โหล

12 ปี ทีเคพาร์ค
สารพันเรื่องราว หลากหลายความคิด
ว่าด้วยการเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด

เปิดเล่ม
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ทำ� ให้พฤติกรรมกำรแสวงหำ
ข้อมูลควำมรู้และรูปแบบวิธีกำรเข้ำถึงสำรสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ส่งผลให้ห้องสมุดทั่วโลกได้รับผลกระทบ
รุนแรงมำกน้อยแตกต่ำงกันไป ห้องสมุดหลำยแห่งถึงกับต้อง
ปิดตัวยุติกำรให้บริกำร บ้ำงยังคงยืนหยัดอยู่ได้ท่ำมกลำง
ผูใ้ ช้อนั เบำบำง คงมีเพียงจ�ำนวนไม่มำกนักทีส่ ำมำรถปรับตัว
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทีเ่ ปลีย่ นแปลงและหลำกหลำยได้
ห้องสมุดที่มีแนวโน้มจะด�ำรงบทบำททำงสังคมอยู่ได้นั้น
ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกระบวนกำรแปลงโฉมและปรับเปลี่ยน
กำรใช้ประโยชน์พนื้ ที่ (space utilization) อันเป็นผลมำจำก
กำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
และสอดคล้องกับบริบทชุมชนได้อย่ำงถูกต้อง
นักอนำคตวิทยำต่ำงเห็นตรงกันว่ำ ‘ห้องสมุดอนำคต’ นอกจำก
จะอ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ
และให้บริกำรทรัพยำกรควำมรู้อันเป็นภำรกิจตำมปกติแล้ว
ควรจะต้องให้ควำมส�ำคัญเพิม่ ขึน้ กับนวัตกรรมกำรให้บริกำร
ที่สอดคล้องกับรูปแบบหรือวิธีกำรเรียนรู้ของผู้ใช้งำนใน
โลกยุคดิจิทัล
ส�ำหรับกลุม่ เป้ำหมำยคนรุน่ ใหม่นนั้ เนือ่ งจำก ‘นวัตกรรมและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์’ คือแก่นสำระใจกลำงของกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นห้องสมุดจึงควรมุ่งส่งเสริมทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์และคิดสร้ำงสรรค์ อันเป็นพื้นฐำนของ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ไปสร้ำงนวัตกรรม

หำกกล่ำวอย่ำงถึงที่สุด องค์ควำมรู้สู่ห้องสมุดยุคใหม่กค็ อื
แนวคิดกำรใช้ประโยชน์พนื้ ทีแ่ หล่งเรียนรูเ้ พือ่ กำรพัฒนำคน
หรือทุนมนุษย์นั่นเอง
ด้วยเหตุนี้กำรศึกษำประสบกำรณ์กำรปรับตัวของห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรูจ้ ำกนำนำประเทศทีเ่ ผชิญกับควำมเปลีย่ นแปลงมำก่อน รวมทั้งควำมเข้ำใจเรื่องกำรเรียนรู้และทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นของศตวรรษที่ 21 จึงเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ ต่อกำร
ก่อรูปควำมคิดและน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้กบั
ประเทศไทย
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จั ด พิ ม พ์ ขึ้ น ส� ำ หรั บ งำนประชุ ม วิ ช ำกำร
สหปำฐกถำประจ�ำปี TK Forum 2017 หัวข้อ “Better
Library and Learning Space: Trends and
Ideas” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลำใกล้เคียงกับกำรเปิดให้บริกำร
อุทยำนกำรเรียนรู้มำเป็นเวลำครบ 12 ปี จึงเป็นที่มำของ
กำรตั้งชื่อหนังสือให้มนี ัยพ้องกับห้วงเวลำทีม่ ำบรรจบ
แม้เนื้อหำในเล่มจะไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับวำระโอกำสนี้
แม้แต่น้อย แต่ก็เฉกเช่นเดียวกับควำมมุ่งหมำยในกำร
สร้ำงสรรค์แหล่งเรียนรู้ภำยใต้แนวคิด ‘ห้องสมุดมีชีวิต’
มำตลอด 12 ปี ผู้จัดท�ำหวังว่ำเมื่อได้อ่ำนจนจบจะช่วย
จุดประกำยควำมคิดและน�ำไปสู่กำรลงมือเปลี่ยนแปลง
และพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้ในสังคมไทย ให้ก้ำวทันยุคสมัย
เอื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ คนส่ ว นใหญ่ และเคำรพในศั ก ดิ์ ศ รี
ควำมเป็นมนุษย์

ห้องสมุดและนวัตกรรม [INNOVATION & TREND]
•
•
•
•

กำรบริหำรบุคลิกภำพแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรมห้องสมุด
นวัตกรรมกำรให้บริกำรของห้องสมุดแห่งชำติสิงคโปร์
แกะรอย NLB Labs กระบวนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมห้องสมุดสิงคโปร์
แนวคิดใหม่ในกำรพัฒนำพื้นที่ห้องสมุด

ห้องสมุดกับอนาคต [FUTURE POSSIBLE]
•
•
•
•
•
•
•
•

นครแห่งอนำคต ห้องสมุดแห่งอนำคต : ประสบกำรณ์และบทเรียน
จำกห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม
กำรปรับตัวของห้องสมุดประชำชนเดนมำร์ก
แปลงโฉมห้องสมุดที่เน้นคลังหนังสือ สู่พื้นที่กำรเรียนรู้ที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลำง
โฉมหน้ำใหม่ห้องสมุด เมื่อโลกมุ่งสู่ยุคดิจิทัล
กำรเรียนรู้ สำรสนเทศ ห้องสมุด : อนำคตที่เป็นไปได้
Nieuwe Bibliotheek ห้องสมุดหมุนทันโลก
อำคำรห้องสมุดคือมำยำ สิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้คือของจริง
มิติใหม่ของกำรออกแบบและบริกำรห้องสมุดในกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Libraries Without Borders ห้องสมุดไร้พรมแดน
เพื่อมนุษยชำติ โอกำส และควำมเท่ำเทียม

โหล สำรพันเรื่องรำว หลำกหลำยควำมคิด ว่ำด้วยกำรเรียนรู้ พื้นที่กำรเรียนรู้ และนวัตกรรม

ห้องสมุด พิมพ์ครั้งแรก มกรำคม 2560 จ�ำนวนพิมพ์ 2,000 เล่ม ISBN 978-616-235-269-0
ที่ปรึกษำ รำเมศ พรหมเย็น บรรณำธิกำร วัฒนชัย วินจิ จะกูล กองบรรณำธิกำร ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม
กิดำกร อินทุละหำน เมธำวี ระวิปัญญำ วิภำศัย นิยมำภำ สร้ำงสรรค์ ภิวัฒน์ ปัณณปำตี
ปกและรูปเล่ม วัฒนสินธุ์ สุวรัตนำนนท์ พิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ำกัด
โทรศัพท์ 0 2903 8257-9 จัดพิมพ์โดย ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ ส�ำนักงำนบริหำรและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เลขที่ 999/9 อำคำรส�ำนักงำน
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถ.พระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0 2264 5963-5 โทรสำร 0 2264 5966 เว็บไซต์ www.tkpark.or.th
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [LEARNING 4.0]
•
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•

อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ยังไม่พอ ! ต้องเขียนโค้ดเป็นด้วย !!
กำรรู้ดิจิทัลกับทักษะไอทีเพื่อกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
Maker กระบวนกำรเรียนรู้และสร้ำงนวัตกรรมด้วยกำรทดลองท�ำ
เรียนรู้แบบ Constructionism สร้ำงคนให้กล้ำคิด ไม่ใช่ผลิตคนให้เชื่อง

สัพเพเหระสนทนา [MISCELLANEOUS TALK]
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นักเ(ก)รียนวิพำกษ์... โรงเรียนและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในสังคมไทย [พริษฐ์ ชิวารักษ์]
จุดเปลี่ยนกำรศึกษำไทย ค�ำตอบอยู่ที่...ห้องเรียน [ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์]
Constructionism ทฤษฎีกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ท้ำทำยระบบกำรศึกษำไทย [ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์]
ควำมหลำกหลำย เสรีภำพ กำรวิจำรณ์ คือพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ [รจเรข วัฒนพาณิชย์]
‘ จัดกำรควำมรู้ 101’ ปฏิบตั ิกำรเชื่อมโลกวิชำกำรกับสังคม วิชำที่มหำวิทยำลัยไม่ได้สอน [ปกป้อง จันวิทย์]
Jump Space ชุมชนกำรเรียนรู้ของสตำร์ทอัพแดนดอกคูน [อัจฉริยะ ดาโรจน์]
เมืองอัจฉริยะภูเก็ต เศรษฐกิจดิจิทัล แรงงำนทักษะไอที [ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์]
ข้ำวโพด เขำหัวโล้น เศรษฐกิจครัวเรือน บทเรียนกำรเรียนรูแ้ บบน่ำนๆ สูเ่ ส้นทำงควำมยัง่ ยืน [ดร.ฌัชชภัทร พานิช]

222
228
234
242
250
260
268
278

ห้องสมุดและนวัตกรรม
[INNOVATION & TREND]

การบริหารบุคลิกภาพแห่งนวัตกรรม
เพื่อการสร้างนวัตกรรมห้องสมุด
คิมเบอร์ลี่ แมทธิวส์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการห้องสมุดประชาชนไมอามี่-เด๊ด

ดิฉันใช้เวลำเกือบทศวรรษในกำรท�ำงำนเพื่อน�ำองค์กรเข้ำสู่
วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมรูปแบบใหม่ เมื่อใดก็ตำมที่ดิฉัน
ประสบอุปสรรค ดิฉันมักมองกลับเข้ำไปข้ำงในมำกพอๆ กับ
สิ่งแวดล้อมภำยนอก เพื่อแสวงหำควำมท้ำทำยที่อำจขัดขวำง
ควำมส�ำเร็จหรือกำรบรรลุเป้ำหมำยของดิฉนั ผลทีต่ ำมมำก็คอื
ดิฉันใช้เวลำส่วนใหญ่ในเดือนปีเหล่ำนั้นเรียนรู้ที่จะพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรรูปแบบภำวะผูน้ ำ� (leadership style) ให้ ‘สร้ำง’
หรืออย่ำงน้อยก็ ‘เปิดโอกำส’ หรือ ‘สนับสนุน’ สิ่งแวดล้อม
ซึ่งเอื้อต่อกำรเติบโตงอกงำมของนวัตกรรม ดิฉันเข้ำใจว่ำ
องค์ประกอบขัน้ ต้นในควำมพยำยำมนี้ คือกำรหว่ำนเมล็ดพันธุ์
เพื่ อ บ่ ม เพำะและกำรบริ ห ำรจั ด กำรบุ ค คลแห่ ง นวั ต กรรม
(innovative people) เว้นเสียแต่ว่ำคุณต้องกำรจะฉำยเดี่ยว

ซึ่งดิฉันไม่สนับสนุน คุณต้องแวดล้อมตัวคุณด้วยบุคลิกภำพ
ควำมคิด และบุคคลอื่นๆ ที่มีชุดทักษะ (skill sets) หลำก
หลำยซึง่ หวังได้วำ่ จะสอดประสำนเป็นพลังทีส่ ร้ำงและขับเคลือ่ น
นวัตกรรม
ในช่ ว งปี แ ห่ ง กำรพั ฒ นำของดิ ฉั น ดิ ฉั น ได้ ค ้ น พบว่ ำ มิ ติ ที่
ยำกที่สุดในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรมมักมิใช่ควำมล้มเหลว
ในกำรเฟ้นหำบุคคลแห่งนวัตกรรม หรือควำมล้มเหลวในกำร
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ทว่ำสิง่ ทีท่ ำ้ ทำยคือกำรกุมบังเหียนผูค้ น
ที่แข็งแกร่ง เป็นเอกเทศ และสร้ำงสรรค์ หำกไม่ด�ำเนินกำร
ให้ดี ผูจ้ ดั กำร/ผูน้ ำ� อำจท�ำลำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ของพนักงำน
จนถึงจุดทีพ่ วกเขำหยุดคิด และเปลีย่ นไปเป็นพลังทีท่ ำ� ลำยล้ำง

ปรับปรุงและเรียบเรียงจำกบทควำมเรื่อง “กำรบริหำรบุคลิกภำพแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรมห้องสมุดที่ประสบควำมส�ำเร็จ”
(Managing Innovative Personalities for Successful Library Innovation) เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในงำนประชุมวิชำกำร
TK Forum 2016
9

มำกกว่ำสร้ำงสรรค์ หรือในทีส่ ดุ อำจท�ำให้พนักงำนก้ำวออกจำก
องค์กรของคุณไป!
กำรสร้ำงจังหวะทีส่ มดุลให้กบั กำรบริหำรจัดกำร/ภำวะผูน้ ำ� เป็น
งำนที่เปรำะบำงและซับซ้อน ดิฉันพบว่ำจังหวะไม่เคยเกิดซ�้ำ
ในลักษณะเดียวกัน โดยพืน้ ฐำนแล้ว หำกคุณอ่ำนสัญญำณขำด
และตัดสินใจอย่ำงเหมำะสม มันจะเป็นจังหวะที่คุณได้เรียนรู้
ผ่ำนประสบกำรณ์ สิง่ เหล่ำนีจ้ ะท�ำให้คณ
ุ สำมำรถบริหำรจัดกำร
บุคลำกรแห่งนวัตกรรมของคุณอย่ำงสมดุล ประสบกำรณ์
เหล่ำนั้นได้มำอย่ำงล�ำบำกและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพำะบุคคล
และในแต่ละสถำนกำรณ์ มันจึงไม่ง่ำยนักที่จะสื่อสำรออกมำ
เป็นสูตรหรือโมเดลให้ผอู้ น่ื เข้ำใจ นัน่ ก็เพรำะมันมักจะประกอบ
ด้วยตัวแปร เงื่อนไข และผลตอบสนองจ�ำนวนเหลือคณำนับ
ท�ำให้โมเดลนั้นยุ่งยำกเกินกว่ำจะใช้ประโยชน์ได้จริง
เร็วๆ นี้ ดิฉันได้พบบทควำมยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งซึ่งให้มุมมอง
ลึกซึ้งอย่ำงน่ำอัศจรรย์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบุคคลแห่ง
นวัตกรรม “ควำมย้อนแย้งที่หนีไม่พ้นในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมสร้ำงสรรค์” (The Inescapable Paradox of Managing Creativity) ซึ่งตีพิมพ์ในวำรสำร ‘บทปริทัศน์ธุรกิจของ
ฮำร์วำร์ด’ (Harvard Business Review) ฉบับเดือนธันวำคม
ปี พ.ศ. 2555 อภิปรำยว่ำ:
“เมือ่ เผชิญกับความท้าทายในการปลดปล่อยนวัตกรรมองค์กร
ผูน้ าำ หลายคนล้มเหลว บางคนพยายามช่วยให้ทมี งานเติบโตขึน้
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ด้วยการให้อิสรภาพที่เกือบไร้ข้อจำากัด เพียงเพื่อจะพบว่า
พวกเขาได้สร้างความยุ่งเหยิง มิใช่สมรรถนะที่สูง บางคน
ก็ พ ยายามกดดั น ให้ เ กิ ด ความสร้ า งสรรค์ ใ นหมู ่ พ นั ก งาน
ผ่านโปรแกรมและกิจกรรมทีก่ าำ หนดไว้ ซึง่ อย่างดีทสี่ ดุ ก็ส่งผล
แบบเดิมๆ
กว่าสิบปีที่เราได้ทำาการศึกษาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร เราพบว่ามีความย้อนแย้งที่ฝังอยู่
ในบทบาทของผูน้ าำ กล่าวคือ ผูน้ าำ จะต้องปลดปล่อยพรสวรรค์
ในแต่บุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมให้พรสวรรค์
ทีห่ ลากหลายนัน้ สร้างผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างสอดประสาน
กัน
การหาความคิดใหม่จาำ นวนมากเป็นสิง่ ทีท่ าำ ได้งา่ ย แต่การแปลง
ความคิดเหล่านัน้ ให้กลายเป็นสิง่ ใหม่ทแี่ ก้ปญ
ั หาได้อย่างแท้จริง
กลับเป็นสิ่งที่ยากกว่ามาก
ในฐานะผู้นำา คุณจะต้องหมั่นถามตัวเองว่า “ด้วยวิธีการใด
ข้าพเจ้าจะ:
• ส่งเสริมความต้องการของแต่ละบุคคลที่มีอัตลักษณ์และ
ต้องการการยอมรับ แต่ในขณะเดียวกันก็ใส่ใจกับความ
ต้องการของหมู่คณะด้วย
• สนับสนุนให้สมาชิกในทีมส่งเสริมซึ่งกันและกัน และใน
ขณะเดียวกันก็ท้าทายและกระตุ้นซึ่งกันและกันผ่านการ
อภิปรายที่เข้มข้น

• เกื้อหนุนให้เกิดการทดลอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สมรรถนะการทำางานที่สูง
• กำ า หนดระดั บ ของโครงสร้ า ง ทั้ ง กฎเกณฑ์ ลำ า ดั บ ขั้ น
การวางแผน และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะช่วยสร้างกรอบในการ
ทำางาน โดยไม่ขัดขวางการใช้ปฏิภาณในการปฏิบัติงาน
• ผสมผสานความอดทนเข้ากับการตระหนักถึงความจำาเป็น
เร่งด่วน
• สร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการริ เ ริ่ ม จากระดั บ ล่ า งขึ้ น บน กั บ
การดำาเนินการจากระดับบนลงล่าง
จุดยืน ‘ทีถ่ กู ต้อง’ ณ เวลาใดก็ตาม ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์เฉพาะ
หน้า เป้าหมายคือการเลือกจุดยืนอะไรก็ตามที่จะช่วยให้เกิด
ความร่วมมือ การทดลอง และการบูรณาการ ที่จำาเป็นสำาหรับ
การสร้างนวัตกรรม
ภาวะผู้นำาแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้นำาที่
ยึดติดกับแนวคิดภาวะผู้นำาจากระดับบนลงล่างแบบโบราณ
หรือผู้นำาที่ไม่สบายใจกับความขัดแย้งหรือการสูญเสียอำานาจ
ควบคุม แม้กระทั่งผู้นำาการสร้างนวัตกรรมที่มีทักษะก็พบว่า
เป็นเรื่องยากที่จะไม่เลือกความย้อนแย้งด้านหนึ่งให้สูงกว่า
อีกด้านหนึ่ง งานสร้างสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต้องอาศัยผู้นำา
ทีร่ จู้ กั จัดลำาดับความจำาเป็นขององค์กรและรูจ้ กั ปรับพฤติกรรม
ของบุคลากรให้สอดคล้องกัน

ผู้นำาจำานวนมากจำาเป็นต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขา
ปฏิบตั ิ หากต้องการองค์กรทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างนวัตกรรม
ทีม่ ากขึน้ การปลดปล่อยและควบคุมนวัตกรรมต้องการผู้นาำ ที่
ทรงพลั ง พลั ง นี้คื อ พลั ง การบริ ห ารจั ด การความย้ อ นแย้ ง
มากกว่าการรอชะตาลิขิต”

ภาวะผู้น�า

เรำเชือ่ ว่ำผู้นำ� ทีย่ งิ่ ใหญ่เป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงวัฒนธรรม
แห่งนวัตกรรม แต่เรำทรำบหรือไม่ว่ำผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่คืออะไร
คุณนึกถึงอะไรเมื่อคุณอ่ำนค�ำว่ำ ‘ผู้น�ำ’ หำกภำพบรรณำรักษ์
ที่ปรำกฏในควำมคิด มักเป็นสตรีวัยกลำงคนที่ส่งเสียง ‘จุ๊’
ปำกให้เงียบ ภำพนัน้ คงตรงกันข้ำมกับภำพของผู้นำ� ซึง่ ควรจะ
เป็นภำพของผู้ที่มีบุคลิกภำพแข็งแกร่ง กล้ำตัดสินใจ ทรง
อ�ำนำจ และรอบรู้ ฯลฯ
บรรณำรักษ์มักไม่เคยนึกถึงตนเองในวันที่อำจก้ำวขึ้นด�ำรง
สถำนะผู้น�ำ บุคคลส่วนใหญ่ที่ถูกดึงดูดเข้ำมำสู่อำชีพนี้มักจะ
เป็นคนเก็บตัว ชอบหนังสือมำกกว่ำผู้คน มีควำมหลงใหล
ในกำรอ่ำนมำกกว่ำกำรปฏิบัติ และพอใจที่ได้ร่วมงำนกับ
ผู้ที่ชอบหนังสือหนังหำเหมือนๆ กัน ทั้งหมดเป็นคุณลักษณะ
อันสูงส่งแต่ล้วนไม่สัมพันธ์กับภำวะผู้น�ำ
นิยำมของค�ำว่ำผู้น�ำที่ดิฉันใช้มำตลอดหลำยปีคือ:
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บุคคลซึ่งมีบทบาทในการกำากับ มีและใช้อำานาจสั่งการ รวมทั้ง
มีกลุม่ ผูป้ ฏิบตั ติ ามความคิดใดๆ ผ่านตัวอย่าง พรสวรรค์ และ/
หรือคุณสมบัติทางบุคลิกภาพ
ในทำงตรงกันข้ำม เพื่อให้เห็นภำพเทียบเคียงได้ชัดเจนขึ้น
นิยำมของค�ำว่ำผู้จัดกำรคือ:
บุคคลซึง่ ดำาเนินการ กำากับ และดูแลกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน้าที่บริหารซึ่งเกี่ยวพันกับการวางแผน การจัดการ
การประสานงาน การกำากับ การควบคุม และการดูแลโครงการ
เชิงธุรกิจใดๆ เพือ่ ให้กจิ กรรมทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบบรรลุผล
กล่ำวโดยย่อ ลักษณะสำมัญของผู้น�ำ คือ ‘ท�ำสิ่งที่ถูกต้อง
เหมำะสม’ ในขณะที่ผู้จัดกำร ‘ท�ำสิ่งต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง’ ทั้งนี้
ไม่ได้หมำยควำมว่ำบทบำททัง้ สองประกำรนัน้ แยกออกจำกกัน
หรือเป็นสิ่งเดียวกันเสียทีเดียว บทบำททั้งสองประกำรนั้น
คล้ำยคลึงกันอย่ำงมำก และบทบำทหนึ่งยังมักต้องอำศัย
องค์ประกอบบำงประกำรของอีกบทบำทหนึ่ง นี่จึงเป็นสำเหตุ
ว่ำท�ำไมผูค้ นมำกมำยจึงประสบปัญหำในกำรแยกผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริง
ออกจำกผู้จัดกำรที่ดี
ท� ำ ไมจึ ง ต้ อ งเน้ น ควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งผู ้ จั ด กำรและผู ้ น� ำ
เพรำะนั่นเป็นสิ่งจ�ำเป็น เมื่อคุณมีอ�ำนำจมันเป็นเรื่องง่ำยที่
คุณจะบอกให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท�ำอะไร อย่ำงไร เมื่อไหร่ และ
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จะมีผลอย่ำงไรหำกพวกเขำท�ำไม่ได้ นั่นเพรำะคุณเป็นเจ้ำนำย
ของพวกเขำ พนักงำนจะปฏิบัติตำมค�ำสั่งของเจ้ำนำย เจ้ำนำย
มักประสบปัญหำมำกกว่ำผู้น�ำในกำรบ่มเพำะบุคลิกภำพแห่ง
นวัตกรรม เนือ่ งจำกเจ้ำนำยยืดหยุน่ น้อยกว่ำและปรับตัวให้เข้ำ
กับบุคลิกภำพของพนักงำนที่สร้ำงสรรค์ได้น้อยกว่ำ
ผู้น�ำที่แท้จริงสร้ำงผู้ตำมได้แม้ไม่มีอ�ำนำจเหนือผู้ตำมเหล่ำนั้น
พวกเขำมีบทบำทในกำรก�ำกับ มีและใช้อ�ำนำจสั่งกำร หรือมี
ผู้ปฏิบัติตำม ‘ผ่ำนตัวอย่ำง พรสวรรค์ และ/หรือคุณสมบัติ
ทำงบุคลิกภำพ’ ผู้นำ� ทีแ่ ท้จริงไม่เพียงแต่ทำ� สิง่ ทีถ่ ูกต้อง แต่ยงั
ชักจูงให้ผอู้ นื่ ร่วมสนับสนุนงำนจนส�ำเร็จลุลว่ ง ศักยภำพในกำร
ชักจูงนี้เองเป็นสิ่งที่ท�ำให้พวกเขำยอมรับและส่งเสริมพนักงำน
ที่สร้ำงสรรค์ มำกกว่ำแค่ยอมทนกับอัตลักษณ์ของพนักงำน
เหล่ำนั้น
ผู้น�ำที่แท้จริงของห้องสมุดท�ำให้องค์กรอยู่ในภำวะที่ดีที่สุด
เท่ำที่จะเป็นได้ พร้อมกับโน้มน้ำวพนักงำน คณะกรรมกำร
บริหำร ผูส้ นับสนุน และลูกค้ำให้รว่ มมือกันเพือ่ บรรลุเป้ำหมำย
กำรเชื่อมโยงห้องสมุดกับอนำคตในศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็นต้อง
อำศัยผู้น�ำที่แท้จริงในวิชำชีพบรรณำรักษ์ อนำคตเป็นภำพที่
ก�ำกวมเพรำะสิ่งต่ำงๆ เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่หยุดยั้ง ผู้น�ำจะ
ต้องสำมำรถสร้ำงวิสยั ทัศน์และแบ่งปันวิสยั ทัศน์นน้ั กับสมำชิก
ห้องสมุดทุกคน ผู้น�ำจะต้องสำมำรถโน้มน้ำว สอน ให้ค�ำ
ปรึกษำ ให้คำ� แนะน�ำ และเต็มใจทีจ่ ะมีบทบำทหลักในกำรก�ำกับ

