในมหำวทิยำลยักต็ำม เนี่องจำกอำจำรย์แต่ละ
คนแต่ละสำขำมักจะมีควำมรู้เฉพำะทำง ในขณะที่เมกเกอร์
คลับเป็นชุมชนของคนที่มีทักษะและควำมรู้หลำกหลำยมำอยู่
รวมกันและมีควำมเกื้อกูลกัน เพรำะฉะนั้นจึงสำมำรถให้ 
ค�ำแนะน�ำที่รอบด้ำน รวมไปถึงเรื่องซึ่งไม่ใช่วิชำกำร เช่น รำคำ
วัสดุ โปรแกรมใหม่ๆ กำรหำซื้ออุปกรณ์บำงชนิด หรือช่องทำง
ที่จะต่อยอดในเชิงธุรกิจ
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ในสังคมศตวรรษที่ 21 สิ่งที่ส�ำคัญกว่ำควำมรู้ก็คือทักษะ 
ในกำรเรียนรู้ ทักษะในกำรท�ำงำน และทักษะกำรด�ำรงชีวิต 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรู้จักคิดวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเรำสำมำรถเผชิญกับสถำนกำรณ์
ที่ท้ำทำยและหลำกหลำย

แต่ทว่ำ กำรเรียนกำรสอนของไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็น 

กระบวนกำรที่เน้นท่องจ�ำเนื้อหำ แบ่งควำมรู้ออกเป็นสำระวิชำ 
ซึ่งนกักำรศกึษำหลำยฝ่ำยต่ำงกเ็หน็พ้องตรงกนัว่ำส่งผลเชงิลบ
ต่อกำรคิดสร้ำงสรรค์ ผู้เรียนขำดควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ และไม่สำมำรถแก้ปัญหำที่ซับซ้อนได้ ระบบกำร
ศึกษำไทยจึงเดินมำถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู ่

ทำงออกอื่นๆ ที่เป็นไปได้มำกกว่ำที่เป็นอยู่

ทฤษฎกีำรเรยีนรูเ้พื่อสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ (Constructionism) 
เป็นหนึ่งในแนวทำงที่สอดคล้องกบักำรเรยีนรู้ในบรบิทแวดล้อม
ร่วมสมัย มูลนิธิไทยคมและมูลนิธิศึกษำพัฒน์นับเป ็น 

เรียนรู้แบบ Constructionism
สร้างคนให้กล้าคิด ไม่ใช่ผลิตคนให้เชื่อง

หน่วยงำนแรกๆ ที่เอำจรงิเอำจงัและเริ่มจุดประกำยกำรเรยีนรู้
ตำมแนวทำงดังกล่ำวในประเทศไทยมำนำนเกือบ 20 ปี แม้จะ
ยังอยู ่ในแวดวงจ�ำกัดและมีลักษณะเป็นต้นแบบหรือกรณี
ศึกษำ แต่ก็ได้รับควำมสนใจมำกขึ้น มีกำรขยำยผลน�ำไปใช้ใน
หลำยโรงเรียน และยังประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำบุคลำกรใน
องค์กรภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
คนในชุมชนอีกด้วย

แนวคดิ Constructionism มแีก่นควำมเชื่อส�ำคญัว่ำ ควำมรู้
ไม่ได้มำจำกกำรสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่ำงเดียว แต่
มนุษย์ทุกคนมคีวำมสำมำรถสร้ำงควำมรู้ได้ด้วยตนเองภำยใต้
เงื่อนไขสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย ได้แก่ (1) กำรมีอิสระใน
กำรเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัด มิใช่กำรบังคับ
ให้ต้องเรยีนเหมอืนๆ กนั มพีฤตกิรรมแบบเดยีวกนัหรอืบรรลุ
ผลที่เหมือนกัน (2) กำรมีกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำย
กับผู้เรียน ด้วยกำรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือ 
คดิแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เอง ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยง
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ระหว่ำงควำมรู้ที่มอียูก่บัประสบกำรณ์หรอืควำมรู้ใหม่ เกดิเป็น
องค์ควำมรู้ที่สร้ำงขึ้นด้วยตนเอง (3) กำรสำมำรถเข้ำถึง
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรได้อย่ำงสะดวก เช่น 
หนังสือ สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รู้หรือปรำชญ์ชำวบ้ำน 
และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 

ผู้ท�ำหน้ำที่อ�ำนวยกำรเรยีนรู้ หรอื Facilitator ที่มปีระสบกำรณ์
สูง เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งต่อคุณภำพของกระบวนกำรเรียนรู้ 
บุคคลดังกล่ำวมิได้มีหน้ำที่สอนควำมรู้เหมือนครู แต่เป็นผู้ที่
คอยจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้นให้ 
ผู้เรียนเกิดกำรตั้งค�ำถำมจนกลำยเป็นโจทย์หรือโครงงำนที่ตน
สนใจ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงเพื่อจะ

น�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำหรือกำรแสวงหำค�ำตอบของผู้เรียน 
แนะน�ำแหล่งสำรสนเทศที่มคีณุภำพและรอบด้ำนเพื่อให้ผู้เรยีน
ได้ศึกษำด้วยตนเอง รวมทั้งสนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกำส 
น�ำเสนอควำมรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

อย่ำงไรก็ตำม กำรเผยแพร่และน�ำเอำทฤษฎีกำรเรียนรู้เพื่อ
สร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำมำใช้กบัโรงเรยีนในประเทศไทยเป็นเวลำ
เกือบสองทศวรรษ หำกกล่ำวอย่ำงถึงที่สุดก็ต้องยอมรับว่ำ
แนวทำงกำรเรียนรู้นี้ยังคงเป็นกระแสรองในระบบกำรศึกษำ 
เหตุผลนั้นเนื่องมำจำกอุปสรรคอย่ำงน้อย 3 ประกำร คือ

1. โครงสร้ำงระบบกำรศึกษำไทยเปรียบเสมือนโรงงำนผลิต
ทรัพยำกรมนุษย์แบบเหมำโหล สังคมคำดหวังให้ผู ้ที่จบ 

กำรศกึษำมคีณุลกัษณะที่มมีำตรฐำนแบบเดยีวกนั คอืมคีวำมรู้
ที่แม่นย�ำตำมต�ำรำที่เรยีนมำเพื่อที่จะสอบเข้ำศกึษำต่อในระดบั
ที่สูงขึ้นไปได้ ซึ่งจะเป็นสะพำนไปสู่กำรมีอำชีพกำรงำนที่มั่นคง
ในอนำคต

ในขณะเดียวกันผู้เรียนที่เป็นไปตำมมำตรฐำนก็เป็นตัวชี้วัดถึง
มำตรฐำนของสถำนศึกษำด้วย หนทำงที่ผู้เรียนจะสำมำรถ
เลือกเรียนตำมควำมสนใจของตนจึงถูกวำงเงื่อนไขให้แคบลง
เรื่อยๆ อีกทั้งกำรวัดประเมินนักเรียนไม่ได้ค�ำนึงถึงพัฒนำกำร
ในมติต่ิำงๆ ของนกัเรยีนแต่ละคน แนวทำงกำรศกึษำที่เชื่อมั่น
ในควำมหลำกหลำยของมนุษย์จึงเกิดขึ้นได้ยำกในโครงสร้ำง
กำรศึกษำที่ไม่ยืดหยุ่นเช่นนี้
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2. วัฒนธรรมห้องเรียนของไทยอยู่บนควำมเชื่อที่ว่ำ ครูเป็น 

ผู้รู้และมีหน้ำที่ให้ควำมรู้ ส่วนนักเรียนเป็นภำชนะว่ำงเปล่ำที่
รอคอยกำรถ่ำยเทควำมรู้ ท�ำให้ครูกลำยเป็นผู้ผูกขำดควำมรู้
แต่เพียงผู้เดียว ครูมีอ�ำนำจในกำรตัดสินชี้ถูกชี้ผิดผู้เรียนด้วย
กำรให้คะแนน รวมทั้งมสีทิธขิำดในกำรก�ำหนดกตกิำในห้องเรยีน
และกำรลงโทษ

ภำยใต้วฒันธรรมดงักล่ำวเดก็นกัเรยีนไม่ได้ถกูมองวำ่พวกเขำ
มีศักยภำพในเรียนรู้เท่ำเทียมกับผู้ใหญ่ และไม่ได้รับกำร
สนับสนุนให้เกิดเงื่อนไขที่เหมำะสมกับกำรสร้ำงควำมรู้ด้วย
ตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีประสบกำรณ์ที่มีควำมหมำย
ซึ่งเชื่อมโยงพวกเขำกับองค์ควำมรู้ต่ำงๆ

กำรปฏรูิปกำรศกึษำเป็นนโยบำยที่ด�ำเนนิกำรมำนบัสบิปี จงึยงั
อยูห่่ำงไกลจำกผลลพัธ์เป้ำหมำยที่คำดหวงั ตรำบใดที่วฒันธรรม
ในห้องเรียนยังยึดติดกับควำมเชื่อเดิมๆ และครูยังไม่เปลี่ยน
บทบำทจำกผู้สอนเป็นผู้เอื้ออ�ำนวยให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ก็ไม่สำมำรถเกิดห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลำงได้

3. โดยทั่วไปแล้วกำรท�ำงำนของครูในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
มักมีลักษณะเป็นกำรท�ำงำนเพียงล�ำพัง สำระกำรเรียนรู้ที่ถูก
จ�ำแนกออกเป็นรำยวชิำท�ำให้ครูแต่ละคนสำมำรถดแูลชั้นเรยีน
ของตนเองอย่ำงอิสระและแยกส่วน

แต่กระบวนกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำนหรือกำรเรียนรู้
ด้วยกำรลงมือปฏิบัติซึ่งบูรณำกำรควำมรู้หลำยศำสตร์ไว้ด้วย
กัน ครูเพียงคนเดียวย่อมไม่สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้
กับนักเรียนได้อย่ำงทั่วถึง และย่อมจะพบกับข้อจ�ำกัดในกำร
เชื่อมโยงควำมรู้ที่หลำกหลำยเกินกว่ำประสบกำรณ์หรือควำม
เชี่ยวชำญที่มีอยู่

ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครูจะต้องท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม และ
มกีำรวำงแผนกำรสอนร่วมกนัเพื่อให้นกัเรยีนสำมำรถบรรลุถงึ
เป้ำหมำยในกำรท�ำโครงงำนต่ำงๆ ไปพร้อมกับกำรได้เรียนรู้
เนื้อหำที่สัมพันธ์กับสำระวิชำตำมหลักสูตร

ขณะที่ในด้ำนกำรบริหำร โรงเรียนจะต้องมีลักษณะเป็นชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ ที่ทั้งผู้บริหำรโรงเรียนและครูได้มีโอกำส 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค�ำแนะน�ำซึ่งกันและกัน และร่วมกัน 

แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ

ส�ำหรบัองค์กรธุรกจิที่ต้องกำรน�ำทฤษฎกีำรเรยีนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์
ด้วยปัญญำไปประยุกต์ใช้ในกำรยกระดับประสิทธิภำพในกำร
ท�ำงำน กจ็�ำเป็นต้องมกีำรเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมในกำรท�ำงำน
เช่นกัน ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรจะต้องเปิดกว้ำงและ
ยอมรบัควำมคดิเหน็ที่แตกต่ำงหลำกหลำย ฝ่ำยงำนที่รบัผดิชอบ
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลจะต้องปรับมุมมองที่มีต่อกำร
อบรมให้ควำมรู้
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โรงเรียนบ้ำนสันก�ำแพง อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่เปิดสอนระดับอนุบำลถึงประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ได้รับฉำยำว่ำ “โรงเรียนแห่งควำมสุข” และเป็นที่รับรู้
ของชำวเชียงใหม่ว่ำมีคุณภำพกำรศึกษำทัดเทียมกับโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงในอ�ำเภอเมือง

เดิมทีเดียวโรงเรียนบ้ำนสันก�ำแพงมีวิธีจัดกำรเรียนกำรสอน 

ไม่ต่ำงจำกโรงเรียนทั่วไป กล่ำวคือมุ่งเน้นกำรเรียนตำมสำระ
วิชำ จนกระทั่งได้เข้ำร่วมโครงกำรกับมูลนิธิไทยคมและส่ง
บุคลำกรไปอบรมที่ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดล�ำปำง นับเป็นโรงเรียนรัฐบำล
แห่งแรกที่น�ำทฤษฎี Constructionism มำประยุกต์ใช้

โสภำพรรณ ชื่นทองค�ำ หนึ่งในครูที่ได้เรียนรู้แนวทำงดังกล่ำว
เป็นรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2542 ได้เล่ำให้ฟังถึงบรรยำกำศเมื่อน�ำ
แนวทำง Constructionism มำทดลองจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนเป็นครั้งแรกในห้องเรียนชั้น ป.3/5 ว่ำ 

“เด็กๆ ได้ท�ำกิจกรรมตลอดเวลำ มีทั้งกำรร้องเพลง เล่นเกม 
ดูวิดีโอ ลงมือปฏิบัติ ท�ำโครงงำน และออกไปแหล่งเรียนรู้ 
อย่ำงเช่นกำรเรยีนเรื่องกำรคณูในวชิำคณติศำสตร์กเ็รยีนรู้โดย
กำรเขียนโปรแกรมให้ตัวกำร์ตูนขยับ เด็กห้องอื่นๆ ที่เดิน 

ผ่ำนไปผ่ำนมำมักมำเกำะดูที่ริมประตู แล้วกลับไปเล่ำให้ 

โรงเรียนบ้านสันก�าแพงมีกำรวิเครำะห์ว่ำกำรเรียนรู้ของคนเรำนั้นเกิดขึ้นจำกกำรเรียน
หรือกำรอบรมที่เป็นทำงกำรเพียง 10% เท่ำนั้น ส่วนอีก 20% 
เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และอีก 70% เกิด
จำกกำรเรยีนรู้ด้วยกำรมปีระสบกำรณ์หรอืกำรลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

ดังนั้นกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรจัดหลักสูตรอบรมควำมรู้
อำจแทบไม่ตอบโจทย์บริบทของธุรกิจในอนำคตซึ่งแข่งขันกัน
ที่ควำมคดิสร้ำงสรรค์และนวตักรรม องค์กรจงึจ�ำเป็นต้องมอง
หำรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น โดยมีหัวใจอยู่ที่กำร
สร้ำงทักษะและคุณลักษณะบุคลำกรที่สำมำรถน�ำพำองค์กร
ฟันฝ่ำควำมท้ำทำยใหม่ๆ ที่จะผ่ำนเข้ำมำได้

กำรศึกษำและกำรเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนกำรที่มองเห็นผลได้
ในระยะยำว แน่นอนว่ำผลลัพธ์ในท้ำยที่สุดนั้นมิได้ตกอยู่กับ
เหล่ำผู้ริเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรเรียนรู้ หำกย่อม
ตกอยูก่บัผู้เรยีนซึ่งจะเป็นก�ำลงัในกำรพฒันำสงัคมและประเทศ
ชำตใินวนัข้ำงหน้ำ กรณตีวัอย่ำงดงัต่อไปนี้คอืบทพสูิจน์ถงึกำร
ทลำยอุปสรรคและข้อจ�ำกัดของกำรเรียนรู้แบบเดิมๆ เป็น
ควำมส�ำเร็จที่ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ำมคืน แต่เป็นผลมำจำกควำม
ทุ่มเทและกำรท�ำงำนหนักอย่ำงต่อเนื่อง
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โรงเรยีนบ้ำนสนัก�ำแพงได้ขยำยผลห้องเรยีน Constructionism 
จำก 1 ห้องจนกระทั่งครอบคลุมทุกห้องเรียนและทุกวิชำในปี 
2548 โดยมโีจทย์มำกมำยที่โรงเรยีนต้องขบคดิและหำทำงออก 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจูงใจให้ครูทุกคนเห็นถึงผลดีอันจะเกิดขึ้นกับ
ลูกศิษย์หำกครูยอมเหนื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ควำม
จ�ำเป็นที่ต้องจัดหำครูผู้ช่วยซึ่งท�ำหน้ำที่เป็น Facilitator อีก
อย่ำงน้อยห้องละ 1 คน กำรหำจุดสมดุลระหว่ำงกำรเรียนรู้ที่
มุ่งทักษะกำรคิดและกำรแก้ไขปัญหำ กับเงื่อนไขด้ำนกำรวัด
ประเมินผลกำรศึกษำและกำรศึกษำต่อของนักเรียน ฯลฯ ซึ่ง
อุปสรรคดังกล่ำวลุล่วงไปได้ก็ด้วยกำรเรียนรู้และร่วมกัน
ท�ำงำนอย่ำงเกื้อกูลของครู ควำมเปิดกว้ำงของผู้บริหำร และ
กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องของภำคเอกชน 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้ำนสันก�ำแพงมีผลงำนและผลิตภัณฑ์จำก
ห้องเรยีนปีละกว่ำ 200 โครงกำร และมบีทบำทในกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจดักระบวนกำรเรยีนกำรสอนตำมแนวทำง 
Constructionism ให้กับโรงเรียนอื่นๆ อำทิ เครือข่ำย 
สถำนศึกษำโรงเรียนในอ�ำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ

ครูโสภำพรรณ กล่ำวทิ้งท้ำยไว้ว่ำ “ชีวิตทุกคนต้องเจอกับ
ปัญหำ แต่ครูเชื่อว่ำเด็กที่ได้ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบ 
Constructionism จะไม่กลวัปัญหำ และจะพยำยำมหำวธิกีำร
แก้ไขจนกระทั่งพบทำงออกของปัญหำด้วยตัวเองได้” 

ผู้ปกครองฟัง ผู้ปกครองก็มำถำมผู้อ�ำนวยกำรว่ำ ท�ำไม
นักเรียนห้องอื่นๆ ถึงไม่ได้เรียนแบบนี้บ้ำง”

กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Constructionism ของโรงเรียน 

บ้ำนสันก�ำแพงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
1. จุดประกำยควำมคิด (Sparkling) ครูใช้กิจกรรม วิธีกำร 

หรือสื่อ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดควำมอยำกรู้ เห็นแนวทำง
ในกำรแสวงหำควำมรู้ น�ำไปสู่ควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำสำระ

2. สะกิดให้ค้นคว้ำ (Searching) ใช้กิจกรรม หัวข้อ หรือ 
เรื่องรำวที่น่ำสนใจ ชวนให้ศึกษำค้นคว้ำหำค�ำตอบด้วย
ตนเอง

3. น�ำพำสู่กำรปฏิบัติ (Studying) ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏบิตั ิทั้งกำรเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นกลุ่มและเป็นรำยบุคคล
จนเกิดทักษะและสำมำรถแก้ปัญหำด้วยตนเอง

4. จดัองค์ควำมรู ้(Summarizing) มุ่งเน้นให้นกัเรยีนมคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจจำกกำรเรยีนรู้ จนสำมำรถสรุปเป็นองค์ควำมรู้
ของตนเองได้อย่ำงเป็นระบบ

5. น�ำเสนอควบคู่กำรประเมิน (Show and Sharing) ฝึก
ให้นักเรียนน�ำเสนอควำมรู้และผลงำนของตนเองอย่ำงมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และรู้จักกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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โรงเรียนบ้ำนสำมขำ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปำง เป็นโรงเรียน
ขนำดเล็ก มีนักเรียนประมำณ 60 คน เปิดสอนระดับอนุบำล
ถึงประถมศึกษำปีที่ 6 หำกใครได้ไปเยือนจะสำมำรถสัมผัสได้
ทันทีว่ำเด็กๆ ที่นั่นมีบุคลิกภำพแตกต่ำงจำกเด็กที่อื่น พวกเขำ
ไม่กลัวคนแปลกหน้ำ กล้ำแสดงออก และกล้ำเข้ำมำพูดคุย 
ไถ่ถำมด้วยอัธยำศัยไมตรีที่เป็นกันเอง

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่ำปีก่อนโรงเรียนบ้ำนสำมขำขำดแคลน
ทั้งครูและทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีครูเพียง 
2 คน ซึ่งต้องสลับกันท�ำหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำร โรงเรียนตัดสินใจ
เข้ำร่วมโครงกำร Constructionism ของมูลนิธิไทยคมเมื่อปี 
2546 เพรำะเลง็เหน็ว่ำจะได้รบักำรสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอร์
และสื่อกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย และนั่นเป็นจุดพลิกผันที่ท�ำให้

โรงเรียนบ้านสามขา

โรงเรียนและชุมชนบ้ำนสำมขำได้เรียนรู้วิธีกำรคิดแก้ปัญหำ
และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ จนกระทั่งกลำยเป็นชุมชนต้นแบบที่ผู้คน
หลั่งไหลกันเข้ำมำศึกษำดูงำน

กระบวนกำรเรยีนรู้แบบ Constuctionism ที่ชมุชนบ้ำนสำมขำ
ได้เรียนรู้ประกอบด้วยกำรคิด (think) วำงแผน (plan) ลงมือ
ปฏิบัติ (do) และกำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ (reflection) ซึ่ง 
ขั้นตอนสุดท้ำยนี้มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งและไม่อำจละเลย 
เพรำะเป็นกระบวนกำรคิดเพื่อที่จะคิดต่อ (thinking about 
thinking) ซึ่งท�ำให้กำรเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น 

ครูศรนีวล วงศ์ตระกลู วเิครำะห์ถงึองค์ประกอบที่มผีลต่อกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำง Constructionism ว่ำ “ครูต้องเปิดใจรับ
กำรเรียนรู้และควำมเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ บำงครั้งควำมเชื่อที่
สืบต่อกันมำก็เป็นอุปสรรคที่ขัดขวำงกำรเรียนรู้ เช่น ในชั้น
เรียนถ้ำมีเด็กยกมือแล้วบอกว่ำ ‘ผมคิดว่ำนี่มันไม่ใช่ มันไม่
ถูก’ ครูทั่วๆ ไปก็คงรู้สึกหน้ำแตกและคิดว่ำเป็นเด็กก็ต้องฟัง
ผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองบำงคนมองว่ำเด็กที่กล้ำแสดงควำมคิด
เห็นเป็นเด็กที่ไม่มีสัมมำคำรวะ ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้ใหญ่
หลำยคนกลบัไม่เข้ำใจ นอกจำกนี้จุดส�ำคญัที่ต้องพงึระวงักค็อื 
Constructionism สอนเรื่องกำรคิดเป็นแต่ไม่ได้สอนให้คน
เป็นคนด ีดงันั้นครูจงึจ�ำเป็นต้องเตมิเตม็เรื่องคณุธรรมจรยิธรรม
ให้กับนักเรียนด้วย”
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย ล�าปาง

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้ำนสำมขำใช้แนวคิด Constructionism 
ในกิจกรรมกำรเรียนรู้โครงงำนเท่ำนั้น ไม่ได้ครอบคลุมกำร
เรยีนกำรสอนในวชิำทั่วไป เนื่องมำจำกข้อจ�ำกดัด้ำนจ�ำนวนครู
และผู้ที่ท�ำหน้ำที่เป็น Facilitator แต่ก็ยังเป็นโรงเรียนที่มีผล
กำรประเมินดีเด่นติด 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 10 อันดับแรกของ
อ�ำเภอเสมอมำ นกัเรยีนสำมำรถสอบผ่ำนกำรคดัเลอืกเข้ำเรยีน
ต่อในโรงเรยีนประจ�ำจงัหวดัแม้ว่ำจะไม่มทุีนทรพัย์ที่จะไปเรยีน
โรงเรียนเหล่ำนั้นได้จริงก็ตำม และเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่ยัง
สำมำรถด�ำเนินกำรสอนได้โดยไม่ต้องถูกยุบตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร

“เรำจดักระบวนกำรเรยีนรู้ที่ผสมผสำนกนั กำรเรยีนรู้แนวใหม่
ท�ำให้เด็กกล้ำคิด รู้จักวิธีกำรน�ำเสนอ และท�ำงำนได้อย่ำง 
มีควำมสุข แต่ในขณะเดียวกันครูก็ต้องเน้นวิชำกำรด้วย 
หลังจำกลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ ครูต้องกลับมำสรุปถึงควำม 

เชื่อมโยงกับวิชำต่ำงๆ ไม่ใช่ว่ำพำเด็กไปตะลอนๆ แล้วคะแนน
โอเน็ตตกหรือนักเรียนสอบเรียนต่อที่ไหนไม่ได้หรืออ่ำนเขียน
ไม่คล่อง แบบนั้นก็ไม่ได้” ครูศรีนวลกล่ำว

เมื่อปี 2540 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งกระทบ
ต่อธุรกจิทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยในวงกว้ำง รวมถงึอุตสำหกรรม
ในเครอืปูนซเิมนต์ไทยด้วย เมื่อเครื่องจกัรไม่สำมำรถเดนิก�ำลงั
กำรผลิตได้เต็มที่ องค์กรจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกำสด้วยกำร
สร้ำงแนวทำงกำรเรียนรู้แบบใหม่ๆ ที่แตกต่ำงไปจำกกำรจัด
อบรมให้ควำมรู้ แต่เน้นให้บุคลำกรพัฒนำกระบวนกำรคิด 
สำมำรถแก้ปัญหำเป็นและมีควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึง
ถึงกำรเรียนรู้ที่ตนสนใจ

เป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปตำมแนวคิดกำรสร้ำง
วนิยั 5 ประกำรของปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ประกอบด้วย
1) Personal mastery อ่ำนตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น 

เห็นตนชัด พัฒนำตนอย่ำงสม�่ำเสมอ 
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2) Mental model รับฟังควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงของผู้อื่นได้
ด้วยควำมเข้ำใจและใจเป็นสุข

3) Shared vision สำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

4) Team learning เป็นผู้ที่สำมำรถท�ำงำนเป็นทีมได้อย่ำง
เป็นกัลยำณมิตร

5) Systems thinking คิดเป็นระบบครบวงจร

ศูนย์กำรเรียนรู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ล�ำปำง จัดกระบวนกำร
เรยีนรู้ในลกัษณะของค่ำยระยะยำว 2 เดอืนให้กบับุคลำกรจำก
หลำกหลำยส่วนงำนและหลำกหลำยต�ำแหน่ง รุ่นละประมำณ 
14 คนมำกินอยู่และเรียนรู้ชีวิตร่วมกัน เริ่มต้นด้วยกำรปฏิบัติ
ธรรมประมำณ 5-7 วัน เพื่อละลำยอัตตำของตนลง และปรับ
โหมดจำกกำรท�ำงำนมำสู่โหมดกำรเรยีนรู้และโหมดกำรใช้ชวีติ 
นอกจำกนี้ยังมีกระบวนกำรเรียนรู ้กับชุมชนและปรำชญ์ 
ชำวบ้ำน เพื่อเปิดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ให้กว้ำงไกลกว่ำ
ห้องอบรมหรือสถำนประกอบกำร

กระบวนกำรที่เป็นหัวใจของกำรอบรมคือกำรเรียนรู้แบบ 
Project-based Learning ซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลำ
ประมำณ 1 เดือน บุคลำกรจะได้เรียนรู้กระบวนกำรกำรคิด 
(Plan) กำรลงมือท�ำ (Do) กำรทบทวนควำมคิด (Check) และ
กำรปรับปรุงพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น (Action) หรือเรียกว่ำวงจร 
PDCA 

ธรรมจกัร แสงทอง ผู้จดักำรศนูย์กำรเรยีนรู้กล่ำวว่ำ “ผู้เข้ำร่วม
อบรมสำมำรถสร้ำงสรรค์โครงงำนได้ตำมที่ตนเองสนใจ 
บำงคนท�ำบ่อเลี้ยงปลำดุกโดยน�ำน�้ำจำกระบบปรบัอำกำศมำใช้ 
หลำยคนอำจจะมองว่ำนี่ไม่เหน็จะเกี่ยวกบักำรท�ำงำน แต่จรงิๆ 
แล้วประเด็นอยู่ที่บุคลำกรได้เรียนรู้วิธีคิดและแก้ไขปัญหำใน
สิ่งที่ตัวเขำสนใจ ซึ่งทักษะกำรคิดต่ำงหำกเป็นสิ่งส�ำคัญที่น�ำไป
ใช้พัฒนำงำนต่อได้ นอกจำกนั้นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมยังรู้จัก 
กำรท�ำงำนร่วมกันมำกขึ้น ไม่ใช่แค่ลักษณะแบบ team work 
แต่เป็น team learning

เมื่อเวลำผ่ำนไประยะหนึ่งได้มีกำรศึกษำถึงผลกระทบจำกกำร
เรียนรู้แนวใหม่ พบว่ำต้นทุนกำรผลิตของบริษัทในเครือลดลง
นับพันล้ำนบำท บำงกรณียังก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่สำมำรถ
แตกออกไปสร้ำงเป็นธุรกิจใหม่ ผลลัพธ์เหล่ำนี้พิสูจน์ให้เห็น
ว่ำธุรกิจจะอยู่ได้ก็ด้วยกำรอำศัยคนที่มีศักยภำพในกำรคิด
นวัตกรรม โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินไปซื้อเทคโนโลยีใหม่ 
เสมอไป”

ธรรมจักรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กระบวนกำรเรียนรู้
ประสบควำมส�ำเรจ็คอืผู้บรหิำรที่มคีวำมเข้ำใจและสนบัสนนุให้
กจิกรรมค่ำยสำมำรถด�ำเนนิไปได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้เมื่อ
ผู้ผ่ำนกำรอบรมกลับไปอยู่ในสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนตำม
ต�ำแหน่งและหน้ำที่ของตน กย็งัได้รบัโอกำสจำกผู้บงัคบับญัชำ
ในกำรน�ำเสนอควำมคิดเห็นหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ท�ำให้ 
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พวกเขำสำมำรถน�ำทกัษะกระบวนกำรคดิที่ได้รบัจำกกำรอบรม
มำใช้ในชีวิตกำรท�ำงำนได้ 

ทุกวันนี้ค�ำว่ำ ‘OK, do it’ จึงกลำยเป็นแนวคิดหลักในกำร
ท�ำงำน หมำยควำมว่ำถ้ำหำกมีกำรเสนองำนใหม่ๆ ที่ปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรำยต่อองค์กรหรือผู้อื่น ก็สำมำรถอนุมัติให้ท�ำได้
โดยยังไม่จ�ำเป็นต้องคิดถึงผลก�ำไรขำดทุนเป็นตัวตั้ง

ต้นทุนลดลงสะสมของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

ต้นทุนลดลงสะสมของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

แหล่งข้อมลู
เอกสำร ดรุณสิกขำลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้

เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ (Constructionism) โดย
โรงเรยีนดรุณสกิขำลยั จดัท�ำเนื่องในโอกำสครบรอบ 50 
ปี มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุร ีปี 2554

ห้องเรียน Constructionism เว็บไซต์ https://sites.
google.com/site/hxngreiynkhruhaemm

ภำพจำก
เอกสำร ดรุณสิกขำลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้

เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ (Constructionism) โดย
โรงเรยีนดรุณสกิขำลยั จดัท�ำเนื่องในโอกำสครบรอบ 50 
ปี มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุร ีปี 2554

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร http://www.manager.
co.th

เฟซบุ๊คโรงเรยีนบ้ำนสนัก�ำแพง https://www.facebook.
com/bskonline/

เฟซบุ๊คโรงเรียนบ้ำนสำมขำ https://www.facebook.
com/BanSamkhaSchool/
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สัพเพเหระสนทนา
[MISCELLANEOUS TALK]
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เมื่อคุณคิดแล้ว
คุณพูดไม่ได้
คุณจะเรียนไปท�ำไม
งั้นก็ท่องตำม
ที่เขำว่ำมำก็พอ
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นักเ(ก)รียนวิพากษ์... 
โรงเรียนและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ในสังคมไทย
พริษฐ์ ชิวำรักษ์

สังคมไทยชอบพรำ่าพูดถึงความสำาคัญของเยาวชน แต่ระบบโรงเรียนและวิถีวัฒนธรรม 
แบบอปุถมัภ์กลบัสร้างเงื่อนไขหรอืสิ่งแวดล้อมที่จำากดัและทำาลายความคดิสร้างสรรค์ของพวกเขา 
บ่อยครั้งที่เยาวชนพยายามสะท้อนถงึความเจบ็ปวดและอปุสรรคที่พวกเขาต้องเผชญิ กดู็เหมอืน
ว่าผู้ใหญ่อาจ “ได้ยนิ” แต่ไม่เคย “รบัฟัง” กระทั่ง...เดก็นกัเรยีน ม.ปลายคนหนึ่ง กล้าที่จะลุกขึ้น
มาส่งเสียงผ่านตัวอักษรไม่กี่ตัวบนกระดาษไม่กี่แผ่น นั่นถึงกับทำาให้ผู้ใหญ่ที่มีบทบาทแถวหน้า
ของประเทศต้องตกใจ! (แล้วสุดท้ายกย็งัไม่ยอมฟังเดก็อยู่นั่นเอง!!)
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คิดอย่างไรกับค�าพูดท่ีว ่า เด็กรุ ่นใหม่ ไม ่ค ่อย 
รักการอ่าน 
ผมคิดว่ำเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้มำกกว่ำคนรุ่นก่อนด้วยซ�้ำ เพรำะ
มีทรัพยำกรที่ท�ำให้คนรุ่นใหม่มีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลได้มำกกว่ำ
จึงเรียนรู้ได้มำกกว่ำ ก่อนหน้ำนี้เวลำเรำจะอ่ำนอะไรก็ต้องไป
ห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดสมัยก่อนคงไม่มีแนวคิดเรื่องกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้น่ำอ่ำน สมยันี้เรำไม่จ�ำเป็นต้องออกจำกบ้ำน
ไปหำควำมรู้ที่ห้องสมุดแล้ว แค่ปำดๆ มือถือสองสำมนำทีเรำ
ก็ได้สิ่งที่เรำอยำกรู้ แล้วกำรแข่งขันที่สูงขึ้นก็เป็นเงื่อนไขที่บีบ
ให้คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้มำกขึ้น ต้องขยำยควำมรู้ให้กว้ำง 

ผมรู้สึกว่ำคนรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกันควำมรู้สูงกว่ำคนรุ่นเก่ำ คือมี
ควำมเข้ำใจในกำรเคลื่อนไหวของข้อมลูมำกกว่ำ สงัเกตนะครบั
เดี๋ยวนี้เรำจะไม่ค่อยเหน็คนรุ่นใหม่ส่งต่อควำมเขำ้ใจผดิๆ ทำง 
Line กันแล้ว ส่วนมำกจะมำจำกคุณลุงคุณป้ำ ซึ่งเรำก็โทษเขำ
ไม่ได้

คนรุน่ใหม่อาจจะรูก้ว้างกว่าเพราะเข้าถึงทรพัยากร
ได้ง่ายและรวดเร็วกว่า แล้วด้านความลึกล่ะ
คุณจะไปคำดหวังให้นักเรียนนักศึกษำอำยุ 18 มีควำมรู้เท่ำ
ผู้ใหญ่อำยุ 60 ได้ยังไง มันเทียบไม่ได้ แต่สภำพสังคมในตอน
นี้ควำมลุ่มลึกอำจจะมีควำมส�ำคัญน้อยลงเมื่อเทียบกับควำม
กว้ำง ทักษะเฉพำะทำงอำจมีควำมส�ำคัญน้อยลง แต่ควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรเชื่อมโยงประเด็นจะมีควำมส�ำคัญมำกขึ้น 
ผมคิดว่ำควำมรู้ที่กว้ำงขวำงมันจะน�ำพำไปสู่ควำมลุ่มลึกเอง 

โดยท่ัวไปบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้แบบกว้าง
หรือไม่
โรงเรียนไทยไม่ได้เป็นแบบนั้น ปัญหำมีสองส่วน หนึ่ง จ�ำนวน
นักเรียนที่เยอะเกินไปจนไม่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ลอง 
นึกภำพห้องเรียนห้องละ 40-50 คน แต่มีครูแค่คนเดียว 

โรงเรยีนไม่ใช่ที่ของกำรแสวงหำควำมรู้
ไม่ใช่ที่ของกำรสร้ำงสรรค์
มนัเป็นที่ของกำรบงัคบัให้ท�ำ บงัคบัให้เชื่อ
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มันไม่สำมำรถที่จะมีนวัตกรรมหรือกระบวนกำรอะไรใหม่ๆ 
ได้เลยในห้องเรียน สอง ครูส่วนมำกมักจะสอนเหมือนกับที่
ตัวเองถูกสอนมำ ไม่ได้สอนอย่ำงที่ตัวเองเรียนมำ ในขณะที่
โลกนี้มีวิธีกำรสอนใหม่ๆ เกิดขึ้นตั้งมำกมำย เช่น ทักษะ 
กำรเป็นวิทยำกร กำรน�ำกระบวนกำร หรือกระบวนกำรละคร 
ซึ่งน่ำจะดีกว่ำวิธีกำรสอนของครูเมื่อ 70-80 ปีที่แล้ว

ผมว่ำ สิ่งที่ท�ำลำยชีวิตครูก็คือระบบรำชกำร ซึ่งมันค่อนข้ำงจะ
มั่นคงแล้วท�ำให้ครูตกร่อง คือครูจะยึดติดกับวิธีคิดวิธีสอน
แบบเดมิๆ ซึ่งถ้ำเรำเปรยีบเทยีบควำมสดใหม่ของนสิติฝึกสอน
กับครูที่อำยุ 40-50 เนี่ยจะต่ำงกันมำก จึงควรจะมีวิธีท�ำให้ครู
ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ

ผมรู้สึกว่ำ โรงเรียนไม่ใช่ที่ของกำรแสวงหำควำมรู้ ไม่ใช่ที่ของ
กำรสร้ำงสรรค์ มันเป็นที่ของกำรบังคับให้ท�ำบังคับให้เชื่อ แต่
ที่แน่ๆ คือไม่มีใครอยำกถูกบังคับ ดังนั้นควำมกระตือรือร้น
ในกำรเรียนหรือควำมคิดสร้ำงสรรค์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ อย่ำงที่
เห็น วันนี้ผมใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ถูกบังคับให้ตัดผม และอื่นๆ 
อีกมำกมำย เพรำะผู้ใหญ่ต้องกำรฝึกให้เด็กมีวินัย แต่มันเป็น
วินัยที่ถูกก�ำหนดมำแล้ว ซึ่งก็ต้องถกกันอีกว่ำสรุปแล้วค�ำว่ำ
วินัยแปลว่ำอะไร ผมคิดว่ำสังคมนี้สับสนระหว่ำงค�ำว่ำ “ค�ำสั่ง” 
กับค�ำว่ำ “วินัย” คือวินัยน่ำจะหมำยถึงกำรรู้จักผิดชอบด้วย
ตนเอง ถ้ำเด็กจบออกไปท�ำกำรท�ำงำนแล้วไม่ได้รู้สึกว่ำจะต้อง
ไถผมเกรียน แสดงว่ำนั่นไม่ใช่วินัยแล้ว จริงมั้ยครับ?

โรงเรียนต้องปรับตัวเองให้เป็นที่ที่นำ่เข้ำมำ ยังไม่ต้องน่ำเรียน
กไ็ด้ เอำแค่น่ำเข้ำมำกพ็อ ต้องเย้ำยวนใจให้นกัเรยีนเข้ำมำแล้ว
เกิดกำรเรียนรู้และได้แสดงตัวตน
 

ปัจจุบันก็มีโรงเรียนทางเลือกหลายแห่งที่พยายาม 
จะแก้ปัญหาพวกน้ี
ก็ได้ แต่เรำก็ต้องยอมรับก่อนว่ำโรงเรียนทำงเลือกมันไม่ใช่
โรงเรยีนส�ำหรบัสำธำรณชน ไม่ใช่ทุกคนที่มปัีญญำจ่ำยค่ำเทอม
เป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อเข้ำโรงเรียนทำงเลือก มันอำจจะตอบ
โจทย์เรื่องกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ แต่มันก็ยังไม่สำมำรถตอบ
โจทย์อะไรบำงอย่ำงที่มีอยู่และใหญ่โตกว่ำได้

ควรจะเร่ิมแก้ปัญหาท่ีตรงไหน
ไปเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งคงจะยำก คือมันเป็นวงจรอุบำทว ์
มันต้องขยับไปทีละก้ำวจำกหลำยๆ จุด เริ่มจำกจุดที่ท�ำได้ แต่
ว่ำสุดท้ำยมันต้องค่อยๆ เดินไปทีละจุด ไม่สำมำรถที่จะตั้งสิ่ง
หนึ่งไว้นิ่งๆ แล้วรอให้อีกสิ่งหนึ่งเดินไป 

ขยับมามองภาพในระดับท่ี ใหญ่ข้ึน สังคมไทย 
มีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ 
เรียนรู้บ้างไหม
สงัคมไทยไม่ได้ให้คณุค่ำกบัปัจเจก สองสิ่งที่จะต้องเอำออกไป
ก็คือ วัฒนธรรมห้ำมคิดกับวัฒนธรรมอุปถัมภ์ ในสังคมไทย
มีข้อห้ำมมำกเกินไป ห้ำมคิดนู่นห้ำมคิดนี่ บำงทีก็ห้ำมพูดนู่น
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ห้ำมพูดนี่ ผมรู้สึกว่ำเรื่องนี้อันตรำย เพรำะเมื่อคุณคิดแล้ว 
คุณพูดไม่ได้ คุณจะเรียนไปท�ำไม งั้นก็ท่องตำมที่เขำว่ำมำ 
ก็พอ ถ้ำเปลี่ยนตรงนี้ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเปลี่ยน 
ทุกอย่ำง ส่วนอันตรำยของวัฒนธรรมอุปถัมภ์ก็คือ คนไม่ 
ต้องคิดเป็นหรือมีควำมรู้มำกนักก็ได้ในสังคมที่พึ่งพำอ�ำนำจ 
แค่รู้จกัแอบองิใกล้ชดิรบัใช้คนมอี�ำนำจที่คอยอุปถมัภ์กอ็ยูร่อด
ได้สบำย ดังนั้นสังคมกำรเรียนรู้ไม่ทำงเกิดขึ้นได้จริงตรำบใด
ที่ระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู่
 

ท�าไมระบบอุปถัมภ์ถึงยังด�ารงอยู่ ได้ในสังคมไทย 
ท้ังๆ ท่ีใครต่อใครก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาท่ีกระทบต่อ
การเรียนรู้
ถ้ำมองสังคมเป็นขนมเค้กก้อนหนึ่ง ทุกคนไม่ได้เป็นเจ้ำของ
เท่ำกัน ทุกคนไม่เสมอกัน ดังนั้นคนที่ได้ส่วนแบ่งมำน้อย 
ก็พยำยำมจะเข้ำหำคนที่ได้ส่วนแบ่งมำกเผื่อเขำจะแบ่งให ้

แล้วผมรู้สึกว่ำอ�ำนำจในกำรช่วงชิงหรืออ�ำนำจในกำรรักษำ 
ผลประโยชน์ของตัวเองมันก็ไม่เท่ำกันอีก คือคนที่ได้ส่วนแบ่ง
น้อยก็ไม่มีพลังในกำรลุกขึ้นมำโวยวำยว่ำฉันได้ส่วนแบ่ง 
มำน้อย ท�ำไมไม่เอำมำให้ฉันเพิ่ม

ท�าอย่างไรถึงจะลดอ�านาจของคนท่ีมีอ�านาจมาก 
และเพิ่มอ�านาจของคนท่ีมีอ�านาจน้อย 
คนที่มีอ�ำนำจน้อยก็อุปมำเหมือนหยดน�้ำในมหำสมุทร แต่ละ
คนเป็นหยดน�้ำซึ่งเมื่อรวมตัวกันจะเป็นมหำสมุทรและคว�่ำเรือ
ได้ ผมคิดว่ำจะต้องมีแพลตฟอร์ม (Platform) ให้คนเล็กๆ 

สำมำรถเชื่อมร้อยกันและได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนมำกขึ้น ทุกอย่ำง
ไม่ได้มำจำกฟ้ำ กำรจะไปคำดหวังให้คนมีอ�ำนำจปรับตัวเอง
แล้วเปิดพื้นที่ให้คงจะไม่ได้ เรำไม่อำจคำดหวังจำกคนที่เป็น
เรือ เรำอำจจะคำดหวังจำกคนที่เป็นหยดน�้ำได้มำกกว่ำ

เด็กโดนผู้ใหญ่กดขี่ก็เพรำะถูกมองว่ำเป็นเด็กท�ำอะไรไม่ได ้

มันก็มีทำงออกอยู่ แล้วแต่ว่ำจะเลือกอะไร ถ้ำเรำถูกมองว่ำท�ำ
ไม่ได้ ก็พิสูจน์สิว่ำเรำท�ำได้ นั่นก็เป็นทำงเลือกหนึ่ง กำรที่
เยำวชนลุกขึ้นมำเรียกร้องหรือเคลื่อนไหวเพื่ออะไรบำงอย่ำง
เป็นสิ่งที่ดี แต่อำจเป็นประเด็นเฉพำะ ระยะสั้น ไม่ใช่กรณ ี

ที่เป็นเรื่องระยะยำว อย่ำงเช่น กรณีที่เนติวิทย์ (-เนติวิทย ์
โชติภัทร์ไพศำล อดีตแกนน�ำนักเรียนนักเคลื่อนไหวทำงสังคม 
ปัจจุบันเป็นนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) ตั้งสมำพันธ์
นักเรียนแล้วเรียกร้องให้แก้กฎกระทรวงเรื่องทรงผม อย่ำง
น้อยมันก็กระตุ้นให้กระทรวงเกิดควำมเคลื่อนไหว

ถ้ำร่วมสมัยหน่อย ก็มีหลำยครั้งที่มีม็อบนักเรียนเกิดขึ้น เมื่อ
ปีที่แล้วที่โรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอในโครำช ประธำนนักเรียนเป็น
แกนน�ำในกำรประท้วงขับไล่ผู้อ�ำนวยกำร เพรำะนักเรียน 

ไม่พอใจที่โรงเรียนเก็บเงินเพิ่ม แล้ว ผอ.ก็ตบบ้องหูนักเรียน 
นี่เป็นม็อบที่สะท้อนควำมต้องกำรของนักเรียนจริงๆ ผมฟัง 
สิ่งที่เขำพูดแล้วประทับใจในแง่ที่ว่ำ เขำมีควำมพยำยำมที่จะ
ลุกขึ้นมำสู้ แต่ที่ตลกร้ำยก็คือ ผอ.โดนย้ำยเพรำะแรงกดดัน
ของสังคม แต่ครูทั้งหลำยกลับเอำดอกไม้ไปให้ก�ำลังใจ ผอ.ว่ำ
ท�ำดีแล้ว
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เพนกวิ้นเพิ่งอายุ 18 รู้สึกกดดันไหมภายใต้ระบบ
สังคมวัฒนธรรรมแบบไทยๆ
ก่อนหน้ำนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกกดดันมำก คือกดดันในระดับปกติ
แบบชินชำไปแล้ว แต่มีอยู ่วันหนึ่งหน่วยงำนด้ำนนโยบำย 
กำรศึกษำเชิญผมและเพื่อนไปประชุมเพื่อให้ควำมเห็น แต่เขำ
กลับใช้เพื่อนผมไปเขียนกระดำนไปหยิบนู่นหยิบนี่ให้ เพรำะ
เขำมองเรำเป็นเด็กนักเรียน และยังพูดอีกว่ำขอบคุณที่มำวันนี้
เป็นสีสันให้กับวงมำกๆ มันเหมือนตบหน้ำเรำ เรำจึงเข้ำใจว่ำ
ท�ำไมงำนเยำวชนในประเทศนี้ถึงเดินหน้ำไปได้ยำกนัก เพรำะ
ผู้ใหญ่ที่ถืออ�ำนำจยังมองและปฏิบัติกับเยำวชนแบบนี้
 

มองแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันน้ี
อย่างไร
โรงเรยีนและแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ รวมถงึห้องสมดุและพพิธิภณัฑ์ 
มักท�ำตัวเฉื่อยชำ คือมองว่ำควำมรู้อยู่ที่นี่นะ คนจะเข้ำหรือ 
ไม่เข้ำก็แล้วแต่ แต่ลืมไปว่ำคุณมีพันธกิจในกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้หรือให้กำรศึกษำแก่ผู้คน พวกคุณไม่ได้เป็นแค่แหล่ง

ทรัพยำกร แหล่งเรียนรู้เหล่ำนี้กุมควำมรู้ไว้กับตัวจนลืมไปว่ำ 
จริงๆ แล้วในโลกเวลำนี้ ใครๆ ก็สร้ำงควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
แล้ว

พิพิธภัณฑ์บำงแห่งท�ำไว้ดีมำก ผมเป็นคนล�ำปำง ที่นั่นมี 
หอปูมละกอน ผมชอบมำกเลยนะ เนื้อหำชวนให้ตั้งค�ำถำมและ
จัดนิทรรศกำรถำวรได้ดี แล้วก็มีประวัติศำสตร์ของสำมัญชน 
แต่ปัญหำก็คือไม่มีกิจกรรมอะไรเลย รอให้คนเข้ำมำหำ แล้ว
ผลก็ออกมำว่ำมีคนเข้ำไปใช้บริกำรวันละไม่กี่คน

มีอะไรอยากฝากถึงทีเคพาร์คบ้าง
ทเีคพำร์คเป็นแหล่งเรยีนรู้ที่ด ีตอนเดก็ๆ เวลำได้เข้ำกรุงเทพฯ 
ผมก็จะไปที่นั่น แต่เพลงที่ผมเคยฟังเมื่ออำยุ 6-7 ขวบ 
ตอนนี้ก็ยังมีให้ฟังอยู่แค่นั้น ส่วนกิจกรรมที่จัดก็ไม่ได้เน้นที่ 
วัยรุ่นเท่ำไหร่ เอนไปทำงกิจกรรมส�ำหรับเด็กมำกกว่ำ แล้วยิ่ง
ปัจจุบนัเกดิ space ประเภทร้ำนให้นั่งอ่ำนหนงัสอืขึ้นมำจ�ำนวน
มำก ผมว่ำ TK Park ก็ต้องปรับตัว 
 

พริษฐ์ ชิวำรักษ์ หรือ เพนกวิ้น นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ เยำวชนคนรุ่นใหม่ที่มีควำมตื่นตัวและใส่ใจต่อ
ประเด็นทำงสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำ เคยด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรกลุ่มกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นไท สนใจเรียนรู้
เรื่องรำวประวัติศำสตร์ รักกำรอ่ำน มีฝีไม้ลำยมือในกำรเขียนโคลงกลอนถึงขั้นที่เคยปะทะคมปำกกำกับกวีและนักเขียนรุ่นใหญ่
มำแล้ว เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ออกมำเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของเยำวชนที่จะได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำจำกรัฐ
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ถ้ำคุณปฏิเสธ
ควำมคิดของเขำ
ก็แปลว่ำคุณปฏิเสธ
ควำมเป็นคนของเขำด้วย
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ในขณะที่ทั่วโลกกำาลังพูดถึงการศึกษาศตวรรษที่ 21 ซึ่งว ่าด ้วยการปลูกฝังทักษะความรู ้เพื่อ 
เตรียมพร้อมให้เยาวชนสามารถรับมือกับความท้าทายอันเกิดมาจากความซับซ้อนของสังคมและปัญหา
ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน ระบบการศึกษาไทยยังคงประสบกับวิกฤติที่แก้ไม่ตก การวัดประเมินผล
ทางการศึกษาด้วยมาตรวัดต่างๆ พบว่านักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์การเรียนตำ่าอยู่ในระดับรั้งท้ายของ 
การจัดอันดับนานาชาติ อีกทั้งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตามโลกาภวิตัน์

ไม่ว่าจะจับไปที่จุดใดก็ดูเหมือนจะพบแต่ปัญหา ถ้าเช่นนั้นแล้วความหวังที่จะออกจากวังวนดังกล่าว 
มหีรอืไม่ คอือะไร?

จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย
คำ ตอบอยู่ที่...ห้องเรียน 
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

โลกการเรียนการสอนก�าลังเปล่ียนไป 
แล้วไทยล่ะ?
ญี่ปุ่นเป็นชำติแรกๆ ของโลกที่มองเห็นจุดอ่อนของกำร
เรียนกำรสอนในชั้นเรียนที่เน้นเนื้อหำสำระวิชำ และ 
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรสอนซึ่งเน้นที่กระบวนกำรคดิของ
นักเรียน เริ่มตั้งแต่ช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง 
เป็นต้นมำ เมื่อญี่ปุ่นจ�ำเป็นต้องเร่งพฒันำคุณภำพทรพัยำกร
มนุษย์เพื่อเข้ำสู่สังคมอุตสำหกรรมด้วยทรัพยำกรที่มีอยู่

อย่ำงจ�ำกดั หลกัสูตรที่เกดิขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 ได้
ก�ำหนดเรื่องกำรสอนทักษะกำรคิดไว้อย่ำงชัดเจน ก่อน
หน้ำที่ทั่วโลกจะเกดิควำมตื่นตวัในประเดน็ดงักล่ำวเกอืบ 
50 ปี แม้แต่ในรำยวชิำคณติศำสตร์ซึ่งดูเหมอืนศำสตร์ที่
มคี�ำตอบถูกผดิไว้อย่ำงตำยตวั กย็งัสอนให้เดก็นกัเรยีน
พัฒนำกระบวนกำรคิดในเชิงตรรกะ (Mathematical 
Thinking) ไม่ใช่กำรสอนค�ำนวณเพื่อหำผลลพัธ์สุดท้ำย
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กำรเรยีนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรคดิ หรอื “กระบวนทศัน์
ใหม่ของกำรเรยีนกำรสอนในห้องเรยีน” เริ่มปรำกฏให้เหน็จำก
ฝั่งยุโรป ดงัเช่นที่เนเธอร์แลนด์ ฮงักำร ีจำกนั้นจงึข้ำมฝั่งมำยงั
อเมรกิำ ส่วนสงิคโปร์เพิ่งเริ่มต้นปรบัชั้นเรยีนเมื่อหลงัปี 2000 
แต่ก็มีกำรพลิกโฉมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบันทั้งญี่ปุ่น 
สงิคโปร์ ฟินแลนด์ เกำหลใีต้ ฮ่องกง ไต้หวนั ฯลฯ ล้วนตกผลกึ
ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบไม่เน้นกำรท่องจ�ำ 
จนเกิดเป็นต�ำรำและคู่มือครูที่มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
กลำยเป็นผู้น�ำด้ำนกำรศกึษำที่ทั่วโลกอยำกด�ำเนนิรอยตำม

“ถ้ำกำรศกึษำไทยยงัไม่เปลี่ยน คนจะขำดควำมสำมำรถในกำร
คิดเชิงแก้ไขปัญหำ เอำผลมำเป็นเหตุเอำเหตุมำเป็นผล มั่ว 
ไปหมด ระบบกำรศกึษำของหลำยประเทศทั่วโลกก�ำลงัตดิอยู่
ในกับดักแบบเดียวกันนี้ แนวโน้มควำมเคลื่อนไหวเพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงจงึมุ่งไปที่กำรสอนด้วยวธิแีก้ไขปัญหำ (Problem 
Solving Approach) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดและ
สำมำรถแก้ปัญหำด้วยตนเอง”

เปลี่ยน ‘วัฒนธรรมอ�านาจ’ ในห้องเรียน
ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำมักจะถูกเชื่อมโยงไปยังบทบำทและ
คุณภำพของครูผู้สอน แต่ทัศนะเช่นนี้กลับจะท�ำให้ครูตกเป็น
จ�ำเลยของสังคม ซึ่งไม่ใช่หนทำงที่น�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 
แน่นอนว่ำจุดเปลี่ยนของปัญหำนี้อยูท่ี่กำรเปลี่ยนแปลงในระดบั
ห้องเรียน แต่จะต้องมองชั้นเรียนในฐำนะที่เป็นชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวชิำชพี (Professional Learning Community-PLC)

“กำรแก้ไขปัญหำกำรศกึษำ เรำต้องปักหมุดไปที่โรงเรียน แต่
ให้ครูท�ำงำนฝ่ำยเดยีวไม่ได้ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนจะต้องมำนั่ง 
หวัโต๊ะทุกสปัดำห์ด้วย เพื่อมำวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกบัครู ให้
ครูน�ำเสนอแผนกำรสอนเป็นรำยคำบแล้วมำร่วมกันสะท้อน
ควำมเห็น (Reflection) ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนต้องท�ำหน้ำที่
ศึกษำนิเทศก์ร่วมกับครูช�ำนำญกำร ครูเชี่ยวชำญ ก่อนเปิด 

ภำคเรียนก็ต้องร่วมกันวำงแผน ครูห้ำมท�ำงำนคนเดียว ครู 
ป.1-ป.3 ต้องจดัเป็นทมีเดยีวกนั ป.4-ป.6 อกีทมีหนึ่ง เพรำะ
กำรท�ำงำนคนเดยีวท�ำให้เกดินวตักรรมไม่ได้

ทุกวันนี้ แต่ละโรงเรียนต่ำงคนก็ต่ำงอยู่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกัน 

ผู ้อ�ำนวยกำรก็วิ่งไปเขตไปนู ่นไปนี่ ศึกษำนิเทศก์ที่มีกว่ำ 
สี่พนัคนกม็กัจะอยูต่ำมเขตคอยท�ำงำนส่งกระทรวง เขำไม่ค่อย
ลงไปโรงเรียนอยู่แล้ว ครูจึงยังไม่มีวิธีกำรสอนที่ดีและไม่มี
กระบวนกำรปรบัปรุงกำรท�ำงำน”

นอกเหนือจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท�ำงำนของครู ให้ม ี

กำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อพัฒนำกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำงต่อเนื่องแล้ว วฒันธรรมเชงิอ�ำนำจระหว่ำงครูกบั
ศษิย์กต็้องเปลี่ยนแปลง

“ห้องเรียนไทยไม่เคยให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
เวลำครโูยนค�ำถำมแล้วนกัเรยีนแสดงควำมคดิเหน็กลบัมำ ครู
บำงคนบอกว่ำรับไม่ได้ ควำมคิดแบบนั้นผิด เขำจะผิดได ้