ห้องสมุด ผู้น�ำจะต้องพร้อมที่จะกระตุ้นแรงสนับสนุนจำก
ผู้ตำมเพื่อท�ำควำมฝันให้เป็นควำมจริงและสร้ำงแรงบันดำลใจ
ที่จะท�ำให้เกิดนวัตกรรม
ผู ้ น� ำ ที่ แ ท้ จ ริ ง ควรมี โ ฉมหน้ ำ อย่ ำ งไร นี่ คื อ คุ ณ สมบั ติ 10
ประกำรที่ผู้น�ำห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่ควรจะมี

10. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ ไม่ปฏิบัติงานตามล�าพัง
เมื่อสมำชิกคนใดก็ตำมในทีมกลำยเป็นดำวเด่น ควรจะจ�ำให้
มัน่ ว่ำผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงทุกคนต้องมีผตู้ ำม และไม่ใช่เพียงแค่ผตู้ ำม
ทั่วไปเท่ำนั้น แต่เป็นบุคคลซึ่งสำมำรถและจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีม งำนที่หนักที่สุดท�ำโดยทีม งำนที่ดีที่สุดบรรลุโดยทีมที่
เชื่อในห้องสมุดและรู้สึกเป็นเจ้ำของวิสัยทัศน์ของห้องสมุด
เรำทุกคนปรำรถนำที่จะเป็นส่วนที่ขำดไม่ได้ขององค์กร แต่
ดิฉันเชื่อว่ำ เมื่อเรำเดินออกมำจำกองค์กรแล้ว ชีวิตก็ด�ำเนิน
ต่อไป และงำนก็ด�ำเนินต่อไปในทิศทำงใหม่ๆ ได้ดี โดยไม่
จ�ำเป็นต้องมีพวกเรำ
“ไม่มีใครเลยที่จะขาดเสียมิได้” – แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์
(Franklin D. Roosevelt)

9. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่รู้จักแสดงความซาบซึ้งใจ
ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีวันพลำดโอกำสแสดงควำมขอบคุณผู้ที่
พยำยำมท�ำงำนจนส�ำเร็จลุลว่ ง กำรแสดงควำมขอบคุณมีอำ� นำจ

มหำศำล เป็นสิ่งจูงใจที่ทรงพลัง งำนวิจัยแสดงให้เห็นว่ำเหตุ
ผลแรกๆ ทีท่ ำ� ให้บคุ ลำกรละทิง้ องค์กรมิใช่ตวั เงิน แต่เป็นเพรำะ
ผู้น�ำล้มเหลวในกำรท�ำให้พนักงำนรู้สึกมีคุณค่ำและได้รับกำร
ยอมรับในกำรท�ำงำน ค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์ดูจะเป็นสิ่งที่ให้กันได้
ง่ำยที่สุดในโลก แต่กำรให้ก�ำลังใจเป็นสิ่งที่ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่ท�ำได้
โดยไม่ต้องใช้ควำมพยำยำมใดๆ เลย
“ชมฉัน แล้วฉันอาจไม่เชื่อคุณ วิพากษ์วิจารณ์ฉันแล้วฉันอาจ
ไม่ชอบคุณ มองข้ามฉันแล้วฉันอาจไม่ให้อภัยคุณ ให้กำาลังใจ
ฉันแล้วฉันจะไม่มีวันลืมคุณ” – วิลเลียม อาเธอร์ วอร์ด
(William Arthur Ward)

8. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่เข้าใจสิ่งจูงใจ
อะไรจูงใจคุณ อำจมีหลำยอย่ำง ใช่เงินหรือไม่? นักสังคมวิทยำ
ชี้ให้เห็นว่ำเงินไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่กำรขำดเงินอำจเป็นสิ่งท�ำลำย
แรงจูงใจได้ ใช่ค�ำชมหรือไม่? ทุกคนปรำรถนำจะได้รับค�ำชม
เว้นแต่พวกเขำจะรูส้ กึ ว่ำถูกชมอย่ำงไม่จริงใจ ใช่ควำมหวังหรือ
ไม่? สิง่ จูงใจทีด่ ที สี่ ดุ ของกำรท�ำงำนเกีย่ วกับห้องสมุดคือคุณค่ำ
ของตัว งำนเอง ผู ้ น�ำ ที่ยิ่ ง ใหญ่ ท รำบถึง สิ่ง ที่จู ง ใจพนัก งำน
แต่ละคน และพยำยำมเติมเต็มสิง่ จูงใจเหล่ำนัน้ ให้กบั พนักงำน
ทุกคน
ผู้คนจะทำางานได้ดีเมื่อพวกเขาเชื่อว่าทำาสิ่งที่ทำาอยู่นั้นได้ดี –
นิรนาม
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7. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่มอบอ�านาจหน้าที่และให้อ�านาจ
กำรมอบอ�ำนำจหน้ำที่ (delegation) มิใช่สิ่งเดียวกับกำรให้
อ�ำนำจ (empowerment) กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีเ่ ป็นเรือ่ ง
เกีย่ วกับงำนกิจวัตรตำมต�ำแหน่งงำน กำรให้อำ� นำจหมำยถึงกำร
ให้พนักงำนมีสิทธิ์ท�ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนตำมต�ำแหน่ง
หน้ำที่ เพื่อบรรลุคุณค่ำหลักขององค์กร ตัวอย่ำงเช่น กำรให้
อ�ำนำจกับเจ้ำหน้ำที่จัดชั้นหนังสือในกำรให้บริกำรที่ดีที่สุดแก่
ลูกค้ำ ซึ่งอำจดูเหมือนเป็นเรื่องของพนักงำนที่ท�ำงำนกับลูกค้ำ
โดยตรง แต่ท�ำไมล่ะจึงไม่ให้อ�ำนำจกับพนักงำนห้องสมุด
ทัง้ หมดในกำรท�ำให้ลกู ค้ำทุกคนพึงพอใจสูงสุดกับประสบกำรณ์
ในห้องสมุดในทุกมิติ ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่มอบอ�ำนำจ
หน้ำที่ แต่ยงั ให้อ�ำนำจกับทุกคนในกำรท�ำให้ที่นั่นเป็นมำกกว่ำ
ห้องสมุดโดยกำรมีส่วนร่วมของพวกเขำ
“เมื่อเรามองไปข้างหน้าสู่ศตวรรษถัดจากนี้ ผู้นำาจะเป็นบุคคล
ซึ่งให้อำานาจกับผู้อ่ืน” – บิลล์ เกตส์ (Bill Gates)

6. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
องค์กรธุรกิจและองค์กรสำธำรณะต่ำงๆ เพิง่ จะให้กำรสนับสนุน
งำนด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) ในช่วง
ไม่เกิน 20 ปีมำนีเ้ นือ่ งด้วยควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
ท�ำให้สงั คมของเรำเปลีย่ นผ่ำนไปสูว่ ธิ กี ำรเรียนรูแ้ บบ ‘ลองผิด
ลองถูก’ เรำเรียนรู้วิธีใช้งำนเทคโนโลยีโดยกำรเล่นกับมัน ใช้
ให้มันท�ำสิ่งใดก็ตำมที่เรำคิดว่ำมันจะท�ำ และเรียนรู้ที่จะท�ำให้
มันท�ำงำน ทั้งนี้ ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้เรียนรู้ที่กระตือรือร้น
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แสวงหำโอกำสพัฒนำวิชำชีพ รับฟังผู้คน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
พนักงำน และซึมซับควำมรูโ้ ดยมีเป้ำหมำยเพือ่ เป็นนักตัดสินใจ
ทีเ่ ก่งขึน้ และเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ขี นึ้
“ผูไ้ ม่รหู้ นังสือในอนาคตจะมิใช่บคุ คลซึง่ อ่านไม่ออก เขาจะเป็น
บุคคลซึ่งไม่ได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้” – อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์
(Alvin Toffler)

5. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่เป็นนักแก้ปัญหา
กำรเข้ำใจปัญหำเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับกำรแก้ปัญหำ กำรระบุ
ปัญหำอย่ำงถูกต้องช่วยให้บุคคลสำมำรถตีวงปัญหำให้แคบ
จนถึงจุดทีแ่ ก้ปญ
ั หำได้ เพรำะเรำมักเห็นทำงออกของปัญหำได้
ก็ต่อเมื่อเรำเข้ำใจปัญหำนั้น บ่อยแค่ไหนที่เรำได้ยินข้อควำม
ประเภท ‘นั่นเยี่ยมมำก แต่คุณแก้ผิดปัญหำ’ ไม่ว่ำจะเป็น
ค�ำถำมคณิตศำสตร์ในโรงเรียนหรือกำรดูแลธุรกิจ กำรเข้ำใจ
ปัญหำอย่ำงถูกต้องเป็นกุญแจสู่กำรแก้ปัญหำใดๆ และเรำเห็น
อีกครั้งว่ำ หนึ่งในคุณสมบัติของผู้น�ำคือกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ
ก่อนที่จะลุกลำมเกินควำมควบคุมอย่ำงสิ้นเชิง ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่
ท�ำสิ่งต่ำงๆ ได้ส�ำเร็จโดยผนวกควำมรับผิดชอบกับกำรแก้
ปัญหำ!
“หนึง่ ในบททดสอบภาวะผูน้ าำ คือความสามารถในการตระหนัก
ถึงปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นภาวะฉุกเฉิน” – อาร์โนลด์ เอช
กลาโซว์ (Arnold H. Glasow)

4. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่เป็นนักตัดสินใจ
บ่อยแค่ไหนที่คุณเผชิญกับปัญหำที่รอกำรแก้ไข แต่คุณไม่
แน่ใจว่ำจะจัดกำรกับปัญหำนั้นอย่ำงไร หรือไม่คิดว่ำมีเวลำจะ
จัดกำรกับปัญหำนั้นทันที ณ ตอนนั้น หรือผัดวันประกันพรุ่ง
ไปไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม แต่แล้วกลับเกิดปัญหำหนักหนำ
สำหัสกว่ำเดิม ปัญหำไม่เคยล้มเหลวในกำรสร้ำงปัญหำ ปัญหำ
ไม่ได้แก้ไขตัวมันเอง ไม่วำ่ บำงคนจะพูดอย่ำงไรก็ตำม จริงทีว่ ำ่
‘กำรไม่ตัดสินใจถือเป็นกำรตัดสินใจอย่ำงหนึ่ง’ ถ้ำคุณผัดวัน
ประกันพรุ่งสิ่งใดนำนพอ สถำนกำรณ์จะเป็นตัวตัดสินแทน
ตัวคุณ และบ่อยครั้งที่ผลกำรตัดสินใจที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่พึง
ปรำรถนำ ประสบกำรณ์ชีวิตสอนพวกเรำส่วนใหญ่ให้จัดกำร
กับปัญหำให้เร็วที่สุดเมื่อพบ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหำลุกลำม
ใหญ่โต และแก้ไขปัญหำโดยเร็วแทนที่จะรอช้ำ ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่
ลงมือท�ำทันที
“เพื่อให้เรือเข้าถึงท่าเราต้องแล่นเรือ บางครั้งตามลมและบาง
ครั้งต้านลม แต่เราต้องแล่นเรือ มิใช่ปล่อยเรือให้โดนคลื่นซัด
ตามยถากรรมหรือนอนพังพาบที่สมอเรือ” – โอลิเวอร์ เวน
เดลล์ โฮล์ม (Oliver Wendell Holmes)

3. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่มีความรับผิดชอบ
ควำมรับผิดชอบเป็นลักษณะพื้นฐำนของมนุษย์ ซึ่งขับเคลื่อน
ให้องค์กรด�ำเนินไป บุคคลที่ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบที่จะ
ท�ำให้ดีที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ รวมทั้งเห็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำและ
รับผิดชอบในกำรท�ำสิ่งนั้นให้ส�ำเร็จถือเป็นเส้นโลหิตหลักของ

ห้องสมุด กำรมีควำมรู้สึกรับผิดชอบจูงใจให้บุคคลท�ำสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จจ�ำนวนมำกที่เกิดขึ้นในโลก
และกำรขำดควำมรูส้ กึ รับผิดชอบเป็นสำเหตุแห่งปัญหำมำกมำย
ในโลก ผูน้ ำ� ทีย่ งิ่ ใหญ่รบั ผิดชอบต่อทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับห้องสมุด
โดยไม่มคี ำ� ว่ำ ‘ถ้ำ’ ‘และ’ ‘แต่’ ควำมรับผิดชอบจบอยูท่ โี่ ต๊ะของ
ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุด
“ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกสิทธิมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ทุกโอกาส
มาพร้อมกับภาระ และทุกการครอบครองมาพร้อมกับหน้าที่”
– จอห์น ดี ร็อกกี้เฟลเลอร์ จูเนียร์ (John D. Rockefeller,
Jr.)

2. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่มีวิสัยทัศน์
พวกเรำทุกคนทรำบว่ำ จูลส์ เวิร์น (Jules Verne) เป็นบุคคล
ที่มีจินตนำกำรสูง แต่ดิฉันพนันได้เลยว่ำควำมคิดหลำยอย่ำง
ของเขำมำจำก ลีโอนำโด ดำ วินชี (Leonardo da Vinci) ชำย
ซึ่งมองเห็นเฮลิคอปเตอร์และร่มชูชีพ – ในช่วงวัยกลำงคน
ดิฉันคิดว่ำ วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) จะต้องด�ำเนินรอย
ตำมพวกเขำในกำรสร้ำงอำณำจักรแห่งเวทย์มนตร์ของตัวเอง
และอีกหลำยต่อหลำยคนทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ในกำรสร้ำงเขือ่ น สะพำน
ขนำดใหญ่ ยำนอวกำศ คอมพิวเตอร์ แขนขำเทียม และ
สิง่ อัศจรรย์ทำงกำรแพทย์ทกุ ประเภท ดิฉนั เชือ่ ว่ำเวิรน์ คงอยำก
ให้ใครสักคนท�ำสิง่ ทีห่ วังให้บรรลุกลำยเป็นจริง และก็มผี ้ทู ำ� ได้
จริง ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่มีวิสัยทัศน์ในกำรโน้มน้ำวให้บุคคลอื่น
รังสรรค์ควำมเป็นจริงผ่ำนทำงศักยภำพกำรเป็นผู้น�ำของเขำ
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“อะไรก็ตามที่มนุษย์ผู้หนึ่งจินตนาการได้ ก็มีมนุษย์อีกหลาย
คนทำาให้เป็นจริงได้” – จูลส์ เวิร์น (Jules Verne)

1. ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่มีคุณธรรม
ลองคิดถึงสถำนกำรณ์ที่คุณจะท�ำอะไรบำงอย่ำงได้โดยไม่มีวัน
ที่ใครจะรู้หำกคุณไม่ปริปำกบอก จะดีหรือเลวก็ไม่ส�ำคัญ สิ่งที่
คุ ณ ท� ำ จะไม่ มี วั น ปรำกฏ จะไม่ มี ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่
เชื่อมโยงถึงคุณ จะไม่มีผลสะท้อนใดๆ ต่อตัวคุณหรือคนที่
คุณรู้จัก แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรกระท�ำของคุณจะไม่ส่งผล
ต่อใครเลย กำรกระท�ำส่งผลต่อใครคนใดคนหนึง่ หรือสิง่ ใดสิง่
หนึง่ เสมอ เพียงแต่ไม่มใี ครสำมำรถแกะรอยกำรกระท�ำกลับมำ
ที่คุณได้ คุณจะท�ำอะไร ค�ำตอบของค�ำถำมนี้คือสิ่งที่ประกอบ
เป็นคุณธรรมของบุคคล
“มาตรวัดคุณธรรมที่แท้จริงของบุคคล คือสิ่งที่เขาจะทำาเมื่อ
ทราบว่าจะไม่มีใครทราบว่าเขาทำา” – โธมัส แมคคอเลย์
(Thomas Macaulay)
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ในวิชำชีพบรรณำรักษ์ เรำมักอำศัยอดีตเป็นแนวทำงกำรคิด
เรำพยำยำมป้องกันควำมเสี่ยงเมื่อต้องตัดสินใจเลือกกิจกรรม
ในห้องสมุดและวิธีกำรให้บริกำร คืนวันเหล่ำนั้นได้ผ่ำนพ้นไป
แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในอนำคตทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว
นี้ เรำไม่สำมำรถพึง่ พิงกลยุทธ์ลำ้ สมัยทีว่ ำ่ “เราทำาแบบนีม้ าโดย
ตลอด” และคำดหวังว่ำจะอยู่รอด หำกคุณคิดว่ำสำมำรถ
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ควบคุมควำมผันแปรภำยในศำสตร์บรรณำรักษ์ได้ คุณก�ำลัง
หลอกตัวเองเพื่อให้รู้สึกปลอดภัย อนำคตที่ไม่ชัดเจนดึงเอำ
‘ศำสตร์’ ออกจำกศำสตร์บรรณำรักษ์ ซึ่งแทนที่ได้ด้วยเพียง
ภาวะผู้นำาที่เข้มแข็งเท่ำนั้น
เรำใช้เวลำมำกมำยอภิปรำยเกี่ยวกับนวัตกรรมและบรรณำรักษศำสตร์ในศตวรรษที่ 21 เรำพยำยำมนิยำมว่ำบรรณำรักษศำสตร์คืออะไร และมีโฉมหน้ำอย่ำงไร เรำพยำยำม
ท�ำควำมเข้ำใจบรรณำรักษศำสตร์ให้กระจ่ำงรำวกับผีเสื้อบน
แผ่นกระดำน ท�ำไมหรือ เพรำะเรำก�ำลังมองหำแม่แบบ (ฉัน
ควรท�ำอะไร) หรือบทพิสูจน์ (ฮ้ำ! ฉันเป็นบุคคลที่สร้ำง
นวัตกรรม!) ผู้คนถำมฉันเนืองๆ ว่ำ “แล้วอะไรเป็นนวัตกรรม
ห้องสมุดที่ส�ำคัญในอนำคต” ค�ำตอบของดิฉันยังเหมือนเดิม
เสมอ “ส�ำหรับห้องสมุดแห่งไหนหรือ”
สิ่งที่เป็นนวัตกรรมส�ำหรับชุมชนหนึ่งเป็นสิ่งล้ำหลังส�ำหรับ
อีกชุมชนหนึ่ง และเป็นควำมเสียสติส�ำหรับอีกชุมชนหนึ่ง
ในกำรนิยำมนวัตกรรม กำรรูจ้ กั กลุม่ เป้ำหมำยของคุณ – ชุมชน
ของคุณเอง – เป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวด สิ่งที่เรำต้องท�ำเพื่อ
ให้เห็นภำพเหล่ำนี้คือ กำรอ่ำนทวนพำดหัวข่ำวประจ�ำสัปดำห์

ห้องสมุดประชาชนเออร์วิงเผยรายการใหม่!!
ห้องสมุดประชำชนเออร์วงิ (Irving Public Library) ประกำศ
กำรเปิ ด ตั ว ระบบรำยกำรออนไลน์ ใ หม่ ที่ ล�้ ำ สมั ย นำมว่ ำ
Polaris ซึ่งใช้ติดตำมวัสดุห้องสมุดและบันทึกผู้ใช้บริกำร

นอกจำกนี้ ผูใ้ ช้บริกำรยังสำมำรถจองและท�ำรำยกำรยืมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) รวมทั้งตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในบัญชีผู้ใช้ได้โดยตรงจำกระบบรำยกำรของห้องสมุด กำรใช้
งำนอืน่ ๆ ได้แก่ตวั เลือกกำรจัดเก็บประวัตกิ ำรอ่ำน กำรสร้ำงชือ่
บัญชีผู้ใช้ด้วยตัวอักษรและตัวเลข และกำรรับข้อควำมแจ้ง
เตือน

อื่นๆ อีกมำกมำย เขำกล่ำวว่ำห้องสมุดแห่งนี้เชื่อมต่อกับ
ห้องสมุดอื่นหลำยแห่ง จึงเข้ำถึงหนังสือได้รำว 1.5 ล้ำนเล่ม
และห้องสมุดจะเปิดให้บริกำรตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันพฤหัส

Hoopla ในเมืองมันซี คืออะไร
ตอนนี้ ห้องสมุดประชำชนมันซี (Muncie Public Library)
ก�ำลังน�ำเสนอ Hoopla ซึง่ เป็นบริกำรสตรีมมิง่ ดิจทิ ลั แบบเดียว
กับ Netflix กำรเพิ่ม Hoopla เข้ำไปในบริกำรของห้องสมุด
เป็นอีกก้ำวในพันธกิจที่ประกำศว่ำจะปรับตัวให้ทันกับรูปแบบ
ที่ เ ติ บ โตและพฤติ ก รรมของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ำรที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุด เวอร์จิเนีย นิลส์ (Virginia Nilles)
เรียกกำรเพิ่มบริกำรสตรีมมิ่งว่ำเป็น ‘ก้ำวธรรมชำติ’ ในกำรรับ
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ของห้องสมุด เธอกล่ำวว่ำ “เรำสนใจใน
เทคโนโลยีก่อนที่มันจะถือก�ำเนิดขึ้น”

ห้องสมุดประชาชนแห่งใหม่เปิดตัวในเอลค์ มาวนด์
หลังกำรท�ำงำนมำหลำยปีเมืองเอลค์ มำวนด์ก็มีห้องสมุดเป็น
ของตนเอง อำคำรห้องสมุดประชำชนเอลค์ มำวนด์ (Elk
Mound Public Library) ใหม่นี้เปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรใน
วันจันทร์ เป็นห้องสมุดเครือข่ำยทีม่ ฐี ำนอยู่นอกเมืองเมโนโมนี
เท็ด สตำร์ค (Ted Stark) ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุดประชำชน
เมโนโมนี (Menomonie Public Library) กล่ำวกับผู้สื่อข่ำว
ว่ำอำคำรหลังใหม่มีทรัพยำกรทั้งหมดที่ห้องสมุดแห่งอื่นมี
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำย คอมพิวเตอร์ หนังสือ นิตยสำรและ

ฐานข้อมูล Hoopla ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูหนัง ฟังเพลงหรือ
หนังสือเสียง โดยใช้รหัสของห้องสมุด
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หุ่นยนต์จดั ชั้นหนังสือ

หอสมุดเจมส์ บี ฮันท์ จูเนียร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่ง
รัฐนอร์ธแคโรไลนา ก้าวสู่การให้บริการแบบไร้เล่ม
หนังสือ
หอสมุดเจมส์ บี ฮันท์ จูเนียร์ (James B. Hunt Jr. Library)
ณ มหำวิทยำลัยแห่งรัฐนอร์ธแคโรไลนำ (North Carolina
State University) มีค�ำตอบต่อค�ำถำมว่ำห้องสมุดแห่ง
ศตวรรษที่ 21 คืออะไร เจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัยในเมืองรำลี
(Raleigh) ลงทุนเงินจ�ำนวนกว่ำ 115 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อ
สร้ำงสิ่งที่บำงคนเรียกว่ำห้องสมุดล�้ำยุคที่สุดในโลก พวกเขำ
ต้องกำรพืน้ ที่ (space) ส�ำหรับท�ำงำนร่วมกันและโอกำสในกำร
เห็นข้อมูลในระดับใหญ่ลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ด้วยควำมคิด
ดั ง กล่ ำ ว ที ม งำนเริ่ ม สร้ ำ งพื้ น ที่ รู ป แบบใหม่ แต่ พ วกเขำ
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ห้อง Game Lab

ปรำรถนำมำกกว่ำกำรติดตัง้ คอมพิวเตอร์เพิม่ ขึน้ ไม่กเี่ ครือ่ งและ
เก้ำอี้ยำวเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่ตัว หำกจะกล่ำวว่ำพวกเขำมุ่งปฏิวัติ
ห้องสมุดก็คงไม่เกินควำมจริงนัก
มันเป็นโครงสร้ำงเพรียวบำงทันสมัยทีด่ เู หมือนกับโดมิโนสีเงิน
แถวแล้วแถวเล่ำเรียงตัวบนทำงลำด นักศึกษำสำมำรถยืมได้
ทุกสิ่ง ทั้งไอแพด ไมโครไทล์ (microtiles) ไปจนถึงแว่นตำ
อัจฉริยะผสำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำกกูเกิล (Google
glass) ฝูงหุน่ ยนต์เก็บรวบรวมหนังสือและจัดขึน้ ชัน้ วำง มีหอ้ ง
ที่นักศึกษำสำมำรถสร้ำงแบบจ�ำลอง หอสมุดเจมส์ บี ฮันท์
จูเนียร์ ต้องกำรสถำนที่ให้นักศึกษำได้สร้ำงวิหำรแห่งศตวรรษ
ที่ 17 ขึน้ มำใหม่ด้วยระบบดิจทิ ลั นอกจำกนี้ ทีมนักศึกษำและ

อำจำรย์ยังใช้ระบบดิจิทัลจ�ำลองสุนทรพจน์ของมำร์ติน ลูเธอร์
คิง จูเนียร์ (Martin Luther King Jr.) ณ คริสตจักรแบปทิสต์
ไวท์ร็อค (White Rock Baptist Church) ในปี พ.ศ. 2503
จอภำพสูงจำกพื้นจรดเพดำนแสดงภำพสิ่งที่คิงจะเห็นเมื่อเขำ
ทอดตำมองไปยังฝูงชน เทคโนโลยีโสตสัมผัส ปรับเสียงของ
เขำให้นักศึกษำรู้สึกว่ำก�ำลังฟังสุนทรพจน์ของเขำจริงๆ
ในตอนแรก ผู้คนมิได้แม้กระทั่งคิดว่ำพื้นที่นี้ควรจะเรียกว่ำ
ห้องสมุด แต่ในทันทีที่ผู้คนก้ำวเข้ำไปภำยใน พวกเขำก็รู้สึก
ทันทีว่ำนั่นเป็นจุดศูนย์กลำงของชุมชน เป็นสถำนที่ซึ่งน�ำผู้คน
มำพบกันและให้เครือ่ งมือทีพ่ วกเขำต้องกำร เพือ่ คิด สร้ำงสรรค์
และเรียนรู้

กล่ำวว่ำกำรคัดหนังสือออกเป็นงำนมำตรฐำนรำยวันส�ำหรับ
ห้องสมุดทุกแห่ง
แต่หนังสือจ�ำนวนมำกที่ถูกคัดออกก็เป็นหนังสือที่มีเนื้อหำ
สมบูรณ์และอยูใ่ นสภำพดี เพียงแต่ไม่มผี ยู้ มื เท่ำนัน้ ห้องสมุดฯ
เน้นคัดหนังสือทีไ่ ม่มกี ำรยืมเป็นเวลำ 4-6 ปี ออกจำกห้องสมุด
และนีท่ ำ� ให้ชำวบอสตันรูส้ กึ กังวล ชำยคนหนึง่ กล่ำวว่ำ “ในขณะ
ทีห่ อ้ งสมุดแห่งอนำคตอำจมีรปู ลักษณ์แบบนัน้ เรำก�ำลังก้ำวเร็ว
เกินไป เรำก�ำลังเร่งจำกจุด ก. ข้ำมไปยังจุด ค.”

แต่ทอี่ กี ขัว้ หนึง่ ก็มกี ำรถกเถียงว่ำ “ควรหรือไม่ควรมีหนังสือ”...
คุณต้องไปดูที่บอสตัน

นวัตกรรมยังเป็นสิ่งที่เสี่ยงด้วย! ไม่ใช่กำรทดลองทุกอย่ำงกับ
นวัตกรรมจะประสบควำมส�ำเร็จ! ควำมล้มเหลวเป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรสร้ำงนวัตกรรม ควรลงทุนแต่ในสิ่งที่คุณ
ยังอยูร่ อดได้แม้วำ่ จะสูญเสียไป และอย่ำกลัวทีจ่ ะบอกว่ำควำม
พยำยำมของคุณล้มเหลว... อย่ำงน้อยทีส่ ุด คุณก็ได้พยำยำม!

ท�าไมห้องสมุดประชาชนบอสตันจึงผละจากหนังสือ
วั น นั้ น เป็ น วั น ท� ำ ควำมสะอำดห้ อ งสมุ ด ประชำชนบอสตั น
(Boston Public Library) หนังสือหลำยหมื่นเล่มถูกดึงออก
จำกชัน้ วำงในสำขำต่ำงๆ ทัง้ เมือง มีหอ้ งสมุดเพียงแห่งเดียวใน
อเมริกำที่มีปริมำณหนังสือมำกกว่ำของห้องสมุดบอสตัน หรือ
มำกกว่ำ 19 ล้ำนเล่ม ซึ่งก็คือห้องสมุดรัฐสภำแห่งอเมริกำ
(Library of Congress) เอมี ไรอัน (Amy Ryan) ซึ่ง
ณ ตอนนั้นด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำห้องสมุดประชำชนบอสตัน

แล้วตัวอย่ำงของ ‘นวัตกรรม’ มำกมำยและหลำกหลำยนี้
หมำยถึงอะไร เรำจะประนีประนอมอย่ำงไรกับข้อเท็จจริงที่ว่ำ
นวัตกรรมบำงครั้งก็สอดประสำนและบำงครั้งก็ขัดแย้งกับ
แนวทำงอืน่ ในกำรสร้ำงนวัตกรรมของห้องสมุด สิง่ ทีค่ วรระลึก
ไว้เสมอคือ นวัตกรรม (คล้ำยกับควำมงำม) นัน้ แล้วแต่สำยตำ
ผู้มอง ส�ำหรับชุมชนหนึ่งห้องสมุดที่เป็นระบบดิจิทัลเกือบ
ทั้งหมดและพื้นที่ของนักทดลองปฏิบัติลงมือท�ำ (maker’s
space) ถือเป็นนวัตกรรม ส�ำหรับอีกชุมชนหนึ่ง ขอแค่มีเพียง
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ห้องสมุดก็นับเป็นนวัตกรรมแล้ว เมื่อไตร่ตรองทุกอย่ำงแล้ว
ควำมเกี่ยวเนื่องซึ่งคุณสร้ำงให้กับห้องสมุดของคุณในชุมชน
ของคุณต่ำงหำกที่เป็นปัจจัยพิพำกษำนวัตกรรมของคุณอย่ำง
แท้จริง
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การส่งเสริมนวัตกรรมอาศัยห้องสมุด
ชั้นเลิศ

กำรส่งเสริมนวัตกรรมไม่เพียงแต่อำศัยผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่ แต่ยัง
รวมถึงองค์กรชั้นเลิศ ควำมเป็นจริงที่โหดร้ำยคือห้องสมุด
ส่วนใหญ่มใิ ช่ห้องสมุดชัน้ เลิศทีม่ ศี กั ยภำพเหนือกว่ำมำตรฐำน
ทัศนคติเชิงบวกของพนักงำนทุกคน กำรให้บริกำรทีเ่ ยีย่ มยอด

กำรเน้นผูร้ บั บริกำรเป็นศูนย์กลำง กำรเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของชุมชน และกำรรับเอำนวัตกรรม แม้จะมีเหตุผลมำกมำย
ส�ำหรับปรำกฏกำรณ์นี้ เป้ำหมำยของห้องสมุดทุกแห่งคือ
กำรเป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้
วิธีกำรบรรลุควำมเป็นเลิศท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่
เกิดขึ้นกับห้องสมุดของคุณเป็นประเด็นปัญหำส�ำคัญ ขั้นแรก
ในควำมพยำยำมดังกล่ำว คือกำรตระหนักถึงจุดที่คุณยืนอยู่
ในฐำนะองค์กร ขั้นที่สอง คือกำรตัดสินใจว่ำคุณอยำกเป็น
องค์กรประเภทไหน โมเดลโปรแกรมสร้ำงสมรรถนะขั้นสูง
(High Performance Programming model หรือ HPP
model) ซึ่งถูกสร้ำงโดย ลินดำ นีลสัน (Linda Nelson)
และแฟรงค์ เบิ ร ์ น (Frank Burns) (Organization
Transformation, 1983) น�ำเสนอมุมมองในกำรประเมิน
องค์กรห้องสมุดประเภทต่ำงๆ
• แบบตั้งรับ (reactive)
• แบบตอบสนอง (responsive)
• แบบด�ำเนินกำรเชิงรุก (proactive)
• แบบสมรรถนะสูง (ดีเยี่ยม)
โมเดลโปรแกรมสร้ ำ งสมรรถนะขั้ น สู ง มี แ นวคิ ด ว่ ำ ด้ ว ย
กระบวนกำรและกลยุทธ์ที่จะช่วยพลิกโฉมห้องสมุดให้กลำย
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง โครงสร้ำงของโมเดลแสดงควำม
สัมพันธ์แบบเกื้อหนุนพึ่งพำกัน ระหว่ำงสมรรถนะระดับต่ำงๆ
รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจถึงควำมเป็นไปได้ของสมรรถนะระดับ

สูงสูด ค�ำว่ำ ‘โปรแกรม’ ใช้เพื่อเน้นข้อเท็จจริงที่ว่ำระดับ
สมรรถนะขององค์กรในปัจจุบนั ล้วนเป็นผลจำกกำรด�ำเนินงำน
ในอดีตทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ในท�ำนองเดียวกัน สมรรถนะในอนำคตย่อมถูกก�ำหนดโดยกำร
วำงรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน ประเด็นส�ำคัญยิ่งนี้
เป็นกุญแจสู่กำรปลดล็อกสมรรถนะขององค์กร ภำวะผู้นำ� เป็น
กุญแจสูก่ ำรวำงรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรและกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรม
องค์กรทีเ่ ผชิญกับควำมซับซ้อนและกำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้
ดังเช่นห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 จะเติบโตไปสู่รูปแบบที่มี
ควำมเชือ่ มโยงและมีบรู ณำกำรมำกขึน้ หรือไม่กต็ กอยูใ่ นภำวะ
แตกออกเป็นเสี่ยงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ภำวะนี้ถูกเรียกว่ำภาวะแบบ
ตั้งรับ เนื่องจำกองค์กรอยู่ในภำวะดิ้นรนเพียงเพื่ออยู่ควำม
รอดแต่ก็กลับแตกออกเป็นเสี่ยง องค์กรที่ปรำรถนำจะวิวัฒน์
สู่ภำวะสมรรถนะสูงสำมำรถปฏิบัติตำมโมเดลโปรแกรมสร้ำง
สมรรถนะขัน้ สูง ซึง่ น�ำเสนอแนวทำงส�ำหรับผูน้ ำ� ในกำรคิดอย่ำง
มีวิจำรณญำณ ว่ำพวกเขำจะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อก้ำวสู่
ควำมเป็นเลิศได้อย่ำงไร

ห้องสมุดแบบตั้งรับ
ภำวะตัง้ รับมิใช่ภำวะตัง้ ต้นขององค์กรส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม
นี่เป็นภำวะที่องค์กรจ�ำนวนมำกตกอยู่ในสภำพหยุดชะงักและ
ดิ้นรนเพื่อควำมอยู่รอด ในองค์กรเหล่ำนี้ สมำชิกไม่ได้มี
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เป้ำหมำยเดียวกัน ไม่มีควำมรู้สึกต้องกำรบรรลุผลส�ำเร็จ
ไม่ได้รู้สึกว่ำผู้น�ำให้ควำมสนใจอย่ำงแท้จริง ไม่ได้มีระบบ
ค่ำนิยมร่วมกัน หรือไม่ได้แสดงคุณลักษณะของควำมเป็นเลิศ
ผู้น�ำสวมบทบำทกำรบังคับใช้กฎและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และกระบวนกำร ผลทีต่ ำมมำคือเพียงกำรอยูร่ อดก็เป็นสิง่ จูงใจ
ส�ำหรับบุคลำกรส่วนใหญ่ กำรขำดเป้ำหมำยร่วมมีผลกระทบ
ส�ำคัญยิง่ ต่อโครงสร้ำงห้องสมุด ไม่ว่ำจะมีภำพรวมอย่ำงไรบน
กระดำษ ในควำมเป็นจริง โครงสร้ำงกลุ่มมีองค์ประกอบที่
กระจัดกระจำย ซึ่งมักมีเป้ำหมำยขัดกันและแข่งขันกันเพื่อให้
ได้มำซึ่งทรัพยำกรและอำณำเขต
มิติที่อันตรำยยิ่งอีกประกำรหนึ่งของห้องสมุดแบบตั้งรับ คือ
กำรขำดควำมใส่ใจในบุคลำกรเกือบจะสิน้ เชิง ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
ไม่เต็มใจจะเล่ำข่ำวร้ำยกับผู้น�ำ ผู้น�ำแทบจะไม่ชมเชยบุคลำกร
ส�ำหรับงำนที่ดี เพรำะว่ำ “นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขำได้รับเงินเดือน
เพื่อให้ท�ำ” บุคลำกรเริ่มไม่สนใจควำมเป็นไปใดๆ และ “ปิด
ตัวเอง” ในสิ่งแวดล้อมอันเจ็บปวดเหล่ำนี้ นอกจำกนี้ ผู้น�ำยัง
มีส่วนท�ำให้สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ด�ำรงอยู่ถำวรโดยกำรปิดหู
ปิดตำกับบุคลำกรและเน้นเพียงแต่ควำมส�ำเร็จที่รับรู้ระยะสั้น
จำก “กำรใช้อ�ำนำจ”

ห้องสมุดแบบตอบสนอง
กำรขั บ เคลื่ อ นห้ อ งสมุ ด ออกจำกกรอบคิ ด แบบตั้ ง รั บ ไปสู ่
ห้องสมุดที่มีกรอบคิดแบบตอบสนองต้องอำศัยวิธีกำรที่มี
ควำมสมดุลและรอบคอบ ซึง่ หมำยถึงควำมอดทนและภำวะผูน้ ำ�
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กำรเปลีย่ นแปลงต้องเกิดขึน้ กับสมำชิกและขององค์กรไปพร้อม
กัน ภำวะผู้นำ� เชิงบวกจะน�ำมำซึง่ แนวทำงทีส่ ร้ำงควำมไว้วำงใจ
ซึ่งกันและกันเพื่อให้เป้ำหมำย ค่ำนิยม และคุณค่ำของบุคคล
เกิดควำมกระจ่ำง โมเดลสมรรถนะขั้นสูงเสนอว่ำผู้น�ำจะต้อง
เริ่มต้นด้วยกำรรวมศูนย์องค์กรให้มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน กำร
สร้ำงแผนปฏิบัติกำร กำรแก้ปัญหำ กำรสร้ำงทีมงำน และกำร
ใช้โมเดล ‘ผู้น�ำตำมสถำนกำรณ์’ (situational leadership)
ทีพ่ ฒ
ั นำโดยเฮอร์ซยี ์ (Hersey) และ แบลนชำร์ด (Blanchard)
(Management of Organizational Behavior, 1986)
กำรพลิกโฉมจำกห้องสมุดแบบตัง้ รับสูแ่ บบตอบสนองทีป่ ระสบ
ควำมส�ำเร็จจะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของโมเดลฯ สมำชิก
มุง่ ควำมสนใจไปทีก่ ำรสร้ำงผลงำนปัจจุบนั ผ่ำนกิจกรรมทีไ่ ด้รบั
กำรวำงแผนมำล่วงหน้ำเพื่อบรรลุเป้ำหมำยองค์กรระยะสั้นที่
ชัดเจน ผู้น�ำเป็นผู้แนะแนวและผู้ให้ค�ำปรึกษำซึ่งจูงใจสมำชิก
ในกลุม่ ด้วยกำรมีสว่ นร่วมอย่ำงมีควำมหมำย ให้รำงวัลผลงำน
ที่ยอดเยี่ยมและสร้ำงสิ่งจูงใจบนพื้นฐำนผลงำน

ห้องสมุดแบบด�าเนินการเชิงรุก
กรอบคิดห้องสมุดแบบเชิงรุกต้องอำศัยกำรมองไปยังอนำคต
กำรไขว่คว้ำ และกำรริเริม่ ผูน้ ำ� ต้องมีมมุ มองต่ออนำคตในฐำนะ
สิง่ ทีต่ อ้ งเลือก มิใช่สงิ่ ทีร่ อวันเกิดขึน้ ปัจจัยส�ำคัญยิง่ ในกำรก้ำว
ออกจำกกรอบคิดห้องสมุดแบบตอบสนองคือ ห้องสมุดต้อง
พัฒนำค่ำนิยมที่ดี ต้องมีกำรแบ่งปันวิสัยทัศน์แห่งอนำคตให้
กว้ำงขวำงในหมู่สมำชิกบรรณำรักษ์ วิสัยทัศน์น้ันจะต้อง

สอดคล้ อ งกั บ ระบบค่ ำ นิ ย มของพวกเขำและเป็ น พลั ง
ขับเคลือ่ นทีด่ งึ ดูดและมีพลัง ตัวอย่ำงเช่น ประธำนำธิบดีจอห์น
เอฟ เคนเนดีได้นำ� เสนอวิสยั ทัศน์เกีย่ วกับกำรเหยียบดวงจันทร์
ของมนุษย์ในปลำยทศวรรษที่ 60 แล้วนีล อำร์มสตรองก็ท�ำ
สิ่งนั้นได้ส�ำเร็จในเดือนกรกฎำคม 1969 (พ.ศ. 2512)
วิสยั ทัศน์แห่งอนำคตต้องมีกำรสือ่ สำรซึง่ ให้คณ
ุ ค่ำกับบุคลำกร
อย่ำงสูง หรือที่เรียกว่ำความใส่ใจ บุคลำกรจะเต็มใจทุ่มเท
ควำมพยำยำมหำกพวกเขำรู้สึกว่ำ ห้องสมุดนี้เป็นของพวกเขำ
เองและมันได้สร้ำงคุณค่ำทั้งในด้ำนตัวบุคคลและด้ำนวิชำชีพ
วิสัยทัศน์แห่งอนำคตจะต้องสะท้อนควำมมุ่งมั่นที่มีต่อคุณค่ำ
ของมนุษย์ ซึ่งท�ำให้บุคลำกรเกิดควำมรู้สึกมีควำมหมำยใน
ตนเองและมีควำมพึงพอใจอย่ำงแท้จริง เป้ำหมำยระดับสูงมี
รำกฐำนมำจำกกำรสร้ำงคุณค่ำระดับสูง ดังนัน้ ผูน้ ำ� ควรเปลีย่ น
พลังงำนมหำศำลที่อำจเคยทุ่มลงไปในกำรสร้ำง ด�ำรงไว้ และ
บังคับใช้กฎอย่ำงเป็นทำงกำร แล้วปลดปล่อยมันเพือ่ กำรบรรลุ
ภำวะที่พึงประสงค์ในอนำคต
กำรสร้ำงวัฒนธรรมห้องสมุดทีด่ ำ� เนินงำนแบบเชิงรุกต้องอำศัย
‘ภำวะผู้น�ำในกำรเปลี่ยนแปลง’ (transformational leadership) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้ตำมในระดับที่เข้ำถึงคุณค่ำบุคคล
มิใช่เพียงกระตุน้ พวกเขำในระดับวัตถุ แต่ผนู้ ำ� กำรเปลีย่ นแปลง
จะต้องเชือ่ มโยงกับผูต้ ำมแบบองค์รวมด้วยกำรแสวงหำหนทำง
เพื่อพัฒนำศักยภำพของพวกเขำและตอบสนองควำมต้องกำร
ในระดับทีส่ งู ขึน้ ไปของพวกเขำ ภำวะผูน้ ำ� กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำง

แท้จริงจะต้องมีรำกฐำนด้ำนคุณธรรมและควำมสุจริตทีแ่ น่วแน่
ซึ่งแสดงออก ‘ผ่ำนพฤติกรรมที่สะท้อนออกมำ’ บทบำทของ
ภำวะผู้น�ำห้องสมุดแบบด�ำเนินกำรเชิงรุก คือกำรสนับสนุน
ให้สมำชิกมีเป้ำหมำยและทักษะที่เหมำะสม

ห้องสมุดสมรรถนะสูง
มุมมองทีก่ ำ้ วหน้ำมำกขึน้ อันเกิดจำกแนวคิดห้องสมุดเชิงรุกยัง
ไม่เพียงพอส�ำหรับกำรสร้ำงองค์กรสมรรถนะสูง ลักษณะเฉพำะ
ของห้องสมุดที่เป็นเลิศอยู่ที่พลังงำนระดับสูงที่ปลดปล่อย
จิตวิญญำณมนุษย์และน�ำไปสูก่ ำรพัฒนำด้ำนผลผลิตทีเ่ ด่นชัด
ผู้น�ำห้องสมุดสมรรถนะสูงคือผู้ที่พบวิธีกำรบริหำรจัดกำร
กระแสพลังงำนและจิตวิญญำณมนุษย์เหล่ำนั้น ให้ควำมใส่ใจ
กับดัชนีชี้วัดด้ำนควำมทุ่มเท อีกทั้งยังก้ำวข้ำมควำมทุ่มเทไปสู่
ผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งเห็นได้ชัดเจนกว่ำ
ส�ำหรับห้องสมุดสมรรถนะสูง งำนของผู้น�ำเป็นกำรน�ำเชิง
กลยุทธ์เพือ่ ให้หอ้ งสมุดเคลือ่ นตัวไปตำมเส้นทำงทีก่ ำ� หนดโดย
มีวิสัยทัศน์และแผนระยะยำว ในท�ำนองเดียวกัน ระบบกำร
บริหำรผลงำนที่จ�ำเป็นส�ำหรับห้องสมุดแบบด�ำเนินกำรเชิงรุก
คือกำรให้ควำมหมำยเป็นพิเศษกับห้องสมุดที่มีสมรรถนะสูง
เนือ่ งด้วยห้องสมุดประเภทนีม้ กี ำรออกแบบแผนเพือ่ กำรวิวฒ
ั น์
ไปข้ำงหน้ำ
คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ อี ก ประกำรหนึ่ ง ของกรอบคิ ด ห้ อ งสมุ ด
เชิงรุก คือกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำอภิระบบ (metasystems)
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ไปพร้ อ มกั บ พั ฒ นำระบบแบบเป็ น ทำงกำร อภิ ร ะบบคื อ
โครงสร้ำงที่ไม่เป็นทำงกำรของห้องสมุด เป็นสภำพแวดล้อม
ทำงวัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิดกลุ่มหรือพื้นที่แห่งควำมเป็นเลิศ
โครงสร้ำงดังกล่ำวสนับสนุนให้ผู้น�ำเริ่มสร้ำงระบบค่ำนิยมที่
ปรำรถนำและเริม่ ฉำยแววแห่งควำมส�ำเร็จ ผูน้ ำ� อำจใช้อภิระบบ
เป็นมันสมองเพื่อสร้ำงควำมคิดใหม่และกำรสื่อสำรแบบสอง
ทำง ผู้น�ำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเหล่ำนี้มีอิทธิพลอันทรงคุณค่ำที่
มิอำจลดทอนควำมส�ำคัญหรือมองข้ำมได้
ผูน้ ำ� ชัน้ เลิศต้องเห็นห้องสมุดของพวกเขำเป็นปัจจัยเกือ้ หนุนใน
กำรมีส่วนร่วมที่ส�ำคัญของชุมชน จุดมุ่งเน้นของห้องสมุด
สมรรถนะสูงคือกำรบรรลุมำตรฐำนควำมเป็นเลิศขั้นสูงผ่ำน
กระบวนกำรแสวงหำควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ กำรแสวงหำเส้นทำง
แห่ ง โอกำสสำยใหม่ และกำรกระตุ ้ น จิ ต วิ ญ ญำณมนุ ษ ย์
นอกจำกกำรพัฒนำทีมงำนที่เหนียวแน่นและองคำพยพที่สอด
ประสำนกันแล้ว ผู้น�ำสมรรถนะสูงยังมองหำวิธีกำรสร้ำงควำม
แข็งแกร่งด้วยกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พวกเขำมีควำม
เข้ำใจในเรื่องกำรใช้พิธีกำรและพิธีกรรมเพื่อสร้ำงและธ�ำรงไว้
ซึ่งต�ำนำนดีๆ และประเพณีที่น่ำภำคภูมิ สิ่งเหล่ำนี้เป็นมรดก
อันน่ำภูมิใจที่สมำชิกห้องสมุดแต่ละคนจะรักษำและถ่ำยทอด
ควำมใส่ใจในวัฒนธรรมองค์กรนีจ้ ะท�ำให้ผนู้ ำ� สำมำรถสนับสนุน
บุคลำกรให้บรรลุควำมเป็นเลิศภำยในกรอบเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
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ผู้น�ำห้องสมุดสมรรถนะสูงไม่เพียงแต่มีควำมสำมำรถอันเป็น
เอกลักษณ์ในกำรมองกำรณ์ไกลไปในอนำคตและหลอมรวม
ห้องสมุดกับวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมเท่ำนั้น แต่พวกเขำยังมี
ศักยภำพและควำมกล้ำหำญที่จะโน้มน�ำให้บุคลำกรท�ำสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้เป็นจริง นั่นคือกำรสร้ำงนวัตกรรม! ผู้น�ำเหล่ำนี้น�ำ
องค์กรด้วยควำมสำมำรถและควำมเต็มใจของพวกเขำที่จะให้
อ�ำนำจกับผูต้ ำม ผลักดันอ�ำนำจไปสูม่ อื ของบุคลำกรเพือ่ ให้พวก
เขำมีพ ลังและเสรีภ ำพในกำรแสวงหำควำมท้ำ ทำย ควำม
สร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือผู้น�ำเหล่ำนี้
น�ำองค์กรด้วยควำมเอำใจใส่ในตัวผู้ตำมอย่ำงแท้จริง ซึ่งจะ
สร้ำงควำมรู้สกึ ร่วมและควำมจงรักภักดี อันเป็นจุดก�ำเนิดของ
ควำมเป็นเลิศ
กล่ำวโดยสรุป โมเดลโปรแกรมกำรสร้ำงสมรรถนะระดับสูง
เป็นกรอบคิดทีเ่ ป็นประโยชน์ในกำรท�ำควำมเข้ำใจประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนระดับต่ำงๆ ที่ห้องสมุดจะท�ำให้เกิดขึ้นได้ รวม
ทัง้ กรอบอ้ำงอิงเชิงวัฒนธรรมทีส่ มั พันธ์กบั แต่ละระดับ ทีร่ ะดับ
ตั้งรับ ห้องสมุดติดอยู่ในกับดักควำมจ�ำเป็น เนื่องจำกผู้น�ำ
ค�ำนึงถึงแต่เรื่องควำมอยู่รอด กำรบังคับใช้กฎ นโยบำยเก่ำ
รวมทั้ ง กำรรั ก ษำระบบเดิ ม เป็ น หลั ก ที่ ร ะดั บ ตอบสนอง
ห้องสมุดจัดกำรกับสิง่ จ�ำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนือ่ งจำก
ผู้น�ำค�ำนึงถึงกำรสร้ำงทีมงำนที่ยึดโยงเหนียวแน่นและกำร
แก้ปญ
ั หำทีเ่ กิดขึน้ เป็นหลัก ทีร่ ะดับด�ำเนินกำรเชิงรุก ห้องสมุด
มุ่งเน้นกำรบรรลุผลลัพธ์ระยะยำวและผู้น�ำค�ำนึงถึงกำรพัฒนำ
ระบบบุคลำกรทีห่ ลอมรวมและพัฒนำเพือ่ กำรสร้ำงอนำคตทีด่ ี

มีเป้ำหมำยเป็นหลัก ที่ระดับสมรรถนะสูง ห้องสมุดขับเคลื่อน
ด้วยควำมตื่นเต้นและจิตวิญญำณ เนื่องจำกผู้น�ำค�ำนึงถึงกำร
ให้อ�ำนำจเพิ่มเติมกับบุคลำกรเพื่อให้พวกเขำสำมำรถร่วมกัน
สร้ำงคุณูปกำรที่ส�ำคัญยิ่งต่อชุมชนที่พวกเขำรับใช้
แนวคิดหลักในโมเดลนี้ ผู้น�ำสำมำรถเลือกใช้สมรรถนะกำร
ท�ำงำนระดับต่ำงๆ อย่ำงพึง่ พำสอดคล้องกันและมีประสิทธิภำพ
ห้องสมุดแบบด�ำเนินกำรเชิงรุกต้องด�ำเนินงำนแบบตอบสนอง
ไปด้วย ในท�ำนองเดียวกัน ห้องสมุดสมรรถนะสูงก็ตอ้ งด�ำเนิน
กำรเชิงรุกและมีกำรตอบสนองไปด้วย ผูน้ ำ� จะต้องไม่ยดึ ติดกับ
กำรบรรลุภำวะในอนำคตจนกระทัง่ ละเลยกำรเอำใจใส่ตอ่ ควำม
จ�ำในเป็นปัจจุบัน รวมทั้งไม่ควรจะปลดปล่อยศักยภำพของ
บุคลำกร หำกไม่แน่ใจว่ำพวกเขำได้หลอมรวมกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของห้องสมุดแล้วอย่ำงสมบูรณ์

บทสรุป

ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรตลอด
เวลำ ห้องสมุดจะรุง่ เรืองได้ตอ้ งอำศัยแนวทำงและแนวคิดใหม่
อย่ำงสิ้นเชิง กำรสร้ำงทีมงำนที่เข้มแข็งด้ำนวัฒนธรรมเป็น
สิ่งจ�ำเป็นในย่ำงก้ำวสู่อนำคต บุคคลเหล่ำนี้จะต้องมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ควำมหลงใหล ควำมมุ่งมั่น และควำมยืดหยุ่น
กำรบริหำรจัดกำรบุคลิกภำพแห่งนวัตกรรมนี้ต้องใช้ผู้น�ำที่ยิ่ง
ใหญ่และห้องสมุดสมรรถนะสูงซึ่งมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศ กำร
ตระหนักและกำรบรรลุปัจจัยดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญต่อควำม
ส�ำเร็จ นอกจำกนั้น กำรน�ำเพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรมยังประกอบ

ด้วยกำรตระหนักถึงควำมหมำยของนวัตกรรม ถึงแม้ว่ำจะยัง
ไม่มกี ำรก�ำหนดรูปโฉมทีม่ นั จะเป็นก็ตำม เมือ่ องค์ประกอบหลัก
เหล่ำนี้เกิดขึ้น กำรบริหำรบุคลิกภำพแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้ำง
ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมไปกับกำรย่ำงก้ำวอย่ำง
ช�ำนำญก็จะน่ำกลัวน้อยลง!
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นวัตกรรมการให้บริการ
ของห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
เหงียน เลก ชอ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

บทคัดย่อ:

ห้องสมุดประชำชนในประเทศสิงคโปร์ถือก�ำเนิดขึ้นกว่ำ 50 ปี
มำแล้ว โดยนวัตกรรมกำรให้บริกำรเกิดขึ้นมำกที่สุดในช่วง 20 ปี
ที่ผ่ำนมำ ในยุคแรก กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดใช้แรงงำน
บุคลำกรเป็นหลัก เนื่องจำกเทคโนโลยีเป็นสิ่งหำยำกและกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�ำหรับห้องสมุดมีต้นทุนสูง อย่ำงไร
ก็ตำม ในระยะ 20 ปีหลัง ต้นทุนด้ำนเทคโนโลยีลดลง
กอปรกับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์
พกพำ และอุปกรณ์พกพำแพร่หลำยขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อนร่วมงำนของ
ข้ำพเจ้ำคนหนึ่งกล่ำวว่ำเมื่อเธอเดินทำงโดยรถไฟ เธอสังเกต

ว่ ำ ผู ้ โ ดยสำรเกือ บทุ ก คนง่ ว นอยู ่ กับ กำรใช้ โ ทรศัพ ท์ มือ ถือ
เธอให้ข้อคิดเห็นว่ำถ้ำทุกคนเรียนหนังสือหนักเท่ำกับที่ใช้
อินเทอร์เน็ต ทั้งหมดน่ำจะได้ 100 คะแนนเต็มในกำรสอบ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงคือ เมือ่ ประชำชนเกือบทุกคนเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือ ห้องสมุดก็จ�ำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับ
รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริกำร ห้องสมุด
ประชำชนในประเทศสิ ง คโปร์ ก็ มิ ใ ช่ ข ้ อ ยกเว้ น ห้ อ งสมุ ด
ประชำชนต้องสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถให้
บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและน่ำใช้

ปรับปรุงและเรียบเรียงจำกบทควำมเรือ่ ง “นวัตกรรมกำรให้บริกำรของห้องสมุด: กำรเดินทำงของคณะกรรมกำรห้องสมุดแห่งชำติสงิ คโปร์”
(Library Service Innovations: The National Library Board of Singapore’s Journey) เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในงำน
ประชุมวิชำกำร TK Forum 2016
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บริกำร ในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรห้องสมุด
แห่งชำติสิงคโปร์ได้รุกคืบในกำรแปลงวัสดุต่ำงๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบฐำนข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งกำรใช้เครือข่ำยทำงสังคม
ในกำรเข้ำถึงประชำชนและผู้ใช้บริกำรปลำยทำงเพือ่ ให้พวกเขำ
สำมำรถเข้ำถึงวัสดุห้องสมุดได้ง่ำยขึ้นผ่ำนทำงอุปกรณ์พกพำ
ทั้งในยำมกลำงวันและกลำงคืน บทควำมฉบับนี้จะบรรยำยถึง
พัฒนำกำรเหล่ำนี้บำงประกำร รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับทิศทำงที่ห้องสมุดจะด�ำเนินไปในอนำคตเพื่อให้แน่ใจ
ว่ำห้องสมุดจะยังคงมีบทบำทในชีวิตของประชำชนผู้ใช้บริกำร
และห้องสมุดจะเป็นศูนย์กลำงในเส้นทำงกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ของผู้ใช้บริกำรปลำยทำง
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ความเป็นมา

คณะกรรมกำรห้องสมุดแห่งชำติสิงคโปร์ หรือ NLB (National
Library Board of Singapore) เป็นคณะกรรมกำรตำม
กฎหมำย ภำยใต้กระทรวงกำรสื่อสำรและสำรสนเทศ (Ministry
of Communications and Information) NLB มีควำมเป็น
มำไม่ยำวนำนนัก โดยถือก�ำเนิดในยุคแรกที่หอสมุดแห่งชำติ
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2503 ตลอด 55 ปีทผี่ ำ่ นมำ หอสมุดแห่งชำติ
ได้จดั ตัง้ ระบบห้องสมุดประชำชนจ�ำนวน 26 แห่งเพือ่ ให้บริกำร
ประชำชนที่พ�ำนักอยู่ในเขตที่พักอำศัยต่ำงๆ ซึ่งแต่ละเขต
มีประชำกรระหว่ำง 100,000 ถึง 300,000 คน ณ วันนี้ NLB
บริหำรงำนหอสมุดแห่งชำติ หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ห้องสมุด
ประชำชน 26 แห่ง และห้องสมุดพิเศษ 9 แห่ง นอกจำกนั้น
NLB ยังมีหน่วยให้บริกำรที่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกับลูกค้ำ

ทั้งในและต่ำงประเทศผ่ำนหน่วยงำนเชิงพำณิชย์ภำยใต้ชื่อ
Cybrarian Ventures Private Limited

จากการเข้าถึงทางกายภาพสูก่ ารเข้าถึง
ผ่านระบบดิจิทัล

กำรเดินทำงของ NLB จำกกำรเข้ำถึงเนื้อหำผ่ำนวิธีกำรทำง
กำยภำพไปสูร่ ะบบดิจทิ ลั น่ำจะคล้ำยคลึงกับห้องสมุดส่วนใหญ่
ทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจำกกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตง่ำยยิ่งขึ้น
เรื่อยๆ และกำรถือครองอุปกรณ์มือถือที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริกำร
ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้ห้องสมุดให้บริกำรที่สะดวกสบำย
ยิ่งขึ้นผ่ำนช่องทำงดิจิทัล

ยุคทีผ่ ใู้ ช้บริกำรห้องสมุดต้องเดินทำงไปยังห้องสมุดเพือ่ สืบค้น
ข้อมูลทีต่ อ้ งกำรได้ผำ่ นพ้นไปแล้ว ตอนนีผ้ ใู้ ช้บริกำรมีทำงเลือก
ว่ำจะเดินทำงไปยังห้องสมุดเพือ่ กำรสืบค้น หรือจะสืบค้นข้อมูล
ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต หำกชื่อของห้องสมุดไม่ปรำกฏในกำร
สืบค้นข้อมูล วัสดุของห้องสมุดก็จะไม่ได้ถูกใช้มำกเท่ำที่อยำก
ให้เป็น
ด้วยควำมตระหนักถึงควำมเป็นจริงนี้ NLB จึงเริ่มโครงกำร
เชิงรุกในกำรขับเคลื่อนบริกำรห้องสมุดจำกกำรให้บริกำรแบบ
กำยภำพเพียงอย่ำงเดียวไปสู่กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรให้
บริกำรแบบกำยภำพและดิจิทัล ณ วันนี้ NLB ประสบควำม
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ส�ำเร็จในด้ำนกำรใช้บริกำรทรัพยำกรทั้งประเภทกำยภำพและ
ดิจทิ ลั เนือ่ งด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
(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
นั บ ได้ 13.5 ล้ ำ นครั้ ง ในปี พ.ศ. 2557 กำรสื บ ค้ น แบบ
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ สู ง เป็ น ประวัติก ำรณ์ ถึง 52.8 ล้ ำ นครั้ง ใน
ปีเดียวกัน

การยืมหนังสือ: ปฐมกาล

เฉกเช่นเดียวกับห้องสมุดอืน่ ส่วนใหญ่ กำรด�ำเนินกำรห้องสมุด
ในประเทศสิงคโปร์อำศัยแรงงำนบุคลำกรจนกระทั่งทศวรรษ
ที่ 1990 ร้ำนหนังสือไม่ใช่สิ่งแพร่หลำย และแม้จะสำมำรถเข้ำ
ถึ ง ร้ ำ นหนั ง สื อ ได้ แต่ ห นั ง สื อ ก็ ยั ง มี ร ำคำแพงส� ำ หรั บ คน
ส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริกำรต้องเดินทำงไปยังห้องสมุดเพื่อจะได้
เพลิดเพลินกับทรัพยำกรและบริกำรห้องสมุด นอกจำกนี้ กำร
ไปห้องสมุดก็ไม่ง่ำยนักเนื่องจำกมีห้องสมุดจ�ำนวนไม่มำกนัก
ข้ำพเจ้ำยังจ�ำได้ว่ำตนเองจะไปหอสมุดแห่งชำติได้เฉพำะวัน
หยุดเท่ำนั้น เนื่องจำกหอสมุดฯ อยู่ไกลจำกบ้ำนออกไปถึง 10
กิโลเมตร ดังนั้น กำรไปหอสมุดฯ จึงเปรียบเสมือนกำร
ทัศนศึกษำที่น่ำจดจ�ำส�ำหรับพวกเรำ
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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
ตำมกฎหมำยและได้มโี อกำสเสนอแผนกำรลงทุนในโครงสร้ำง
ทรัพยำกร และบริกำรให้กับรัฐบำล เพื่อปรับปรุงคุณภำพ
กำรให้ บ ริ ก ำรห้ อ งสมุ ด ครั้ ง ใหญ่ NLB ได้ รั บ กำรอนุ มั ติ
งบประมำณจ� ำ นวนหนึ่ ง ล้ ำ นดอลลำร์ สิ ง คโปร์ จ ำกรั ฐ บำล
สิงคโปร์เพื่อกำรแปลงโฉม ขยำย และปรับปรุงบริกำร ด้วย

งบประมำณจ�ำนวนนี้ NLB ได้ยกระดับกำรบริกำรของห้อง
สมุดประชำชนจ�ำนวน 10 แห่งที่มีอยู่เดิมและก่อตั้งห้องสมุด
ประชำชนเพิ่ ม อี ก 10 แห่ ง ห้ อ งสมุ ด ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ใ น
ศูนย์กำรค้ำที่ชำวสิงคโปร์ใช้บริกำรยำมว่ำง หรือใช้พ้ืนที่ร่วม
กับสถำบันชุมชนหรือพลเมืองอื่นๆ ยิ่งไปกว่ำนั้น ทรัพยำกร
และบริกำรยังได้ถูกยกระดับ รวมทั้งนวัตกรรมกำรออกแบบ
กำรให้บริกำรและกระบวนกำรออกแบบใหม่ก็ได้ถูกทดลอง
และน�ำมำใช้เป็นต้นแบบด้วย

การแปลงโฉมการยืมหนังสือ

กำรยื ม หนั ง สื อ เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มสู ง สุ ด ใน
ห้องสมุด ไม่วำ่ จะในอดีตหรือปัจจุบนั เพือ่ อ�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 โชคดีท่ีมีผู้จัดจ�ำหน่ำยท้องถิ่นที่พร้อมจะพัฒนำบริกำร
ดังกล่ำวไปด้วยกัน กำรบริกำรยืมคืนหนังสือด้วยตนเองผ่ำน
ระบบ RFID จึงถูกพัฒนำและทดลองใช้ในในปี พ.ศ. 2541
ณ ห้องสมุดสำขำล่ำสุดของ NLB ในตอนนัน้ ที่ Bukit Batok
ถึงแม้ทงั้ เจ้ำหน้ำทีแ่ ละผูใ้ ช้บริกำรห้องสมุดจะเผชิญกับอุปสรรค
ในช่วงแรก แต่โครงกำรก็ประสบควำมส�ำเร็จภำยในเวลำเพียง
หนึ่งปี ทั้งเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรต่ำงรู้สึกว่ำใช้บริกำรได้ง่ำย
และระยะเวลำรอคิวเพื่อยืมและคืนวัสดุห้องสมุดยังลดจำก
90 นำทีเหลือ 0 นำที สิง่ นีถ้ อื เป็นควำมส�ำเร็จครัง้ ใหญ่สำ� หรับ
NLB หลังจำกกำรทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขบริกำร ระบบ
RFID ก็ถกู น�ำไปใช้ในห้องสมุดประชำชนแห่งอืน่ ๆ ทัง้ หมด ของ
NLB