ยังไงล่ะเพรำะเขำยังไม่ได้ให้เหตุผลเลย ถ้ำอย่ำงนั้นแปลว่ำ
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ควำมคดิของทุกคนควรจะถกู เพรำะมนัคอืกำร
ยอมรบัควำมมเีหตุผลของเขำ ซึ่งเท่ำกบัยอมรบั
ควำมเป็นคน ถ้ำคุณปฏิเสธควำมคิดของเขำก็
แปลว่ำคุณปฏเิสธควำมเป็นคนของเขำด้วย”

ห้องเรียนที่ดีจึงเป็นพื้นที่ที่นักเรียนได้พูด ได้
แสดงควำมคดิเหน็ และมโีอกำสท�ำงำนเป็นกลุ่ม 
เพื่อแก้ไขปัญหำที่ตั้งขึ้นมำเป็นโจทย์ ชั้นเรยีนที่
ครูเป็นผู ้กุมบทบำทในกำรพูดมำกกว่ำ 50 
เปอร์เซน็ต์ของคำบเรยีนไม่มวีนัน�ำนกัเรยีนไปสู่
กำรแก้ปัญหำ ครูจึงต้องรู้จัก “เอำเทปปิดปำก
ตวัเองไว้” เปลี่ยนบทบำทเป็นผู้สงัเกตห้องเรยีน 
แล้วคอยจดักำรกบัสถำนกำรณ์ที่เกดิขึ้น
 

จุดอ่อนของการบริหาร
การศึกษาแบบรวมศูนย์
ระบบกำรบรหิำรแบบรำชกำรที่ครอบง�ำโรงเรยีน
อยู ่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำร
บรหิำรกำรศกึษำ กำรที่ส่วนกลำงไม่ได้กระจำย
อ�ำนำจกำรบริหำรที่แท้จริงลงไปยังพื้นที่นับเป็น
อุปสรรคในกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำ ซึ่ง
หำกเปรียบเทียบกับหลำยประเทศที่ประสบ
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ควำมส�ำเรจ็ในกำรปฏรูิปกำรศกึษำจะพบว่ำไม่ได้เป็นระบบแบบ
รวมศูนย์ 

“เรำมีควำมพยำยำมในกำรวำงรำกฐำนด้ำนกำรศึกษำมำตั้งแต่
สมยัรชักำลที่ 5 และนบัแต่นั้นมำโรงเรยีนของเรำไม่เคยเปลี่ยน 
เพรำะเรำฝึกโรงเรยีนให้เป็นระบบรำชกำร กลไกที่บรหิำรจดักำร
กเ็ป็นระบบรำชกำร และเป้ำหมำยกเ็ป็นไปเพื่อรำชกำร มนัจงึ
มีปัญหำ ที่ญี่ปุ่นใครก็สั่งให้ครูออกไปท�ำงำนอย่ำงอื่นนอก
โรงเรยีนไม่ได้ แต่ของเรำผู้อ�ำนวยกำรสั่งงดกำรเรยีนกำรสอน
เพื่อไปท�ำงำนอย่ำงอื่นนอกโรงเรยีนได้ และส่วนกลำงกส็ำมำรถ
ดงึครูออกจำกห้องเรยีนไปอบรมอะไรต่อมอิะไรได้เตม็ไปหมด” 

นอกจำกนั้น นโยบำยกำรศกึษำที่เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำย
ของฝ่ำยกำรเมอืง ท�ำให้กำรพฒันำกำรศกึษำไทยขำดทั้งทศิทำง
ที่ชดัเจนและควำมต่อเนื่องในระดบัปฏบิตั ิดงันั้น จงึควรมกีำร
บัญญัติกฎหมำยควบคุมดังเช่นที่เกำหลีใต้ก�ำหนดไม่ให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลำงภำยใน 7 ปี ญี่ปุ่นก�ำหนด 

มใิห้เปลี่ยนแปลงไว้ถงึ 10 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นบรรทดัฐำนในกำร
ปรบัใช้กบัหลกัสูตรสถำนศกึษำและหลกัสูตรระดบัผู้เรยีน กจ็ะ
ท�ำให้เกดิควำมต่อเนื่องและสำมำรถวดัประเมนิผลได้จรงิ

สถาบันผลิตครู แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคณะครุศำสตร์และคณะศึกษำศำสตร์
ที่ขึ้นทะเบยีนกบัคุรุสภำประมำณ 80 แห่ง เมื่อนบัรวมสถำบนั
อุดมศึกษำเอกชนเข้ำไปด้วยจะมีสถำบันผลิตบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำประมำณ 150 แห่ง คดิเป็นจ�ำนวนครูที่ป้อนเข้ำสู่ระบบ

ตัวอย่างการสอนให้ ‘คิด’
9+4 เท่ากับเท่าไหร่? 

“ครูสอนว่ำ 9+4 ต้องเป็น 13 ถ้ำเป็นอย่ำงอื่นคอืผดิ แต่
ส�ำหรบัเดก็ 6 ขวบหรอื ป.1 ประโยคสญัลกัษณ์แบบนี้มนั
เป็นนำมธรรมสูงมำก ผมเคยพิสูจน์กับเด็กในโรงเรียน
ตั้งแต่เหนอืจรดใต้ ถำมเดก็ว่ำ ใครคดิว่ำ 9+4 ได้มำกกว่ำ 
10 มเีดก็เพยีงไม่กี่คนที่ยกมอื เพรำะเดก็รู้จกัเลขแค่ 1 ถงึ 
10 แต่ครูก็พยำยำมบีบคอให้เขำรู้ เท่ำกับข้ำมขั้นตอนไป 
เด็กก็เลยไม่เข้ำใจคุณค่ำของระบบฮินดูอำรบิกซึ่งมีเลขอยู่ 
10 ตวั

9 9+ +4 4

10 3

13 13

3 10

แต่ถ้ำแยกจ�ำนวนมำตวัหนึ่งมำผสมกนัให้ได้ 10 กรณนีี้คอื
แยก 1 มำจำก 4 กจ็ะกลำยเป็น 10 และ 3 เดก็จะท้ำทำย
วธิคีดิของตวัเอง อำจจะเอำ 6 มำจำก 9 แล้วไปผสม เดก็
กจ็ะได้เรื่อง How to ซึ่งไปไกลกว่ำเรื่องกำรค�ำนวณ แต่
ขยำยไปเกี่ยวข้องกบัทกัษะในกำรคดิ”
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ถงึปีละกว่ำ 50,000 คน หำกสถำบนัผลติครูเอำจรงิเอำจงัด้ำน
คุณภำพและมำตรฐำน และปลูกฝังกระบวนทศัน์ใหม่ทำงกำร
ศึกษำให้กับบัณฑิต แน่นอนว่ำจะเป็นควำมหวังในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรศกึษำไทยได้

“คณะครุศำสตร์หรือศึกษำศำสตร์ทั้งประเทศไม่ได้ตระหนัก 
ตรงนี้ หลกัสูตรฝึกหดัครูไม่ได้ให้เครื่องมอืที่จ�ำเป็นและยงัเน้น
กำรสอนเนื้อหำอยู่เหมือนเดิม ...ผมไม่เห็นด้วยเรื่องเรียนจบ
หลกัสูตร 5 ปีแล้วทุกคนสำมำรถได้ใบประกอบวชิำชพีครูทนัท ี
ทั้งๆ ที่ทั่วโลกกำรได้ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีไม่ได้เกี่ยวกบั
หลักสูตรเลย แต่ทุกคนต้องผ่ำนกระบวนกำรสอบเพื่อวัด
คุณภำพอีกครั้ง คนที่จบสำขำอื่นแล้วอยำกมำเป็นครูก็มีสิทธิ
รับกำรอบรมและสอบเป็นครูได้ บำงประเทศในบำงสำขำวิชำ
เขำถึงกับก�ำหนดว่ำถ้ำบัณฑิตสอบใบประกอบวิชำชีพได้ไม่ถึง 
25% สถำบันนั้นจะต้องถูกยุบ แต่วิชำชีพครูของบ้ำนเรำ 
บำงมหำวิทยำลัยอำจสอบไม่ได้เลย แต่ก็ยังอยู่ในสนำมได้ 
เพรำะคณุเปิดหลกัสูตร 5 ปี เรยีกว่ำมคีนมำเดนิเข้ำออกให้ครบ 
5 ปีแล้วกแ็จกตั๋วไปคนละใบ เพรำะฉะนั้นกำรให้ใบประกอบ
วชิำชพีครูของไทยจงึไม่ make sense”

ข้อเสนอต่อประเด็นนี้คือ สถำบันผลิตครูควรจะเข้ำไปมีส่วน
ช่วยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน นั่นคือให้สถำบัน
อุดมศึกษำวำงแผนกำรผลิตครูร่วมกับจังหวัด เพื่อให้จ�ำนวน
ครูแต่ละสำขำสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของพื้นที่ และน�ำเอำ
กระบวนทัศน์ใหม่เข้ำไปใช้กับกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน 
พร้อมกันนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรฝึกหัดครูจำกเดิมซึ่ง
กำรเรยีน 4 ปีแรกไม่ได้เน้นภำคปฏบิตั ิให้มโีอกำสร่วมปฏบิตัิ
งำนจรงิกบัครูในโรงเรยีนตั้งแต่เข้ำศกึษำชั้นปีที่ 1

“ถ้ำระดมก�ำลงัของสถำบนัผลติครูที่มอียูล่งไปที่ชั้นเรยีนได้หมด 
กำรศกึษำของเรำจะไปได้เรว็กว่ำประเทศรอบๆ ข้ำง ทั้งประเทศ
เรำมโีรงเรยีนประมำณสำมหมื่นโรง เฉลี่ยแล้วให้แต่ละสถำบนัฯ 
ไปดูแลรบัผดิชอบแห่งละ 200 โรง ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ ผมเชื่อว่ำ
แค่ 5 ปีกเ็หน็หน้ำเหน็หลงัแล้ว เรำมคีนที่สำมำรถเข้ำไปช่วย
มำกมำยแต่เรำพฒันำไม่เป็น... ถำมว่ำท้อไหมที่ไม่ค่อยเหน็กำร
ศึกษำไทยเปลี่ยนแปลง ผมไม่ท้อเพรำะรู้ว่ำเรำท�ำไม่ถูกทำง
เฉยๆ แต่ถ้ำท�ำถูกทำง ทุกอย่ำงจะเปลี่ยน”
 

ไมตร ีอนิทร์ประสทิธิ์ คณบดคีณะศกึษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัขอนแก่น ครูผู้ปฏวิตัชิั้นเรยีนคณติศำสตร์แนวใหม่ โดยใช้แนวทำง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบปลำยเปิด (Open Approach) จำกญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศแรกที่เปลี่ยนแปลงวิธีกำรเรียนกำรสอน
ไปสู่กำรให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรคิด และเชื่อว่ำควำมถูกต้องไม่ได้อยู่ที่ค�ำตอบแต่อยู่ที่กำรให้เหตุผล ประสบกำรณ์กว่ำ 
30 ปีของอำจำรย์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ำ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ลดบทบำทกำร “สอน” ของครู แต่เพิ่มกำร “ถำม” เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กรู้จักคิด สำมำรถเกิดขึ้นได้จริงในบริบทสังคมไทย เป็นที่ประจักษ์ในโรงเรียนนับร้อยแห่ง 
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ความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับความรู้ ผู้สอน ผู้เรียน ห้องเรียน และวิธีการเรียนรู้ ล้วนมีทฤษฎีและแนวคิดทาง 
การศึกษาซ่อนอยู่เบื้องหลัง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นคือรูปธรรมของความเชื่อหรือแนวความคิด 
เหล่านั้น หากต้องการแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน จึงต้องขุดลึกลงไป
เปลี่ยนกระบวนทศัน์เดมิอนัผดิรูป ซึ่งเป็นเสมอืนสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขานำ้าแขง็อนัเป็นฐานรากของปัญหาที่แท้จรงิ

Constructionism
ทฤษฎีการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ท้าทายระบบการศึกษาไทย
ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ 

จุดเริ่มต้น Constructionism
ในประเทศไทย
เมื่อปี 2539 ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไทยเริ่มปรับตัวเข้ำสู่ยุคโลกำ- 
ภิวัตน์และสำรสนเทศ ได้เกิดวงเสวนำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
ว่ำด้วยปัญหำกำรศึกษำ และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีกับ
บุคลิกลักษณะนักเรียนไทยที่ไม่กล้ำถำม ไม่กล้ำคิด ไม่กล้ำ
แสดงออก โดยมีนักวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำและบุคลำกรจำก
ภำคเอกชนเข้ำร่วมหลำยท่ำน อำทิ ดร.พำรณ อิศรเสนำ 

ณ อยุธยำ และ ดร.คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ 
สืบเนื่องจำกงำนเสวนำดังกล่ำวได้มีกำรเชิญนักกำรศึกษำ 
สำยปัญญำนิยม ซีมัวร์ แพเพิร์ต (Seymour Papert) 
จำกมหำวิทยำลัย MIT ให้เดินทำงมำเยี่ยมชมโรงเรียนที่ม ี

ชื่อเสียงหลำยแห่งและร่วมวิเครำะห์ปัญหำกำรศึกษำของไทย 
นับจำกนั้นเป็นต้นมำทฤษฎีกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วย
ปัญญำ (Constructionism) จึงได้เข้ำมำเผยแพร่ทดลองใช้
ในเมืองไทย
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กำรกล่อมให้คนเชื่อ
อย่ำงนั้นอย่ำงนี้
เป็นสิ่งที่บั่นทอน
ศักยภำพคนอย่ำงมหำศำล
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“สิ่งที่ ซีมัวร์ แพเพิร์ต มองเห็นก็คือโรงเรียนของเรำเป็น
โรงเรียนส�ำหรับสอน (School for teaching) ไม่ใช่โรงเรียน
ส�ำหรับกำรเรียนรู้ (School for learning) บำงโรงเรียนมี
อุปกรณ์และเทคโนโลยีกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยครบครัน แต่มัน
ถูกใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร เด็กได้เรียน
คอมพิวเตอร์แค่สัปดำห์ละ 2 ชั่วโมง เรียกว่ำดื่มน�้ำแก้วหนึ่ง
ยงัไม่ทนัดบักระหำยกห็มดเวลำแล้ว และกำรศกึษำของเรำเน้น
ไปที่กำรท�ำตำม เน้นไปที่วธิกีำรแก้ปัญหำที่ครูก�ำหนด เดก็ไม่มี
โอกำสที่จะแก้ปัญหำด้วยตัวเอง

เขำบอกว่ำทำง MIT ไม่สำมำรถจะมำชี้ได้ว่ำประเทศไทยควร
ท�ำอะไร คนไทยต้องคดิเอง สิ่งที่ควรจะท�ำเรำกท็�ำอยูเ่ยอะแยะ
แล้วและไม่สำมำรถละทิ้งได้ แต่เรื่องที่ไม่ควรท�ำคือท�ำไปแล้ว
ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กกล้ำคิดกล้ำแสดงออกก็ต้องเลิกเสียบ้ำง 
และต้องเปลี่ยนทัศนะควำมเชื่อ (mindset) ของนักกำรศึกษำ
ไทยซึ่งมีควำมอนุรักษ์นิยมสูงพอสมควรในระดับปฏิบัติกำร” 
 

ประภาคารทางปัญญา
ในระยะแรกมีกำรเผยแพร่ทฤษฎี Constructionism ให้กับ
กลุ่มนกักำรศกึษำกลุ่มเลก็ๆ ชื่อ ‘โครงกำรประภำคำร’ (Light-
house Project) ซึ่งด�ำเนินงำนน�ำร่องโดยกำรจัดอบรมให้กับ
บุคลำกรของ กศน. เนื่องจำกมีกำรวิเครำะห์แล้วว่ำโรงเรียน
เป็นสถำนที่ที่มุ่งเน้นเรื่องกำรเรียนกำรสอน อำจไม่สำมำรถบ่ม
เพำะแนวคิดดังกล่ำวให้งอกงำมได้เท่ำที่ควร  ในขณะที่ กศน. 
มุ่งเน้นกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ ซึ่ง 
ผู้ที่พลำดโอกำสทำงกำรศึกษำจ�ำเป็นจะต้องเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่

“ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้ำร่วมกำรอบรมที่ กศน. เชยีงรำยในครั้ง
นั้น ซึ่ง ซีมัวร์ แพเพิร์ต มำเป็นวิทยำกรเองร่วมกับลูกศิษย์ที่
ก�ำลังท�ำปริญญำเอก เครื่องมือที่ใช้ก็คือโปรแกรม Micro 
Lego ซึ่งเป็นกำรสร้ำงหุ่นยนต์โดยป้อนค�ำสั่งเข้ำไปในชิ้นส่วน
ตัวต่อ และกำรท�ำนิตยสำรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Magazine)

ถ้ำคุณไม่ลงมอืท�ำคุณจะรู้ได้อย่ำงไร ถ้ำท�ำไม่ได้กล็องดูลองถำมคนอื่นสิ
อย่ำนั่งอยู่เฉยๆ จบดอ็กเตอร์จะไปรู้อะไรนกัหนำ
คนอื่นอำจจะรู้มำกกว่ำเรำกไ็ด้
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ทฤษฎีกำรศึกษำที่อยู่เบื้องหลังกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ใน
โลกนี้มอียู่หลำยส�ำนกั ควำมแตกต่ำงของแต่ละส�ำนกัองิอยูก่บั
ค�ำถำมที่ส�ำคัญตำมแนวคิดพื้นฐำนทำงปรัชญำ 3 ประกำร 
ก็คือ หนึ่ง มีควำมจริงแท้สูงสุด (Ultimate reality) หรือไม่ 
สอง มีญำณวิทยำ (Epistemology) หรือวิธีศึกษำควำมรู้นั้น
อย่ำงไร และสำม มีเกณฑ์กำรตัดสินควำมดีและควำมงำม 
(Ethics-Aesthetics) อย่ำงไร

กำรศึกษำส่วนใหญ่ของโลกเดินตำมแนวคิดแบบ พฤติกรรม
นิยม (Behaviorism) ซึ่งมีมุมมองว่ำนักเรียนเป็นเหมือน
ภำชนะที่ว่ำงเปล่ำ ครูซึ่งเป็นผู้รู้จงึมหีน้ำที่จดัประสบกำรณ์และ
ป้อนควำมรู ้ให้ด้วยกำรกระตุ ้นเสริมแรงและกำรลงโทษ 
กระบวนกำรเรยีนรู้ตำมแนวคดิดงักล่ำวจงึไม่เอื้อต่อกำรพฒันำ
ให้ผู้เรียนมีควำมสร้ำงสรรค์ รู้จักแก้ปัญหำ หรือพร้อมที่จะ
รับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ท�ำได้เพียงปฏิบัติงำนให้
ลุล่วงตำมวิธีกำรหรือขั้นตอนที่ถูกก�ำหนดไว้แล้ว

ภำยหลังได้เกิดส�ำนักคิดอีกกลุ ่มหนึ่งที่มีแนวคิดพื้นฐำน 
แตกต่ำงออกไป นั่นคือกลุ่มปัญญำนิยม (Cognitivism) ซึ่ง
เชื่อว่ำกำรแสดงออกของมนุษย์เป็นกระจกที่ส่องสะท้อน
กระบวนกำรคิด กระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดนี้จึงมุ่งเน้น

Behaviorism – Constructivism – Constructionism
กำรท�ำโครงงำนตำมล�ำดับขั้นตอนอย่ำงมีเหตุมีผล รวมถึง 
กำรถกเถียงอภิปรำย โดยมีครูเป็นผู้ช่วยในกำรให้ค�ำแนะน�ำ
และสนับสนุนสำรสนเทศที่จ�ำเป็น ทฤษฎีกำรศึกษำในกลุ่มนี้
ได้แก่ ทฤษฎกีำรสร้ำงองค์ควำมรูด้้วยตนเอง (Constructivism) 
ซึ่งต่อมำถูกต่อยอดเป็น ทฤษฎีกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วย
ปัญญำ (Constructionism) 

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน

“กำรสอน กำรบอกให้ฟัง กำรบอกให้เชื่อแบบ Behaviorism 
ไม่ได้ช่วยให้คนเกิดกำรเรียนรู้ได้ ไม่เคยสนใจว่ำคนเรำคิด
อย่ำงไร กำรกล่อมให้คนเชื่ออย่ำงนั้นอย่ำงนี้เป็นสิ่งที่บั่นทอน
ศักยภำพคนอย่ำงมหำศำล 

ภาพจาก เอกสาร ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism), 2554.
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“ผมสมำทำนในแนวคิด Constructionism เพรำะมันเป็น 

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เป็นธรรมชำติ ถ้ำควำมรู้ใหม่ที่เรำรับมำ 
สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู ่แล้ว มันก็งอกเป็นควำมรู้ใหม่ได้ 

“สำระเบื้องลึกของ Constructionism ก็คือ คุณจะต้องมี 
ควำมคิด ควำมคิดนั้นจะต้องเป็นของคุณไม่ใช่เอำควำมคิด
ของคนอื่นมำ และจะต้องมีเครื่องมือในกำรเปลี่ยนผ่ำนควำม
คิดให้เกิดเป็นโครงกำรที่เป็นรูปธรรม”

เครื่องมือเรียนรู้ของ
Constructionism
Constructionism ไม่ได้ก�ำหนดลักษณะของเครื่องมือหรือ 
สื่อกำรเรียนรู้เอำไว้ตำยตัว ผู้จัดกระบวนกำรสำมำรถเลือก
ประยุกต์ใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะของผู้เรียน 
อย่ำงไรก็ตำมควรจะเป็นชิ้นงำนที่มีควำมยำกเล็กน้อยเพื่อ 
ท้ำทำยและกระตุ้นศกัยภำพผู้เรยีนให้เกดิควำมพยำยำมในกำร
คดิและแก้ปัญหำจนส�ำเรจ็ลุล่วง และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรยีนได้
เรยีนรู้ร่วมกบัผู้อื่น 

กระบวนกำรเรียนรู ้ตำมแนว Constructionism นิยม 

น�ำสื่อกำรเรียนรู้หรือโครงงำนที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ 
เป็นโจทย์หรือเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำ เนื่องจำกมอง 
เห็นถึงบริบทกำรเรียนรู ้ ในอนำคตซึ่งมี เทคโนโลยี เป ็น 

องค์ประกอบส�ำคญั ตวัอย่ำงเช่น กำรท�ำวำรสำรอเิลก็ทรอนกิส์ 
(E-Magazine) ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่ำงบูรณำกำรทั้ง 
กำรถ่ำยภำพ กำรเกบ็ข้อมูลและสรุปประเดน็ ทกัษะกำรเขยีน 
กำรออกแบบสิ่งพมิพ์ และกำรท�ำงำนเป็นทมี

โครงงำน Mindstorm หุ่นยนต์จำกตัวต่อเลโก้ ซึ่งผู้เรียน
สำมำรถสร้ำงสรรค์จนิตนำกำรและเรยีนรู้กำรเขยีนโปรแกรมเพื่อ
ให้หุ่นยนต์ท�ำงำน

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมกำรเขียนค�ำสั่งแอนิเมชั่น 

ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ทั้งเรื่องของกำรออกแบบกรำฟิกและ 
กำรคิดเชิงตรรกะหรือขั้นตอนวิธี (algorithm) ได้อย่ำง
สนุกสนำนในรูปแบบเกม ซึ่งกำรคิดเชิงตรรกะนั้นถือว่ำเป็น 

พื้นฐำนส�ำคัญในกำรต่อยอดไปสู่กำรเขียนโค้ดและเขียน
โปรแกรม*

* กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การเขียนโค้ดและโปรแกรมคอมพิวเตอร์กำาลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เพราะเล็งเห็นว่าการ
สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นล้วนแล้วแต่รวมอยู่ในกระบวนการเขียนโค้ดแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Thinking) การคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคดิแก้ปัญหา (Problem-solving Thinking) และการทำางานร่วมกบั
ผู้อื่น (Collaboration) ซึ่งทกัษะเหล่านี้แทบไม่ต่างไปจากทกัษะอนัควรเกดิขึ้นกบัผู้เรยีนรู้ตามแนวคดิ Constructionism
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เขำมำสำธิตกำรป้อนค�ำสั่งนิดๆ หน่อยๆ แล้วให้เรำลองท�ำเอง
อยู่สองวัน ส่วนตัวเขำบินไปกรุงเทพฯ พอกลับมำก็ไถ่ถำม
ควำมคืบหน้ำและชวนให้สะท้อนผลกำรเรียนรู้ (Relflection) 
ตอนนั้นก.็..งง! รู้สกึแย่มำกเลย ไม่เคยเจออะไรอย่ำงนี้มำก่อน 

เพรำะที่ผ่ำนมำเรำเข้ำใจว่ำกำรอบรมก็คือต้องมีวิทยำกรมำ
บรรยำย คอยตอบค�ำถำม แต่พอวิทยำกรไม่อยู ่ก็ไม่รู ้จะ 
ถำมใคร ก็ต้องท�ำเอง ดูคนอื่นบ้ำง หำรู้ไม่ว่ำนั่นแหละเป็น 

สิ่งแวดล้อมในกำรเรยีนรู้ ถ้ำคุณไม่ลงมอืท�ำคุณจะรู้ได้อย่ำงไร 
ถ้ำท�ำไม่ได้ก็ลองดูลองถำมคนอื่นสิ อย่ำนั่งอยู ่เฉยๆ จบ 
ด็อกเตอร์จะไปรู้อะไรนักหนำ คนอื่นอำจจะรู้มำกกว่ำเรำก็ได้ 
มันเป็นแค่เรื่องของอัตตำ”
 

กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการ
“พี่เลี้ยง” มากกว่า “ครู”
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือท�ำและสร้ำงควำมรู้ด้วย
ตนเอง ไม่อำจเกิดขึ้นได้ในชั้นเรียนที่ครูเป็นผู้กุมควำมรู้เอำไว้

ผู้เดียว และป้อนควำมรู้นั้นให้นักเรียนทุกคนพร้อมๆ กันใน
แบบเดียวกัน แต่จ�ำเป็นจะต้องอำศัยผู้ที่ช่วยสร้ำงสิ่งแวดล้อม
ให้เหมำะแก่กำรเรียนรู้ ซึ่งเรียกว่ำเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวก
หรือพี่เลี้ยง (Facilitator)

“พี่เลี้ยงจะเป็นคนที่คอยจุดไฟเติมพลังให้คนเกิดควำมคิดว่ำ
อยำกจะท�ำอะไร ถ้ำไม่มีควำมคิดโครงงำนก็ไม่มีควำมหมำย 
Facilitator ที่ดีจะหยิบฉวยเครื่องมืออะไรมำใช้ก็ได้ ในโลก
ยุคไอซีทีเขำก็ควรจะใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เขำจะต้องช่วยให้
ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงโลกกำรเรียนรู้ของตัวเอง คนที่จะสร้ำง
อะไรขึ้นมำได้จะต้องมีโลกของตัวเอง เพื่อจะดื่มด�่ำกับสิ่งที่คิด
และสิ่งที่ท�ำ ในขณะเดียวกันก็เปิดตัวเองออกไปแลกเปลี่ยน
กับคนอื่นอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร”

บ่อยครั้งที่มีกำรจัดอบรมควำมรู้หรือจัดกิจกรรมดูงำนกรณี
ศึกษำที่ประสบควำมส�ำเร็จจำกกระบวนกำรเรียนรู ้แบบ 

Constructionism แต่ผู้อบรมหลำยคนกลับประสบควำม 

(ซ้ายไปขวา) ศาสตราจารย์ซีมัวร์ แพเพิร์ต ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ส่วนหนึ่งของนักการศึกษา 
กลุ่มแรกๆ ที่มบีทบาทในการนำาแนวคดิ Constructionism เข้ามาทดลองใช้ในไทย



240   |   โหล

“ปกตแิล้วเดก็เป็นคนที่ไม่มค่ีำไม่มคีวำมหมำยในสำยตำผู้ใหญ่ 
คิดอะไรก็ไม่ได้ ท�ำอะไรก็ไม่ได้ ท�ำได้อย่ำงเดียวคือเรียน
หนังสือ กว่ำเด็กจะสำมำรถแสดงตัวตนว่ำมีควำมหมำยก็ 
เมื่อโตแล้ว แต่ท�ำไมระหว่ำงทำงก่อนหน้ำนั้นเรำไม่รีบฉุดเขำ
ขึ้นมำหรอืสร้ำงภมูคิุม้กนัให้เขำล่ะ ถ้ำเรำไม่ท�ำแล้วเขำจะเตบิโต
ขึ้นอย่ำงแข็งแกร่งได้อย่ำงไร

ผมน�ำเงินค่ำตอบแทนวิทยำกรที่ได้มำ 30,000 บำท ไปให้กับ
เด็กที่บ้ำนสำมขำเพื่อให้น�ำไปท�ำโครงกำรที่เป็นประโยชน ์

ไม่ได้สนใจก�ำไรหรือขำดทุน ขอให้เด็กได้เกิดกำรเรียนรู้ แล้ว
ให้เด็กคิดเองจริงๆ ครูห้ำมไปยุ่ง ผู้ใหญ่ห้ำมไปยุ่ง