การใช้โทรศัพท์มอื ถือในการยืมหนังสือ:
นวัตกรรมอีกขั้นในการยืมหนังสือ

บริกำรยืมหนังสือด้วยตนเองนับเป็นควำมส�ำเร็จครั้งใหญ่
ในกำรเพิ่ ม ผลิ ต ภำพกำรบริ ก ำรของ NLB ยิ่ ง ไปกว่ ำ นั้ น
บริ ก ำรนี้ ยั ง ท� ำ ให้ ป ระสบกำรณ์ ข องผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ำรห้ อ งสมุ ด
น่ำรื่นรมย์ยิ่งขึ้น เพรำะพวกเขำไม่ต้องรอคิวเพื่อยืมหรือคืน
หนังสืออีกต่อไป แต่สำมำรถใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรอ่ำนและ
เรียนรู้ได้
NLB Mobile App ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากสมาคมห้องสมุด
แห่งอเมริกา (American Library Association) ด้านโครงการ
นวัตกรรมห้องสมุดนานาชาติปี พ.ศ.2558
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หลังจำกบรรลุผลดังกล่ำว NLB ก็เริ่มแสวงหำประสบกำรณ์
ยืมหนังสือรูปแบบใหม่

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
ห้องสมุดต้องดำวน์โหลด NLB Mobile App จำก App store
และลงทะเบียนเป็นสมำชิก

สมุดสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำควรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรใดกับ
ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรในแต่ละวัน บริกำรดังกล่ำวไม่เพียงแต่เพิ่ม
ผลิตภำพในกำรท�ำงำนแต่ยังท�ำให้ห้องสมุดสำมำรถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับห้องสมุดที่เป็นปัจจุบัน นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลยังท�ำได้บ่อยครั้งขึ้น และกำรน�ำเสนอข้อมูลด้วยภำพ
ท�ำได้มำกขึ้น
อุปกรณ์ระบุตำาแหน่งวัสดุห้องสมุดแบบออนไลน์ : อุปกรณ์นี้
ท�ำให้ห้องสมุดลดระยะเวลำในกำรหำวัสดุท่ีต้องกำรให้แก่ผู้ใช้
บริกำร โดยเมื่อผู้ใช้บริกำรสืบค้นวัสดุใดก็ตำม อุปกรณ์จะ
แสดงแผนที่ไปยังวัสดุนั้นบนระบบออนไลน์ทันที

นวัตกรรมห้องสมุดเชิงกายภาพ

ในส่วนนี้ ข้ำพเจ้ำจะอภิปรำยนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับป้ำย
ห้องสมุดดิจิทัล (digital library signage) อุปกรณ์ระบุ
ต�ำแหน่งวัสดุห้องสมุดแบบออนไลน์ (online library item
locator) กำรใช้ระบบวิเครำะห์วิดีโอ (video analytics) และ
กระบวนกำรทดสอบหุ ่ น ยนต์ อ ่ ำ นชั้ น หนั ง สื อ (proof-ofconcept of a shelf-reading robot)
ป้ายห้องสมุดดิจิทัล : ด้วยควำมแพร่หลำยของแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ปัจจุบันนี้ NLB จึงให้ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับห้องสมุด
ผ่ำนป้ำยห้องสมุดดิจิทัล กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวช่วยให้ห้อง

แผนที่ระบุตำาแหน่งวัสดุ
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ผลลัพธ์ของ
การใช้ระบบวิเคราะห์วิดีโอ

ระบบวิเคราะห์วิดีโอ : ผู้บริหำรห้องสมุดทุกแห่งมักสนใจว่ำ
ผูใ้ ช้บริกำรคนใดก�ำลังใช้บริกำรอะไร และผูใ้ ช้บริกำรกีค่ นก�ำลัง
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
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วันต่ำงๆ ในแต่ละสัปดำห์ นอกจำกนี้ ระบบนี้ยังท�ำให้สำมำรถ
ระบุกลุม่ ผูใ้ ช้บริกำรในแต่ละบริกำรด้วยกำรวิเครำะห์อำยุเฉลีย่
ของผู้ใช้บริกำรประเภทนั้นๆ
หุน่ ยนต์อา่ นชัน้ หนังสือ : กำรทดลองใช้หนุ่ ยนต์อำ่ นชัน้ หนังสือ
ช่วยให้ NLB สำมำรถอ่ำนหนังสือบนชั้นทั้งหมดในห้องสมุด
แห่งหนึ่งด้วยระบบดิจิทัล หุ่นยนต์สำมำรถระบุได้ว่ำหนังสือ
เล่มใดอยู่บนชั้นที่ถูกต้อง หนังสือเล่มใดวำงอยู่ผิดชั้น หรือ
หนังสือเล่มใดมำจำกห้องสมุดอื่น กระบวนกำรทั้งหมดเสร็จ
สิน้ ภำยในคืนเดียว ซึง่ หำกงำนนีท้ ำ� โดยคณะเจ้ำหน้ำทีห่ อ้ งสมุด

อำศัยได้ ถ้ำคุณเคยมำเยือนประเทศสิงคโปร์ คุณจะทรำบว่ำ
ถนนออร์ชำร์ด (Orchard Road) เป็นถนนช็อปปิ้งหลักของ
ประเทศที่ตลอดทั้งสำยเรียงรำยไปด้วยศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่

หุ่นยนต์อ่านชั้นหนังสือ

กำรตรวจสอบหนั ง สื อ ทั้ ง หมดบนชั้ น อำจกิ น เวลำยำวนำน
อย่ำงยิ่ง นอกจำกนี้ กำรค้นหำหนังสือต่ำงๆ ที่มำจำกห้องสมุด
อื่นก็ท�ำได้ยำกหำกมิได้เปิดหนังสือแต่ละเล่มเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลภำยใน ในกำรทดลองใช้งำน หุน่ ยนต์ทำ� งำนในเวลำกลำง
คืนหลังจำกที่ห้องสมุดปิดท�ำกำร และสร้ำงรำยกำรหนังสือ
ที่อยู่ผิดชั้นหรือมำจำกห้องสมุดแห่งอื่น เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
จึ ง สำมำรถหำหนั ง สื อ ที่ อ ยู ่ ผิ ด ชั้ น แล้ ว น� ำ ไปจั ด วำงในชั้ น ที่
ถูกต้องเพื่อให้ง่ำยต่อกำรสืบค้นของผู้ใช้บริกำร

นวัตกรรมด้านการวางแผน
และด�าเนินงานห้องสมุด

library@orchard : ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องสมุดส�ำหรับผู้ใช้
บริกำรอำยุระหว่ำง 18 ถึง 35 ปีทไี่ ม่ได้ใช้บริกำรห้องสมุดอย่ำง
สม�่ำเสมอ เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ท�ำงำนในเมืองและ
ไม่สำมำรถเดินทำงไปห้องสมุดของ NLB ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่พัก
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library@orchard เปิดให้บริกำรในปี พ.ศ. 2557 นับเป็น
ห้องสมุดแห่งที่สองบนถนนออร์ชำร์ด ในกำรก่อตั้งห้องสมุด
แห่งนี้ NLB ใช้แนวทำงใหม่ในกำรวำงแผนและออกแบบโดย
กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคิดแบบนักออกแบบ (design
thinking process) กำรคิดแบบนักออกแบบเป็นกระบวนกำร
ที่ค�ำนึงถึงผู้ใช้เป็นหัวใจส�ำคัญและให้ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นของกระบวนกำรออกแบบ ด้วยหลักกำรนี้ library@
orchard บูรณำกำรควำมคิดต่ำงๆ ที่ผู้ใช้บริกำรเสนอกับห้อง
สมุด ซึ่งรวมถึงพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ส�ำหรับกิจกรรมห้องสมุด ที่
นั่งอ่ำนแบบรังไหมเพื่อเป็นพื้นที่อ่ำนหนังสือส่วนบุคคล และ
กำรจัดวำงนิตยสำรให้เห็นหน้ำปก ผลลัพธ์คอื ผูใ้ ช้ตำ่ งพึงพอใจ
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
ตัดสินใจ งำนสรรหำอำสำสมัครก็เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ตน้ กระบวนกำร
วำงแผน เนื่องด้วย NLB ต้องใช้เวลำนำนตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำร ในกำรสรรหำและฝึกฝนอำสำสมัครจ�ำนวนมำก
พอที่ยินดีจะอุทิศเวลำให้กับกำรด�ำเนินงำนห้องสมุดแห่งนี้
ปรำกฏว่ำแผนงำนปฏิบัติได้จริง NLB สำมำรถสรรหำอำสำ
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สมัครซึ่งเต็มใจจะมำปฏิบัติงำนในห้องสมุด และห้องสมุดก็
เริม่ ให้บริกำรได้นบั จำกนัน้ เป็นต้นมำ แน่นอนว่ำมีควำมท้ำทำย
ในกระบวนกำร แต่ควำมท้ำทำยทีเ่ กิดขึน้ ก็มใิ ช่อปุ สรรคทีแ่ ก้ไข
ไม่ได้
library@orchard ได้เรียนรู้ประสบกำรณ์ของ library@
chinatown จึงได้รับเอำแนวทำงกำรให้อำสำสมัครมีส่วนร่วม
ในกำรด�ำเนินงำนห้องสมุดมำใช้ด้วยและควำมพยำยำมก็
ประสบผล โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้เป็นอำสำสมัครมักเป็นผู้ใช้
ห้องสมุดต่ำงๆ ของ NLB อย่ำงสม�่ำเสมอ

การนำาเสนอทรัพยากรของ NLB
สู่ผู้ใช้บริการอย่างชาญฉลาดและ
สะดวกสบายมากขึ้น

นวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล

ในส่วนนี้ ข้ำพเจ้ำจะอภิปรำยกระบวนกำรของประเทศสิงคโปร์
ในกำรแปลงเนื้อหำให้อยู่ในรูปแบบระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มกำร
เข้ำถึง กำรพัฒนำเทคโนโลยี OneSearch และ eReads เพื่อ
ให้กำรค้นหำและเลือกวัสดุห้องสมุดง่ำยขึ้น รวมทั้งระบบ
วิเครำะห์เนื้อหำบทควำม (text analytics) เพื่อป้อนเนื้อหำที่
เกี่ยวข้อง (relevant content) ให้กับผู้ใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในยุ คแรกที่อินเทอร์เ น็ต อุบัติขึ้น NLB ไม่ แน่ ใจว่ ำจะใช้
อิน เทอร์ เ น็ต ในกำรผลัก ดัน ทรัพ ยำกรดิจิทัล สู ่ ส ำธำรณชน
อย่ำงไร ในปี พ.ศ. 2548 เมือ่ NLB เริม่ ให้บริกำรเนือ้ หำดิจทิ ลั
แก่ประชำชนในรูปแบบฐำนข้อมูลบทควำมกว่ำ 1,000 เรื่องที่
บรรณำรักษ์เขียนเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ภำยใต้ชื่อ Singa-

pore Infopedia กำรให้บริกำรเกิดขึน้ ผ่ำนเว็บไซต์องค์กร เป็น
หลัก โดยมีกำรใช้งำนอยู่ในระดับต�่ำเพียง 400 ครั้งต่อเดือน
หลังจำกกำรพิจำรณำทบทวนภำยในองค์กรและกำรเรียนรูจ้ ำก
หน่วยงำนในแวดวงเดียวกัน คณะท�ำงำนห้องสมุดตัดสินใจว่ำ
จะต้องเรียนรู้ให้มำกขึ้นเกี่ยวกับกำรท�ำให้โปรแกรมค้นหำเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้กำรค้นคว้ำทรัพยำกรง่ำยขึ้นในขณะที่
ผู้ใช้บริกำรใช้โปรแกรมค้นหำ เช่น Google และ Yahoo
เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดได้เข้ ำอบรมหลักสูตรซึ่งสอนกำรเขียน
เนื้ อ หำส� ำ หรั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต และคณะท� ำ งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้ปรับโครงสร้ำงฐำนข้อมูลให้มคี วำมลึกไม่เกินกว่ำ
สำมชัน้ ซึง่ เอือ้ ให้โปรแกรมกำรค้นหำบนอินเทอร์เน็ต (search
engine) สำมำรถสืบค้นข้อมูลในฐำนของ NLB ได้
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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
บริกำร นับตัง้ แต่ฉบับแรกทีต่ พี มิ พ์ในปี พ.ศ. 2388 จนถึงฉบับ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2532 ส�ำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับหลัง
จำกนั้น ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดสำมำรถหำอ่ำนได้ ณ ห้องสมุด
แห่งใดแห่งหนึ่งของ NLB
กำรเข้ำถึงหนังสือพิมพ์ดิจิทัลแบบระยะไกลเป็นแรงเสริมที่
ยอดเยีย่ มส�ำหรับนักวิจยั ทีท่ ำ� งำนวิจยั เกีย่ วกับประเทศสิงคโปร์
ผลตอบรับเป็นบวกอย่ำงยิง่ โดยนักวิจยั ท่ำนหนึง่ ระบุวำ่ บริกำร
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หนั ง สื อ พิ ม พ์ ดิ จิ ทั ล ได้ ป ฏิ วั ติ ก ำรท� ำ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประเทศ
สิงคโปร์ เนื่องจำกเหล่ำนักวิจัยสำมำรถเข้ำถึงหนังสือพิมพ์ได้
ทุกที่ ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมงอย่ำงง่ำยดำย กำรใช้หนังสือพิมพ์
เพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดจำกผู้ใช้เพียงจ�ำนวน 3,000 คนต่อ
เดือนในยุคทีม่ กี ำรให้บริกำรหนังสือพิมพ์ผำ่ นระบบไมโครฟิลม์
ไปสู่กำรเข้ำชม NewspaperSG สูงถึง 12.88 ล้ำนครั้งใน
ปัจจุบัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 358 เท่ำในปี พ.ศ. 2557
วันนี้ หนังสือพิมพ์กว่ำ 200 ฉบับถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจทิ ลั และกำรใช้งำนทรัพยำกรทีล่ ำ�้ ค่ำเหล่ำนีก้ เ็ ติบโตขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง
ประสบกำรณ์เดียวกับที่ NLB ได้รับจำกกำรแปลงทรัพยำกร
ที่ทรงคุณค่ำเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
และกำรน�ำทรัพยำกรเหล่ำนัน้ ไปสูผ่ ใู้ ช้บริกำร ถูกน�ำไปประยุกต์
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

ช่วง 5 ปีท่ผี ่านมา เกิดความพยายามร่วมกันในการแปลงเนื้อหาที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสร้างการเข้า
ถึงผ่านระบบดิจิทัล

รูปแบบดิจิทัล เช่น สุนทรพจน์ของหน่วยงำนของรัฐ ภำพและ
แผนที่ นอกจำกนั้น ทรัพ ยำกรเหล่ ำ นี้ยัง ถู ก เชื่อ มโยงกับ
โปรแกรมค้นหำบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
ค้นคว้ำและสร้ำงดัชนีค้นหำได้ และเนื่องจำกเนื้อหำดิจิทัลได้
ผ่ำนกระบวนกำรท�ำให้โปรแกรมค้นหำเกิดประโยชน์สงู สุด กำร
ใช้ทรัพยำกรจึงเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำชมเพียง 0.5 ล้ำนครั้งเป็น
3.7 ล้ำนครั้งในระยะเวลำ 10 เดือน นับเป็นสถิติกำรเพิ่มขึ้น
ที่สูงถึง 750%

จากคอมพิวเตอร์พกพาสู่แท็บเล็ตและ
โทรศัพท์มือถือ

กำรพัฒนำขั้นต่อไปเน้นที่กำรย้ำยเนื้อหำจำกคอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์พกพำไปสู่แท็บเล็ตและโทรศัพท์มอื ถือ เนือ่ งจำก
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ำรห้ อ งสมุ ด NLB ก� ำ ลั ง เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ เ ข้ ำ ถึ ง
ทรัพยำกรจำกคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลและคอมพิวเตอร์พกพำ
เป็นอุปกรณ์มือถือ/พกพำ
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คณะท�ำงำนด้ำนนวัตกรรมของ NLB ได้พัฒนำวิธีกำรน�ำเสนอ
เนื้อหำส�ำหรับผู้ใช้บริกำรให้อยู่ในรูปแบบสนับสนุนกำรแสดง
ผลหลำยหน้ำจอ (multi-screen support) ซึ่งท�ำให้แน่ใจได้
ว่ำเนื้อหำจะถูกน�ำเสนอในลักษณะที่อ่ำนง่ำย นอกจำกนี้ยังมี
กำรสร้ ำ งรู ป แบบเว็ บ ไซต์ ที่ ต อบสนองอุ ป กรณ์ แ สดงผล
(responsive web design) ที่ช่วยให้ NLB สำมำรถน�ำเสนอ
เนื้อหำใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องออกแบบหน้ำเว็บไซต์ส�ำหรับ
อุปกรณ์แสดงผลขนำดเล็กแบบใหม่
นอกจำกที่ได้กล่ำวมำแล้ว โสตทัศนวัสดุ (สื่อที่อยู่ในรูปแบบ
วิดีโอและเสียง) ยังถูกปรับให้เข้ำกับอุปกรณ์พกพำของผู้ใช้

บริกำรห้องสมุด กระบวนกำรนีท้ ำ� ให้ NLB สำมำรถตอบสนอง
ผู้ใช้บริกำรในรูปแบบที่พวกเขำจะเข้ำถึงทรัพยำกรที่หลำก
หลำยของ NLB ได้อย่ำงพึงพอใจมำกยิ่งขึ้น

การค้นหาแบบครั้งเดียว (OneSearch)
ส�าหรับทรัพยากรทุกรูปแบบ

หลั ง จำกแปลงเนื้ อ หำให้ ใ ช้ ง ำนได้ กั บ อุ ป กรณ์ พ กพำหลำย
ประเภทแล้ว NLB ก็เริ่มงำนเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้น
เนื้อหำทั้งหมดข้ำมฐำนอย่ำงจริงจัง ตั้งแต่หนังสือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จนถึงฐำนข้อมูลเชิงพำณิชย์ รวมทั้งทรัพยำกร
ดิจิทัลของ NLB ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ โสตวัสดุ

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

การอ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eReads):
นวัตกรรมการแสดงรายการทรัพยากร
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ NLB ได้เริ่มพัฒนำทรัพยำกรดิจิทัล
ครั้งใหญ่ เนื่องจำกเห็นได้ชัดว่ำผู้ใช้บริกำรจ�ำนวนมำกนิยมใช้
ทรัพยำกรห้องสมุดรูปแบบดิจทิ ลั มำกกว่ำ ด้วยระบบดิจทิ ลั ผูใ้ ช้
บริกำรสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรของห้องสมุดได้ทุกที่ทุกเวลำ

ตลอดระยะเวลำดังกล่ำว NLB ได้ตอ่ ยอดให้ทรัพยำกรหนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หนั ง สื อ พิ ม พ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิมตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
บริกำรได้ดีขึ้น รวมทั้งเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรที่ไม่สำมำรถเดินทำง
มำห้ อ งสมุ ด เพื่ อ เพลิ ด เพลิ น กั บ ทรั พ ยำกรและบริ ก ำรของ
ห้องสมุดได้ ในวันนี้ NLB มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่ำ
3.5 ล้ำนเล่มที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ
ในโลกกำยภำพ ไม่ง่ำยที่ห้องสมุดจะจัดชั้นหนังสือใหม่ตำม
หมวดหมู่ที่ผู้ใช้บริกำรพึงใจสืบค้นทรัพยำกร ซึ่งคล้ำยกับ
วิธีกำรที่ร้ำนหนังสือจัดแสดงหนังสือในร้ำน ปัจจุบันนี้ NLB
จัดเรียงทรัพยำกรกำยภำพส่วนหนึง่ ตำมหมวดหมูท่ เี่ ป็นทีน่ ยิ ม
ในกลุ่มผู้ใช้บริกำร ตัวอย่ำงหัวเรื่องในกำรจัดหมวดหมู่คือ

วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ กำรบริหำร ธุรกิจ กำรท่องเที่ยว
และสุขภำพ อย่ำงไรก็ตำม ในโลกกำยภำพ กำรจัดหัวเรื่อง
เหล่ำนี้ใหม่บ่อยๆ และกำรเคลื่อนย้ำยหนังสือตำมที่ผู้ใช้หรือ
เมื่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ำรต้ อ งกำรก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ท� ำ ได้ ย ำก เนื่ อ งจำก
เกี่ยวข้องกับงำนปริมำณมหำศำล
ในโลกดิจิทัล ปริมำณงำนจะลดน้อยกว่ำเดิมมำกหำกมีกำร
พัฒนำซอฟต์แวร์เพือ่ กำรนี้ NLB ได้พฒ
ั นำระบบบริกำรทีช่ ่วย
ให้บรรณำรักษ์สำมำรถจัดเรียงทรัพยำกรเป็นหมวดหมู่ต่ำงๆ
ตำมควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรได้บ่อยครั้งเท่ำที่ต้องกำร ไม่ว่ำ
จะทุกวันหรือทุกสัปดำห์ ผลลัพธ์คอื กำรจัดหมวดหมูท่ รัพยำกร
ใหม่ ท� ำ เสร็ จ สิ้ น ได้ ใ นเวลำเพี ย งครึ่ ง วั น ผ่ ำ นระบบเสมื อ น
งำนกำยภำพจึงไม่จ�ำเป็นอีกต่อไปในกำรจัดเรียงทรัพยำกร
ดิจิทัล

การน�าทรัพยากรที่เกี่ยวข้องไปสู่ผู้ ใช้
ปลายทาง

จนถึงเวลำนี้ NLB พบว่ำมีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในท้องตลำด
ที่ ท� ำ ให้ NLB สำมำรถแปลงกำรสื บ ค้ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทุกประเภทเป็นประสบกำรณ์ค้นคว้ำที่มีคุณค่ำที่ช่วยให้ผู้ใช้
บริกำรไม่ต้องสืบค้นเพิ่มเติม NLB ได้ทดลองใช้ Mahout ซึ่ง
เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่รวบรวมบทควำมหัวข้อเดียวกัน
เข้ำไว้ด้วยกัน เช่น ประวัติศำสตร์สงครำมของสิงคโปร์ จำก
บทควำมหนังสือพิมพ์ต่ำงๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล นับเป็น
ซอฟต์แวร์ท่ีท�ำให้กำรสืบค้นเป็นได้ได้โดยง่ำย
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อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?

ด้วยควำมพยำยำมทีก่ ล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึง
เนื้อหำของ NLB ได้ง่ำยขึ้นมำก จำกที่ใดก็ได้และด้วย
อุปกรณ์ใดก็ได้ที่พวกเขำพกพำ
ขณะนี้ NLB ก�ำ ลัง แสวงหำวิธีก ำรเพื่อ ให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริก ำร
สำมำรถสืบค้นเนื้อหำที่เดิมสืบค้นไม่ได้ เช่น รูปภำพที่ไม่มี
ค�ำบรรยำย ซึ่งวิธีกำรหนึ่งคือกำรจับกลุ่มภำพที่เหมือนกัน
หำกกลุ่มภำพแสดงวัตถุเดียวกัน อภิข้อมูล (metadata)
ทีม่ อี ยูส่ ำ� หรับภำพหนึง่ จะสำมำรถใช้กบั ภำพอืน่ ทีแ่ สดงวัตถุ
การค้นพบเนื้อหาที่สัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาของ
เดียวกันได้
องค์กรหรือสถาบันใด อยู่ในรูปแบบไหนและนำาเสนอด้วยภาษาอะไร

การสืบค้น‘สิง่ ทีส่ บื ค้นไม่ได้’– ภาพทีป่ ราศจากคำาบรรยายสารลักษณ์

นอกจำกนี้ NLB ยังก�ำลังด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรรู้
จ�ำใบหน้ำ (facial recognition) ลักษณะเด่นของบุคคล
(prominent personalities) กำรประทับเวลำ (timestamping) วิดีโอและโสตวัสดุ เพื่อให้กำรสืบค้นและ
ค้นพบง่ำยขึ้น กำรแปลภำษำด้วยเครื่องก็เป็นอีกศำสตร์
หนึ่งที่ NLB ก�ำลังศึกษำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อกำรเข้ำถึงทรัพยำกรของ NLB ทีป่ จั จุบนั นีป้ ระกอบด้วย
4 ภำษำ ได้แก่ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำมลำยูและ
ภำษำทมิฬ
สิง่ สุดท้ำยที่ NLB สนใจ คือกำรพัฒนำระบบข้อมูลชือ่ ถนน
และอำคำรตำมเวลำและต�ำแหน่ง ที่ปรำกฏอัตโนมัติ เพื่อ
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ให้ผู้ใช้บริกำรย้อนเวลำกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว
กับสถำนที่เหล่ำนั้นได้

บทสรุป

โดยสรุป ถึงแม้ว่ำ NLB จะผ่ำนกำรเดินทำงนำน
หลำยทศวรรษในกำรรังสรรค์งำนห้องสมุดทุกด้ำน
และกำรท�ำให้กำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนทรัพยำกร
ห้องสมุดของผู้ใช้งำนง่ำยยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีงำนอีกมำก
ระบบอัตโนมัตเิ พือ่ แสดงข้อมูล เช่น ชือ่ ถนนและอาคาร ตามเวลาและตำาแหน่ง
ที่จะต้องท�ำต่อไป เรำตระหนักว่ำหำกเรำสำมำรถ • เวลาและตำาแหน่งเป็นวิธีการพื้นฐานที่สุดสองประการที่เราจัดหมวดหมู่สิ่ง
ต่างๆ
รวบรวม จัดหมวดหมู่ และท�ำให้วัสดุห้องสมุดเข้ำถึง
•
ระบบอั
ตโนมัติเพื่อแสดงข้อมูลอ้างอิงตามตำาแหน่งและเวลา (geo-and
ได้อย่ำงสะดวกสบำย ผู้ใช้บริกำรปัจจุบันและรุ่นหลัง
time-based references) จากเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ (full-text content)
จึงจะใช้หอ้ งสมุดและใช้บริกำรห้องสมุดอย่ำงต่อเนือ่ ง
จะให้ข้อมูลได้มากกว่าการแท็กหรือการลงรหัสแฟ้มข้อมูลแบบไม่อัตโนมัติ
ไปในอนำคต
(manual tagging)
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-libraryrobot.jpg
https://twoweeksinsingapore.iles.wordpress.com/2010/07/p1020031.jpg
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แกะรอย NLB Labs
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ห้องสมุดสิงคโปร์
เคยสงสัยกันหรือไม่ว่ำ เหตุใดห้องสมุดของประเทศสิงคโปร์
จึงสำมำรถพลิกโฉมกำรให้บริกำรจำกห้องสมุดแบบเก่ำ ให้
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทั้งด้ำนเนื้อหำ
ช่ อ งทำงในกำรเข้ ำ ถึ ง สำรสนเทศ และกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ห้องสมุด ภำยในระยะเวลำเพียงไม่กที่ ศวรรษ จนกระทัง่ ได้รบั
กำรยอมรับระดับสำกลว่ำเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรพัฒนำห้องสมุด
อีกทัง้ ยังมีบทบำทในกำรให้คำ� ปรึกษำและถ่ำยทอดประสบกำรณ์
ให้กับห้องสมุดหลำยแห่งทั่วโลก
ค�ำตอบนั้นคือ กำรสร้ำงนวัตกรรม
บทควำมนีจ้ ะน�ำเสนอทีม่ ำทีไ่ ปของกำรสร้ำงนวัตกรรมห้องสมุด
โดย NLB (National Library Board หรือคณะกรรมกำร
หอสมุ ด แห่ ง ชำติ สิ ง คโปร์ ) องค์ ก รที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลงำนด้ ำ น
ห้องสมุดและจดหมำยเหตุของประเทศ ซึ่งได้วำงยุทธศำสตร์
ไว้ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงและกระบวนกำร จนน�ำมำสู่ผลส�ำเร็จที่
เป็นรูปธรรม

เฟ้นหาสมมุติฐานที่ใช่

NLB ได้ ก ่ อ ตั้ ง หน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น งำนด้ ำ นกำรพั ฒ นำ
นวัตกรรมห้องสมุดขึน้ โดยเฉพำะ เรียกชือ่ ว่ำ NLB Labs โดย
มีศูนย์นวัตกรรมห้องสมุด (Library Innovation Centre LIC) ท�ำหน้ำที่สร้ำงต้นแบบและพิสูจน์สมมุติฐำนก่อนที่จะน�ำ
มำปรับใช้จริงกับห้องสมุดในสิงคโปร์ แนวคิดตั้งต้นในกำร
พัฒนำนวัตกรรมห้องสมุด มีทงั้ มำจำกควำมริเริม่ ขึน้ เองภำยใน
องค์กร กำรน�ำเทคโนโลยีของภำคอุตสำหกรรมมำประยุกต์ใช้
หรืออำจมำจำกกรณีศึกษำของห้องสมุดแห่งอื่นทั่วโลก
NLB เชื่อว่ำไม่ใช่ทุกแนวคิดที่อยู่ในกระดำษจะประสบควำม
ส�ำเร็จในกำรน�ำมำใช้จริง จึงได้น�ำวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้
ในกำรสร้ำงต้นแบบจ�ำลองแล้วท�ำกำรพิสจู น์สมมติฐำน (Proofof-Concepts หรือ PoCs) อย่ำงเป็นระบบ ยกตัวอย่ำงเช่น
กำรจัดท�ำเครือ่ งกระจำยหนังสือเพือ่ อ�ำนวยควำมสะดวกให้กบั
ผู้ใช้บริกำรที่อยู่ทั่วเกำะสิงคโปร์ เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ
หลักกำรของ NLB ทีท่ ำ� งำนเชิงรุกโดยไม่รอคอยให้ผ้ใู ช้บริกำร
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เป็นฝ่ำยเดินมำหำห้องสมุดเอง และน่ำจะเป็นที่ชื่นชอบของ
ผู้ใช้บริกำร แต่นวัตกรรมนี้ก็ไม่ได้น�ำออกมำใช้จริงเนื่องจำก
มีปัญหำเรื่องกำรบริหำรจัดกำร อย่ำงไรก็ตำมแทนที่จะละทิ้ง
แนวคิดทีไ่ ม่ผำ่ นกำรพิสจู น์ NLB ก็ยงั คงมีควำมพยำยำมค้นหำ
ควำมเป็นไปได้อื่นๆ ในกำรสร้ำงจุดให้บริกำรตนเองที่เข้ำถึง
ได้ง่ำย
NLB ได้ทุ่มเททรัพยำกรและและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่อย่ำง
สูงสุดภำยใต้ช่วงเวลำที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้สำมำรถทดสอบและ
ประเมินค่ำควำมคิดออกมำเป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้จริง กระบวนกำร
นี้จึงเป็นหัวใจในกำรสร้ำงนวัตกรรมของ NLB Labs

บ่มเพาะวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร

สิ่งที่ขำดไม่ได้ในกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำนวัตกรรมห้องสมุด
ก็ คื อ กำรสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมนวั ต กรรมขึ้ น ใน
สิ่งแวดล้อมกำรท�ำงำน NLB กระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่กล้ำที่จะก้ำว
ออกมำจำกอำณำเขตที่ปลอดภัยเพื่อค้นหำควำมเป็นไปได้
ใหม่ ๆ ในกำรพลิ ก โฉมห้ อ งสมุ ด แบบหน้ ำ มื อ เป็ น หลั ง มื อ
นวัตกรรมเป็นมำกกว่ำเรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์ แต่เป็นกำร
แปลงควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเกิด
ประโยชน์กับองค์กร NLB เปลี่ยนหลักคิดเดิมๆ ที่เชื่อว่ำ กำร
ขับเคลื่อนที่ส�ำคัญต้องมำจำกกำรสั่งกำรระดับบน หำกแต่จะ
ต้องปลูกฝังควำมคิดริเริม่ ให้กบั บุคลำกรให้กลำยเป็นนักพัฒนำ
นวัตกรรม
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โครงกำรกล่องด�ำ (BlackBox Programme) เกิดขึ้นเมื่อปี
2006 เป็นเสมือนงำน “ปล่อยของ” ที่ริเริ่มมำจำกบุคลำกรของ
NLB ควำมโดดเด่นของกิจกรรมนีอ้ ยูท่ กี่ ำรประกวดนวัตกรรม
ห้องสมุด ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดจะมีโอกำสน�ำเสนอแนวคิด
ตั้ ง ต้ น ต่ อ ผู ้ บ ริ ห ำรอำวุ โ สโดยตรง ที ม ที่ ช นะจะได้ รั บ กำร
สนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงด้ำนทรัพยำกร เพื่อพิสูจน์
แนวคิดตำมกระบวนกำร PoCs เป็นระยะเวลำ 6 เดือน
ทีมที่ชนะกำรประกวดในปี 2008 ได้ออกแบบเกมไพ่ซึ่งมี
เป้ำหมำยเพื่อเพิ่มอัตรำกำรอ่ำนในกลุ่มเด็กผู้ชำยอำยุระหว่ำง
8-11 ขวบ เพรำะเด็กผู้ชำยเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบอ่ำนหนังสือ
มันเป็นนวัตกรรมที่เรียบง่ำย ทว่ำประสบควำมส�ำเร็จอย่ำง
เหลือเชื่อ ส่วนทีมที่ชนะเลิศในปี 2010 ได้พัฒนำโมบำย
แอพพลิ เ คชั่ น StreetSG ที่ ผ สมผสำน Augmented
Reality (AR) โดยเชื่อมโยงสถำนที่ที่น่ำสนใจในสิงคโปร์เข้ำ
กับทรัพยำกรที่มีในห้องสมุด
ในขัน้ ตอนกำรพิสจู น์สมมุตฐิ ำน นักพัฒนำนวัตกรรมห้องสมุด
หน้ำใหม่จะมีโอกำสได้รว่ มกันท�ำงำนในศูนย์นวัตกรรมห้องสมุด
(LIC) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ Sandbox หรือกระบะทรำย
นักฝันทั้งหลำยสำมำรถก่อปรำสำททรำยตำมจินตนำกำรได้
อย่ำงไม่รู้จบ เพรำะมันเป็นเสมือน “ห้องทดลองที่สำมำรถล้ม
เหลวได้อย่ำงปลอดภัย” นอกจำกนี้ภำยใน LIC ยังประกอบ
ด้ ว ยพื้ น ที่ นิ ท รรศกำรเพื่ อ ให้ เ พื่ อ นร่ ว มงำนหรื อ ผู ้ ท่ี ส นใจ
สำมำรถเข้ำมำศึกษำหรือเยี่ยมชมแนวคิดด้ำนนวัตกรรม ซึ่ง

กิจกรรมและนิทรรศการภายใน Library Innovation Centre

NLB เชื่อว่ำจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้ำงประสบกำรณ์ “มอง
อนำคต” ร่วมกัน และกระตุ้นให้เกิดไอเดียอื่นๆ มำกขึ้น

กำรอ่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มคนอำยุ 18-35 ปี ซึ่งก่อน
หน้ำนี้ไม่ค่อยเข้ำห้องสมุด

นวัตกรรมห้องสมุด

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

กระบวนกำรดังกล่ำวท�ำให้ NLB สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ห้องสมุดขึ้นมำกมำยเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้
บริกำร รูปธรรมดังต่อไปนี้คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำ
ของ NLB Labs

พาห้องสมุดไปหาคนอ่าน
นับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1990 NLB ได้วำงกลยุทธ์ในกำรก่อ
ตัง้ ห้องสมุดร่วมกับศูนย์กำรค้ำและศูนย์กลำงชุมชนเพือ่ น�ำห้อง
สมุดออกไปยังพื้นที่ทำงสังคมและออกแบบบริกำรห้องสมุดที่
มีลักษณะเฉพำะตำมวิถีชีวิตของผู้คน จนกระทั่งประสบควำม
ส�ำเร็จในกำรดึงดูดชำวชุมชนและกลุม่ คนท�ำงำนให้หนั มำสนใจ
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ต้นไม้หนังสือและพื้นที่อ่านหนังสือแบบกึ่งส่วนตัวหรือรังไหม ใน Library@Orchard

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแบบดิจิทัล
และเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อปี 2005 ศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของสิงคโปร์
ได้ จั ด ท� ำ รำยงำนเกี่ ย วกั บ กำรรั บ รู ้ ข องผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ำรที่ มี ต ่ อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งระบุว่ำผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เลือก
ค้นคว้ำด้วย search engine มำกกว่ำใช้บริกำรของห้องสมุด
ด้วยเหตุนี้ นอกจำก NLB จะพำห้องสมุดไปหำผู้อ่ำนด้วยกำร
ขยำยสำขำในเชิงกำยภำพ จึงได้เริ่มต้นผลักดันให้เกิดช่อง
ทำงกำรเข้ำถึงแบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพควบคู่กับกำรสร้ำง
เนื้อหำอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภำพ เพื่อน�ำหนังสือและห้องสมุด
บุกไปหำผู้อ่ำนถึงห้องนอน
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เริม่ ต้นด้วยกำรเปิดตัวแอพพลิเคชัน่ 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 และยังมี
NLB Mobile ที่มีจุดเด่นตรงที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสแกนบำร์
โค้ดที่ติดอยู่กับทรัพยำกรห้องสมุดเพื่อยืม-คืนหนังสือ อีกทั้ง

(ซ้าย) แอพพลิเคชั่น Bookjetty (ขวา) แอพพลิเคชั่น SG Library

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
อุตสำหกรรมหรือนักพัฒนำเทคโนโลยีสำมำรถน�ำชุดข้อมูลและ
บริกำรทำงเว็บไชต์ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่ำงไม่สนิ้
สุด ตัวอย่ำงผลงำนแอพพลิเคชัน่ ทีส่ ร้ำงสรรค์ขนึ้ โดยนักพัฒนำ
อิ ส ระ เช่ น NCS nGage ซึ่ ง พั ฒ นำร่ ว มกั บ บริ ษั ท ด้ ำ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เน้นกำรเลือกเนื้อหำตำมควำมต้องกำร

ของผู้อ่ำนเฉพำะกลุ่ม เช่น เด็กนักเรียน หรือพนักงำนของ
บริษัทองค์กรต่ำงๆ SG Library เป็นแอพพลิเคชั่นส�ำหรับ
ระบบปฏิบัติกำร iOS ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริกำรค้นหำทรัพยำกร
ของ NLB โดยจะทรำบว่ำสำมำรถยืมทรัพยำกรนั้นได้จำก
ที่ไ หนและยัง มีบ ทปริทัศ น์ ไ ว้ ใ ห้ อ ่ ำ นอีก ด้ ว ย BookeeSG
แอพพลิเคชั่นส�ำหรับระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ซึ่งมุ่งเน้น
ให้ผู้ใช้บริกำรค้นหำทรัพยำกรของ NLB ได้ง่ำยและรวดเร็ว
Bookjetty เครือข่ำยสังคมของคนรักหนังสือ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้
บริกำรสำมำรถค้นหำหนังสือจำก Amazon ไปพร้อมกับกำร
ตรวจสอบว่ำหนังสือนั้นมีอยู่ในห้องสมุดหรือไม่
ส่วนเนือ้ หำอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ NLB ได้พฒ
ั นำขึน้ เองได้แก่ คลัง
บทควำม Infopedia จดหมำยเหตุออนไลน์ eResources,
NewspaperSG และ Singapore Memories ซึง่ มีทงั้ หนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส์ ภำพ แผนที่ สุนทรพจน์ ปำฐกถำ บทควำม
และหนังสือพิมพ์อีกมำกกว่ำ 20 ล้ำนหัวข้อซึ่งครอบคลุมทุก
ช่วงของประวัติศำสตร์สิงคโปร์ เทคโนโลยีท่ี NLB น�ำมำใช้
เป็นตัวช่วยเพือ่ อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นก็คอื search
engine ที่ชื่อว่ำ OneSearch ซึ่งเมื่อพิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำร
ค้ น หำก็ จ ะสำมำรถพบต� ำ แหน่ ง ของทรั พ ยำกรหลำกหลำย
ประเภท ทั้งหนังสือ นิตยสำร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ได้อย่ำง
ง่ำยดำย
การใช้ภูมิศาสตร์สารสนเทศวิเคราะห์พฤติกรรมการยืมหนังสือของ
ผู้ใช้บริการ

การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรที่มีอยู่
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ปรับปรุงบริการด้วย Big Data
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อให้ NLB ใช้
ประโยชน์จำก Big Data ในกำรเจำะลึกสำรสนเทศเพื่อ
วิเครำะห์แนวโน้มกำรอ่ำนของกลุ่มลูกค้ำ รูปแบบกำรยืมคืน
และอุปสงค์เฉพำะด้ำนของผู้ใช้บริกำร
NLB ได้ร่วมมือกับ Singapore Land Authority (SLA)
เพื่อออกแบบเครื่องมือกำรวัดโดยใช้ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ ซึ่ง
ช่วยในกำรก�ำหนดนิยำมและกลุม่ เป้ำหมำยของห้องสมุดแต่ละ
แห่ง และสำมำรถวำงแผนทรัพยำกรให้อยู่บนพื้นฐำนควำม
ต้องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ำ เช่น สำมำรถติดตำมควำม
เคลือ่ นไหวของทรัพยำกรได้แบบเรียลไทม์หรือเกือบเรียลไทม์
สำมำรถจั ด กำรทรั พ ยำกรทั้ ง หมดที่ อ ยู ่ ใ นศู น ย์ จั ด หำของ
ห้องสมุดและโกดังภำยนอกอีกหลำยแห่ง และช่วยจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศส�ำหรับผู้ใช้บริกำรได้เป็นรำยบุคคล

ห้องสมุดต้นไม้ ตั้งอยู่ภายในอาคารของหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

ผู้น�าเทคโนโลยีสีเขียว
หลำยปีที่ผ่ำนมำ NLB ยึดถือกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงควำม
ต้องกำรเทคโนโลยีกับควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่ำน
โครงกำรเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) และ
นับเป็นหนึ่งในหน่วยงำนแรกๆ ของสิงคโปร์ที่ส่งเสริมเรื่อง
ดังกล่ำว โดยมีนโยบำยมำกมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรวงจรชีวิต
ของระบบไอที เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือน cloud computing
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ก่อ
ตั้งศูนย์ข้อมูลสีเขียว และ “ห้องสมุดต้นไม้” (My Tree
House) ซึ่งเป็นห้องสมุดสีเขียวส�ำหรับเด็กแห่งแรกของโลก
NLB ได้รับกำรคัดเลือกจำก InfoComm Development
Authority ของสิงคโปร์ให้มีส่วนร่วมในโครงกำรศึกษำน�ำร่อง
เกี่ ย วกั บ กำรวั ด และประเมิ น เทคโนโลยี สี เ ขี ย วในสถำน
ประกอบกำรในประเทศสิ ง คโปร์ น� ำ มำซึ่ ง กำรปรั บ ปรุ ง

กรอบคิ ด ว่ ำ ด้ ว ยกำรวั ด และประเมิ น ผลให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรใช้ ไ ฟฟ้ ำ กำรใช้ ก ระดำษ ของเสี ย จำก
เทคโนโลยี และกำรสื่อสำรทำงไกล ฯลฯ

กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำห้องสมุดของสิงคโปร์มสี ว่ นส�ำคัญมำ
จำกกำรก�ำหนดโครงสร้ำงอย่ำงชัดเจนให้ NLB Labs และ
Library Innovation Centre – LIC มีบทบำทโดยตรงใน
ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมห้องสมุด กระบวนกำรเฝ้ำสังเกต
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริกำรหรือกลุม่ เป้ำหมำยหลักของห้องสมุด
อย่ำงจริงจังและเป็นระบบ ไปสู่กำรนิยำมปัญหำที่ชัดเจนเพื่อ
ใช้ตั้งโจทย์ในกำรพัฒนำห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีกำรติดตั้ง
กล้องวิดีโอทั่วห้องสมุดเพื่อสังเกตลักษณะกำรใช้พื้นที่แต่ละ
ส่วนและพฤติกรรมกำรใช้งำนของลูกค้ำ เพื่อมองหำจุดอ่อน
ของกำรให้บริกำรแล้วพัฒนำให้ดีย่ิงขึ้น เป็นต้น
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NLB Labs มีบทบำทนัยยะเดียวกันกับห้องแล็บทดลองทำง
วิทยำศำสตร์ กล่ำวคือน�ำกระบวนกำรทดสอบสมมุติฐำนมำใช้
พิสูจน์นวัตกรรมทำงสังคม เป็นกำรแปลงจินตนำกำรและ
แนวคิ ด ให้ ก ลำยเป็ น ต้ น แบบที่ จั บ ต้ อ งได้ แล้ ว จั ด ท� ำ เป็ น
โครงกำรน�ำร่องเพื่อทดลองปฏิบัติกำรในบริบทที่ซับซ้อนและ
มีตัวแปรใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุดภำยในระยะเวลำ
6 เดือนซึ่งยำวนำนพอจะเห็นผลลัพธ์ ก่อนที่ห้องสมุดจะรับ
นวัตกรรมดังกล่ำวไปใช้จริงต่อไป
นวัตกรรมและกำรริเริ่มใหม่ๆ ไม่อำจงอกงำมขึ้นได้ในองค์กร
ที่ท�ำงำนโดยกำรสั่งกำรของคนที่มีอ�ำนำจเพียงไม่ก่ีคน หำกแต่
จะต้องแวดล้อมไปด้วยเสรีภำพทำงควำมคิด กำรยอมรับใน
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ควำมหลำกหลำย และกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรเปลี่ยนแปลงองค์กรในทิศทำงที่สร้ำงสรรค์ แน่นอนว่ำกำร
ปฏิรูปวัฒนธรรมกำรท�ำงำนแบบใหม่ไม่อำจท�ำแบบถอนรำก
ถอนโคนได้ทันที เพรำะธรรมชำติขององค์กรย่อมประกอบไป
ด้วย ผู้ที่พร้อมและสำมำรถเป็นผู้น�ำในกำรเปลี่ยนแปลง ผู้ที่
เปลีย่ นแปลงได้ยำก และผูท้ ยี่ งั สงวนท่ำทีแต่หำกมีกำรโน้มน้ำว
ให้เห็นประโยชน์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
NLB ใช้แนวทำงสนับสนุนบุคลำกรที่มีควำมพร้อมก่อนเป็น
อันดับแรก โดยมีโครงกำร BlackBox ช่วยสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรก้ำวออกมำจำกกรอบเดิมๆ และเมื่อเล็งเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่
เหล่ำนั้นมีศักยภำพก็ให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่