พวกเขำก็ไปคิดกันว่ำ เวลำที่เด็กๆ อย่ำงพวกเขำจัดค่ำยหรือ
จัดกิจกรรมอะไร ผู้ใหญ่ในชุมชนที่แม้จะยำกจนแต่ก็มีน�้ำใจ
มำช่วยเหลือตลอด แล้วท�ำไมเด็กจึงจะไม่ช่วยผู้ใหญ่บ้ำง 
จึงเกิดเป็น ‘ธนำคำรของเยำวชน’ ที่ผู้ใหญ่อยำกเอำเงินไปท�ำ
โครงกำรอะไรก็ต้องเขียนแผนและมำอภิปรำยต่อหน้ำเด็ก 
ให้เด็กเป็นผู้พิจำรณำ เรำไม่เคยเห็นเหตุกำรณ์แบบนี้มำก่อน
ในชีวิต มีแต่เด็กต้องไปอ้อนวอนผู้ใหญ่ขอท�ำนั่นท�ำนี่ แต่นี่
ผู้ใหญ่ต้องมำขอจำกเด็ก

เด็กเขำมองโลกไม่เหมือนกับเรำ บำงรำยผู้ใหญ่ที่อยู่นอกวง
บอกว่ำไม่ควรช่วย แต่เด็กมองว่ำคนที่เคยผิดพลำดใช่ว่ำจะ
พลำดไปตลอดชีวิต ท�ำไมกำรกู ้เงินจะต้องมีหลักทรัพย ์

ค�้ำประกนั ในเมื่ออยูใ่นชมุชนเดยีวกนัจะไม่รู้เลยหรอืว่ำเขำเป็น
คนดีหรือไม่ดี ส่วนดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงเพรำะนั่นเป็นเรื่อง
ของผู้ใหญ่ สิ่งตอบแทนอำจไม่ใช่เงินแต่อำจเป็นกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้กับเด็กหรือท�ำประโยชน์ให้ชุมชน กองทุนนี้จึงไม่มี
กำรทวงหนี้เพรำะนั่นเป็นกำรขดูรดีแบบที่ผู้ใหญ่ท�ำกนั เหน็ไหม
ว่ำโลกของผู้ใหญ่โหดเหี้ยม ไม่รู้ว่ำเรำเอำอะไรมำตัดสินกัน

ชำวบ้ำนบำงคนกู้เงินไปให้ลูกขำยก๋วยเตี๋ยวแต่ยังไม่มีเงินมำ
คืน พอเห็นเด็กๆ ก็หลบเลี่ยง พวกเด็กๆ ก็เลยคุยกันว่ำ 
ตกเย็นจะกลับไปขอเงินแม่คนละ 10 บำท เพื่อเอำไปซื้อ
ก๋วยเตี๋ยว เสร็จแล้วก็ตกลงกับร้ำนว่ำจะไม่จ่ำยเงินแต่จะเอำ
เงิน 10 บำทนั้นไปใช้หนี้ให้แทน

วันนี้เงิน 30,000 บำทจำกเมื่อครั้งเริ่มต้น เพิ่มขึ้นเป็นแสนจำก
กำรบริจำคของผู้ที่เข้ำมำศึกษำดูงำน ผมแนะน�ำให้เด็กคิดไป
ให้ไกลกว่ำเรื่องกำรออม พวกเขำจึงน�ำเงินไปลงทุนท�ำร้ำนค้ำ
สหกรณ์ที่บ้ำนพักลองสเตย์ (Long Stay) ของหมู่บ้ำน”

ปล่อยเด็กคิด ชีวิตผู้ใหญ่เปลี่ยน
‘ธนาคารของเยาวชน’ ชุมชนบ้านสามขา จ.ล�าปาง
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ล้มเหลวในกำรน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ สำเหตุส�ำคัญก็เนื่อง
มำจำกวงกำรกำรศึกษำไทยยังขำด Facilitator ที่ดีที่จะช่วย
เป็นพี่เลี้ยงและให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ที่ท�ำงำนในระดับปฏิบัติ 
ได้อย่ำงเพียงพอ เพรำะกำรอบรมหรือดูงำนนั้นเป็นเพียง
กระบวนกำรขั้นแรกๆ เท่ำนั้น เมื่อจะเข้ำสู่กำรลงมือปฏิบัติจริง
ยังจ�ำเป็นต้องอำศัยพี่เลี้ยงคอยให้ค�ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

“เท่ำกับว่ำพวกเขำต้องเริ่มจำกศูนย์ อบรมดูงำนกลับไปก็ไม่รู้
ว่ำจะท�ำอย่ำงไรต่อ เพรำะฉะนั้นถ้ำไม่มพีี่เลี้ยงกำรเปลี่ยนแปลง
ก็เกิดขึ้นไม่ได้ แล้วถำมว่ำมีหน่วยงำนรำชกำรไหนบ้ำงที่จะรับ
เป็น Facilitator ...ไม่มี เพรำะกำรพัฒนำพี่เลี้ยงขึ้นมำนั้น 
ยำกมำกๆ เขำต้องมำเป็นผู้ช่วยในกำรจัดอบรม ช่วยสำธิต 

งำนและจัดกระบวนกำร หลังจำกจบงำนในทุกๆ วันจะต้อง 
มำนั่งถกกันต่ออย่ำงจริงจังอีกอย่ำงน้อย 2-3 ชั่วโมง ว่ำ
บรรยำกำศกำรเรียนรู้เป็นอย่ำงไร สังเกตว่ำผู้เรียนแต่ละคน
เป็นอย่ำงไร มีอะไรบกพร่องบ้ำง และในวันต่อไปควรจะต้อง
เติมเต็มตรงไหน จึงถือว่ำเป็นกำรเคี่ยวกร�ำเพื่อพัฒนำตนเอง
ที่เหนื่อยสำหัส” 
 

จุดประกายจากจุดเล็กๆ
ภำยหลงัจำกโครงกำรประภำคำร ต่อมำได้มกีำรก่อตั้งโรงเรยีน
แนว Constructionism ขึ้นมำโดยเฉพำะ คือโรงเรียน 

ดรุณสิกขำลัย ซึ่งครูทุกคนในทุกชั้นเรียนใช้ทฤษฎีนี้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน แม้จะดูเหมือนว่ำ Constructionism 
เป็นทฤษฎีที่ตอบโจทย์ควำมท้ำทำยของสังคมศตวรรษที่ 21 
และเป็นที่รู้จักในเมืองไทยระดับหนึ่งมำนำนถึง 20 ปีแล้ว แต่
กำรน�ำแนวคดินี้ไปประยกุต์ใช้กย็งัอยูใ่นวงจ�ำกดั แม้แต่องค์กร
ที่เคยน�ำแนวคิดดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้จนประสบผล ก็ยัง
จ�ำเป ็นต ้องอำศัยป ัจจัยหลำยด้ำนเพื่อที่จะยังคงรักษำ
กระบวนกำรเรียนรู้เช่นนั้นไว้ได้ เช่น กำรสนับสนุนของภำค
เอกชน ควำมเข้ำใจของผู้บริหำรที่หมุนเวียนมำด�ำรงต�ำแหน่ง
ตำมวำระ รวมทั้งกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องของผู ้น�ำและ 
ผู้ประสำนงำน

“ตอนนี้วัฒนธรรมองค์กรมันไม่เปลี่ยน สิ่งแวดล้อมในกำร
ท�ำงำนไม่เปลี่ยน ในระดับใหญ่ขึ้นมำกระทรวงศึกษำธิกำรมี 
งบประมำณมำกก็จริง แต่ว่ำมีโรงเรียนถึง 30,000 กว่ำแห่ง 
เหมือนคนมีลูกมำกก็ได้เงินไปคนละเล็กละน้อย ถ้ำจะท�ำ 
พร้อมกันทุกแห่งก็เป็นไปได้ยำก และยิ่งหำกมีกำรตีควำมไป
อกีว่ำ โรงเรยีนแบบ Constructionism จะต้องมคีอมพวิเตอร์
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ยิ่งไม่รู้ว่ำจะเอำเงินมำจำกไหน มันจึง
ยังไม่สำมำรถเป็นกำรศึกษำกระแสหลักของไทย คนที่ท�ำได้จึง
เริ่มต้นท�ำในระดับที่ไม่ใหญ่โต ถ้ำใหญ่ไปแล้วมันจำง เหมือน
กำแฟจำงไปกไ็ม่อร่อย ไม่ได้เป็นเป้ำหมำยที่คนอยำกจะไปถงึ”
 

สุชิน เพ็ชรักษ์ อดีตครูช�ำนำญกำรพิเศษ กศน. ภำคเหนือ จังหวัดล�ำปำง ผู้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบ 
Constructionism มีบทบำทส�ำคัญในกำรบุกเบิกเผยแพร่องค์ควำมรู้ดังกล่ำวมำตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
โดยเป็นวิทยำกรและผู้ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำแก่องค์กรทั้งสถำบันกำรศึกษำและภำคเอกชน ภำยหลังเกษียณอำยุรำชกำรยังคง
ท�ำงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในชุมชน ร่วมกับฝ่ำยวิจัยเพื่อท้องถิ่น ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
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ความหลากหลาย เสรีภาพ การวิจารณ์
คือพื้นฐานของการเรียนรู้
รจเรข วัฒนพำณิชย์

ถ้ำคนไม่ได้ถูกสอน ให้รู้จักกำรคิดวิเครำะห์
ให้ลองคิดลองลงมือท�ำ หรือกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์
ก็คงมองได้แค่ตัวเองกับวงกลมรอบตัวเท่ำนั้น

เป้าหมายของการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่สถิติว่าคนไทยอ่านหนังสือมาก
แค่ไหน หรือสอบแข่งขันได้อันดับที่เท่าไหร่ของโลก แต่ยังจำาเป็นต้องพิจารณาถึงคุณภาพ
เนื้อหาสิ่งที่อ่านและกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้คนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำาไปสู ่ผลลัพธ์ปลายทางในการพัฒนาตนเองและสังคม 
ทว่ากระบวนการและผลลัพธ์ดังกล่าวคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากบรรยากาศ 
ทางสงัคมและวฒันธรรมที่เปิดกว้างสำาหรบัการอ่านและการเรยีนรู้
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มีความเห็นอย่างไรต่อค�าว่าสังคมฐานความรู้ และ
สังคมไทยจะก้าวไปสูสั่งคมแห่งการเรยีนรู้ ได้หรือไม่
ควำมรู้ไม่ใช่เรื่องของกำรท่องจ�ำ ควำมรู้ต้องมำจำกกำรวพิำกษ์
วจิำรณ์ มำจำกกำรถกเถยีงกนัอย่ำงเตม็ที่บนฐำนของควำมเป็น
เหตุเป็นผลหรือข้อเท็จจริง แต่ระบบกำรศึกษำไทยไม่ได้เอื้อ 
ให้คนของเรำมีพื้นฐำนในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ มีแต่กำรท่องจ�ำ
เพื่อสอบท�ำคะแนน เสร็จแล้วก็จบไป และไม่ได้มีกำรสอนว่ำ
ควำมรู้หรือสิ่งที่เรำท่องจ�ำจะสำมำรถประยุกต์ใช้กับชีวิต หรือ
น�ำมำแก้ปัญหำในสังคมได้อย่ำงไร

ท�าไมสังคมไทยจึงไม่มีวัฒนธรรมการวิจารณ์
เรำไม่อยำกเรียกว่ำวัฒนธรรมไทยเป็นแบบนี้นะ เพรำะจริงๆ 
แล้ววฒันธรรมเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลไปได้เรื่อยๆ วฒันธรรมไม่ใช่
สิ่งตำยตัว สังคมสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมใหม่เพื่อให้เกิด 

ควำมรู้ชุดใหม่ ซึ่งท�ำให้ประเทศเคลื่อนไปข้ำงหน้ำได้

กำรใช้อ�ำนำจเป็นเรื่องของชนชั้นน�ำ อ�ำนำจอำจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ
แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยกค็อืกำรปิดกั้นบรรยำกำศของกำรวพิำกษ์วจิำรณ์
และกำรรบัฟังควำมหลำกหลำย

เหตุที่ท�ำให้สงัคมไม่ค่อยคุน้เคยกบักำรวพิำกษ์วจิำรณ์อำจเป็น
เพรำะสังคมไทยถูกสอนให้คิดเหมือนกัน ค�ำว่ำให้รู้รักสำมัคคี
จริงๆ แล้วเป็นค�ำที่มีควำมหมำยดีมำก แต่ในควำมเป็นจริง
กลำยเป็นว่ำทุกคนต้องคิดเหมือนกัน ต้องเดินไปในทิศทำง
เดียวกัน ถึงจะเป็นกำรรู้รักสำมัคคี ดังนั้นวำทกรรมต่ำงๆ 
ที่เรำได้ยินมำตั้งแต่เด็กมันท�ำให้คนต้องคิดแบบเดียวเท่ำนั้น 
ถ้ำคิดต่ำงก็กลำยเป็นอื่นไป

ลักษณะโดยทั่วไปของสังคมไทยท่ีไม่ค่อยยอมรับ
การวิพากษ์วิจารณ์และความคิดท่ีแตกต่าง ใช่หรือ
ไม่ว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมด้ังเดิมของชนชั้นน�าไทย
เองน่ันแหละท่ีไม่ยอมเปล่ียนแปลงเล่ือนไหล
ถ้ำชนชั้นน�ำไม่ต้องกำรให้อ�ำนำจถูกยักย้ำยไปสู่คนอื่นก็จะ 
กอดวัฒนธรรมกำรใช้อ�ำนำจเอำไว้ กำรใช้อ�ำนำจเป็นเรื่องของ
ชนชั้นน�ำ อ�ำนำจอำจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ไม่
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เปลี่ยนไปเลยกค็อืกำรปิดกั้นบรรยำกำศของกำรวพิำกษ์วจิำรณ์
และกำรรับฟังควำมหลำกหลำย

ส่วนที่มีควำมเลื่อนไหลอย่ำงต่อเนื่องคือวัฒนธรรมของภำค
ประชำชน ซึ่งเรำเชื่อว่ำมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆ กำรที่สังคม
เคลื่อนจำกอนำล็อกไปสู่สังคมดิจิทัล ท�ำให้ข้อมูลไหลเวียน
รวดเร็วขึ้นมำก เกิดควำมรู้ชุดใหม่เข้ำมำแทนที่ควำมรู้ชุดเก่ำ 
และคนก็เข้ำถึงข้อมูลได้มำกขึ้น ในขณะที่ประชำชนข้ำงล่ำง
เลื่อนไหลแต่คนที่ควบคุมอ�ำนำจไม่ยอมเลื่อนไหล มันก็เกิด
เป็นแรงเสียดทำน และในที่สุดชนชั้นน�ำจะคงอ�ำนำจไว้ยำกขึ้น 
เรำคดิว่ำวนัข้ำงหน้ำจะต้องเกดิกำรเปลี่ยนแปลง เพยีงแต่ว่ำจะ
เกิดแบบไหนและอย่ำงไร

หากมองในระดับท่ีเล็กลงมา โรงเรียนเป็นพื้นท่ีท่ี 
ส่งเสริมวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่
ในโรงเรียนก็มีปัญหำ อย่ำงที่บอกว่ำมันถูกควบคุม ชนชั้นน�ำ
อยำกให้นักเรียนรู้ประวัติศำสตร์แบบไหนก็ใส่เข้ำมำ เรำไม่
อยำกใช้ค�ำว่ำโฆษณำชวนเชื่อ (propaganda) อย่ำงตอนนี้
หลักสูตรต้องกำรให้ลบชื่อนักกำรเมืองบำงคนออกจำกสำรบบ 
ก็สำมำรถเอำออกจำกหลักสูตรได้ทันที ทั้งๆ ที่คนไทยควรจะ
ได้เรียนรู ้ทั้งในด้ำนดีและไม่ดี ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลง
ประวัติศำสตร์เพื่อให้เกิดผลทำงกำรเมืองจึงมักเกิดขึ้นกับ
หลักสูตรกำรศึกษำ

ระบบกำรศึกษำไทยต้องรื้อถอนกันใหม่ในระดับโครงสร้ำง 
ทั้งเรื่องหลักสูตรและวิธีกำรสอน กฎหมำยหรือแบบแผนของ
กระทรวงศึกษำหลำยเรื่องมีมำตั้งแต่ยุคร้อยปีที่แล้วโดยไม่มี
กำรปรับเปลี่ยน แล้วยังบริหำรด้วยระบบรำชกำรที่แข็งตัว 
ไม่ยืดหยุ่นหนุนเสริมกระบวนกำรที่ท�ำให้ประชำชนได้เติบโต
เอง แต่กลับยืดหยุ่นเรื่องที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของตัวเอง
 

การให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในเรื่องการ
จัดการศึกษาหรือการร่างหลักสูตรจะเป็นทางออก
ที่ดีไหม
โรงเรียนเองก็เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียน
วิชำที่เป็นหลักสูตรท้องถิ่น อย่ำงตอนบ่ำยวันศุกร์ก็จะมีสอน
ร�ำดำบ สอนฟ้อนเล็บ สอนซอพื้นบ้ำน ซึ่งไม่ใช่ว่ำไม่ดีนะ 
แต่เรำคิดว่ำไปเน้นกำรสอนเรื่องที่เป็นพื้นบ้ำนเกินไป คือมัน
ไม่ได้ท�ำให้กำรเรียนรู้กว้ำงไปกว่ำนั้น ไม่ได้ช่วยในกำรปรับ
เปลี่ยนวิธีคิด โรงเรียนไม่ได้สอนให้คนคิดว่ำจะเอำควำมรู้ไป
ใช้กับชีวิตจริงอย่ำงไร แล้วก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหำสังคมที่เขำ
เผชิญอยู่

แต่มองอกีด้านหน่ึง มีคนมากมายท่ีเป็นผลลพัธ์ของ
ระบบการศึกษาแบบเดิมๆ แต่สังคมไทยก็ยังคงอยู่
มาได้จนถึงทุกวันน้ี
ใช่ มันขึ้นอยู่กับว่ำเรำอยำกเห็นสังคมเป็นแบบไหน ถ้ำมอง 
แค่ตัวเรำตื่นเช้ำมำก็ไปท�ำงำนเสร็จแล้วก็กลับบ้ำน อย่ำงนี้ก ็
ไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอก แต่ถ้ำมองให้กว้ำงไกลออกไป
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จำกตัวเรำ เรำก็คงอยำกจะเห็นสังคมที่ดีกว่ำนี้ ถ้ำท�ำเรื่องกำร
เรียนรู้ให้ดีกว่ำนี้ มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กันมำกกว่ำนี้ คนครึ่ง
ค่อนประเทศคงจะอยำกเหน็สงัคมดขีึ้น แต่ถ้ำคนไม่ได้ถกูสอน
ให้รู้จักกำรคิดวิเครำะห์ (critical thinking) ไม่ได้ถูกสอนให้
ลองคิดลองลงมือท�ำ หรือรู้จักกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ ก็คงมองได้
แค่ตัวเองกับวงกลมรอบตัวเท่ำนั้นเอง 
 

มีความหวังต่อการปฏิรูปศึกษาและการเรียนรู้มาก
น้อยแค่ไหน เม่ือมองอย่างสัมพันธ์กับสถานการณ์
ทางสังคมในปัจจุบัน
ม ีเรำไม่เคยสิ้นหวงั อำจเป็นเพรำะว่ำตอนนี้เป็นยคุดจิทิลัไม่ใช่
ยุคอนำล็อก หลำยคนเห็นข้อมูลใหม่ๆ แล้วเขำตั้งค�ำถำมเป็น 
ในขณะที่บำงคนก�ำลังสนใจเรื่องนี้อยู่พอดี กำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรก็ช่วยเปิดทำงให้เขำ เป็นพื้นฐำนควำมคิดให้เขำ

คนรุ่นใหม่อ่ำนหนังสือกันเยอะขึ้นนะ ทีแรกที่เปิดร้ำนหนังสือ
ก็ไม่คิดหรอกว่ำจะมีเด็กนักเรียนเข้ำมำหำหนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ สังคม กำรเมือง แต่เด็กเขำพยำยำมค้นคว้ำ
แล้วเขำก็ได้รู้ เพียงแต่เขำแสดงออกมำกไม่ได้โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งในโลกโซเชียลมีเดีย แต่ในโลกออฟไลน์เขำสนใจ 
เรื่องรำวทำงสังคมที่กว้ำงกว่ำแค่เรื่องรอบตัว ถำมว่ำเขำอยู่
เฉยๆ ไหม ตอบได้เลยว่ำไม่
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ภาพจาก ร้านหนังสือออนไลน์รี้ดเดอรี่ https://readery.co/

การเปิดร้านหนังสือก็เลยเหมือนเป็นการส�ารวจ
พฤติกรรมความเป็นไปของคนร่วมสมัยไปด้วย 
เรียกว่าเป็นจังหวะชีวิตท่ีลงตัว
ใช่ แต่ไม่ใช่ลงตัวในแง่ก�ำไรทำงธุรกิจ อยำกบอกใครต่อใคร
ว่ำถ้ำอยำกรวยอย่ำมำเปิดร้ำนหนังสือ เพรำะจะไม่ได้อะไร แต่
กำรได้มำอยู่ตรงนี้ มันตอบสนองตัวเรำในด้ำนกำรมองเห็น

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปผ่ำนคนที่เข้ำมำซื้อหนังสือ บำงทีม ี

คนเข้ำมำแล้วถำมว่ำหนังสือเล่มนี้เนื้อหำเป็นอย่ำงไร หรือ 
บำงคนบอกว่ำสนใจเรื่องกำรเมืองควรจะเริ่มต้นอ่ำนหนังสือ
เล่มไหน หรือหนังสือประวัติศำสตร์เล่มไหนที่อ่ำนแล้วรู้เรื่อง
เลยไม่ต้องไปหำอ่ำนเล่มอื่นอีก เรำก็ให้ค�ำแนะน�ำไป

ปรากฏการณ์ #จินยองอ่าน

“เมื่อเร็วๆ นี้มีกระแส #จินยองอ่ำน จินยองเป็นนักร้องวง 
GOT7 ของเกำหลีซึ่งโด่งดังในเมืองไทย เขำอำยุแค่ 19 แต่
เป็นคนที่อ่ำนหนังสือเยอะมำก มีกำรท�ำบัญชีรำยชื่อหนังสือที่
เขำอ่ำนซึ่งเป็นหนังสือดีๆ ทั้งนั้นเลย อย่ำงเรื่อง โลลิต้ำ 
(ผลงำนชิ้นเอกของ วลำดิเมียร์ นำโบคอฟ นักเขียนและ 
นักวิจำรณ์ชำวรัสเซีย) หรือเรื่อง ก่อนโลกจะขำนรับ (ผลงำน
ของวิลเลียม ซอมเมอร์เซ็ท มอห์ม เนื้อหำได้รับแรงบันดำลใจ
จำกโกแกงศิลปินเอกของโลก) หรืองำนของมูรำคำมิ เขำก็อ่ำน

“เมื่อวันก่อนมีคุณพ่อพำลูกมำที่ร้ำน Book Re:public ถำม
หำหนังสือเล่มที่จินยองอ่ำน แล้วก็ถำมว่ำแต่ละเล่มมีเนื้อหำ 
เกี่ยวกับอะไร เด็กๆ เขำไม่มีวันที่จะได้เข้ำไปคุยกับไอดอล 
ตัวจริง แต่เขำสำมำรถท�ำควำมรู้จักและใกล้ชิดไอดอลของเขำ
มำกขึ้นผ่ำนกำรอ่ำน พอเขำตำมอ่ำนหนังสือที่ไอดอลอ่ำน 

เขำจะรู้ว่ำ อ๋อ ควำมคิดของไอดอลเขำเป็นแบบนี้ ซึ่งเรำเชื่อว่ำ
เขำซื้อไปอ่ำนจรงิๆ ไม่ได้ซื้อไปเกบ็ นี่เป็นปรำกฏกำรณ์กำรอ่ำน
ของคนรุ่นใหม่ที่น่ำสนใจ”
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หลังจากได้รับรางวัล International Women of 
Courage แล้ว ชีวิตเปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ก็เหมือนเดิมนะ เพรำะว่ำพอได้รับรำงวัลกลับมำไม่ถึงเดือน 

ก็ถูกทหำรเรียกตัว เพียงเพรำะว่ำไปจัดกิจกรรม “ยืนเฉยๆ” ที่
ประตูท่ำแพ รำงวัลคงไม่ได้ช่วยอะไรมำก อำจจะช่วยได้ในแง่
ที่ว่ำพอเกิดเรื่องปุ๊ป ทำงกงสุลเขำก็ไปไถ่ถำมทหำรเกี่ยวกับ
ควำมเป็นไปของเรำ เลยแค่เป็นกำรเรียกไปคุยไม่ได้ถึงกับ 

มีปัญหำอะไรมำก
 

ตอนถูกเรียกตัวไปค่ำยทหำร เรำบอกว่ำเรำไม่เคยขำยหนังสือ
ต้องห้ำม คือถ้ำจะจับเพรำะขำยหนังสือแบบนี้คุณต้องมี
กฎหมำยออกมำก่อนว่ำหนังสือเล่มนั้นห้ำมขำย แต่นี่ไม่มีกฎ
อะไรห้ำม หนังสือที่วำงขำยในร้ำนของเรำก็มีวำงขำยในร้ำน  
อื่นๆ เหมือนกันทุกร้ำน

ส่วนกิจกรรมก็ยังจัดอยู่ตลอด เรำคิดว่ำเรำไม่ได้ท�ำอะไรผิด

ถ้ำใช้ควำมรู้บนหลกักำรแบบอ�ำนำจเบด็เสรจ็
คอืปิดกั้นไม่ให้คนตั้งค�ำถำม ยดัเยยีดให้ท่องจ�ำอย่ำงเดยีว
มนักเ็ป็นได้แค่ควำมรู้แบนๆ แต่ไม่ใช่กำรเรยีนรู้ที่ลกึซึ้ง

กฎหมำยเลย ทุกอย่ำงท�ำอย่ำงเปิดเผย มีประชำสัมพันธ ์
ก่อนงำน คุยเสร็จก็ยังเอำลงยูทูบอีกเพรำะถือว่ำไม่มีอะไรที่
ต้องกังวล เรำอยำกให้สังคมเป็นแบบนี้ สังคมที่ทุกคนม ี

ส่วนร่วมและเอำเรื่องทำงสังคมมำแบ่งปันกัน จริงๆ แล้ว 
ทุกๆ เรื่องในชีวิตประจ�ำวันก็เป็นกำรเมืองหมดนั่นแหละ 
แม้แต่เรื่องอำหำร หนังสือ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่เจ้ำหน้ำที่ 
เขำไม่สนใจเรื่องพวกนี้ เรำจัดเสวนำที่เป็นเรื่องกำรเมืองตรงๆ 
มีแค่ 20% เท่ำนั้นแต่กลับถูกมองว่ำอำจจะท�ำลำยควำมมั่นคง
ของชำติ

คิดว่าจ�าเป็นต้องปรับลักษณะของกิจกรรมท่ีท�าอยู่
บ้างไหม
ก็ต้องรู้จักเซ็นเซอร์ตัวเอง ยิ่งอยู่ในสถำนกำรณ์แบบนี้ยิ่งต้อง
รักษำฐำนที่มั่นสุดท้ำย ถ้ำต้องเสียพื้นที่ร้ำนหนังสือไปอีก 
มันก็ไม่ไหว เรำจึงต้องสื่อสำรเรื่องทำงสังคมผ่ำนกิจกรรม 
รูปแบบอื่นบ้ำง อย่ำงเช่นงำนศิลปะ
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เรำเชื่อในอ�ำนำจของควำมรู้ ทนีี้มนัขึ้นอยู่กบัว่ำ คนที่ใช้ควำมรู้
เหล่ำนั้นตั้งตนอยู่บนหลักกำรอะไร ถ้ำใช้ควำมรู้บนหลักกำร
แบบอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ คือปิดกั้นไม่ให้คนตั้งค�ำถำม ยัดเยียด
ให้ท่องจ�ำอย่ำงเดยีว มนักเ็ป็นได้แค่ควำมรู้แบนๆ แต่ไม่ใช่กำร
เรียนรู้ที่ลึกซึ้ง

ภาพจาก สำานักข่าวประชาธรรม http://www.prachatham.com 

การเรียนรู ้จ�าเป็นต้องมีพื้นท่ี ในลักษณะท่ีเป็น  
public space หรือไม่
กำรมีพื้นที่ก็ส�ำคัญ ยิ่งในยุคแบบนี้คนไม่รู้จะไปแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นกันที่ไหน พื้นที่ในอำกำศ (cyber space) มัน 

ไม่พอส�ำหรับกำรมีปฏิสัมพันธ์กัน แต่ส�ำหรับนักเคลื่อนไหว 
รุ่นใหม่ๆ เขำใช้พื้นที่ทำงกำยภำพน้อยเพรำะมันไม่มีที่ทำงให้
เขำจริงๆ ขนำดมหำวิทยำลัยยังไม่สำมำรถปกป้องพื้นที่ทำง
วชิำกำรหรอืพื้นที่กำรเรยีนรู้ของตวัเองได้ กำรหำพื้นที่ข้ำงนอก
ยิ่งเป็นเรื่องยำกขึ้นไปอีก 

ที่ยังยืนหยัดเปิดร้ำนหนังสืออยู่ก็เพรำะต้องกำรจะบอกว่ำ 
เรำยังต้องกำรพื้นที่ของกำรร่วมกันวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงมีเหตุ
มีผล กำรสร้ำงพื้นที่ให้เกิดกำรเรียนรู้มันผิดตรงไหน เรำเคย
ถูกกดดันให้ต้องปิดตัวไปครั้งหนึ่ง แต่ก็ต้องเปิดอีกครั้ง 
เพื่อให้คนเห็นว่ำพื้นที่แบบนี้มันยังมีอยู่
 

รจเรข วัฒนพำณิชย์ เจ้ำของและผู้ร่วมก่อตั้งร้ำนหนังสือ Book Re:public จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มจัดท�ำโครงกำรห้องเรียน
ประชำธิปไตย (Cafééé Democracy) ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี ในประเด็นหลำกหลำยทั้งด้ำนกำร
พัฒนำ สิทธิมนุษยชน ประชำธิปไตย และควำมเท่ำเทียมทำงเพศ หลังกำรรัฐประหำรปี 2557 เคยถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคต ิ

2 ครั้ง จนต้องตัดสินใจพักกิจกำรร้ำนหนังสือและกิจกรรมต่ำงๆ ก่อนจะเปิดร้ำนขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อปลำยปี 2558 รจเรขเป็น 

คนไทยคนแรกที่ได้รับรำงวัล “ผู้หญิงกล้ำ” หรือ International Women of Courage Award จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ของสหรัฐอเมริกำประจ�ำปี 2559
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‘จัดการความรู้ 101’
ปฏิบัติการเชื่อมโลกวิชาการกับสังคม
วิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน
ปกป้อง จันวิทย์

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งผลิตความรู้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคม ผันแปรไปตาม 
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการเมือง ในระยะหลัง สถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งเก่าและเกิดใหม่ 
หลายแห่งแปรสภาพเป็นธุรกิจการศึกษา เคยแม้แต่ถูกเรียกอย่างเข้าอกเข้าใจว่าเป็นเพียงโรงเลี้ยงเด็ก 
ของชนชั้นกลางที่ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ขาดสายใยและสำานึกผูกพันกับชนชั้นผู ้เสียเปรียบ ขณะที่
มหาวิทยาลัยชั้นนำาถูกมองว่าเป็น “หอคอยงาช้าง” อยู่ห่างไกลจากวิถีชีวิตประชาชน ทำางานผลิตความรู ้
ทางวชิาการอนัทรงคุณค่าที่คนทั่วไปเข้าถงึยากและไม่สามารถเข้าใจได้

และแล้ว... ก็มีผู้บุกเบิกสร้างสะพานเชื่อมพรมแดนสองฟากฝั่งระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม ด้วยหวัง 
จะช่วยลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของความรู้ ทำาความรู้ให้เคี้ยวง่าย เชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการให้เป็น 
ฐานทางนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ใครๆ ก็เข้าใจได้ คิดได้ วิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะได้ 
เป็นการสร้างพื้นฐานทางวฒันธรรมการเรยีนรู้ที่เชื่อมั่นในศกัยภาพทางปัญญาของคนทุกคน
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ปัญหำก็คือว่ำ
ประเทศนี้ไม่ได้ก�ำหนด
นโยบำยด้วยควำมรู้
ประเทศนี้ก�ำหนด
นโยบำยด้วยอ�ำนำจ
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ช่วยเล่าประสบการณ์ในการท�างานส่ือสารความรู้
ทางวิชาการว่ามีความเป็นมาอย่างไร
เมื่อผมย้อนมองดูประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของตัวเองในช่วง 
10 ปีที่ผ่ำนมำตั้งแต่ยังเป็นอำจำรย์ที่คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จนถึงกำรท�ำงำนร่วมกับทีดีอำร์ไอ 
(สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย) และกำรออกมำ 
ตั้งบรษิทัดวินัโอวนัเปอร์เซนต์ มนักลำยเป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อจุดกนั
ได้หมดเลย นั่นก็คือกำรเชื่อมโลกของวิชำกำรและองค์ควำมรู้
ต่ำงๆ กับโลกของมวลชนและประชำชนวงกว้ำงเข้ำด้วยกัน

ที่ผ่ำนมำนักวิชำกำรไทยท�ำงำนดีๆ ไว้เยอะ งำนวิจัยบำงชิ้นใช้
เวลำท�ำเป็นปีๆ ใช้งบประมำณเป็นล้ำนบำท แต่ปรำกฏว่ำคนที่
ได้อ่ำนหรือเข้ำถึงก็คือคนในวงกำรเดียวกันเอง ส่วนใหญ ่

เมื่อก่อนเรำคดิว่ำกำรจดักำรควำมรู้คอืท�ำให้ง่ำย
แต่จรงิๆ แล้วมนัไม่ใช่แค่นั้น เรำต้องดูด้วยว่ำคนรบัควำมรู้เป็นใคร
ต้องใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรแบบไหน
และช่องทำงกำรสื่อสำรแต่ละแบบกม็ไีวยำกรณ์ไม่เหมอืนกนั

อยู่ในห้องสมุด อยู่บนชั้นหนังสือ จึงมำคิดว่ำท�ำอย่ำงไรถึงจะ
ท�ำให้ของดีๆ พวกนี้แพร่กระจำยไปสู่สังคมวงกว้ำง มันเป็น 
passion ที่เกิดจำกควำมรู้สึกเสียดำยของดี อยำกให้มีคนมำ
อ่ำนมีคนมำดู

ตอนอยู่ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผมได้เข้ำไปท�ำหน้ำที่ 
ผู ้อ�ำนวยกำรคณะท�ำงำนสัมมนำและเผยแพร่ของคณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยว่ำคณะฯ จะไม่ใช่ที่ที่ให้
ค�ำตอบทำงสังคมเฉพำะกับนักศึกษำที่มีโอกำสได้เข้ำมำเรียน 
ปีละไม่กี่ร้อยคน แต่จะต้องให้ควำมรู้เศรษฐศำสตร์กับสังคม
วงกว้ำง มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในบ้ำนเมืองเยอะแยะ คณะฯ 
ควรจะมส่ีวนช่วยในกำรผลติค�ำอธบิำยที่มต่ีอเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น 

ชี้ว่ำอะไรคือประเด็นน่ำสนใจที่ควรจะตั้งค�ำถำม แล้วก็ม ี
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ค�ำตอบให้กับประเด็นค�ำถำมที่หลำยคนสงสัยจึงคิดว่ำจ�ำเป็น
ต้องมีกำรสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรที่คึกคัก น�ำมำสู่กำร 
จัดกิจกรรมเสวนำทุกสัปดำห์ในหลำยๆ รูปแบบ
 

หมายความว่าท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
ความรู้ที่เปิดประตูความรู้สู่สังคมน้อยเกินไป
ใช่ครับ ผมคิดว่ำทุกคนอยู่ในพื้นที่ที่เป็น comfort zone ซึ่ง 
comfort zone หนึ่งส�ำหรับนักวิชำกำรก็คือกำรท�ำวิจัย 
บำงคนอำจจะคิดว่ำงำนวิจัยที่ดีมีคุณภำพถือว่ำเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงแล้ว แต่ผมอยำกจะชวนคิดต่อว่ำนั่นไม่ใช่จุดหมำย
ปลำยทำง ผมเชื่อในปรัชญำของธรรมศำสตร์ว่ำเป็นตลำดวิชำ 
ถ้ำเรำบอกว่ำงำนวิจัยเป็นเครื่องมือในกำรท�ำควำมเข้ำใจโลก 
มนัควรจะต้องถกูใช้สอนคนนอกรั้วมหำวทิยำลยัด้วย กำรสอน
ไม่ใช่แค่พำคนมำดูของดี แต่ต้องสื่อสำรต้องเล่ำเรื่องเป็นด้วย
เพรำะว่ำกำรเขียนงำนวิชำกำรกับกำรเล่ำเรื่องมีรูปแบบวิธีกำร
ที่ไม่เหมือนกัน

ผมเรียกว่ำนี่เป็นกำรจัดกำรควำมรู้ คือเอำควำมรู้จำกงำนวิจัย
สำมสี่ร้อยหน้ำมำดวู่ำจะจดักำรกบัมนัอย่ำงไรเล่ำเรื่องแบบไหน 
คล้ำยๆ เอำวัตถุดิบมำปรุงรสให้อร่อย แล้วก็ท�ำให้เป็นระบบ 
พอจดักำรควำมรู้เสรจ็กต้็องพจิำรณำว่ำจะสื่อสำรกบัสำธำรณะ
อย่ำงไร ผ่ำนช่องทำงไหน จังหวะเวลำใดเพรำะนักวิจัยจ�ำนวน
มำกไม่รู้จักวิธีท�ำงำนร่วมกับสื่อมวลชน ถ้ำเรำท�ำหน้ำที่เป็น
สะพำนเชื่อมตรงนี้ดีๆ สุดท้ำยสังคมก็ได้ประโยชน์ได้ฟัง 

ควำมรู้จำกตัวละครที่ท�ำงำนวิจัยจริงๆ ในแบบที่เข้ำใจได้ เห็น
ควำมเชื่อมโยงกับเขำและสนุกรื่นรมย์

ในอีกด้ำนหนึ่งกำรน�ำควำมรู้ออกไปหำคนหมู่มำก สุดท้ำยมัน
ย้อนกลบัมำท�ำให้งำนวชิำกำรเข้มแขง็ เพรำะถ้ำเรำมเีพื่อนเยอะ
ขึ้นได ้คุยกับคนเยอะขึ้นเรำก็ฉลำดขึ้นด้วยใช ่ไหมครับ 

นักวิชำกำรก็จะตั้งโจทย์ที่สนุกขึ้นคมขึ้นได้ อย่ำงที่อำจำรย ์
อัมมำร สยำมวำลำ บอกว่ำ เรำไม่สำมำรถหำค�ำตอบได้จำก
โจทย์ที่ไม่ดี ค�ำตอบที่ดีมำจำกโจทย์ที่ดีเท่ำนั้น เพรำะฉะนั้น
กำรออกไปปะทะกับสังคมไปเจอผู้คนช่วยขยำยโลกของ 
นักวิชำกำรได้กว้ำงขึ้น

อาจารย์มองว่าสังคมไทยมีความรู้มากมาย เพียง
แต่ต ้องรู ้จักน�าของเดิมที่มีอยู ่มาจัดการให ้มี
ประสิทธิภาพ
ใช่ครับ เรำท�ำงำนวิจัยกันเยอะมำกเรำตั้งค�ำถำมกับโจทย์
ส�ำคัญๆ ของประเทศเยอะมำก แล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบำย
ที่มำจำกฐำนวิชำกำรแทบจะทุกเรื่อง แต่ป ัญหำก็คือว ่ำ 
ประเทศนี้ไม่ได้ก�ำหนดนโยบำยด้วยควำมรู้ ประเทศนี้ก�ำหนด
นโยบำยด้วยอ�ำนำจ ที่ผ่ำนมำนักวิชำกำรจ�ำนวนหนึ่งที่ม ี

ควำมรู้ก็หำวิธีกำรผลักดันควำมรู้ไปสู่นโยบำยด้วยกำรเข้ำหำ
อ�ำนำจ เอำงำนวิจัยของตัวเองไปยื่นใส่มือผู้มีอ�ำนำจไปกระซิบ
ข้ำงหูผู้มีอ�ำนำจ แล้วก็หวังว่ำผู้มีอ�ำนำจจะเอำไปปฏิบัติ มันถึง
ไม่เคยเวริ์คไงครบั เพรำะปัญหำมนัอยู่ที่ผู้มอี�ำนำจเขำไม่มเีหตุ
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อะไรต้องเอำควำมรู้พวกนี้ไปท�ำต่อ เพรำะว่ำกำรเปลี่ยนแปลง
มันกระทบกับฐำนะอ�ำนำจของเขำ มันท�ำให้เขำท�ำงำนยำกขึ้น
ท�ำให้เขำเหนื่อยขึ้นท�ำให้ผลประโยชน์เขำหำยไป

เพรำะฉะนั้นถ้ำคุณต้องกำรเปลี่ยนประเทศนี้โจทย์ส�ำคัญคือ 
โลกของกำรเมืองมันเปลี่ยนไปจำกเมื่อก่อนแล้ว เทคโนแครต
ที่ฝันอยำกจะท�ำประโยชน์เพื่อประชำชนอำจจะเป็นไปได้ใน 
ยุคต้นของกำรพัฒนำที่โจทย์มันยังไม่ซับซ้อน แต่ในยุคนี้
ปัญหำประเทศมนัซบัซ้อนเรำต้องพฒันำประเทศด้วยกำรค�ำนงึ
ถึงคนในประเทศที่หลำกหลำยไม่มีใครเป็นเทวดำที่จะรู ้
ทุกอย่ำง เพรำะฉะนั้นมันก็ต้องใช้พลังประชำชนในกำร 
ขับเคลื่อน

ฉะนั้นสิ่งที่ผมพยำยำมท�ำทั้งที่คณะเศรษฐศำสตร์ ทีดีอำร์ไอ 
รวมถึงสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่เวลำนี้ก็คือกำรพยำยำมเชื่อมั่นในพลัง
ของประชำชน เรำไม่ต้องวิ่งตรงไปหำผู้มีอ�ำนำจ เรำพยำยำม
สื่อสำรโดยตรงกับประชำชน แล้วเรำก็หวังว่ำประชำชนจะย้อน
กลบัมำช่วยเรำในกำรเข้ำไปก�ำกบั ไปบงัคบั ไปกดดนัผู้มอี�ำนำจ
ให้ต้องปฏิรูปประเทศบนวิถีทำงประชำธิปไตยเพรำะเรำไม่
สำมำรถปฏิรูปประเทศนี้จำกผู้มีอ�ำนำจได้ เรำต้องปฏิรูป
ประเทศจำกฐำนข้ำงล่ำง 
 

มีวิธีในการส่ือสารความรู้ยากๆ ให้คนท่ัวไปเข้าใจ
อย่างไร
นักวิชำกำรท�ำวิจัยมำเป็นปีทุกคนก็จะหวงงำนที่ตัวเองท�ำมำ 
อยำกจะเอำทุกอย่ำงที่ท�ำใน 1 ปียัดลงไปในอินโฟกรำฟิก 

คนมกัจะคดิว่ำงำนวชิำกำรคอืงำนศกัดิ์สทิธิ์ ต�ำรำคอืควำมจรงิแท้
เรำต้องท�ำให้คนเหน็ก่อนว่ำงำนวชิำกำรไม่ใช่เรื่องศกัดิ์สทิธิ์
...ถ้ำมทีฤษฎใีหม่ๆ ที่อธบิำยควำมจรงิได้ดกีว่ำ
ทฤษฎเีก่ำกถ็ูกล้มล้ำงไป ควำมรู้จงึพฒันำต่อยอดไปได้
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1 แผ่น แรกๆ เรำก็ท�ำอย่ำงนั้น สุดท้ำยมันสื่อสำรกับใคร 
ไม่ได้เลย เรำกต้็องรู้จกัวธิไีฮไลท์ ทุกคนมนัเรยีนรู้ด้วยกนัหมด
นะครับ ทั้งนักวิชำกำรรวมถึงดีไซเนอร์ที่ท�ำอินโฟกรำฟิกเองก็
ต้องมำอ่ำนข้อมูล ต้องมีคนประสำนงำนตรงกลำงมำท�ำงำน
ด้วยกัน เหล่ำนี้เป็นประสบกำรณ์ที่เรำต้องคิดทั้งนั้นเลย 
ต้องเรียนรู้ว่ำเขียนข่ำวอย่ำงไรให้น่ำสนใจ ต้องมีวิธีพำดหัว
อย่ำงไร นักข่ำวต้องกำรข่ำวแบบไหน ประชำชนต้องกำรอะไร 
Feedback เป็นอย่ำงไร เนื้อหำแบบไหนที่คนแชร์เยอะ จะ
รักษำควำมน่ำเชื่อถืออย่ำงไร ถ้ำผิดพลำดต้องท�ำอย่ำงไร 

เมื่อก่อนเรำคดิว่ำกำรจดักำรควำมรู้คอืท�ำให้ง่ำย แต่จรงิๆ แล้ว
มันไม่ใช่แค่นั้น เรำต้องดูด้วยว่ำคนรับควำมรู้เป็นใครต้องใช้

ช่องทำงกำรสื่อสำรแบบไหน และช่องทำงกำรสื่อสำรแต่ละแบบ
ก็มีไวยำกรณ์ (grammar) ไม่เหมือนกัน ทีวีมีไวยำกรณ์แบบ
ของมัน งำนวิจัยมีไวยำกรณ์แบบของมัน ผมถึงปิ ๊งตรงนี้ 
มันเปลี่ยนให้เรำไปต่อได้อีกชั้นเลยว่ำ สอนหนังสือนี่คือ
ไวยำกรณ์แบบหนึ่ง เขียนงำนวิจัยไวยำกรณ์แบบหนึ่ง เขียน
ต้นฉบับบทควำมไวยำกรณ์อีกแบบหนึ่ง จัดรำยกำรโทรทัศน์
ไวยำกรณ์ก็อีกแบบหนึ่ง แม้แต่โซเชียลมีเดียแต่ละชนิดก็มี
ไวยำกรณ์คนละแบบ เรำต้องหำรูปแบบกำรสื่อสำรควำมรู้ให้
เหมำะสมกับช่องทำงแต่ละแบบ ไม่ใช่แค่สรุปงำนวิจัยให้สั้น
และง่ำยเท่ำนั้น ถ้ำเป็นทีวีก็ต้องคิดว่ำจะใช้ประโยชน์จำกกำร

http://pokpong.org/
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ใช้ภำพเล่ำเรื่องอย่ำงไร หรือกำรเอำงำนวิจัยไปใช้สอนหนังสือ
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเดินเรื่องตำมโครงสร้ำงของงำนวิจัยเป๊ะๆ 

ในอนาคตมหาวทิยาลัยยังจะเป็นสถาบันท่ีเป็นแหล่ง
ความรู้ให้กับสังคมสามารถพึ่งพาได้อยู่หรือไม่
ผมว่ำมหำวิทยำลัยเมืองนอกปรับตัวเยอะนะครับ แต่
มหำวิทยำลัยเมืองไทยแทบจะไม่ปรับตัวเพรำะมีสำเหตุอยู่ 
2-3 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่งก็คือมหำวิทยำลัยไทยถูกท�ำลำย
ด้วยระบบรำชกำร และเรื่องเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพต่ำงๆ 
ที่ท�ำลำยคุณภำพ มันเป็นเรื่องของเปลือกทั้งหมด ควำมงี่เง่ำ
มันเยอะขึ้นอย่ำงที่เกินกว่ำจะจินตนำกำร ระบบรำชกำรที่ 
แข็งกระด้ำงและรวมศูนย์ไม่สำมำรถจะสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได้

ประเด็นที่สองคือในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยเข้ำไปอยู่
บนเส้นทำงของควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง เป็นสนำมของ
กำรเมือง บำงแห่งก็เล่นกำรเมืองระดับชำติ บำงแห่งก็เล่น
กำรเมืองภำยใน ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยแทบไม่ท�ำหน้ำที่บริหำร
มหำวิทยำลัยอย่ำงที่ควรจะท�ำ กลับใช้ต�ำแหน่งเป็นบันได 
ไต่เต้ำทำงกำรเมือง ส่วนอำจำรย์ที่เป็นนักเปลี่ยนแปลง ก็ไม่
ค่อยมีที่ทำงในมหำวิทยำลัย อำจำรย์เหล่ำนั้นยอมเหนื่อย 
เพื่อที่จะให้สังคมเปลี่ยนแปลง ให้มหำวิทยำลัยเปลี่ยนแปลง 
ให้ห้องเรียนเปลี่ยนแปลง แต่ระบบแทบไม่เคยช่วยคนพวกนี้
เลย ทุกอย่ำงถูกผลักให้เป็นภำระส่วนตัว

ประเด็นที่สำมคือในต่ำงประเทศไม่คิดว่ำมหำวิทยำลัยเป็นที่
ผูกขำดควำมรู้ เขำมี Think Tank สำรพัด มีองค์กรพัฒนำ
เอกชนท�ำงำนเชิงประเด็นและสะสมองค์ควำมรู ้มำกมำย 
สื่อมวลชนท�ำหน้ำที่อย่ำงมีคุณภำพ เพรำะฉะนั้นควำมรู้จึง
กระจำยและหลำกหลำย ไม่มีใครผูกขำดควำมงำมควำมดี
ควำมจริง แต่เมืองไทยถ้ำพูดถึงสถำบันวิจัยก็ต้องนึกถึง
มหำวิทยำลัย ถ้ำคนข้ำงนอกไปแข่งแทบไม่ชนะเลย เพรำะมัน
ไปติดอยู่กับชื่อกับบุญเก่ำ วัฒนธรรมของเรำไปให้คุณค่ำกับ
มหำวิทยำลัยเยอะ งบประมำณด้ำนควำมรู้ไปกระจุกอยู่ที่
มหำวิทยำลัย พอมหำวิทยำลัยไม่ฟังก์ชั่นมันก็ตำย
 

ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดม
ปัญญา
มันเชื่อมโยงกันอยู่หลำยเรื่อง ในด้ำนวัฒนธรรมคนมักจะคิด
เสมอว่ำงำนวิชำกำรคืองำนศักดิ์สิทธิ์ ต�ำรำคือควำมจริงแท้ 
เรำต้องท�ำให้คนเห็นก่อนว่ำงำนวิชำกำรไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ 
ทฤษฎีก็คือเรื่องเล่ำชุดหนึ่งที่พยำยำมอธิบำยและเข้ำถึง 
ควำมจรงิให้มำกที่สดุ มนัไม่ใช่ควำมจรงิแท้อนัสมบูรณ์ เพรำะ
ฉะนั้นถ้ำมีทฤษฎีใหม่ๆ ที่อธิบำยควำมจริงได้ดีกว่ำ ทฤษฎีเก่ำ
ก็ถูกล้มล้ำงไป ควำมรู้จึงพัฒนำต่อยอดไปได้

ด้ำนที่สองกค็อืต้องท�ำให้คนกล้ำท้ำทำย กล้ำวพิำกษ์วจิำรณ์ถงึ
สิ่งที่เป็นอยู ่ถ้ำสงัคมยิ่งเตม็ไปด้วยสิ่งที่เรำตั้งค�ำถำมไม่ได้มำก
เท่ำไร วฒันธรรมกำรวพิำกษ์วจิำรณ์วฒันธรรมกำรท้ำทำยเพื่อ
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เรียนรู้ ‘เสรีนิยมประชาธิปไตย’ ผ่านรายการ “วัฒนธรรมชุบแป้งทอด”
สปิริตของ ‘วัฒนธรรมชุบแป้งทอด’ คือกำรตั้งค�ำถำมให้เห็น
ว่ำทุกเรื่องในโลกเป็นควำมรู้ทั้งนั้น และกำรตั้งค�ำถำมที่คม 

และน่ำสนใจจะน�ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง เรำเริ่มต้นจำกกำร 
ตั้งค�ำถำมเรื่องรอบตัว ให้เห็นว่ำทุกเรื่องมีมิติเศรษฐกิจ 
กำรเมือง สังคมเชื่อมโยงกันอย่ำงแยกไม่ออก เพรำะฉะนั้น 

ถ้ำคุณจะเข้ำใจสังคมคุณต้องรู้มิติต่ำงๆ ไม่ใช่รู้แค่ศำสตร์ใด
ศำสตร์หนึ่ง  

ทีมงำนเบื้องหลังมีแนวทำงกำรท�ำงำนว่ำเรำไม่ได้ท�ำสื่อเพื่อ 
ผลกัดนัควำมคดิควำมเชื่อของตวัเรำ เพื่อให้ทุกคนเป็นเหมอืน
เรำ แต่เรำท�ำเพื่อตั้งค�ำถำม เสนอค�ำตอบที่หลำกหลำย ให้ 
คนดูเอำกลับไปคิดต่อ ให้สังคมเกิดกำรอภิปรำยถกเถียงกัน 
จุดยืนของคนท�ำสื่อไม่ใช่กำรออกมำประกำศว่ำอะไรถูกผิด 

เรำอยำกสร้ำงแพลตฟอร์ม สร้ำงพื้นที่ทำงปัญญำมำกกว่ำ 

พวกเรำเป็นเสรีนิยม (liberal) มีพื้นฐำนควำมเชื่อในเรื่อง 
ควำมหลำกหลำย กระทั่งทีมงำนเรำเองยังมีควำมชอบหรือ
ควำมสนใจในเรื่องที่แตกต่ำงกนั เรำกต้็องเชญิคนที่มคีวำมคดิ
เห็นแตกต่ำงหลำกหลำย แล้วก็น�ำเสนอในสิ่งที่เขำเป็นอย่ำง
เป็นธรรมกบัเขำ ให้เขำได้พูดในสิ่งที่คดิอย่ำงครบถ้วนรอบด้ำน 
แล้วคนดูจะเป็นคนตัดสินในแต่ละเรื่องเอง เรำเชื่อมั่นในพลัง
ของคนดู เรำอยำกให้รำยกำรเป็นกำรผจญภัยทำงปัญญำของ
คนดู 

รำยกำรนี้มีวิธีแต่งตัวหลำยชั้น มันห่อเนื้อหำด้วยลูกเล่น 

ด้วยวิธีกำรเล่ำเรื่องให้ดูมีสไตล์ มีรสอร่อย หีบห่อสวยงำม 

เมื่อมันสนุก เด็กๆ ก็เปิดดู ครูบำอำจำรย์ก็เอำไปใช้สอน
หนังสือได้ แก่นของวัฒนธรรมชุบแป้งทอดคือเรำต้องกำร 
จะผลักดันวัฒนธรรมแบบเสรีนิยมประชำธิปไตยนี่แหละ 
เพรำะเรำถอืว่ำนี่คอืฐำนของกำรเรยีนรู้และควำมคดิสร้ำงสรรค์

จรงิๆ แล้ววฒันธรรมชุบแป้งทอดกค็อืปฏบิตักิำรทำงกำรเมอืง
ในเชิงวัฒนธรรม เรำก�ำลังจะท�ำรำยกำรที่ไม่ได้สื่อสำรเฉพำะ
กับคนที่สนใจสังคมเชิงลึกอยู่แล้ว เรำอยำกน�ำควำมรู้เชิงลึก
ออกสู่มวลชนวงกว้ำง โจทย์ก็คือท�ำอย่ำงไรให้ควำมรู้พวกนี้
ออกไปสู่คนดูทั่วไปได้ส�ำเร็จ ท�ำอย่ำงไรถึงจะสื่อสำรกับกลุ่มนี้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เล่ำเรื่องอย่ำงไรให้ดึงดูด ท�ำอย่ำงไร
ให้คนรุ่นใหม่ด ูท�ำอย่ำงไรให้ชนชั้นกลำงในเมอืงดแูล้วมองเหน็
คณุค่ำควำมหมำยของประชำธปิไตยในระดบัวธิคีดิและวถิชีวีติ
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แสวงหำควำมจริงก็ไม่เกิด เพรำะฉะนั้นเรำต้องดูว่ำเรำเรียนรู้
กันอย่ำงไรในครอบครัวในโรงเรียนในระดับสังคม และเรำรับ
สื่อแบบไหน ถ้ำสื่อกลัวอ�ำนำจแล้วสื่อไม่พูดถึงควำมจริงที่ 
แตกต่ำงคนก็จะไม่รู้จักตั้งค�ำถำม ทุกคนก็ถูกครอบง�ำด้วย
อุดมกำรณ์ที่ถูกผลิตซ�้ำแบบนี้ หรือถ้ำเรำตั้งค�ำถำมแล้วแต่ถูก
ปฏิบัติด้วยควำมรุนแรงกลับมำ สิ่งต่ำงๆ พวกนี้จะเกิดขึ้นมำ
ได้อย่ำงไร ผมคิดว่ำเรื่องเหล่ำนี้เป็นเรื่องใหญ่ คือเรำจะเป็น
ไทยแลนด์ 4.0 หรือ Creative Economy ไม่ได้ ถ้ำสังคม
ไม่มีเสรีภำพและไม่เป็นประชำธิปไตย

อาจารย์คิดว่าสังคมไทยจะเปล่ียนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นได้หรือไม่
แน่นอนครับ แต่ก็ต้องท�ำงำนหนักขึ้นเพรำะเรำก�ำลังสู้กับอะไร

ที่ใหญ่มำก แล้วเรำคำดหวังกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้ำ 
คว�่ำแผ่นดินไม่ได้ สิ่งที่เรำท�ำอยู่มันค่อยๆ รุกคืบไปข้ำงหน้ำ 
ควำมส�ำเร็จส�ำหรับผมไม่ได้อยู่ที่จุดหมำยปลำยทำงแต่อยู่ที่
ระหว่ำงทำง บนเส้นทำงห้ำปีของดวินัโอวนัเปอร์เซนต์ผมคดิว่ำ
คนที่นี่เก่งขึ้น ผมเองก็ค่อยๆ เก่งขึ้น แต่เรำยังมีพื้นที่ให้ 
เรยีนรู้ต่อ

มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท�ำให้ผมยังมองเห็นควำมหวังเสมอทุกเทอมที่
ผมสอนหนังสือ ผมจะมีตัวชี้วัดส่วนตัวอันหนึ่งที่ใช้ประเมิน
ควำมส�ำเร็จของตัวเอง นั่นคือ กำรที่นักศึกษำเดินมำหำท้ำย 
ชั้นเรียนด้วยสีหน้ำคับข้องใจและแววตำที่มีควำมหมำย แล้ว
ถำมว่ำ ‘อำจำรย์เรำจะปล่อยให้บ้ำนเมืองเป็นแบบนี้ได้อย่ำงไร 
เรำท�ำอะไรได้บ้ำง’ ผมไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูปให้ แต่มักตอบไป

ถ้ำสงัคมยิ่งเตม็ไปด้วยสิ่งที่เรำตั้งค�ำถำมไม่ได้มำกเท่ำไร
วฒันธรรมกำรวพิำกษ์วจิำรณ์วฒันธรรมกำรท้ำทำย
เพื่อแสวงหำควำมจรงิกไ็ม่เกดิ



 259

ว่ำเป็นหน้ำที่ของคุณไง อกีสี่ปีในรั้วมหำวทิยำลยัลองหำค�ำตอบ
ของตัวเองต่อค�ำถำมเมื่อกี๊นี้ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทำงทำง
ปัญญำเลยนะ และทุกปีผมยังเจอเด็กที่เดินมำหำผมแบบนี้ 

ดูเหมือนว่างานสอนเป็นงานท่ีอาจารย์ถนัดและรัก 
ท่ีจะท�า ท�าไมถึงตัดสินใจลาออกแล้วมาเปิดบริษัท 
ดิวันโอวันเปอร์เซนต์
ชวีตินี้ผมไม่เคยคดิว่ำต้องท�ำบรษิทัเอกชนคดิว่ำจะเป็นอำจำรย์
ไปทั้งชีวิต ตอนแรกผมก็ประหลำดใจในชะตำกรรมของตัวเอง
แต่สุดท้ำยก็ไม่ได้คิดว่ำที่ท�ำอยู่มันคือธุรกิจเพื่อแสวงหำก�ำไร
สูงสุดเข้ำตัวเอง แต่มันคือกำรที่เรำลุกขึ้นมำท�ำงำนควำมรู้ด้วย
ตัวเองและสร้ำงสถำบันให้มันอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ไม่ได้พึ่งระบบ
รำชกำรระบบมหำวิทยำลัยอีกต่อไป 

ผมคิดว่ำงำนทั้งหมดที่ตัวเองท�ำ ไม่ว่ำจะสอนหนังสือ ท�ำวิจัย 
ท�ำงำนจัดกำรควำมรู้ ท�ำสำรคดีโทรทัศน์ มันมีแก่นเดียวกัน
คือเรื่องของควำมรู้ทั้งสิ้น ถึงตอนนี้เรำอยำกท�ำงำนที่เรำใส่แรง 

100 มันได้ 100 หรือได้ใกล้ๆ 100 สมัยอยู่มหำวิทยำลัยเรำ
ก็ท�ำงำนกันหนักมำกแต่ท�ำไมมันขยับไปได้น้อย สู้กับระบบ
เสร็จ สู้กับคนอีก ไม่รู้กี่ด่ำนทุ่มไม่รู้กี่ครั้งใช้เวลำไม่รู้เท่ำไร 
หรืออย่ำงทีดีอำร์ไอก็มีข้อจ�ำกัดทำงวัฒนธรรมในกำรท�ำงำน
บำงเรื่อง ก็เลยมำคิดว่ำแทนที่เรำจะไปท�ำงำนให้องค์กรนั้น
องค์กรนี้ เรำน่ำจะสร้ำงสถำบันของเรำเองแบบที่เรำดูแล 
รับผิดชอบมันได้เต็มรูปแบบ ท�ำตำมควำมคิดควำมฝันของ 
ตัวเองได้เต็มที่ขึ้น 

ที่ตั้งชื่อดิวันโอวันเปอร์เซนต์ก็เพรำะว่ำ 101 คือรหัสวิชำ 
ควำมรู้พื้นฐำน เรำอยำกผลักควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ออกไปสู่สังคม
วงกว้ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ อีกด้ำนหนึ่งหมำยถึงเรำท�ำงำน 

เกินร้อย โลโก้ก็สะท้อนถึงสปิริตของงำนที่เรำท�ำคือ know-
ledge ยกก�ำลังด้วย creativity เพรำะเรำเชื่อว่ำควำมรู้เป็น
ฐำนในกำรท�ำควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และเรำก็
เชื่อว่ำถ้ำเรำเอำควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปยกก�ำลัง มันจะช่วยเพิ่ม
พลังควำมรู้อีกเป็นทวีคูณ

ปกป้อง จันวิทย์ อดีตอำจำรย์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และอดีตที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และสื่อสำร
สำธำรณะ สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (ทดีอีำร์ไอ) หนึ่งในผู้ก่อตั้งและบรรณำธกิำรอ�ำนวยกำรส�ำนกัพมิพ์ openworlds 
และผู้ก่อตั้งเวบ็ไซต์โรงเรยีนไท ตลำดวชิำสำธำรณะออนไลน์ ปัจจุบนัท�ำงำนที่บรษิทัดวินัโอวนัเปอร์เซนต์อย่ำงเตม็ตวัในต�ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนวิจัยและจัดกำรควำมรู้ มีผลงำนที่รู้จักกันดีทำงสถำนีโทรทัศน์ Thai PBS 
คือ รำยกำร ‘วัฒนธรรมชุบแป้งทอด’ และสำรคดี ‘ป๋วย อึ๊งภำกรณ์: จำกครรภ์มำรดำถึงเชิงตะกอน’
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Jump Space ชุมชนการเรียนรู้
ของสตาร์ทอัพแดนดอกคูน
อัจฉริยะ ดำโรจน์

ทุกวันนี้ พรมแดนของแหล่งการเรียนรู้มิได้มีเพียงโรงเรียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์การเรียนรู้ 
ที่เป็นทางการเท่านั้น เพราะไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามที่คนมีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด 
สร้างแรงบนัดาลใจ และจุดประกายไอเดยี การเรยีนรู้กพ็ร้อมจะเกดิขึ้นได้เสมอ

มีการวิเคราะห์กันว่าแม้คนรุ่นใหม่จะเติบโตขึ้นในโลกของดิจิทัล แต่อย่างไรเสียก็ยังคงต้องการพื้นที่ 
การเรียนรู้ที่ผู้คนได้มีปฏิสัมพันธ์ควบคู่กันไปด้วย แนวโน้มหนึ่งซึ่งกำาลังเติบโตอย่างชัดเจนก็คือพื้นที่ 
การทำางานที่เรยีกว่า co-working space ซึ่งผุดขึ้นมากมายตามหวัเมอืงใหญ่ๆ ในประเทศไทย

ล่าสุดคอื Jump Space จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งบุกเบกิโดยคนหนุ่มไฟแรงแห่งเมอืงหมอแคนที่มคีวามคดิ
แตกต่างจากคนทำาธุรกิจทั่วไป เพื่อหวังจะสร้างพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดเป็นชุมชนวิชาชีพ 
ของชนรุ่นดจิทิลั ณ ดนิแดนศูนย์กลางการค้าของภาคอสีาน



 261

เรำบังคับให้ต้องเป็น
อย่ำงที่อยำกจะเห็นไม่ได้
เพรำะเมื่อไหร่ที่เรำไปบีบบังคับ
มันจะไม่ใช่ชุมชน
แต่จะกลำยเป็นกำรครอบง�ำ



262   |   โหล

แนวคิดและโมเดลธุรกิจ co-working space 
ยังใหม่มาก แม้แต่ในกรุงเทพฯ เองก็เพิ่งจะเกิดข้ึน 
ได้ ไม่นาน อะไรคือจุดเริ่มต้นท่ีสนใจท�าธุรกิจน้ี 
ในต่างจังหวัด
ผมเคยไปเยี่ยมชม Hubba co-working space ที่กรุงเทพฯ 
รู้สึกว่ำเป็นสถำนที่ที่ cool ดีเพรำะท�ำให้คนได้มำเจอกัน ก็เลย
คิดว่ำน่ำจะมีสถำนที่อย่ำงนี้ที่ขอนแก่นบ้ำง ตอนนั้นยังไม่ค่อย
เข้ำใจหรอกว่ำ co-working space คืออะไร จนเมื่อได ้

เรียนรู้กับโรงเรียนบ่มเพำะผู้ประกอบกำรสตำร์ทอัพไทยหรือ 
Disrupt University จงึเริ่มเข้ำใจว่ำกำรที่สตำร์ทอพัจะเตบิโต
ได้ต้องมีนิเวศ (ecosystem) ที่เหมำะสมเพื่อให้คนหลำยๆ 
แบบหรือพวก 3H ได้มำเจอกัน ทั้งที่เป็นนักคิด (Hustler) 
นักออกแบบ (Hipster) และนักประดิษฐ์ (Hacker) ซึ่งคน 

3 แบบนี้มโีอกำสมำเจอกนัยำกมำก เพรำะปกตแิล้วคนที่ท�ำงำน
อิสระมักจะนั่งท�ำงำนตำมร้ำนกำแฟ แต่ทุกคนที่เข ้ำไป 

ร้ำนกำแฟก็ต่ำงคนต่ำงกิน ต่ำงคนก็ต่ำงอยู่ มันเป็นไปไม่ได้ที่
พวกเขำจะมำท�ำควำมรู้จักกัน 

พืน้ท่ีหรอืระบบนเิวศท่ีสตาร์ทอพัต้องการมีลักษณะ
อย่างไร
ส�ำหรับคนที่จะเป็นสตำร์ทอัพ ก่อนอื่นคุณต้องกล้ำที่จะพูด 
สิ่งที่คิดอยู่ในใจหรือไอเดียที่มีอยู่ หลำยคนอำจจะมโนเองว่ำ
สิ่งที่คิดมันเจ๋งมำกเลยไม่ได้พูดออกมำ แต่ถ้ำคุณอยำกพูดขึ้น
มำคณุจะไปพูดกบัใครในเมื่อไม่มสีถำนที่ซึ่งมคีนอยำกฟังสิ่งที่
คุณพูด 

co-working space มีหน้ำที่สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดกำร
แบ่งปันควำมคิด แต่ไม่ได้ก�ำหนดว่ำมันจะต้องเกิด เรำเหมือน
คนที่เตรยีมน�้ำ เตรยีมดนิ เตรยีมแสง ช่วยปรบัอำกำศ เรำไม่รู้
หรอกว่ำจะเกิดอะไรขึ้น เพรำะคนที่มำเจอกันพร้อมที่จะพำกัน
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ไปทำงไหนก็ได้ เรำมีควำมคำดหวังแต่เรำบังคับให้ต้องเป็น
อย่ำงที่อยำกจะเห็นไม่ได้ เพรำะถ้ำเมื่อไหร่ที่เรำไปบีบบังคับ 
มันจะไม่ใช่ชุมชนแล้วแต่จะกลำยเป็นกำรครอบง�ำ

ดังนั้นสิ่งที่เรำต้องท�ำคือเตรียมปัจจัยไว้เฉยๆ แล้วให้คนใน
ชุมชนน�ำมันไปเอง เรำเรียกคนที่สร้ำงองค์ประกอบแบบนี้ว่ำ 
community builder ชุมชนอำจจะมีหลำยแบบทั้งที่เป็นกลุ่ม
นักพัฒนำเทคโนโลยี กลุ่มเมกเกอร์ หรือกลุ่มศิลปิน ผมก็จะ
คอยกระตุ้นให้ผู้น�ำในแต่ละกลุ่มสร้ำงกิจกรรมของพวกเขำ 
ขึ้นมำ
 

กระบวนการท่ีจัดให้คนได้มาพบปะกันมีอะไรบ้าง
พูดตรงๆ เลยว่ำท�ำทุกรูปแบบ ไม่มีตำยตัว จัดปำร์ตี้ริมสระ
ว่ำยน�้ำก็มี มันเป็นเรื่องของกำรสร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบใหม่ที่
ไม่ใช่กำรเชิญนักวิชำกำรมำนั่งคุยกันในห้องประชุมสี่เหลี่ยม

แล้วเชิญผู้ใหญ่มำเปิดงำน ผมไม่ชอบอย่ำงนั้นก็เลยริเริ่มงำน 
Kaen Talk ขึ้นมำ เป็นเหมือนดินเนอร์ปำร์ตี้คือแทนที่จะคุย
กันตอนกลำงวัน ก็เปลี่ยนมำคุยกันตอนเย็นแทน

งำนนี้จัดมำแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกจัดเป็นงำนเล็กๆ ในโรงแรม
เพื่อคุยกันเรื่องสตำร์ทอัพ ได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำก 
SIPA (ส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ) 
มกีำรประชำสมัพนัธ์ไปยงัคนทั้งในและนอกวงกำรไอท ีปรำกฏ
ว่ำมคีนมำจำกไหนกไ็ม่รู้ ทั้งพนกังำนออฟฟิศ พนกังำนธนำคำร 
คนท�ำหอพัก ฯลฯ เรำเองก็ไม่คิดมำก่อนว่ำจะมีคนสนใจเรื่อง
อย่ำงนี้มำกขนำดนี้ Kaen Talk 2 เป็นกิจกรรมทอล์ค 

เกี่ยวกับงำนด้ำนหุ่นยนต์ ส่วน Kaen Talk 3 จัดเรื่อง What 
is startup? เป็นกิจกรรมทอล์คตอนกลำงวันและงำนปำร์ตี้
ตอนกลำงคืน

ภาพจาก https://www.facebook.com/pg/jumpspacethailand
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ขอนแก่นมีความต้องการพื้นท่ีแบบ co-working 
space มากน้อยแค่ไหน
ประมำณ 3 ปีที่แล้ว Hubba เคยมำส�ำรวจพื้นที่ดูลู่ทำงกำร
ลงทุนและวิเครำะห์ว่ำขอนแก่นยังไม่พร้อม คือยังมองเห็น 
กลุ่มผู้บริโภคไม่ชัดว่ำมีตัวตนจริงหรือเปล่ำ อยู่ที่ไหนและ 
มพีฤตกิรรมอย่ำงไร สถำนที่อย่ำงเช่นร้ำนกำแฟหรอืคอมมูนติี้
มอลล์ยงัสำมำรถตอบโจทย์ชวีติของคนรุ่นใหม่ของที่นี่ได้ และ
อำจจะไม่ได้ต้องกำรสถำนที่ที่มกีจิกรรมพบปะหรอืแลกเปลี่ยน
ควำมคิดกับคนอื่น Hubba ก็เลยตัดสินใจชะลอกำรลงทุน

ถึงแม้ว่ำกิจกรรม Kaen Talk พิสูจน์ให้เห็นว่ำขอนแก่นมี 
กลุ่มคนที่สนใจเรื่องสตำร์ทอัพอยู่จริง แต่ไม่มีอะไรรับรองได้
ว่ำจ�ำเป็นต้องมีพื้นที่อย่ำง co-working space หรือไม่ ก็ถือ
ได้ว่ำเป็นกำรเริ่มต้นที่มีควำมเสี่ยงอยู่ ท�ำให้เรำลงทุนเองคน
เดียวไม่ได้ 

ผมเป็นคนที่อยู่ในวงกำรเทคสตำร์ทอัพ (tech startup) ก็พอ
จะมองเหน็ว่ำโลกมนัก�ำลงัเปลี่ยนไปอย่ำงไร กรุงเทพฯ เปลี่ยน
ไปอย่ำงไร ผมเองพยำยำมจะท�ำควำมเข้ำใจกบันกัลงทุนให้เหน็

ภำพอย่ำงที่ผมเห็น แล้วชวนให้เขำมองต่อไปว่ำในอนำคต
ขอนแก่นจะต้องมีอะไรบ้ำง

ผมคิดว่ำคนขอนแก่นจะต้องรวมตัวกันเพื่อรักษำอะไรบำง
อย่ำงในพื้นที่ไว้ เปรียบเทียบง่ำยๆ ว่ำถ้ำมีต่ำงชำติมำบุก
ประเทศไทยแล้วเรำไม่ท�ำอะไรเลยเรำก็โดนกินหมด ซึ่งตอนนี้
กรุงเทพฯ ก�ำลังจะมำบุกขอนแก่น เรำก็ต้องตั้งหลักไว้ก่อน
   

แล้วในท่ีสุดกลายมาเป็น Jump Space ได้อย่างไร
จริงๆ แล้ว co-working space เป็นสถำนที่อย่ำงไรก็ได ้

ไม่จ�ำเป็นต้องหรูหรำ ไม่ต้องสวยก็ได้ ขอเพียงมีกิจกรรม 

ให้คนได้มำรวมตัวกัน ในต่ำงประเทศบำงที่ก็ใช้โกดังเก่ำๆ 

บำงที่ก็สร้ำงริมทุ่งนำ ผมเลยคิดว่ำถ้ำอย่ำงนั้นน่ำจะหำคน 

มำร่วมกันลงทุนรำยละไม่กี่แสนบำทก็น่ำจะท�ำได้

บังเอิญว่ำตอนนั้นผู้บริหำรของบริษัทขอนแก่นพัฒนำเมือง 
(KKTT)* ก�ำลังมองหำนักพัฒนำระบบ Mobile Application 
ส�ำหรับติดตำมรถชัตเทิลบัสของมหำวิทยำลัยขอนแก่น จึง
ติดต่อมำทำงกลุ่มคนท�ำงำนไอทีในจังหวัดเพื่อสอบถำมว่ำ

* บริษัทขอนแก่นพัฒนำเมือง เป็นกำรระดมทุนกันของนักธุรกิจท้องถิ่นกว่ำ 20 รำย ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและออกแบบกำรพัฒนำเมืองตำมหลักวิชำกำรโดยไม่รองบประมำณจำกภำครัฐ เช่น รถไฟฟ้ำรำงเบำ นิคมอุสำหกรรม 

สีเขียว กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ศูนย์กำรประชุมนำนำชำติ ฯลฯ ในอนำคตมีแนวทำงที่จะเปิดให้ชำวขอนแก่นร่วมถือหน่วยลงทุนในกองทุน 
ก่อนที่จะน�ำเข้ำระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ต่อไป
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Jump Space เกิดขึ้นเร็วเกินไปไหม
ผมว่ำก�ำลังพอดี อำจจะเร็วไปแค่หลักเดือน เพรำะเรำเห็นแล้ว
ว่ำแนวโน้มแบบนี้ก�ำลังมำ ตอนนี้กำรด�ำเนินงำนของเรำติดลบ
ก็จริง แต่เรำรู้ว่ำท�ำไมถึงติดลบ เรำติดลบเพื่อรอบำงอย่ำงอยู่

ด้ำนหนึ่งเรำก็อยำกให้ภำครัฐเข้ำมำช่วยสนับสนุนพื้นที่ใน
ลักษณะนี้บ้ำง ซึ่งยังมองเห็นนโยบำยไม่ชัดเท่ำไรนัก จริงๆ 
งบประมำณจำกภำครฐักม็ลีงมำที่ขอนแก่นตลอด แต่มนัไปอยู่
ในภำคส่วนอื่นและยังท�ำแบบเดิมๆ เช่น กำรอบรมเขียนแผน
ธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในกระดำษ

ผมก�ำลังเขียนโครงกำรบ่มเพำะธุรกิจเพื่อขอทุนสนับสนุนจำก
หน่วยงำนรัฐ ซึ่งจะไม่ใช่รูปแบบกำรอบรมแบบเดิมๆ สิ่งที่เรำ
เสนอคือกำรให้ผู้เข้ำร่วมอบรมได้เข้ำใจกระบวนกำรทำงธุรกิจ
จำกประสบกำรณ์จริงที่มำจำกกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่ม
คนในแวดวงเดียวกันหรือจำกผู้รู ้ที่มีประสบกำรณ์มำก่อน 

สำมำรถท�ำระบบแบบนี้ได้ไหม เรำเข้ำไปพบและบอกว่ำท�ำได้ 
แล้วก็ถือโอกำสคุยไอเดียที่อยำกจะท�ำ co-working space 
ไปด้วย สุดท้ำยกลำยเป็นว่ำในวันนั้นวันเดียวมี 2 บริษัทเกิด
ขึ้นใหม่พร้อมกันคือ Jump Up ซึ่งท�ำเรื่องสมำร์ทซิตี้ กับ 
Jump Space ที่ท�ำเรื่อง co-working space

กลุ่มเป้าหมายของ Jump Space คือใคร
ตอนแรกเรำมองที่กลุ่ม Tech SME ก่อน ซึ่งเขำมีกำรจัด
ประชุมพบปะกันเป็นระยะๆ อยู่แล้วตำมร้ำนกำแฟ คิดว่ำเขำ
น่ำจะต้องกำรพื้นที่แบบนี้และน่ำจะเปลี่ยนพฤติกรรม แต่
ปรำกฏว่ำเขำไม่เปลี่ยน ส่วนหนึ่งคงเป็นเพรำะธุรกิจเหล่ำนี้อยู่
มำนำนเกิน 5 ปีแล้ว แต่ละบริษัทเริ่มมีที่ทำงเป็นของตัวเอง 
ไม่จ�ำเป็นต้องมำใช้บริกำรพื้นที่แบบเรำ ส่วนกลุ่มนักศึกษำก็มี
เข้ำมำบ้ำง แต่คิดว่ำคงต้องรอเวลำให้เขำเติบโตกลำยเป็น
สตำร์ทอัพ เพื่อเรำจะได้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของเขำได้
จริงๆ
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ท�าความรู้จักสตาร์ทอัพ
สตำร์ทอพัคอืธุรกจิรูปแบบใหม่ที่เกดิขึ้นในยคุเทคโนโลยดีจิทิลั 
ซึ่งเน้นกำรใช้นวตักรรมและควำมคดิสร้ำงสรรค์เพื่อตอบโจทย์
ปัญหำใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครท�ำ ต่ำงจำกเอสเอ็มอีที่เติบโต
ตำมก�ำไรที่ลงทุนเช่นกำรขยำยสำขำร้ำนก๋วยเตี๋ยวออกไป
เรื่อยๆ แต่สินค้ำและบริกำรของสตำร์ทอัพนั้นเป็นสิ่งที่เติบโต
ได้อย่ำงรวดเร็วโดยกำรท�ำซ�้ำได้ เช่น เฟซบุ๊คซึ่งท�ำเพียงครั้ง
เดียวแต่มีผู้ใช้งำนได้นับพันล้ำนคน โดยที่ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 
ไม่ได้เพิ่มขึ้นตำมจ�ำนวนผู้ใช้งำน

แหล่งเงินทุนในกำรขยำยกิจกำรธุรกิจสตำร์ทอัพมักไม่ได้มำ
จำกธนำคำรเหมือนกับผู้ประกอบกำรรำยย่อยอื่นๆ แต่ใช ้
วิธีกำรระดมทุนสำธำรณะ (Crowdfunding) ซึ่งมีทั้งรูปแบบ
กำรบริจำค กำรสนับสนุน กำรให้กู ้ และกำรเข้ำหุ้น ซึ่ง
ประเทศไทยก�ำลังจะมีกฎหมำยขึ้นมำรองรับกำรระดมทุน
ประเภทนี้อย่ำงถูกต้อง

กล่ำวกันว่ำ สตำร์ทอัพเป็นธุรกิจที่มีโอกำสเติบโตได้สูงแบบ
ก้ำวกระโดด และถือเป็นอีกหนึ่งก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจุบันทั้งภำคเอกชนและภำครัฐจึงต่ำง 
ตื่นตัวและให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมสตำร์ทอัพ ควำม

เคลื่อนไหวที่น่ำสนใจเช่นกำรจดังำน Startup Thailand 2016 
ทั่วทุกภูมิภำคเพื่อให้ควำมรู้และจุดประกำยเรื่องสตำร์ทอัพให้
กับคนรุ่นใหม่ กำรก่อตั้งโรงเรียนสอนสตำร์ทอัพ Disrupt 
University และกองทุนสตำร์ทอัพ 500 TukTuks โดย 
เรอืงโรจน์ พูนผล ผู้บกุเบกิวงกำรสตำร์ทอพัเมอืงไทย นอกจำกนี้ 
ผู้ประกอบกำรยงัมกีำรรวมตวักนัเป็นสมำคม Thailand Tech 
Startup เป็นต้น

ในปี 2555 ประเทศไทยมีธุรกิจสตำร์ทอัพอยู่เพียง 3 รำย 
แต่มำถึงปี 2559 จ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นมำกกว่ำ 30 บริษัท 

มียอดกำรระดมทุนประมำณ 3 พันล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี  
สตำร์ทอัพส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะตั้งไข่ มีเพียงไม่ถึง 10 รำย
ที่แข็งแกร่งและสำมำรถก้ำวเข้ำสู่ตลำดทุนหรือเวทีธุรกิจระดับ
ภูมิภำค 
  

ข้อมลูจาก สรุปภาพรวมสตาร์ทอพัไทย 2016 : แรงจรงิหรอืแค่กระแส รวยเรว็ไหม และเราจะไปทางไหนกนัต่อ!? http://themomentum.co
ภาพจาก http://www.thailandstartup.org
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มำเรยีนรู้ฝึกฝนให้รู้จกักำรตั้งสมมตฐิำนและกำรทดสอบตลำด
กันจริงๆ ซึ่งจะเป็นวิธีกำรบ่มเพำะสร้ำงธุรกิจแบบใหม่ 

จุดแข็งของขอนแก่นอยู่ท่ีไหน
ผมว่ำอยู ่ที่ภำคเอกชน ภำคเอกชนในขอนแก่นเรำท�ำงำน 
ร่วมกันเพื่อขอนแก่น เรำมีควำมเป็นขอนแก่นสูงมำก ภำค
เอกชนของที่นี่ไม่รอภำครัฐแล้ว เรำลองผิดลองถูกกันเลย 

ส่วน co-working space ที่นี่ก็มีควำมเป็นท้องถิ่นมำก 
ไม่เหมือนที่อื่นอย่ำงที่ภูเก็ต หำดใหญ่ หรือพัทยำซึ่งเป็นเมือง
ท่องเที่ยว จริงๆ แล้วกำรมีชำวต่ำงชำติมำนั่งท�ำงำนเป็นเรื่องดี
อยู่แล้ว แต่ที่เหล่ำนั้นมักจะขำด community builder ก็จะ
คล้ำยกับเป็นแค่สถำนที่นั่งท�ำงำนเฉยๆ ขณะที่ Jump Space 
พยำยำมสร้ำงพื้นที่ด้วยปรัชญำที่อยำกให้เป็นชุมชนของคนใน
ท้องถิ่น

ปัจจัยส�าคัญท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร
ผมคิดว่ำทัศนคติ (mindset) เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด คือคุณต้อง
ยอมรบัควำมคดิของคนอื่น ต้องเข้ำใจวำ่ควำมส�ำเรจ็ทำงธุรกจิ
ไม่ได้เกิดจำกปัจจัยหรือองค์ประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพียง
อย่ำงเดียว ควำมหลำกหลำยต่ำงหำกที่จะท�ำให้คุณอยู่รอดใน
ทำงธุรกิจ

แต่ก่อนนี้ทุกคนอำจจะเก่งหรือเชี่ยวชำญเฉพำะทำง แล้วท�ำใน
สิ่งที่เก่งจนประสบควำมส�ำเร็จ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ มันเป็นเรื่อง
ของกำรบูรณำกำร ถ้ำคุณมี mindset ที่ยอมรับควำมคิดเห็น
ที่แตกต่ำงหลำกหลำย คุณถึงจะท�ำงำนร่วมกันกับคนอื่นได้ 
ท�ำให้ทมีแขง็แกร่งขึ้นได้ และไม่ได้หมำยควำมว่ำเมื่อเตบิโตขึ้น
ทุกคนจะต้องกลำยเป็นผู้ประกอบกำร แต่กำรมีควำมเข้ำใจ
อย่ำงนี้มันท�ำให้คุณสำมำรถขับเคลื่อนองค์กรที่มีนวัตกรรมได้

อัจฉริยะ ดำโรจน์ ผู้ก่อตั้ง Jump Space ซึ่งเป็น co-working space แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น ท�ำธุรกิจด้ำนไอท ี
ในต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทเมกำจีเนียส และเป็นกรรมกำร Thailand Tech Startup Association หรือสมำคม 

กำรค้ำเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ สนใจติดตำมควำมเคลื่อนไหวของธุรกิจสตำร์ทอัพและพยำยำมสร้ำงพื้นที่
หรือนิเวศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้กำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงนวัตกรรมส�ำหรับคนขอนแก่นรุ่นใหม่
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เพียงระยะไม่นานมานี้เอง ผู้คนต่างพูดถึงแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้พัฒนา
เติบโตจากฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม แต่สำาหรับภาพที่เล็กลงมาในระดับจังหวัดนั้น 
ภูเกต็ถูกกำาหนดทศิทางการพฒันาสูก่ารเป็นเกาะอจัฉรยิะมานานนบัสบิปีแล้ว ซึ่งหมายถงึความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานไอทีและพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพควรเป็นสิ่งที่น่าจะมองเห็นรูปธรรมได้บ้างไม่มากก็น้อย

อย่างไรก็ตาม หนทางสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’ (Smart City) นั้นมิได้ราบเรียบ ถึงแม้ทั้งภาครัฐและเอกชนจะพยายาม
ร่วมมือกันอย่างไร แต่ก็ยังไม่ทันต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบ 
บริหารงานและงบประมาณภาครัฐที่มีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติล่าช้านับเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนโฉมหน้าของภูเก็ต
จากภาพความฝันสู่ความจริง

วนันี้ ทศิทางการพฒันาระดบัชาตกิำาลงัเดนิมาบรรจบกบัเส้นทางการพฒันาของจงัหวดั หากความพยายามของภูเกต็
ประสบความสำาเรจ็ อาจกลายเป็นโมเดลตวัอย่างที่นำาไปใช้ในหลายพื้นที่จนกระทั่งบรรลเุป้าหมายสู่ประเทศไทย 4.0 
ก็เป็นไปได้

เมืองอัจฉริยะภูเก็ต
เศรษฐกิจดิจิทัล แรงงานทักษะไอที
ผศ.ดร.รัตนำ เวทย์ประสิทธิ์
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ถ้ำอยำกจะวำงรำกฐำน
ด้ำนดิจิทัล เรำต้องมองไปข้ำงหน้ำ
ค�ำนวณคำดกำรณ์ควำมต้องกำร
นักพัฒนำ และวำงแผนผลิต
นักพัฒนำที่มีคุณภำพ
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มำสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจเกิดขึ้น 

ทั้งในระดับสถำนประกอบกำรและระดับเมือง ตัวอย่ำง 
กำรด�ำเนินงำนระดับสถำนประกอบกำรที่เห็นชัดเจนคือ 
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่องเที่ยวให้ทันสมัยและ
สะดวกสบำย อำทิ กำรสร้ำงระบบกำรจองที่พักหรือแพ็คเกจ
ท ่องเที่ยวออนไลน ์ กำรให ้บริกำร wi- i f i กำรติดตั้ง 
กล้องวงจรปิดเพื่อรักษำควำมปลอดภัยบริเวณโรงแรม 
ที่พัก กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นและตู ้คิออสที่ให ้บริกำร 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงเบ็ดเสร็จ

ส่วนกำรด�ำเนินงำนระดับเมือง เพิ่งจะมีกำรก่อตั้งบริษัทภูเก็ต
พัฒนำเมือง ซึ่งเป็นกำรลงขันกันระหว่ำงเอกชนเพื่อพัฒนำ
จังหวัดให้มีควำมน่ำอยู ่ด้วยนวัตกรรมและเป็นโครงสร้ำง 
พื้นฐำนส�ำหรับกำรท่องเที่ยว เช่น รถไฟฟ้ำรำงเบำ เรือส�ำรำญ
ดิจิทัล ท่ำจอดเรือที่ทันสมัย ฯลฯ

ทิศทางการพัฒนาชัด ปลดล็อคอุปสรรค
งบประมาณ บูรณาการสารสนเทศ
กำรพัฒนำด้ำนไอทีในจังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นมำนับสิบปี ใน 
ระยะแรกด�ำเนินกำรโดยภำครัฐ มุ่งสนับสนุนให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียม เนื่องจำกในอดีต
คอมพิวเตอร์ยังมีรำคำแพง เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง 
และเทคโนโลยีอุปกรณ์โมบำยยังไม่แพร่หลำย ภำครัฐจึงเน้น
ไปที่กำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ไอที

ICT คือลมหายใจของเมืองท่องเที่ยว
ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก 
ด้วยทรพัยำกรที่สวยงำม กจิกรรมท่องเที่ยวที่หลำกหลำย และ
กำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนระดับสำกล อีกทั้งยังเป็นแม่ข่ำย 
ที่เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดฝั่งทะเลอันดำมัน รองรับ
นักท่องเที่ยวมำกถึง 13-15 ล้ำนคนต่อปี สร้ำงเม็ดเงิน 
ได้มำกกว่ำปีละ 4 แสนล้ำนบำท กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
กำรท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งในประเด็นส�ำคัญของกำรขับเคลื่อน
นโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของภูเก็ต

“ภูเก็ตเติบโตขึ้นจำกธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ไอท ี

มำกที่สุด ต่อไปนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักจะเป็นกลุ่ม FIT 
(Foreign Individual Tourist) คือนักท่องเที่ยวที่ไม่อำศัย
เอเย่นต์ ไม่ซื้อแพก็เกจทวัร์ เขำจะศกึษำข้อมลูทำงอนิเทอร์เนต็
มำก่อนว่ำอยำกจะไปเที่ยวที่ไหน ตรงไหนมีอะไรน่ำดู แล้วก็
จองตั๋วเครื่องบินเองจองโรงแรมเอง เพรำะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ำ
ไอทเีป็นสิ่งที่ขบัเคลื่อนธุรกจิท่องเที่ยว โจทย์กค็อืจะท�ำอย่ำงไร
ให้เขำเข้ำมำท่องเที่ยวได้สะดวก มีข้อมูลให้เขำได้ศึกษำก่อน
เดินทำง มำถึงแล้วสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็ว และมีแผนที่
ช่วยน�ำทำง”

ภำคเอกชนของภูเก็ตนั้นได้น�ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรมำใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของบรรดำ 
นักท่องเที่ยวมำนำนแล้ว กำรเตรียมพร้อมและน�ำ ICT 
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เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นแนวคิดในกำรพัฒนำ
เมืองโดยบูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ Internet of 
Things (IoT) เพื่อแก้ปัญหำหรือจัดกำรทรัพยำกรของเมือง 
โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดอยู ่ที่กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำกรอย่ำงชำญฉลำด คณุลกัษณะส�ำคญัของเมอืงอจัฉรยิะ
ได้แก่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีประสิทธิภำพด้วย 
กำรใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล (data analysis) และ ปัญญำ
ประดิษฐ์ (Artiicial Intelligence หรือ AI) เชื่อมโยงคน 

ในท้องถิ่นให้ใกล้ชิดกับหน่วยงำนของท้องถิ่นด้วยกำรใช้
นวตักรรมแบบเปิดและกำรมส่ีวนร่วมผ่ำนช่องทำงอเิลก็ทรอนกิส์ 
รวมทั้งกำรพัฒนำบริบทของเมืองให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำร
ประยุกต์ และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

เมืองอัจฉริยะชั้นแนวหน้ำของโลก ได้แก่ ซูวอนและเขตกังนัม
ของโซล ประเทศเกำหลีใต้ สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 

วอเตอร์ลูและออนแทรีโอ ประเทศแคนำดำ ไทเป ประเทศ
ไต้หวัน มิตะกะ ประเทศญี่ปุ่น กลำสโกว์ สก็อตแลนด์ 
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ และประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

ในกรณีของประเทศไทย โครงกำรส่งเสริมพื้นที่พิเศษส�ำหรับ
เศรษฐกิจดิจิทัลหรือสมำร์ทซิตี้ของกระทรวงเทคโนโลยี

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร* มีโมเดลมำจำกประเทศเกำหลีใต้ 
โดยก�ำหนดให้ภูเก็ตเป็นเมืองน�ำร่องภำยในปี 2563 ด้วย 
งบประมำณ 200 ล้ำนบำท ก่อนที่จะเป็นต้นแบบในกำรขยำย
ผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมืองท่องเที่ยว เช่น
จังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (SIPA) ได้
วำงแนวทำงไปสู่ภูเก็ตเมืองอัฉริยะคือ 1. มุ่งส่งเสริมให้เกิด
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีและส่งเสริมให้อุตสำหกรรมท่องเที่ยว
หันมำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. น�ำเทคโนโลยีมำช่วยให้ผู้คน
มีชีวิตอยู่อย่ำงมีสวัสดิภำพและปลอดภัย เช่นกำรใช้ภำพจำก 
CCTV มำใช้ร่วมกับเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้ำ ระบบติดตำม
และรักษำควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ 3. กำรใช้เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์และ IoT มำใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม
 * ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ต่อมำเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลก้ำวหน้ำมำกขึ้น ภำครัฐจึงวำง
แนวทำงกำรพัฒนำจังหวัดที่เชื่อมโยงกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร Phuket Digital 
Paradise โดย NECTEC โครงกำร Phuket ICT City ที่
ได้รับกำรสนับสนุนจำก SIPA และล่ำสุดโครงกำร Phuket 
Smart City ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร* ซึ่งโครงกำรเหล่ำนี้ล ้วนบ่งชี้ให้เห็นทิศทำง 
กำรพัฒนำเมืองภูเก็ตที่มีควำมชัดเจนมำยำวนำนระยะหนึ่ง

ทุกวันนี้ภูเก็ตได้ชื่อว่ำเป็นเมืองที่มีควำมทันสมัยรองจำก
กรุงเทพฯ และเริ่มมองกำรพัฒนำไอทีในแง่ที่เป็นเครื่องมือใน

กำรยกระดับควำมเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยให้
ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีควำมสุข ฉลำด และยั่งยืน (Smile Smart 
และ Sustainable)

“ส�ำหรับภูเก็ตแล้วไอทีไม่ได้เป็นเรื่องแปลกปลอม เป็นสิ่งที่ 
ทุกคนเคยชิน เพียงแต่อำจจะยังน�ำมำประยุกต์ใช้ไม่เต็มที่ 
ภเูกต็มกีำรพฒันำด้ำนไอทอีย่ำงต่อเนื่องโดยภำคเอกชนต่ำงคน
ต่ำงท�ำ แต่สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือทั้งภำครัฐและภำคเอกชนควร
จะไปด้วยกัน เพรำะระบบบำงอย่ำงเป็นเรื่องที่เอกชนท�ำ 
ฝ่ำยเดียวไม่ได้ จนกระทั่งล่ำสุดเกิดนโยบำยภูเก็ตสมำร์ทซิตี้ 
แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ จึงเป็นรูปเป็นร่ำงมำกขึ้น

* ปัจจุบนัคอืกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
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Phuket Smart City Innovation Park เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ำนเทคโนโลยีแห่งใหม่ล่ำสุดของภูเก็ตที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี 
2559 ก่อตั้งโดยกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร* 
และส�ำนกังำนส่งเสรมิอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำต ิ(องค์กำร
มหำชน) หรือ SIPA เพื่อสร้ำงระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดปัจจัยที่
จะน�ำไปสู่กำรเป็นสมำร์ทซิตี้ นั่นก็คือกำรบ่มเพำะผู้ประกอบ-
กำรเทคโนโลย ี(Tech Startup) และผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชน
เกี่ยวกับภำพของเมืองภูเก็ตที่ก�ำลังจะพัฒนำไปในอนำคต

พื้นที่ชั้นล่ำงประกอบด้วย video wall ที่จ�ำลองภำพเมือง
อัจฉริยะออกมำให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องระบบรักษำ 
ควำมปลอดภัยซึ่งภำพกล้องวงจรปิดทั่วทั้งเกำะสำมำรถ 
น�ำมำประมวลผลร่วมกัน กำรใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อมทั่วจังหวัด หรือระบบติดตำมเรือท่องเที่ยวทุกล�ำ
ของภูเก็ต มีห้องสำธิตนวัตกรรมซอฟต์แวร์จำกผลงำนของ 
คนภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนกำรลงทุนร่วมกับ 
BOI เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับนักลงทุนไม่ต้องเดินทำง
ไปยงักรุงเทพฯ หรอืสุรำษฎร์ธำนซีึ่งเคยเป็นศนูย์ย่อยแห่งเดยีว
ของภำคใต้

Phuket Smart City Innovation Park

พื้นที่ชั้นสองเป็นห้องส�ำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรควำมจุ
ประมำณ 30 คน รวมทั้งพื้นที่ co-working space ซึ่งม ี

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเหมำะกับกำรใช้งำนทดสอบ
ประสิทธิภำพของซอฟต์แวร์ ส่วนชั้นสำมเป็นพื้นที่ให้เช่ำระยะ
ยำวส�ำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่สนใจ

พื้นที่ชั้นสี่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์วำงแผนจะพัฒนำเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับ SME ในลักษณะของหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น ซึ่งอำจไม่ใช่ผู้ประกอบกำรด้ำนดิจิทัล แต่เป็นกำร 
ส่งเสริมให้ธุรกิจเหล่ำนั้นได้ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอย่ำง
เต็มที่

* ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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“นโยบำยรัฐที่ออกมำถือว่ำสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
เพรำะมำจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของภำคเอกชน แต่กำร
สนับสนุนของภำครัฐที่ผ่ำนมำยังมีข้อจ�ำกัดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดสรรงบประมำณ 

แต่ในปีงบประมำณ 2561 เป็นต้นไปทุกอย่ำงน่ำจะดีขึ้น 

เพรำะเริ่มมีกำรบริหำรโดยใช้งบยุทธศำสตร์ที่จัดสรรแบบใช้
พื้นที่เป็นฐำน (area-based) ซึ่งจะท�ำให้กำรจดัสรรงบประมำณ 

เป็นไปอย่ำงรวดเร็วขึ้นและจะช่วยให้กำรขับเคลื่อนเรื่อง 
สมำร์ทซิตี้เป็นไปได้มำกยิ่งขึ้น

“ส ่วนในระดับปฏิบัติ บริกำรของภำครัฐยังจ�ำเป ็นต้อง 
บูรณำกำรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบให้มำกกว่ำเดิม เช่น 

ในเรื่องควำมปลอดภัย ภูเก็ตมีกล้องวงจรปิดไม่รู้กี่พันตัว 
แต่เรำไม่เคยสำมำรถประมวลผลภำพร่วมกันแล้วน�ำมำ
วิเครำะห์ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ เพรำะต่ำงคนต่ำงซื้อ ต่ำงก็
มีระบบเป็นของตัวเอง นี่เป็นตัวอย่ำงหนึ่งที่จะต้องพยำยำม
ท�ำให้ส�ำเร็จ”

อุปสงค์-อุปทานแรงงานทักษะไอที
กับคุณภาพนักพัฒนา
เห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำเกำะภูเก็ตก�ำลังมีควำมต้องกำรด้ำน
ดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะควำมต้องกำรทรัพยำกรมนุษย์
ที่มีทักษะดิจิทัลซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงเมืองอัจฉริยะ  
และต้องมีชนชั้นสร้ำงสรรค์ (creative class) ที่เป็นผู้สร้ำง
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในอนำคตภำยใต้ 
สิ่งแวดล้อมดจิทิลั

“10 ปีที่ผ่ำนมำภเูกต็เปลี่ยนแปลงไปมำกและไปไกลกว่ำจงัหวดั
อื่นเยอะ อย่ำงเช่นเรื่องกรำฟิกแอนิเมชั่นซึ่งเคยเป็นเรื่องใหม่
ส�ำหรบัประเทศไทย ภเูกต็จดัอบรมเรื่องนี้มำอย่ำงต่อเนื่องและ
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ซอฟต์แวร์พำร์คภูเก็ตหรือเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต 
ได้ชื่อว่ำเป็นเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ที่เล็กที่สุดในโลก 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยกำรลงทุนของภำคเอกชน เพื่อขำนรบั
นโยบำยภำครัฐด้ำนเทคโนโลยี ซึ่งลงมำที่จังหวัดภูเก็ตอย่ำง
ต่อเนื่องหลำยโครงกำร วัตถุประสงค์หลักคือเป็นสถำน
ประกอบกำรของคนท�ำงำนไอที เพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ 
นวัตกรรม และกำรจ้ำงงำน และเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนำ 
เพื่อสร้ำงนวตักรรม 

ปัจจุบันซอฟต์แวร์พำร์คภูเก็ตเป็นแหล่งรวมของบริษัทด้ำน
เทคโนโลยกีว่ำ 10 บรษิทั ในบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่ผ่อนคลำย
และกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ พื้นที่กว่ำ 50% ถูกรักษำไว้
เป็นโซนสเีขยีว และสร้ำงลู่วิ่งไว้รอบสระน�้ำซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น
เหมอืงดบุีก ภำยในอำคำรออกแบบตกแต่งอย่ำงมสีสีนั มพีื้นที่
ส�ำหรับพักผ่อนอิริยำบถ สนทนำ และจัดประชุม 

ซอฟต์แวร์พำร์คภูเก็ตคำดหวังที่จะสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ซึ่งคนที่ท�ำงำนในสำยงำนใกล้เคยีงกนัได้ท�ำกจิกรรมและเกดิกำร
แลกเปลี่ยนทกัษะควำมรูร้ะหว่ำงกัน แต่ภำพดังกล่ำวยังเกิดขึ้น
ไม่ชดัเจนนกัเนื่องจำกขำดผู้น�ำกระบวนกำรหรอื Community 
Builder ที่มีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนประสำนเครือข่ำย

ซอฟต์แวร์พาร์คภูเก็ต 
ซอฟต์แวร์พำร์คภูเก็ตยังมีบทบำทด้ำนพัฒนำทักษะไอซีทีให้
กบัคนรุ่นใหม่ในภเูกต็ โดยกำรก่อตั้งศนูย์สร้ำงสรรค์นวตักรรม
ภูเก็ต กำรจัดกิจกรรมอบรมต่ำงๆ และใช้โซเชียลมีเดียเป็น 
สื่อกลำงในกำรกระจำยข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทักษะไอซีที 
ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนในภูเก็ต
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เห็นควำมเปลี่ยนแปลงในกำรน�ำเรื่องพวกนี้มำใช้อย่ำงชัดเจน 
ก่อนหน้ำนี้วงกำรอสังหำริมทรัพย์ไม่ว่ำจะน�ำเสนองำนอะไร 
ก็มักจะใช้รูปถ่ำยหรือวิดีโอ แต่ตอนนี้หันมำใช้ภำพสำมมิต ิ
กันหมด ถ้ำไม่ใช้ก็ขำยไม่ออก”

ในขณะที่ภเูกต็มอุีปสงค์ (demand) หรอืควำมต้องกำรแรงงำน
ด้ำนไอทีเพิ่มสูงขึ้น แต่กลับมีอุปทำน (supply) หรือปริมำณ
แรงงำนที่มีทักษะด้ำนไอทีไม่เพียงพอ สถำบันอุดมศึกษำใน
จังหวัดภูเก็ตนั้นมีอยู่เพียง 2 แห่งยังไม่สำมำรถผลิตแรงงำน
ที่มีทักษะในสำขำที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนได้

“ตอนนี้นักพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Developer) 
ของภูเก็ตมีไม่พอ ไม่ใช่ไม่พอในแง่จ�ำนวนที่สถำบันกำรศึกษำ

ผลิตได้ แต่ไม่พอในแง่จ�ำนวนคนที่เรียนจบออกไปแล้ว
สำมำรถท�ำงำนได้ตรงกับที่ตลำดต้องกำรหรือตรงกับที่ได้ 
เรียนมำ เพรำะว่ำธรรมชำติของศำสตร์ด้ำนโปรแกรมมิ่งเป็น
เรื่องที่ยำกและเครียด บำงคนทนเรียนจนจบแล้วก็ไม่อยำก
ท�ำงำนด้ำนนี้ไปเลยก็มี

“คนที่จะเป็นนักพัฒนำต้องเก่งเรื่องตรรกะและมีควำมรู ้
คณิตศำสตร์ที่ดี ซึ่งเป็นวิชำที่เด็กไทยไม่ค่อยเข้มแข็ง เดี๋ยวนี้
ที่อเมริกำเขำสอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ชั้นประถม ใช้เกมใน
เว็บไซต์สอนวิธีคิดเชิงตรรกะ ซึ่งถือเป็นพื้นฐำนของกำรเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ที่จะน�ำไปสู่กำรเป็นนักพัฒนำ
ด้ำนไอที
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“ถ้ำอยำกจะวำงรำกฐำนด้ำนดิจิทัล เรำต้องมองไปข้ำงหน้ำว่ำ
ต้องกำรสร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจดิจิทัลเท่ำไหร่ แล้วค�ำนวณคำด
กำรณ์ควำมต้องกำรนักพัฒนำออกมำ จำกนั้นก็วำงแผนผลิต
นกัพฒันำที่มคีณุภำพให้เพยีงพอรองรบักบัควำมต้องกำรนั้น… 
กำรสร้ำงนักพัฒนำด้ำนไอทีที่มีคุณภำพจะต้องเปลี่ยนวิธีกำร
สอนใหม่ และไม่ใช่สอนวชิำด้ำนคอมพวิเตอร์อย่ำงเดยีวแต่ยงั
ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชำญภำษำต่ำงประเทศด้วย”

ปัญหำค่ำครองชพีสูงในจงัหวดัภเูกต็นบัเป็นปัจจยัลบต่อวงกำร
นักพัฒนำด้ำนไอที เนื่องจำกอำชีพโปรแกรมเมอร์ในภูเก็ต 

ได้รับค่ำตอบแทนน้อยกว่ำคนในสำยงำนแอนิเมชั่น ดังนั้น 

ผู ้ประกอบอำชีพโปรแกรมเมอร ์จึงไหลออกไปท�ำงำนที่
กรุงเทพฯ ท�ำให้ภเูกต็ต้องน�ำเข้ำนกัพฒันำจำกจงัหวดัใกล้เคยีง
เช่นหำดใหญ่

แต่กำรใช้แรงงำนข้ำมจังหวัดย่อมไม่ใช่ทำงออกที่ยั่งยืน 
เนื่องจำกหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภำคต่ำงก็มีทิศทำง 
กำรพัฒนำเมืองที่ต ้องใช ้ไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเป ็น 

องค์ประกอบส�ำคัญ ท�ำให้ควำมต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะไอที
เพิ่มสูงขึ้นในหลำยพื้นที่ กำรสร้ำงนักพัฒนำด้ำนไอทีที่มี 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้จึงเป็น 

ควำมท้ำทำยที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพำะกับภูเก็ต หำกแต่เป็น 

โจทย์ใหญ่ระดับประเทศ

“เคยมีกำรวิเครำะห์กันว่ำคนไทยมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ แต่ 
มักจะเอียงไปทำงด้ำนงำนหัตถกรรมหรือศิลปวัฒนธรรม ไม่
ค่อยโน้มเอียงมำทำงไอทีหรือดิจิทัล... เรำคงต้องหำบุคคล
ต้นแบบ (role model) ให้กับเด็กรุ่นใหม่ ถ้ำเมื่อไหร่ที่ 
เมืองไทยมีคนแบบสตีฟ จอบส์ เด็กก็คงรู้สึกว่ำอยำกจะเป็น
แบบนั้นบ้ำง”

รัตนำ เวทย์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ก่อนหน้ำนี้เคยท�ำหน้ำที่ผู้จัดกำรส�ำนักงำน SIPA สำขำภูเก็ต 

ปัจจุบันยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนภูเก็ต และที่ปรึกษำเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต (Software Park 
Phuket) อีกด้วย
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ข้าวโพด เขาหัวโล้น เศรษฐกิจครัวเรือน
บทเรียนการเรียนรู้แบบน่านๆ
สู่เส้นทางความยั่งยืน
ดร.ฌัชชภัทร พำนิช

น่าน กำาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากเมืองเล็กแสนสงบที่เคยตั้งอยู่ไกลปืนเที่ยง การเดินทาง 
แสนลำาบาก มาสู่เมืองอันเป็นหมุดหมายทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความโดดเด่นทั้งเรื่อง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ การคมนาคมสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม กระแสการพัฒนาได้นำาพาปัญหา
หลายประการที่จังหวัดเล็กๆ แห่งนี้ ไม่เคยประสบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการทำาเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่
ขนาดใหญ่ การใช้สารเคมใีนภาคเกษตรอย่างเข้มข้น การรุกทำาลายป่า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนั้นยากจะปิดกั้นและไม่อาจใช้เวลาฟื้นฟูกลับคืนมาได้ดังเดิมในเร็ววัน 
แต่ห้วงเวลาของการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้กลายเป็นโอกาสของการเรียนรู้และสร้างสรรค ์
องค์ความรู้ขึ้นใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขุดลึกลงไปที่ฐานรากของปัญหา เรียนรู้และจัดการความรู้
ด้วยความตระหนกัเข้าใจถงึเงื่อนไขทางเศรษฐกจิสงัคมของชาวบ้านและชุมชน กล้าลองผดิลองถูก และ
ทดลองสร้างโมเดลความสำาเรจ็จากจุดเลก็ๆ ก่อนที่จะคดิใหญ่และขยายวงกว้างออกไป

วันนี้ งานจัดการความรู้และการเรียนรู้ของชาวน่านยังไม่สิ้นสุด แต่ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ามกลาง
ปัญหาได้ก่อเกดิเส้นทางสายใหม่ที่มั่นใจได้ว่า อนาคตของจงัหวดัจะเป็นการเตบิโตที่มั่นคงและยั่งยนื
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เรำให้ควำมรู้ที่ไม่ตรง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน
เรำพยำยำมยัดเยียดควำมรู้ให้เขำ
เขำก็ไม่ได้รับไป
เพรำะมันไม่มีประโยชน์



280   |   โหล

ส�าหรับจังหวัดน่าน โจทย์ส�าคัญส�าหรับการเรียนรู้
ในปัจจุบันคืออะไร
ตอนนี้เรำมปัีญหำเรื่องกำรท�ำเกษตรเชงิเดี่ยว มปัีญหำเรื่องภเูขำ
หวัโล้น ตั้งแต่ไหนแต่ไร น่ำนเป็นสงัคมเกษตรกรรม ปลูกข้ำว
ไร่ซึ่งใช้พื้นที่ไม่เยอะ ปกตแิล้วครอบครวัหนึ่งจะม ี5-6 แปลง 
ปีนี้ท�ำแปลงนี้ปีต่อไปก็ย้ำยไปอีกแปลงหนึ่ง พอครบ 4-5 ปี 
ก็จะวนกลับมำที่เดิม หรือที่เรียกกันว่ำท�ำไร่เลื่อนลอย ที่ท�ำ
อย่ำงนี้กเ็พรำะว่ำกำรปลูกพชืในที่เดมิซ�้ำๆ กนัจะท�ำให้ดนิเสื่อม 
วัชพืชขึ้นง่ำย แต่ถ้ำเวียนไปปลูกพืชที่อื่น ดินในแปลงเดิมจะ
เริ่มฟื้นตวัและมคีวำมสมบูรณ์ระดบัหนึ่ง 

แต่ปัจจุบนัคนน่ำนหนัมำปลูกข้ำวโพด ซึ่งรำคำผลผลติต่อไร่ต�่ำ 
หนึ่งไร่ได้ไม่เกนิ 3,000 บำท เพรำะฉะนั้นท�ำ 10 ไร่กไ็ด้เงนิ 

แค่ 30,000 บำท มนัไม่พอ กต็้องท�ำ 200-300 ไร่ มสีถติวิ่ำ 
ปี 2553 น่ำนมไีร่ข้ำวโพดประมำณ 3 แสนไร่ แต่พอปี 2558 
มีถึง 1.3 ล้ำนไร่ คือเพิ่มขึ้นกว่ำหนึ่งล้ำนไร่ภำยใน 5 ปี 
เดี๋ยวนี้เขำไม่ได้ถือมีดคนละด้ำมไปถำงป่ำบุกเบิกที่ท�ำกิน
เหมอืนคนสมยัก่อน แต่บรรทุกยำฆ่ำหญ้ำใส่ถงั 200 ลติรต่อ
กบัเครื่องป๊ัมแล้วรำดรดลงบนผนืดนิ ไร่หนึ่งต้องใช้ยำฆ่ำแมลง
อย่ำงน้อย 3 ลติร ต่อเนื่องกนั 3 ครั้ง ลองคดิดูว่ำพื้นที่ล้ำนไร่
ต้องใช้ยำฆ่ำหญ้ำมำกมำกแค่ไหน แล้วมนัไปไหนหมด ค�ำตอบ
กค็อืไหลลงแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
 

การเรียนรู้จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นได้
อย่างไร
ประเด็นเรื่องกำรปลูกข้ำวโพดกับภูเขำหัวโล้น จริงๆ แล้วมัน
เป็นเพียงแค่เนื้อหำเชิงปรำกฏกำรณ์เท่ำนั้นเอง แต่หัวใจก็คือ
ระบบเศรษฐกจิของครวัเรอืน เรำต้องเข้ำไปศกึษำว่ำครวัเรอืน
เขำมคีวำมต้องกำรในกำรด�ำรงชวีติอย่ำงไร จงึจะจดักำรเรยีน
รู้ในเรื่องนั้นๆ ให้กบัพวกเขำได้ เรยีกว่ำเป็น Family-Based 
Learning จงึจะไปลดจ�ำนวนไร่ข้ำวโพดลงได้

แต่กระแสทุนที่นี่แรงมำก ผมอยำกเปรียบเทียบให้เห็นว่ำ 
ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงอยูใ่นนโยบำยชำต ิอยู่ในแผนพฒันำ
เศรษฐกจิฯ มำหลำยสบิปีแล้ว จนถงึวนันี้กย็งัเป็นไปในแนวทำง
นั้นไม่ได้ แต่เรื่องกำรปลูกข้ำวโพดนี่ไม่มหีน่วยงำนไหนสอนเลย 
แต่มันลำมไปไวมำก ถำมว่ำเขำเรียนรู้มำจำกไหน หนึ่งคือ 
เรยีนรู้จำกพ่อค้ำคนกลำงที่ตลำด สองคอืเรยีนรู้จำกเพื่อนบ้ำน 
อนัที่สำมส�ำคญัที่สุดคอื เขำมแีรงจูงใจในกำรเรยีนรู้ เหน็บ้ำน
นั้นได้เงนิหลำยแสนเหน็บ้ำนนี้ได้รถคนัใหม่ 

นี่คือตัวอย่ำงที่เรำต้องวิเครำะห์แล้วน�ำมำเป็นต้นแบบกำร 
เรยีนรู้ เรำจะเหน็ได้ว่ำ หนึ่ง กำรแสวงหำควำมรู้เกดิมำจำกกำร
มีแรงบันดำลใจ อย่ำงที่สองนี่ชัดเจนเลยว่ำ ถ้ำอยำกจะปลูก
ข้ำวโพดกส็ำมำรถท�ำได้ง่ำยๆ แค่มทีี่ดนิท�ำกนิ ปัจจยักำรผลติ
ก็มำส่งให้ถึงบ้ำนเลย ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยำฆ่ำแมลง 
พอปลูกเสร็จแค่วำงข้ำวโพดไว้ที่ไร่ก็มีคนมำขนไป จัดกำรให้
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เรยีบร้อยคดิเงนิให้เสรจ็สรรพ โดยที่เขำไม่ต้องควกัเงนิลงทุน 
แต่ถ้ำเขำจะเลี้ยงหมูหลุมสักคอกหนึ่ง ต้องคิดเองหมดเลยว่ำ
จะต้องหำเงินจำกไหน ซื้อพันธุ์ที่ไหน เลี้ยงอย่ำงไร แล้วจะ
ต้องหำตลำดที่ไหน

หน่วยงำนภำครัฐจึงควรเข้ำมำท�ำเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ โดย
เฉพำะเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง ชุดควำมรู้เรำมอียู่แล้วแต่ท�ำให้
เข้ำใจง่ำย ลงมอืท�ำได้งำ่ย และให้ชำวบ้ำนมองเหน็วำ่ท�ำแล้วได้
ประโยชน์

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ครัวเรือนอย่างไร
ถ้ำเกษตรกรปลูกข้ำวโพดอย่ำงเดียวเป็นจ�ำนวนมำกๆ หำก
ผลผลติล้นรำคำอำจจะตกต�่ำลง กไ็ปกระทบกบัรำยได้ครวัเรอืน 
หรือหำกมองในแง่ควำมเสี่ยงเมื่อผลผลิตชนิดนั้นรำคำตก 
กำรปลูกพืชหลำยชนิดนั้นก็ช่วยกระจำยควำมเสี่ยงได้ดีกว่ำ 
อีกอย่ำงหนึ่งคือสหภำพยุโรปซึ่งเป็นลูกค้ำผลิตภัณฑ์อำหำร 
สตัว์เริ่มตระหนกัถงึปัญหำสิ่งแวดล้อม และเพิ่งออกมำตรกำร
ไม่รับซื้อข้ำวโพดจำกที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือที่ดินจำกกำร 
รุกป่ำ ตรงนี้ก�ำลังจะเป็นแรงกดดันต่อบริษัทที่รับซื้อข้ำวโพด
อกีทำงหนึ่ง

แม้ว่ำน่ำนเป็นจังหวัดเกษตรกรรม แต่เรำต้องน�ำเข้ำอำหำรมำ
จำกจงัหวดัอื่นๆ ทั้งเนื้อสตัว์ ปลำ และพชืผกั เพรำะเรำกลำย
เป็นจังหวัดผลิตข้ำวโพด แล้วก็ส่งออกไป จำกนั้นจึงค่อยน�ำ

เงินกลับมำซื้ออำหำร ลองวิเครำะห์ดูว่ำ เรำปลูกข้ำวโพด 

เรำซื้อปุ๋ยซื้อยำ นี่คือกำรขำดทุนครั้งที่หนึ่ง พอเก็บเกี่ยวแล้ว
เอำไปขำยต่อให้พ่อค้ำเรำขำดทุนแล้วครั้งที่สอง แล้วเวลำน�ำเงนิ
ไปซื้อข้ำวปลำอำหำรเรำก็ต้องขำดทุนอีกเป็นครั้งที่สำม เพรำะ
พ่อค้ำซื้อขำยของกต้็องเอำก�ำไร แต่ถ้ำเรำหนัมำเพำะปลูกพชืให้
หลำกหลำย โดยเฉพำะผลิตสิ่งที่เรำต้องกินประจ�ำ อย่ำงข้ำว 
พรกิ มะเขอื เรำลงทุนปัจจยักำรผลติแค่ครั้งเดยีว ไม่ต้องเสยี
เงนิอกีระหว่ำงทำง
 

วิทยาลัยชุมชนเข้ามีมาบทบาทอย่างไรในการแก้
ปัญหาที่ก�าลังวิกฤตินี้
เรำเริ่มจำกในระดบัเลก็ก่อน เรำได้เข้ำไปศกึษำเชงิลกึถงึควำม
ต้องกำรของครวัเรอืน โดยมผีู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท�ำกำรเกษตร
มำช่วยวิเครำะห์ เช่น ควรจะปลูกพืชอะไรบ้ำง พื้นที่ที่ม ี

ควำมชนัระดบัต่ำงๆ เหมำะจะปลูกพชืชนดิใด หรอืระบบจดักำร
น�้ำควรจะเป็นอย่ำงไร แล้วทุกฝ่ำยมำร่วมกันออกแบบแปลง
เกษตรที่ตรงกบัควำมต้องกำรในกำรด�ำรงชวีติของเขำจรงิๆ

วิทยำลัยชุมชนมีแนวทำงในกำรท�ำห้องเรียนกำรเกษตรเพื่อให้
ชำวบ้ำนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ โดยให้ครอบครัว 8-15 
ครัวเรือนจัดสรรพื้นที่แปลงเล็กๆ ไว้ ซึ่งเมื่อคิดรวมกันแล้ว 
อำจจะมีประมำณ 100 ไร่ วิทยำลัยชุมชนจะเข้ำไปมีบทบำท
เหมอืนกบันกัจดักำรควำมรู้ เป็น Facilitator คอยจดัเนื้อหำ
ให้สอดคล้องกบัสิ่งที่พวกเขำต้องกำรเรยีนรู้
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อาจารย์คดิว่าการจัดการความรูแ้ละจดักระบวนการ 
เรียนรู ้ดังกล่าวจะสามารถเปล่ียนแปลงวิถีการ  
เกษตรของน่านให้มีความยั่งยืนได้หรือไม่
จรงิๆ แล้วนอกจำกกำรส่งเสรมิควำมรู้ด้ำนกำรผลติยงัมปัีญหำ
อื่นๆ รออยู ่อีก เรำขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย ์หรือ 
ผกัปลอดภยัไม่ค่อยได้ เรำเข้ำไปสอนกลุ่มชำวบ้ำนบำงหมูบ้่ำน
จนเขำเชี่ยวชำญมำกเรื่องกำรปลูกผัก แต่สุดท้ำยแล้วก็ยังมี
ปัญหำเรื่องกำรตลำดและกำรจดักำร

ถ้ำเรำดูเส้นทำงอำหำรว่ำผลติเสรจ็แล้วไปไหน ยกตวัอย่ำงเช่น
กะหล�่ำปลซีึ่งปลูกที่น่ำนเยอะ พอปลูกเสรจ็ไม่มกีำรจดักำรที่ด ี
พ่อค้ำคนกลำงกจ็ะรบักะหล�่ำปลจีำกแต่ละดอยใส่รถไปที่ตลำด
พิษณุโลก เอำไปกองอยู่ตรงนั้น แล้วพ่อค้ำก็แบ่งเอำกลับมำ
ขำยที่น่ำนอกีครั้ง รำคำกเ็พิ่มสูงขึ้นไปอกี เป็นที่รู้กนัว่ำน่ำนไม่มี
ตลำดกลำงกำรเกษตร ดังนั้นแล้วผมคิดว่ำหน่วยงำนรำชกำร
ตั้งแต่ระดับนโยบำยลงมำถึงระดับปฏิบัติ คงต้องคุยกันอย่ำง
จรงิจงัเพื่อช่วยกนัแก้ปัญหำด้ำนกำรตลำดและกำรจดักำร เช่น 
ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตรขึ้นมำ 
ในจงัหวดั

ในส่วนของวทิยำลยัชมุชน เรำก�ำลงัทดลองท�ำเรื่องตลำดสเีขยีว
หรือตลำดปลอดภัย คือพยำยำมจะสร้ำงตลำดขึ้นมำสักแห่ง
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หนึ่งเพื่อให้ชำวบ้ำน 60-70 ครวัเรอืนที่อยู่ในโครงกำรของเรำมี
จุดกระจำยสินค้ำในจังหวัดน่ำนและส่งออกไปยังจังหวัดอื่นๆ 
เช่น เรำไปส่งเสรมิให้ชำวบ้ำนปลูกข่ำ ตะไคร้ มะกรูด พชืพวกนี้
ปลูกแล้วดนิไม่เสยี และสำมำรถเกบ็ผลผลติไว้ได้นำน เรำจะ
ลองหำตลำดให้เขำประมำณสปัดำห์ละ 3,000 กโิลกรมั แล้ว
วำงแผนกับชุมชนว่ำใครจะปลูกอะไรเป็นสัดส่วนเท่ำไหร่ ถ้ำ 
พชืชนดิหนึ่งรำคำลดลงกย็งัมชีนดิอื่นที่ยงัขำยได้

ถ้ำแปลงที่เรำเข้ำไปท�ำ 5-6 แปลง มสีกัแปลงหนึ่งที่อยูร่อดและ
อยู่กินกับมันได้ มันก็จะเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ 

คนอื่น เรำมองว่ำนี่คือควำมยั่งยืนในระดับครัวเรือนมำกกว่ำ
กำรมองในเรื่องกำรหำเงนิ แต่จำกตรงนี้กเ็ป็นโอกำสที่ชำวบ้ำน
จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ต่อไปได้ด้วย
 

นอกจากเรื่องการเกษตรที่เป็นรากฐานของจังหวัด
น่านแล้ว ยังมีประเด็นอะไรท่ีส�าคัญ หรือเป็นเรื่อง
ท้าทายที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
เรื่องที่ใกล้ตวัเรำมำกที่สุดคอืเรื่องอำเซยีน เพรำะเรำอยู่ตดิกบั
ชำยแดนลำว จำกลำวกส็ำมำรถเชื่อมต่อไปที่เดยีนเบยีนฟูของ
เวยีดนำมได้ไม่ไกล ส่วนชำตทิี่ก�ำลงัมบีทบำทกบัเรำมำกที่สดุก็
คอืจนี เพรำะอยู่ห่ำงกนัแค่ 300 กโิลเมตร เรยีกว่ำเรำสำมำรถ
ไปถงึเขำเขำสำมำรถมำถงึเรำได้ภำยในวนัเดยีว

เรำยังไม่รู้ว่ำในอนำคตข้ำงหน้ำจะต้องเจอกับสถำนกำรณ์อะไร
บ้ำง แต่เรื่องพื้นฐำนที่เรำจ�ำเป็นต้องรู ้คือเรื่องภำษำและ
วฒันธรรม เพื่อให้เรำสื่อสำรกบัคนในประเทศรอบข้ำงได้รู้เรื่อง 
อกีประเดน็หนึ่งคอืปัญหำแรงงำน ตอนนี้เรำอำศยัแรงงำนจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ในอนำคตพวกเขำมีขีดควำมสำมำรถที่
จะยกระดบัตวัเองจนกลำยเป็นผู้ประกอบกำรและมบีทบำทใน
ธุรกิจท้องถิ่นของเรำได้ ดังนั้นถ้ำหำกเรำไม่เตรียมตัวและ 
ไม่วำงแผนกนัให้ด ีสุดท้ำยเรำอำจจะต้องกลำยไปเป็นแรงงำน
ให้เขำแทน

การรับมือที่ไม่ใช่เชิงรับแต่เป็นเชิงรุกมีหรือไม่
มหีลำยเรื่องที่วทิยำลยัชุมชนจะท�ำ เช่น เรื่องกำรท่องเที่ยวเชงิ
วัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดน่ำนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และ
สำมำรถเชื่อมกบักำรท่องเที่ยวของเพื่อนบ้ำน เช่น สบิสองปันนำ 
หลวงพระบำง และเดยีนเบยีนฟู โดยมจีงัหวดัน่ำนเป็นประตู
กำรท่องเที่ยว

วิทยำลัยชุมชนน่ำนมีแผนจะเปิดหลักสูตรอนุปริญญำด้ำน 

กำรท่องเที่ยว ซึ่งพยำยำมจะประชำสัมพันธ์ให้มีนักศึกษำ 
แลกเปลี่ยนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อที่ในอนำคตจะกลำย
เป็นสำยสมัพนัธ์ที่สำมำรถเชื่อมโยงกนัด้ำนธุรกจิท่องเที่ยว
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ไร่ข้าวโพดกับปัญหาภูเขาหัวโล้น

จงัหวดัน่ำนมพีื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำตถิงึ 16 แห่ง และเป็นต้นน�้ำ
ส�ำคญั ได้แก่แม่น�้ำยมและแม่น�้ำน่ำน แต่ปัจจุบนัเป็นพื้นที่ที่มี
อตัรำกำรบุกรุกป่ำเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ พื้นที่ป่ำสงวน
กลำยสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรมมำกกว่ำ 1.2 ล้ำนไร่ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรบุกรุกป่ำเพื่อท�ำเป็นไร่ข้ำวโพด

ข้ำวโพดเป็น 1 ใน 4 พชืเศรษฐกจิส�ำคญัเนื่องจำกเป็นวตัถุดบิ
หลักในกำรผลิตอำหำรสัตว์ที่มีตลำดรองรับทั้งภำยในและต่ำง
ประเทศ โรดแมป็ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ถูกวำงระยะเวลำไว้ 12 ปี 
นบัตั้งแต่ปี 2557-2569 เป้ำหมำยกค็อืเพิ่มผลผลติให้เพยีงพอ
ต่อควำมต้องกำรของธุรกิจอำหำรสัตว์ ในขณะเดียวกันก็มี
แนวทำงในกำรลดพื้นที่กำรเพำะปลูกที่ไม่เหมำะสม เพื่อให้
สอดคล้องกับควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและทิศทำงกำรตลำดของโลก ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำ
หมอกควนั กำรบุกรุกป่ำ กำรขำดแคลนน�้ำและกำรใช้สำรเคมี

ในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ มหีลำยปัจจยัที่ส่งผลให้กำรปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สูงชันขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ทั้งแรง
จูงใจเชงินโยบำยได้แก่ นโยบำยด้ำนเงนิกู้ นโยบำยทำงรำยได้
เช่นกำรรับจ�ำน�ำและประกันรำคำข้ำวโพด นอกจำกนี้ยังมีกำร

สนบัสนุนปัจจยักำรผลติ เช่น ปุ๋ยและสำรเคมจีำกภำคเอกชน 
เงื่อนไขเหล่ำนี้มีส่วนท�ำให้พื้นที่ภูเขำข้ำวโพดปรำกฏเด่นชัดใน
หลำยพื้นที่

กำรลดพื้นที่ปลูกข้ำวโพดในพื้นที่สูงชนัและลดกำรรุกล�้ำป่ำเป็น
ประเด็นที่สังคมก�ำลังให้ควำมสนใจ เพรำะพื้นที่ดังกล่ำวเป็น
นิเวศที่เปรำะบำง และอำจก่อให้เกิดผลกระทบทำงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตำมมำอกีหลำยด้ำน อำท ิภยัพบิตั ิน�้ำแล้ง น�้ำท่วม 
ดนิถล่ม และหมอกควนั นบัตั้งแต่ต้นปี 2559 บรษิทัเอกชน
ในต่ำงประเทศซึ่งเป็นคู่ค้ำที่รับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มมี
แนวทำงไม่รบัซื้อสนิค้ำกำรเกษตรจำกที่ดนิที่ไม่มกีรรมสทิธิ์
 

ภาพจาก รายการสามัญชนคนไทย ตอน คนไทยกินป่าเป็นอาหาร 
(30 พฤษภาคม 2558) สถานโีทรทศัน์ Thai PBS

ข้อมูลจาก รายการเสยีงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย: ข้าวโพด บาดแผลการพฒันา (16 ตุลาคม 2558) สถานโีทรทศัน์ Thai PBS
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อยากให้อาจารย์ช่วยสรปุถึงเงือ่นไขหรือส่ิงแวดล้อมที่
สนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จ
กำรเรยีนรู้ที่จะประสบผลส�ำเรจ็มำกที่สุด กค็อืกำรเรยีนรู้ที่ท�ำให้
ทุกคนได้รับประโยชน์ เรำต้องศึกษำว่ำเนื้อหำที่เรำจัดกำร 
เรียนรู้ตรงกับควำมต้องกำรของเขำจริงๆ ถ้ำผู้เรียนได้ม ี
ส่วนร่วมในกำรจดักำรเรยีนรู้ จะท�ำให้เขำเกดิกำรยอมรบั และ
น�ำผลจำกกำรเรยีนรู้ไปต่อยอดจนเกดิประโยชน์

กำรหำควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับควำมต้องกำรอำจ
ไม่ใช่เรื่องง่ำย บำงครั้งเรำมองว่ำควำมรู้นี้ดี น่ำจะให้เขำได ้

เรยีนรู้ แต่พอจดักระบวนกำรเรยีนรู้จรงิๆ ชำวบ้ำนอำจจะบอก
ว่ำไม่ใช่ ที่ผ่ำนมำเรำให้ควำมรู้ที่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ 
ผู้เรียน เรำพยำยำมยัดเยียดควำมรู้ให้เขำ เขำก็ไม่ได้รับไป
เพรำะมนัไม่มปีระโยชน์กบัเขำ แม้แต่กำรศกึษำตำมอธัยำศยัก็
ยงัเป็นเช่นนั้น เขำไม่ชอบสิ่งนั้นแต่กย็งัต้องเรยีน

อีกประกำรหนึ่งคือเรื่องบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ต้องมีควำม
สัมพันธ์กับเนื้อหำที่เรียน เช่นเรียนเรื่องกำรท�ำนำก็ควรจะไป
จดักระบวนกำรเรยีนรู้ในแปลงนำเลย ไม่จ�ำเป็นต้องให้ชำวบ้ำน
เข้ำมำเรยีนในศูนย์กำรเรยีนรู้แล้วเอำควำมรู้ไปใส่ให้เขำ
 

ฌัชชภัทร พำนิช ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนน่ำน เคยด�ำรงต�ำแหน่งสำธำรณสุขอ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน สนใจงำนด้ำนกำร
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชนและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยเริ่มต้นจำกรำกฐำนครอบครัว มีผลงำนวิจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่
“กำรสืบทอดวัฒนธรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในชุมชนไทลื้อ: กรณีศึกษำ ต�ำบลงอบ อ�ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน” 



จุดประสงค์ประกำรหนึ่งในกำรจัดท�ำหนังสือเล่มนี้คือควำม
พยำยำมที่จะประมวลข้อมูลและสรุปแนวคิดเกี่ยวกับสภำพ
แวดล้อมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ของสังคมไทย ส่วนหนึ่งเป็นกำร
รวบรวมควำมรู้ที่ต่อเนื่องมำจำกหนงัสอื ‘คดิทนัโลก’ ซึ่งจดัพมิพ์
ไปเมื่อปีที่แล้ว อกีส่วนหนึ่งมำจำกกำรอ่ำน แปล และสมัภำษณ์
ผู้คนในแวดวงต่ำงๆ อกีหลำยสบิคน

โดยทั่วไป แนวคดิเกี่ยวกบัสภำพแวดล้อมกำรเรยีนรู้ (Learning 
Environment) มักเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำปรับปรุงบรรยำกำศ
ในชั้นเรยีนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรยีน ส่วนอกีค�ำหนึ่งที่มใีห้เหน็
คอืระบบนเิวศกำรเรยีนรู้ (Learning Ecosystem) มคีวำมหมำย
ที่ขยำยขอบเขตมำกกว่ำพื้นที่โรงเรยีน แต่ครอบคลุมไปถงึสถำน
ที่ท�ำงำน ชุมชน ซึ่งแวดล้อมด้วยทรพัยำกร ผู้คน และเทคโนโลย ี
ซึ่งล้วนมีส่วนในกำรสนับสนุนให้เกิดสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ทั้ง 
แง่บวกและแง่ลบ

อย่ำงไรกด็ ีมโนทศัน์ของค�ำว่ำ “สภำพแวดล้อมกำรเรยีนรู้” มกั
ถูกโน้มน�ำให้นึกถึงเพียงแค่กำรปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพ 

ดังเช่นอำคำรสถำนที่หรือสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งไม่เพียงพอในกำร
ท�ำควำมเข้ำใจถงึองค์ประกอบที่สนบัสนุนหรอืเป็นอุปสรรคต่อกำร
เรยีนรู้สร้ำงสรรค์ ดงันั้นกำรขยบัมุมมองไปยงัมติเิชงิวฒันธรรม
รวมถงึระบบโครงสร้ำงกำรศกึษำ แล้วน�ำมำทดลองสงัเครำะห์ จงึ
พอจะสรุปแนวคิดเบื้องต้นว่ำด้วยสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
สร้ำงสรรค์ได้ ดงัแผนภำพ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์: สังเคราะห์แนวคิดจากบริบทไทย

จำกรูป สภำพแวดล้อมกำรเรยีนรู้สร้ำงสรรค์ ควรมอีงค์ประกอบ
ที่จ�ำเป็น 6 ประกำรได้แก่
1. แหล่งเรียนรู้หรือพื้นที่กำรเรียนรู้ ที่มีทรัพยำกรหลำกหลำย

และเพียงพอตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ นี่คือมุมมอง
ในเรื่องพื้นที่กำยภำพซึ่งคุ้นเคยกนัดี

2. เนื้อหำสำระ หรอื Content แบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง
คือองค์ควำมรู้ของแหล่งเรียนรู้นั้นๆ และส่วนที่สองคือสื่อ 
กำรเรยีนรู้ เป็นตวักลำงที่น�ำองค์ควำมรู้ไปสู่ผู้เรยีนหรอืผู้ใช้

3. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ ในลักษณะที่เป็นทั้งโครงกำร 
อเีว้นท์ และกำรรณรงค์ ซึ่งควรเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์แก่
ผู ้ใช้ในลักษณะของกำรลงมือปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมรู้ด้วย

แหล่งเรยีนรู้/พื้นที่กำรเรียนรู้

ควำมคดิ
สร้ำงสรรค์

เสรีภำพ
ในกำร

แสดงออก

กิจกรรมเนื้อหำสำระ

ควำมหลำกหลำย

ท้ายเล่ม



ตนเอง และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมกำรแบ่งปันควำมรู้หรือ 
บทเรยีนจำกกำรลงมอืท�ำไม่ว่ำจะส�ำเรจ็หรอืล้มเหลว

4. ควำมหลำกหลำย หมำยถึงกำรยอมรับในควำมแตกต่ำง 
ทั้งควำมคดิและวถิชีวีติ เคำรพในอตัลกัษณ์ย่อยไม่ให้ถูกกลนื
หำย โดยไม่จ�ำเป็นต้องแสวงหำควำมเป็นหนึ่งเดยีวเสมอไป

5. ควำมคดิสร้ำงสรรค์ โดยส่งเสรมิทกัษะกำรคดิวเิครำะห์ คดิ
เชงิตรรกะ คดิเป็นระบบ และควำมมเีหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐำน
กำรคดิสร้ำงสรรค์ที่สำมำรถใช้แก้ไขปัญหำหรอืกระทั่งต่อยอด
จนเกดินวตักรรม

6. เสรีภำพในกำรแสดงออกทั้งกำรคิดกำรเขียนและกำรพูด 

โดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรใช้เสรีภำพที่จะต้อง 
ไม่กระทบสทิธเิสรภีำพของผู้อื่นหรอืคนส่วนใหญ่

อุปสรรคของกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ใน
สังคมไทยนั้นดูเหมือนว่ำจะไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบสำมประกำร
แรก (แน่นอนว่ำมใิช่หมำยควำมว่ำองค์ประกอบเหล่ำนี้ไม่มปัีญหำ
ในเชงิคุณภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำในกำรจดักำรควำมรู้เพื่อ
สร้ำงต้นแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดี กำรเข้ำถึง และผลกระทบทำง
สังคม) แต่อยู่ที่องค์ประกอบสำมประกำรหลังซึ่งอำจเรียก 
รวมกนัไปว่ำ ‘บรบิทที่ส่งเสรมิกำรเรยีนรู้สร้ำงสรรค์’

ปัญหำระดบัรำกฐำนที่สดุคอืสงัคมไทยขำดกำรส่งเสรมิให้คนรู้จกั
คดิวเิครำะห์คดิเป็นระบบและคดิอย่ำงมเีหตุผล หรอืที่พูดกนัจน
แทบจะเป็นที่ยอมรบักนัไปแล้วว่ำเดก็ (นกัเรยีน) ไทยคดิไม่เป็น 
ซึ่งทักษะกำรคิดดังกล่ำวจะฝึกฝนเรียนรู้กันได้ก็ต่อเมื่อระบบ 

กำรศกึษำมบีรรยำกำศเปิดกว้ำง ใช้อ�ำนำจน้อย ลดกำรเรยีนรู้เชงิ
เทคนิคและกำรท่องจ�ำ ให้น�้ำหนักกับกำรสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้
และปรบัตวัของผู้เรยีนให้สำมำรถพฒันำตนเองได้ ย้ำยควำมรู้ที่
มีศูนย์กลำงอยู่ที่ครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ด้วยควำมเชื่อว่ำนักเรียน
สำมำรถสร้ำงควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครูท�ำหน้ำที่เป็นเพียง 
ผู้กระตุ้นและคอยให้ค�ำแนะน�ำ

ระบบอุปถมัภ์และลกัษณะอ�ำนำจนยิมในสงัคมไทยยงัเป็นอกีหนึ่ง
ปัจจัยที่บั่นทอนกำรคิดวิเครำะห์และคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงร้ำยแรง 
ท�ำให้รำกฐำนกำรวจิำรณ์อ่อนแอ ขำดนสิยักำรใช้เหตุผล หลกักำร
ไม่หนกัแน่น คนไม่เหน็ควำมจ�ำเป็นของควำมรู้และควำมสำมำรถ
ในกำรคิดเป็น ยอมรับควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจ เน้นอยู่ในพื้นที่
ปลอดภยัภำยใต้กำรอุปถมัภ์ของผู้มอี�ำนำจเหนอืกว่ำ ไม่กล้ำแสดง
ควำมคดิเหน็และลงมอืท�ำเพรำะกลวัถูกต�ำหนหิรอืกลวัล้มเหลว

ทำงออกของปัญหำและอุปสรรคดังข้ำงต้นปรำกฏอยู่ในหนังสือ
เล่มนี้แล้ว บำงประเด็นอำจไม่ได้ชี้ให้เห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ 
แต่ได้สะท้อนอย่ำงชดัเจนแล้วว่ำอะไรคอืต้นตอของปัญหำ

บทสังเครำะห์นี้อำจเป็นข้อสรุปที่ออกจะรวบรัดและมองโลก 
ในแง่ร้ำย และเป็นไปได้ว่ำอำจยังไม่ครอบคลุมรอบด้ำน หรือ 
แม้กระทั่งอำจไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไม่มใีครเคยรู้

แต่ใช่หรอืไม่ว่ำทั้งๆ ที่รู้ เรำต่ำงกป็ล่อยปละละเลยปัญหำเหล่ำนี้
มำนำนจนเกนิไปแล้ว



ค่ำนิยม 12 ประกำร 
หนึ่งรกัชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรยิ์ สองซืิิ่อสตัย์ เสยีสละ อดทนได้

สำมกตญัญู พ่อแม่ สุดหวัใจ  สี่มุ่งใฝ่ เล่ำเรยีน เพยีรวชิำ
ห้ำรกัษำ วฒันธรรม ประจ�ำชำต ิหกไม่ขำด ศลีธรรม ศำสนำ 

เจด็เรยีนรู้ อธปิไตย ของประชำ  แปดรกัษำ วนิยั กฎหมำยไทย 
เก้ำปฏบิตั ิตำมพระ รำชด�ำรสั  สบิไม่ขำด พอเพยีง เลี้ยงชพีได้

 สบิเอด็ต้อง เข้มแขง็ ทั้งกำยใจ  สบิสองไซร้ คดิอะไร ให้ส่วนรวม
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