เพื่อให้พวกเขำกล้ำท�ำสิ่งใหม่และไม่กลัวควำมล้มเหลว พื้นที่
นิทรรศกำรนวัตกรรมห้องสมุดภำยใน LIC เปรียบเสมือนสื่อ
กลำงที่ ถ ่ ำ ยเทคุ ณ ค่ ำ ของกำรริ เ ริ่ ม และสร้ ำ งสรรค์ สิ่ ง ใหม่
ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำน เป็นพื้นที่ซึ่งบุคลำกรในองค์กรสำมำรถ
เรียนรูแ้ ละชืน่ ชมวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice) ระหว่ำง
กัน และจุดประกำยควำมคิดริเริม่ ให้แตกหน่อออกไปไม่สนิ้ สุด

นอกจำกนี้ NLB ไม่ได้ท�ำงำนแบบหัวเดียวกระเทียมลีบ แต่
มองหำพันธมิตรอย่ำงรอบด้ำน ไม่วำ่ จะเป็นกำรเชือ่ มโยงข้อมูล
ระหว่ำงภำครัฐด้วยกัน กำรจับมือกับภำคธุรกิจเพื่อรวบรวม
ควำมรู้และสำรสนเทศไว้ให้ครบถ้วน กำรเรียนรู้และแบ่งปัน
เทคโนโลยีกับภำคอุตสำหกรรม และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กับชุมชนและผู้คนในกำรพัฒนำห้องสมุดเพื่อให้เป็นห้องสมุด
ส�ำหรับชำวสิงคโปร์ทุกคน

แหล่งข้อมูล

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
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แนวคิดใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ห้องสมุด
เลส วัตสัน
ที่ปรึกษาด้านห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้

บทน�า

คนมั ก ทึ ก ทั ก กั น เนื อ งๆ ว่ ำ สถำปนิ ก และมั ณ ฑนำกรเป็ น
ผู้รับผิดชอบกำรรื้อสร้ำงพื้นที่และอำคำร เมื่อบรรณำรักษ์หรือ
นักกำรศึกษำได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุง
หรือบูรณะ พวกเขำมักมอบควำมรับผิดชอบในโครงกำรให้อยู่
ในควำมดูแลของบรรดำมืออำชีพที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
มำกกว่ำ
ในควำมเป็นจริง สถำปนิกหรือมัณฑนำกรมีบทบำทในกำร
ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ ดั ง นั้ น ในกรณี ข อง
ห้องสมุด ควำมส�ำเร็จของโครงกำรท้ำยที่สุดแล้วจะขึ้นอยู่กับ
ควำมรู้และวิสัยทัศน์ของบรรณำรักษ์ผู้รับบริกำร (client
librarians) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเอง กำรเป็นผู้รับบริกำรใน

โครงกำรปรับปรุงหรือบูรณะไม่ใช่งำนที่ง่ำย เขำหรือเธอต้อง
ผสำนทุ ก สิ่ ง ที่ ต นทรำบเกี่ ย วกั บ วิ ช ำชี พ ของตนเองเข้ ำ กั บ
ข้อควรตระหนักเกี่ยวกับทิศทำงและแนวคิดที่อุบัติข้ึนทั่วโลก
รวมทั้งจะต้องใช้ควำมสร้ำงสรรค์ในกำรสังเครำะห์ปัจจัย
เหล่ำนี้ เป็น ‘วิสัยทัศน์แห่งอนำคต’ ที่อธิบำยและให้เหตุผล
สนั บ สนุ น ได้ เ มื่ อ ถู ก ท้ ำ ทำยด้ ว ยแนวคิ ด อื่ น และวิ สั ย ทั ศ น์
คู่แข่ง กำรใช้สิ่งที่เรียนรู้จำกอดีตและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจุบัน
เพื่ อ คำดกำรณ์ สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนำคตเป็ น หน้ ำ ที่ ท่ี เ สี่ ย ง
นอกจำกนี้ ควำมประหวั่นต่อควำมล้มเหลวอำจรุนแรงมำกจน
ผลักดันให้บรรณำรักษ์ผู้รับบริกำรเลือกรับเอำแนวทำงพื้นๆ
แต่ปลอดภัย ที่รังแต่จะสร้ำงควำมผิดหวังกับผู้สนับสนุน
โครงกำรและผู้ใช้อำคำร

ปรับปรุงและเรียบเรียงจำกบทควำมเรื่อง “ห้องสมุดและพื้นที่กำรเรียนรู้ที่เหนือกว่ำ: ทิศทำงและแนวคิด” (Better Library and
Learning Space - Trends and Ideas) เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในงำนประชุมวิชำกำร TK Forum 2017
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บทควำมนีอ้ ภิปรำยเกีย่ วกับอุปสรรคท้ำทำยทีเ่ กิดกับห้องสมุด
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทิศทำงและแนวคิดที่อุบัติขึ้น
เกีย่ วกับกำรพัฒนำพืน้ ทีห่ อ้ งสมุดเพือ่ ตอบสนองอุปสรรคท้ำทำย
เหล่ำนั้น ซึ่งจะสร้ำงพื้นฐำนในกระบวนกำรคิดใคร่ครวญถึง
ลักษณะทีเ่ ป็นไปได้ของห้องสมุดกำยภำพแห่งอนำคต (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
มิได้ครอบคลุมแนวคิดหลำกหลำยทีน่ ำ� เสนอโดยผู้แต่งจ�ำนวน
มำกมำยในหนังสือเล่มดังกล่ำว

ความเป็นมา

ไม่น่ำกังขำเลยว่ำสิ่งแวดล้อมและพัฒนำกำรของห้องสมุดใน
สหรำชอำณำจักรและประเทศอืน่ ๆ ประสบกับภำวะยำกล�ำบำก
เนื่องจำกวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2551 ในช่วง 15 ปีแรก
ของศตวรรษนี้ เกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเงินอย่ำงรุนแรง
จำกควำมรุ ่ ง เรื อ งสู ่ ก ำรล่ ม สลำย ซึ่ ง ลดทอนควำมพร้ อ ม
ด้ำนทรัพยำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำครัฐ ก่อผลกระทบ
อย่ำงใหญ่หลวงต่อห้องสมุดประชำชน
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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�ำถำมเกีย่ วกับควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำรงไว้ซงึ่ ห้องสมุดกำยภำพ
ด้วย
อย่ำงไรก็ตำม เมือ่ พิจำรณำรำยงำนทีป่ รำกฏในสือ่ สิง่ พิมพ์และ
โทรทั ศ น์ ใ นช่ ว งไม่ กี่ ป ี นี้ ปั จ จั ย กำรเงิ น กำรคลั ง ดู จ ะเป็ น
อุปสรรคท้ำทำยหนึ่งเดียวที่ส่งผลรุนแรงที่สุดต่อห้องสมุดใน
สหรำชอำณำจักร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ห้องสมุดประชำชนระดับ
ท้องถิ่นขนำดเล็ก ถึงแม้ห้องสมุดเหล่ำนี้จะยังไม่ได้ปิดตัวลง
แต่ก็ได้รับเงินสนับสนุนลดลงโดยเฉลี่ยถึง 7% ระหว่ำงปี
พ.ศ. 2551 - 2552 และปี พ.ศ. 2554 - 2555 (LAMPOST,
2013) จนตกอยู่ภำยใต้แรงกดดันเข้ำใกล้กำลอวสำนมำกขึ้น
เรื่อยๆ แต่รำยงำนในสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ก็ระบุด้วยว่ำ
ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลำ 50 ปีที่
ผ่ำนมำ ซึ่งสอดคล้องกับกำรที่กลุ่มต่อต้ำนกำรปิดห้องสมุด

หรือกำรจ�ำกัดกำรให้บริกำรห้องสมุดคัดค้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
ห้องสมุดจำกบทบำทของคลังเก็บหนังสือและพืน้ ทีเ่ พือ่ กำรอ่ำน
(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
ประกำรหนึง่ ทีก่ ำรเติบโตอย่ำงมโหฬำรของทรัพยำกรสำรสนเทศ
บนอินเทอร์เน็ตมีต่อห้องสมุด คือไม่เพียงสำรสนเทศจะเป็น
งำนหลักของห้องสมุดและผู้ใช้บริกำรห้องสมุดจะต้องกำรและ
ปรำรถนำจะเข้ำถึงสำรสนเทศ แต่ทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำว
ได้ ส ร้ ำ งโอกำสส� ำ หรั บ กำรเรี ย นรู ้ ส ่ ว นบุ ค คลตำมอั ธ ยำศั ย
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
นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ปิดตัว แต่จะต้องเหมำะสมกับอนำคตซึง่ ยัง
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

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

57

คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับการเรียนรู้

ตลอดมำ ห้ อ งสมุ ด เป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ กำรเรี ย นรู ้ ซึ่ ง สนั บ สนุ น
กำรท่องไปของบุคคลในโลกแห่งสำรสนเทศและควำมรู้ที่
ทรัพยำกรห้องสมุดบรรจุไว้ นอกจำกนี้ ห้องสมุดยังเป็นพื้นที่
เพื่ อ กำรเรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ นั ก วิ จั ย และส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นในฐำนะ
นักวิจยั ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ำรใช้ทรัพยำกรห้องสมุดเพือ่ ให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และวิ ธีก ำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรไม่ ว ่ ำ จะผ่ ำ น
เอกสำรแจกผู้ใช้บริกำรหรือผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมเฉพำะก็
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของงำนห้องสมุด บทบำทนี้พัฒนำไปพร้อม
กับกำรเติบโตของทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ (e-resources)
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โดยห้องสมุดท�ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำสำรสนเทศ (information
brokers) ด้วย
ลักษณะดังกล่ำว ห้องสมุดจึงเป็นส่วนหนึง่ ในโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
กำรเรียนรู้ระดับชำติและระดับนำนำชำติอยู่แล้ว อย่ำงไรก็ตำม
ห้องสมุดยังแสดงบทบำทได้อีกมำกในกำรเรียนรู้ของชุมชน
สังคมและบุคคล ผ่ำนกำรพัฒนำกำรสนับสนุนผู้เรียนและกำร
เรียนรู้ของพวกเขำในห้องสมุดกำยภำพและห้องสมุดเสมือน
(physical and virtual library) ควำมเข้ำใจในกำรสนับสนุน
กำรเรียนรู้ซึ่งก้ำวล�้ำกว่ำกำรให้เพียงค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้

ห้องสมุดเป็นก้ำวส�ำคัญก้ำวแรกในกำรแสดงบทบำทที่ย่ิงใหญ่
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
คล้ ำ ยคลึ ง อย่ ำ งยิ่ ง กั บ โมเดลกำรเรี ย นรู ้ ข องเดวิ ด คอล์ บ
(David Kolb) (1984) ที่เชื่อว่ำกำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ผ่ำนระยะไตร่ตรอง (reflection) เพื่อ
เรี ย นรู ้ จ ำกประสบกำรณ์ นั้ น รวมทั้ ง เพื่ อ วำงแผนและรั บ
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

ทรัพยำกรภำยในสถำนที่ (outside-in library) ได้กลำยสภำพ
เป็นห้องสมุดซึง่ ช่วยให้ผ้ใู ช้สำมำรถกลำยเป็นผู้สร้ำงทรัพยำกร
รวมทั้งน�ำเสนอผลิตภัณฑ์บริกำรให้พร้อมใช้ได้ทุกแห่งโดย
ไม่จ�ำกัดเพียงภำยในอำคำร (inside-out library)
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีได้กลำยเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรเข้ำถึงและกำรบริหำรสำรสนเทศ
รวมทั้งกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ เรำก�ำลังก้ำวสู่ระยะถัดไป
ในกำรรู้ดิจิทัล สื่อ และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม (participatory culture) (Jenkins, 2013) และต้องคิดทบทวน
เกีย่ วกับกำรให้บริกำรห้องสมุดและพืน้ ทีเ่ พือ่ กำรเรียนรู้ ซึง่ เป็น
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) ระบุวำ่ กำรเปลีย่ นผ่ำนทำงสังคม ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง
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) ที่เรำใช้สอนได้
รับข้อมูลจำกแนวทำงกำรสอนในยุคอุตสำหกรรม
พิงค์ตระหนักถึงกำรเปลีย่ นแปลงทำงสังคมขนำนใหญ่ครัง้ ใหม่
ในช่วงปีแรก ๆ ของศตวรรษที่ 21 ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกับกำรก�ำเนิด
ของสังคมมโนทัศน์ (conceptual society) ซึง่ หมำยถึงสังคม
ที่ให้คุณค่ำกับลักษณะบุคคล เช่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
ควำมเห็ น อกเห็ น ใจ ว่ ำ เป็ น ทรั พ ย์ ส ่ ว นบุ ค คลและทรั พ ย์
ส่วนรวมของสังคม สังคมมโนทัศน์เป็นกำรสอดประสำน
ระหว่ำงศักยภำพด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และสมรรถนะในกำรสร้ำง
วิถีคิดและแนวคิดใหม่ๆ (new thinking and ideas)
ซึ่งกอปรกันเป็นพื้นฐำนใหม่ส�ำหรับกำรมีส่วนร่วมของบุคคล
ในสั ง คมโลกและส� ำ หรั บ ศั ก ยภำพในกำรแข่ ง ขั น ของชำติ
(global individual participation and national
competitiveness) หรือ “เศรษฐกิจระบบคิด” (idea economy)
กำรทบทวนวิธีกำรที่จะปฏิวัติระบบกำรศึกษำจำกกำรเน้น
กำรเรียนกำรสอนไปสู่กำรช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำทักษะ
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พื้นฐำนก็เป็นสิ่งท้ำทำย กำรคิดอย่ำงจริงจังเกี่ยวกับห้องสมุด
และพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่อำศัยกำรตระหนักถึง
ธรรมชำติทเี่ ปลีย่ นแปลงในกิจกรรมต่ำงๆ ของทัง้ ครูผสู้ อนและ
ผู้เรียน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ำบริกำรและทรัพยำกรถูกใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ฟรีแมน (Freeman) (2005) มองว่ำห้องสมุด
เป็น “ส่วนต่อขยำยของห้องเรียน” และสรุปว่ำ “พื้นที่ห้องสมุด
จะต้องกอปรด้วยศิลปะวิทยำกำรสอนแนวใหม่ รวมถึงวิธีกำร
แบบพึ่ ง พำและแบบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ (collaborative and
interactive modalities)”
ในช่วงไม่กปี่ มี ำนี้ มีกำรเน้นกระบวนกำรพัฒนำผูเ้ รียนด้วยกำร
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
จะสำมำรถสร้ำงคุณปู กำรอย่ำงแท้จริงต่อกำรเรียนรูท้ เี่ หมำะกับ
สังคมมโนทัศน์ ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 ด�ำเนินงำน

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)
ซึง่ กิจกรรมหลักในกำรสังสรรค์กนั ดังกล่ำวคือกำรสนทนำ และ
ดังที่เขำกล่ำวไว้ว่ำ
“การเรียนรู้ทุกประการเริ่มต้นที่การสนทนา”

ปฏิสมั พันธ์ไปสูม่ ติ ทิ ำงสังคมของกำรเรียนรู้ กำรสนทนำซึง่ เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญในปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ มี
บทบำทหลักในกิจกรรมกำรเรียนรู้ (และกำรสอน) ทั้งหมด
กำรสนทนำมิได้เกิดเพียงกับเพื่อนและครูผู้สอนเท่ำนั้น แต่ยัง
กินควำมถึงกำรสนทนำกับวัสดุกำรเรียนรู้ ทรัพยำกรและ
เทคโนโลยีต่ำงๆ ด้วย (โปรดดู Laurillard (2002) ส�ำหรับ
กรอบแนวคิดและกำรอภิปรำยเกีย่ วกับกำรสนทนำอย่ำงละเอียด)
นอกจำกนี้ กำรสนทนำยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในทฤษฎี
กำรเรียนรู้ปัจจุบันจ�ำนวนมำก รวมถึง แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (social constructivism) (กำรน�ำเสนอและ
อธิบำยของครูผู้สอน) แนวคิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
(constructionism) (กำรสนทนำกับตนเองซึ่งปรับเปลี่ยน
กรอบแนวคิ ด ของตั ว เรำ) และกำรเรี ย นรู ้ ใ นบริ บ ทจริ ง
(situated learning) (กำรร่วมสร้ำงควำมรู้ในสถำนกำรณ์ที่
เรำประสงค์ใช้ควำมรู้นั้น)

จริงๆ แล้ว ข้อควำมสำมัญที่ถูกละเลยได้ง่ำยนี้บ่งบอกแนวคิด
ซึ่งทรงอิทธิพลและส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวดที่เปิดโลกทัศน์ของเรำ
ว่ำ “สังคม” คืออะไร จำกมิติทำงสังคมของกระบวนกำร
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ควำมส�ำคัญของกำรสนทนำต่อกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพนั้น
ชั ด เจนทั้ ง ในบริ บ ททำงสั ง คมและบุ ค คล โอกำสส� ำ หรั บ
ห้องสมุดในฐำนะพืน้ ทีเ่ พือ่ กำรเรียนรู้ คือกำรมีส่วนร่วมในกำร
ปรับสมดุลใหม่นี้ อุปสรรคท้ำทำยคือกำรใช้สิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกที่เรำสร้ำงขึ้นและบริกำรที่เรำน�ำเสนอในห้องสมุดและ
พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงสมดุลใหม่ให้ระบบกำรศึกษำ
ซึ่งเน้นกำรสอนมำกเกินไป ห้องสมุดและพื้นที่กำรเรียนรู้
โฉมใหม่ ค วรจะสะท้ อ นควำมหลำกหลำยของรู ป แบบกำร
สนทนำเพื่ อ สร้ ำ งสมดุ ล ระหว่ ำ งกำรสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจผ่ ำ น
กระบวนกำรทำงสั ง คม และกำรสื บ ค้ น สำรสนเทศผ่ ำ น
กระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน ห้องสมุดควรสร้ำงบรรยำกำศ
และประสบกำรณ์ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้เรียนท้ำทำยและพัฒนำ
กรอบควำมเข้ำใจของพวกเขำผ่ำนกำรสนทนำในหลำยรูปแบบ
เท่ำที่จะเป็นไปได้ ทั้งจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไปจนถึง
กำรไตร่ตรองตำมล�ำพัง
นอกจำกนั้นกระบวนกำรที่บุคลำกรห้องสมุดมีส่วนร่วมในกำร
สนทนำและสร้ ำ งประสบกำรณ์ ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ
ประสิทธิภำพของพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ บรรณำรักษ์สำมำรถ
แสดงบทบำทส�ำคัญในกำรเรียนรู้ได้ เนื่องจำกพวกเขำมีควำม
เข้ำใจในทรัพยำกรห้องสมุด ซึง่ เป็นวัสดุพนื้ ฐำนในกระบวนกำร
เรียนรู้ และในขณะนี้ ควำมหลำกหลำยของประเภททรัพยำกร
กำรศึกษำแบบเปิด (open education resources) ก�ำลัง
ขยำยตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว (Bonk, 2009) จึงสร้ำงพื้นฐำนให้
บรรณำรักษ์ใช้ประโยชน์จำกทักษะหลักของพวกเขำได้เป็น
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อย่ำงดีในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรกำรเรียนรู้ (learning facilitators) ของห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้

ไม่ใช่เพียงความหลากหลายของการสนทนา แต่ยงั
รวมถึงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสนทนา

งำนวิ จั ย ด้ ำ นจิ ต วิ ท ยำกำรศึ ก ษำของโฮวาร์ ด การ์ ด เนอร์
(Howard Gardner) (2006, 1999, 1993) ชี้ให้เห็นว่ำปัญญำ
มิได้เป็นเอกทัศน์ (singular concept) และผู้เรียนทุกคนมี
มิติแห่งปัญญำของตนที่หลำกหลำย ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนจึงมี
ปัญญำในด้ำนที่ต่ำงกัน ประเด็นที่ชัดเจนจำกงำนวิจัยของเขำ
คือกำรมีอยูข่ องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและควำมต้องกำร
ของผู้เรียนที่มีควำมหลำกหลำยเป็นปกติวิสัย นอกจำกนี้ ยัง
มีกำรยอมรับว่ำกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบด้ำนอำรมณ์ด้วย
อำรมณ์ทำงบวกและทำงลบ เสริมหรือขัดขวำงกำรเรียนรู้ได้
เจนเซ่น (Jensen) (2005) เตือนพวกเรำว่ำอำรมณ์ไม่เพียงแต่
จะเป็นแรงผลักดันและอุปสรรคส�ำคัญในกำรเรียนรู้ แต่ยงั เกิด
ขึ้นตลอดเวลำ เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของเรำและแปรเปลี่ยน
ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ
สิ่งที่ประจักษ์ชัดอีกประกำรหนึ่ง คือธรรมชำติแห่งพลวัตของ
ควำมต้องกำรนั้นซับซ้อนเช่นเดียวกับอำรมณ์ เมื่อกอปรกับ
ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพและปัญญำ จะเกิดควำมซับซ้อนด้ำน
บริบทส่วนบุคคลในกระบวนกำรเรียนรู้ ที่ท�ำให้เรำต้องมุ่งมั่น
อย่ ำ งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ในกำรท� ำ ควำมเข้ ำ ใจเชิ ง ประสบกำรณ์ ว ่ ำ
สิ่งแวดล้อมแบบไหนอำจเสริมการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมแบบ

ไหนจะไม่เสริมกำรเรียนรู้ พื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ซึ่งเรำสร้ำงขึ้น
สำมำรถเสริมหรือขัดขวำงกำรเรียนรู้ ครูและนักจิตวิทยำชำว
อิตำเลียนนำมว่ำ โลริส มาลากุซซี่ (Loris Malaguzzi) เชื่อ
ว่ำเด็กๆ มีพัฒนำกำรผ่ำนปฏิสัมพันธ์ เริ่มจำกผู้ใหญ่ในชีวิต
ของพวกเขำ ได้แก่ ผู้ปกครองและครู ตำมด้วยเพื่อนของพวก
เขำ และสุดท้ำยคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวพวกเขำ 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) พืน้ ทีเ่ พือ่ กำรเรียนรูส้ ำ� หรับกำรใคร่ครวญและด�ำดิง่ ในห้วง
ควำมคิดอย่ำงเงียบเชียบ

ประเภทพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้แบบคร่ำวๆ นี้เป็นกรอบแนวคิด
ซึ่ ง มี ป ระโยชน์ ใ นกำรคิ ด ไตร่ ต รองถึ ง สิ่ ง ที่ ห ้ อ งสมุ ด แห่ ง
ศตวรรษที่ 21 จะสร้ำงขึ้นได้ ประเภทเหล่ำนี้มิได้เบ็ดเสร็จหรือ
ผูกขำด หำกแต่เป็นจุดเริม่ ต้นสูก่ ำรคำดกำรณ์ กำรต่อยอดและ
กำรผสมผสำน ขอบเขตของพื้นที่ประเภทสถำนพบปะชุมนุม
(marketplace type space) (ประเภทที่หนึ่งตำมกำรจ�ำแนก
ของริซโซ่) และพื้นที่ในศำสนสถำน (ประเภทที่ส่ีตำมกำร
จ�ำแนกของริซโซ่) รวมทั้งควำมสมดุลระหว่ำงพื้นที่เพื่อกำร
เรียนรูท้ งั้ สองประเภทอำจจะผันแปรไปตำมห้องสมุดแต่ละแห่ง
กำรค�ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงพื้นที่ประเภทต่ำงๆ หมำยถึง
กำรพิจำรณำขอบเขตพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้ทำงสังคมประเภทที่
หนึ่งและประเภทที่สองซึ่งจอแจและก�ำลังเป็นที่นิยมตำมห้อง
สมุดหลำยแห่งในสหรำชอำณำจักร เมือ่ เปรียบกับพืน้ ทีเ่ พือ่ กำร
เรียนรู้ประเภทที่สำมและประเภทที่สี่ในห้องสมุดแบบดั้งเดิม
(traditional library) ควำมเป็นจริงด้ำนควำมคำดหวังของ
ผู ้ ใ ช้ บ ริก ำรห้ อ งสมุ ด ที่แ ปรเปลี่ย นไปและแนวคิด ด้ ำ นกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงจำกพื้นที่
ประเภททีส่ ำมและประเภททีส่ ใี่ ห้กลำยเป็นพืน้ ทีป่ ระเภททีห่ นึง่
และประเภทที่สอง
แลงเคส (Lankes) (2013) แสดงออกซึง่ แนวคิดนีอ้ ย่ำงชัดเจน
ว่ำ “ห้องสมุดที่ดีเลิศในปัจจุบันล้วนแต่ก�ำลังแปลงโฉมจำก
อำคำรเงียบงันซึ่งมีห้องให้ใช้เสียงดังได้หนึ่งหรือสองห้อง เป็น
อำคำรที่จอแจซึ่งมีห้องห้ำมใช้เสียงหนึ่งห้อง ห้องสมุดเหล่ำนั้น
ก�ำลังเปลีย่ นแปลงจำกอำณำจักรของบรรณำรักษ์เป็นอำณำจักร
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ส�ำเร็จน้อยทีส่ ดุ คือพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้
บริกำรและไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับควำมต้องกำรระยะสั้นที่
แปรเปลี่ยนได้

ความหลากหลายและความยืดหยุ่น

ของชุมชน” ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ ประสบความสำาเร็จ
จะต้องมีควำมสมดุลระหว่ำงพื้นที่ประเภทต่ำงๆ ซึ่งตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชนที่ใช้บริกำร อย่ำงไรก็ตำม ห้องสมุด
แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประสบความสำาเร็จอย่างแท้จริงจะมี
พลวัตที่สมดุลซึ่งท�ำได้เกินกว่ำควำมคำดหวังและปรับตัวตำม
วัฏจักรกำรใช้งำนตลอดทัง้ ปีเพือ่ ตอบสนองควำมต้องกำรทีเ่ กิด
ขึ้นในแต่ละช่วงเวลำได้
ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัด คือควำมต้องกำรพื้นที่อ่ำนหนังสือที่
เงียบเชียบซึ่งเพิ่มขึ้นในหมู่องค์กรกำรศึกษำระหว่ำงกำรสอบ
เมือ่ เทียบกับควำมต้องกำรพืน้ ทีส่ ำ� หรับกำรอ่ำนหนังสือร่วมกัน
ระหว่ำงกำรท�ำโครงกำร กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
อำจท�ำได้ง่ำยโดยเพียงกดสวิตช์เปลี่ยนสีของพื้นที่ กำรเปลี่ยน
หลอดไฟหรือกำรติดตั้งโครงสร้ำงหรือฉำกกั้นแบบกึ่งส่วนตัว
(semi-private structures or partitions) เพื่อสร้ำงควำม
เป็นส่วนตัว หรือพื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมกลุ่มซึ่งป้องกันกำร
รบกวนกิจกรรมของผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่ซึ่งประสบควำม
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จำกมุมมองกำรเรียนรู้ พื้นที่ประเภทต่ำงๆ ซึ่งค�ำนึงถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสนทนำและปัจจัย
ด้ำนอำรมณ์ แทนที่เรำจะละเลยมิติเหล่ำนั้น เรำกลับจะต้องใช้
แนวทำงใหม่สสู่ งิ่ ทีเ่ รำให้บริกำรในห้องสมุดและวิธกี ำรน�ำเสนอ
บริกำรนั้น ควำมหลำกหลำยของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ในกลุ่มผู้ใช้บริกำรห้องสมุดเกิดจำกควำมต้องกำรของผู้เรียน
ที่มีควำมหลำกหลำยเป็นปกติวิสัย และควำมต้องกำรเหล่ำนี้
แปรผันตำมกำลเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ควำมหลำกหลำยนี้มิได้
หมำยถึ ง พื้ น ที่ แ ยกเป็ น สั ด ส่ ว นตำมประเภท แต่ ห มำยถึ ง
กำรตระหนักว่ำเรำเป็นสัตว์สงั คมทีย่ งั ประโยชน์ในแบบของเรำ
นอกจำกนี้ยังหมำยถึงกำรที่เรำสร้ำงกรอบควำมเข้ำใจภำยใต้
อิทธิพลของกรอบกำรสนทนำ ซึ่งครอบคลุมปฏิสัมพันธ์ที่เกิด
กับทรัพยำกรและเทคโนโลยี กำรฟัง กำรมีส่วนร่วม กำรสร้ำง
ประโยชน์ กำรไตร่ตรองและกำรสร้ำง สิ่งที่ห้องสมุดจะต้อง
ท� ำ เพิ่ ม ขึ้ น คื อ กำรส่ ง เสริ ม กระตุ ้ น และสนั บ สนุ น ผู ้ ส ร้ ำ ง
องค์ควำมรู้แห่งอนำคต กำรผันตัวจำกกำรเน้นพื้นที่ห้องสมุด
ไปสู่กิจกรรมของประชำชนในฐำนะผู้เรียนและผู้สร้ำง ภำยใต้
บริบทแห่งยุคมโนทัศน์ที่ก�ำลังเติบโตท�ำให้เรำไม่เพียงจะต้อง
เข้ำใจว่ำผู้คนเรียนรู้อย่ำงไร แต่จะต้องเข้ำใจด้วยว่ำพื้นที่ที่เรำ
สร้ำงขึ้นจะรองรับกำรเรียนรู้ของพวกเขำได้อย่ำงไร

เทคโนโลยีและห้องสมุด

ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ห้องสมุดได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริม
ประสิทธิผลเชิงปฏิบัติกำรด้วยกำรรับเอำระบบสำรสนเทศซึ่ง
ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนและบริกำรของห้องสมุดด�ำเนินไปอย่ำง
อัตโนมัติ โดยเน้นกำรจัดหำ กำรบริหำรจัดกำรและกำรเผย
แพร่ทรัพยำกร จนถึงกำรขยำยขอบเขต (ทีไ่ ม่ใคร่สมบูรณ์แบบ
นัก) ไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดิจิทัล ในทำงกลับกัน
กำรใช้เทคโนโลยีกบั พืน้ ทีห่ อ้ งสมุดค่อนข้ำงถูกละเลย กำรสร้ำง
ระบบฮำร์ดแวร์ กำรสร้ำงระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์บริกำร
ตนเอง กอปรกับกำรลงทุนในป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ (electronic
signage) และจอแสดงผล (display screen) เป็นมิติที่
เด่นชัดทีส่ ดุ ของพืน้ ทีท่ มี่ กี ำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำง แนวคิด
เกี่ยวกับศูนย์ประเภทต่ำงๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(IT commons) และศูนย์สำรสนเทศ (Information Commons) (Watson and Anderson, 2008) ได้วิวัฒน์ไปสู่
กำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเชื่อมโยงผ่ำนเครือข่ำยที่เรียง
ซ้ อ นกั น ดั ง ที่ พ บในมหำวิ ท ยำลั ย ส่ ว นใหญ่ แ ละห้ อ งสมุ ด
ประชำชนหลำยแห่ง ซึ่งท�ำให้นึกถึงฟำร์มเลี้ยงไก่แบบกรงตับ
(battery chicken style farms) สิ่งแวดล้อมที่ไม่น่ำอภิรมย์
เช่นนี้ นับว่ำยังห่ำงไกลจำกบรรยำกำศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ซึง่ บรรยำยไว้ในส่วนทีแ่ ล้วของบทควำมนี้ กำรเสริมเทคโนโลยี
ในพืน้ ทีห่ อ้ งสมุดเดิมหรือแม้กระทัง่ ทีส่ ร้ำงขึน้ ใหม่โดยมำกแล้ว
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) กำรประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ (cloud computing)
เครือข่ำยทำงสังคม (social web) อุปกรณ์สวมใส่ (wearable
devices) หุ่นยนต์ (robots) ปัญญำจักรกล (machine
intelligence) หรือผลิตภัณฑ์นำโนเทคโนโลยี (products of
nanotechnology) จะส่งผลอย่ำงไรต่อห้องสมุด และปัจจัย
ใด (ถ้ำมี) อำจสร้ำงอนำคตที่สดใสกว่ำส�ำหรับห้องสมุดแห่ง
อนำคต? รำยกำรสั้ น ๆ ที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว นเหล่ ำ นี้ เ ป็ น เพี ย ง
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
เรำจะยังต้องกำรบุคลำกรส�ำหรับกำรให้คำ� ปรึกษำและกำรตอบ
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ค�ำถำมในห้องสมุดอยู่หรือไม่ พัฒนำกำรนี้และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จะผลักดันให้เรำต้องก้ำวจำกเพียงกำรรับเอำมำใช้หรือกำรปรับ
ตัว ไปสู่กำรยอมรับและกำรสร้ำงควำมกลมกลืนกับเทคโนโลยี
สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือคอมพิวเตอร์จะสำมำรถซ่อมแซมตัว
เอง ท�ำส�ำเนำตัวเอง และพัฒนำตัวเองได้ในอนำคตอันใกล้
ท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลงยกก�ำลังสองยิ่งท้ำทำย ผลสืบเนื่องของ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้และควำมล้มเหลวของเรำใน
กำรเห็นภำพกำรเปลีย่ นแปลงยกก�ำลังสอง คือกำรทีเ่ ทคโนโลยี
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มีผลกระทบส�ำคัญต่อทุกมิติชีวิตอย่ำงมหำศำลและไม่คำดฝัน
รวมทั้ ง ห้ อ งสมุ ด และกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบรรณำรั ก ษ์ กำร
เปลีย่ นแปลงน�ำมำซึง่ ควำมไม่แน่นอนและชีใ้ ห้เห็นว่ำเรำจะต้อง
ทบทวนถึงขั้นฐำนรำกเกี่ยวกับรูปแบบและหน้ำที่ของห้องสมุด
ในฐำนะพื้นที่ รวมถึงค�ำถำมส�ำคัญว่ำ ‘ท�ำไมผู้คนจึงเลือกไป
ห้ อ งสมุ ด ’ กำรตอบค�ำ ถำมนี้ภ ำยใต้ บ ริบ ทของเทคโนโลยี
ห้องสมุดจะต้องประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงห้องสมุดและ
เทคโนโลยีอย่ำงใกล้ชิด

ห้องสมุดคือเทคโนโลยี

“เทคโนโลยีคือสิ่งใดก็ตามที่ประดิษฐ์ขึ้นหลังจากคุณเกิด” –
อลัน เคย์ (Alan Kay)
ห้ อ งสมุ ด มั ก ตอบสนองต่ อ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำร
สื่อสำรด้วยกำรเชื่อมโยงกับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและบริกำร
ที่มีอยู่เดิมอย่ำงตื้นเขินเกินไป ส่วนใหญ่จะเป็นกำรรับเอำ
เทคโนโลยีมำใช้โดยมีกำรปรับตัวเพียงเล็กน้อย วิธีกำรนี้จะได้
ผลดีกบั เทคโนโลยีทมี่ บี ทบำทเฉพำะด้ำน 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
คือระบบเทคโนโลยีซงึ่ “กินขอบเขตมำกกว่ำฮำร์ดแวร์มนั ปลำบ
ครอบคลุ ม ถึ ง วั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ สถำบั น ทำงสั ง คมและ
กำรสร้ำงสรรค์ทำงปัญญำทุกประเภท” ไม่เพียงกอปรด้วย
เครื่ อ งมื อ ทั้ ง หมดที่ ถู ก ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น โดยมนุ ษ ยชำติ แต่ ยั ง

ครอบคลุ ม ระบบทั้ง หมดที่ท�ำ ให้ เ รำสำมำรถบริห ำรจัด กำร
พัฒนำและใช้เครื่องมือเหล่ำนี้ได้
เคลลียเ์ ชือ่ ว่ำในช่วงหลำยศตวรรษทีผ่ ำ่ นมำ อนุกรมเทคโนโลยี
ได้วิวัฒน์คู่ขนำนกับระบบชีววิทยำ จำกทัศนะนี้ ตัวห้องสมุด
เองก็เป็นเทคโนโลยี กล่ำวคือเป็นระบบภำยใต้อนุกรมเทคโนโลยี
ซึ่งอุบัติขึ้นเพื่อสร้ำงกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
เช่น ศิลำจำรึก ต้นฉบับที่เขียนด้วยลำยมือ ตัวอักษรตีพิมพ์
สิ่งประดิษฐ์ดิจิทัล และวัสดุสื่อประสม ดังนั้น ค�ำถำมที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นส�ำหรับห้องสมุดคือรูปแบบถัดไปของเทคโนโลยีจะเป็น
อย่ำงไร ค�ำถำมดังกล่ำวมีนัยมำกกว่ำเพียงกำรพิจำรณำถึง
กลวิธขี องห้องสมุดในกำรรับเอำเทคโนโลยีมำใช้และปรับตัวให้
เข้ำกับเทคโนโลยี สิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับห้องสมุดคือกำรผสำน
และกำรสร้ำงควำมกลมกลืน กับเทคโนโลยีผนวกกับจินตนำกำร
เพื่อน�ำพำเทคโนโลยีที่เรำเรียกกัน ณ ตอนนี้ว่ำ ‘ห้องสมุด’ ไป
สู่ย่ำงก้ำวต่อไป แทนที่จะคงสถำนะเดิมที่ห้องสมุดเพียงแค่
สร้ำงควำมเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเท่ำนั้น
หนึ่งในทิศทำงของอนุกรมเทคโนโลยีของเคลลีย์ คืออนุกรมฯ
นั้นวิวัฒน์ไปพร้อมกับกำรสร้ำงโอกำสที่เพิ่มขึ้น นั่นคือ โอกำส
ในกำรพัฒนำมนุษย์ ผ่ำนกำรเพิ่มศักยภำพทำงปัญญำและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผลทีต่ ำมมำคือทำงเลือกทีเ่ พิม่ ขึน้ เคลลีย์

Wired เป็นเว็บไซต์ชั้นน�ำซึ่งรำยงำนข่ำวสำรเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งผลที่ปัจจัยเหล่ำนี้มีต่อแวดวงธุรกิจ
กำรแสวงหำควำมบันเทิง กำรสื่อสำร วิทยำศำสตร์ กำรเมืองและวัฒนธรรม – ผู้แปล
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เชื่อว่ำ “เรำ [ในฐำนะมนุษย์] ต้องกำรทำงเลือกที่หลำกหลำย
ครบถ้ ว นซึ่ ง อนุ ก รมเทคโนโลยี ส ร้ ำ งขึ้ น ในกำรปลดปล่ อ ย
ศักยภำพของพวกเรำให้ถึงที่สุด” ในทัศนะของเขำเรำควรจะ
“ลงมือเพิ่มทำงเลือกเสมอ” แนวคิดเช่นนี้ช่วยให้มุมมองใหม่
เกี่ยวกับห้องสมุดในฐำนะระบบเทคโนโลยี ซึ่งน�ำเรำให้ก้ำวพ้น
จำกกำรยึดติดกำรใช้เทคโนโลยีไปสู่กำรเน้นที่ผู้ใช้บริกำรและ
บุคลำกรห้องสมุด กำรยึดติดแนวทำงเดิมมีแนวโน้มจะน�ำไป
สู่กำรรับเอำเทคโนโลยีมำใช้แต่เฉพำะเมือ่ มีควำมปลอดภัย แต่
แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว กำรผสำนและกำรสร้ ำ งควำมกลมกลื น กั บ
เทคโนโลยีขององค์กรใดๆ ควรจะต้องมุ่งไปสู่อนำคตและ
สอดคล้องเป็นหนึง่ เดียวกับกรอบกลยุทธ์ขององค์กร เทคโนโลยี
จะต้องเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กรและจะต้อง
ถูกบูรณำกำรเข้ำกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดังที่แสดงใน
แผนภำพด้ำนล่ำง
บุคคล
บุคลำกรและสมำชิก

เทคโนโลยี
แพร่หลำยและกลมกลืน
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สิ่งแวดล้อม
กำยภำพและเสมือน

กำรพิจำรณำปัจจัยเหล่ำนีไ้ ปพร้อมกันเพือ่ ทีจ่ ะสร้ำงควำมมัน่ ใจ
ว่ำปัจจัยต่ำงๆ จะท�ำงำนสอดประสำนกันและเพิ่มคุณค่ำซึ่งกัน
และกันแทนทีจ่ ะขัดกันเอง ตัวอย่ำงง่ำยๆ คือในอดีต ห้องสมุด
มักวำงเครื่องบริกำรตนเอง บนหรือใกล้กับโต๊ะยืม-คืนหนังสือ
ท�ำให้บริเวณนัน้ เกิดควำมแออัดและท�ำให้เกิดควำมไม่แน่ใจใน
กลุ่มบุคลำกรและสมำชิกห้องสมุดว่ำจะใช้สิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกชนิดใหม่เมื่อไหร่ หรือจะใช้หรือไม่ จะเห็นว่ำเพียงแค่
กำรวำงเครื่องมือชนิดใหม่ยังอำจส่งผลลบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ท�ำให้ผู้คนรู้สกึ สับสนได้ ดังนัน้ กำรคิดให้รอบด้ำนถึงเป้ำหมำย
องค์รวมที่แท้จริงของเทคโนโลยี กระบวนกำรที่เรำประสงค์ให้
เกิดขึ้นบนพื้นที่สร้ำงขึ้น และควำมคำดหวังที่เรำมีต่อบุคลำกร
และสมำชิกห้องสมุด จะเป็นตัวชี้ว่ำกำรตั้งเครื่องบริกำรตนเอง
ต้องให้ห่ำงจำกโต๊ะยืม-คืน และควรตั้งอยู่ ณ จุดแรกที่ผู้ใช้
บริกำรก้ำวเดินผ่ำนเข้ำสู่อำคำร รวมทั้งควรจะตั้งเครื่องบริกำร
ตนเองกระจำยตลอดทั่วทั้งอำคำร จะเป็นทำงออกที่ไม่เพียง
เสริมสิ่งแวดล้อมพื้นที่ แต่ยังท�ำให้กำรเลือกใช้เทคโนโลยีเป็น
ที่ ป ระจั ก ษ์ ต ่ อ สมำชิ ก และบุ ค ลำกรห้ อ งสมุ ด เนื่ อ งจำก
วัตถุประสงค์หลักของกลยุทธ์บูรณำกำรเทคโนโลยี คือกำร
สร้ำงพืน้ ทีห่ อ้ งสมุดซึง่ มีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้ เชิง
กำยภำพและเชิงเสมือน ท�ำให้ผใู้ ช้บริกำรมีทำงเลือกด้ำนบริกำร
ที่มีฐำนรำกจำกเทคโนโลยีซึ่งไม่เกะกะรกตำและบูรณำกำรเข้ำ
กับประสบกำรณ์ห้องสมุดอย่ำงไร้ที่ติ

แล้วพื้นที่ห้องสมุดซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี
อย่างกว้างขวางมีรูปลักษณ์อย่างไรในวันนี้?
ควำมแพร่หลำย
พื้นที่ห้องสมุดซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงในปัจจุบัน
มีกำรใช้ระบบเครือข่ำยทั้งแบบผ่ำนสำยเชือ่ มต่อ (wired) และ
แบบไร้สำย (wireless) อย่ำงแพร่หลำย ท�ำให้สมำชิกห้องสมุด
สำมำรถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่ำง ๆ ณ จุดใดก็ได้ภำยในพืน้ ที่
อุปกรณ์เชื่อมต่อบำงประเภทเป็นทรัพย์สินของห้องสมุด เช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซึ่งจัดวำงในรูปแบบที่หลำกหลำยส�ำหรับ
กำรใช้งำนของบุคคลและกลุม่ บุคคล แต่ทสี่ ำ� คัญไปกว่ำนัน้ คือ
อุปกรณ์หลำยประเภทเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด
กระแสกำรน�ำอุปกรณ์ของตนเองมำห้องสมุด (Bring Your
Own Device หรือ BYOD) ที่แพร่หลำยในแวดวงอุดมศึกษำ
และกำรให้บริกำรยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดให้
อิ ส ระแก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ำรสำมำรถน� ำ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ กพำ
แท็บเล็ตและสมำร์ทโฟนมำใช้ท�ำงำนในห้องสมุด กำรเปลี่ยน
แปลงจำกกำรบังคับให้ผใู้ ช้บริกำรห้องสมุดต้องใช้คอมพิวเตอร์
ตัง้ โต๊ะ “ของ” ห้องสมุดนีไ้ ด้รบั กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี แนวทำง
เช่นนี้สะท้อนถึงธรรมชำติด้ำนบุคคลของเทคโนโลยี และท�ำให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท�ำงำนด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พวกเขำ
พึงใจและเข้ำถึงหน่วยเก็บข้อมูลผ่ำนระบบคลำวด์ส่วนตัวได้
ทันใดตำมเวลำจริง

“สิ่งที่บุคคลจะได้รับจากอุปกรณ์ตกยุคในห้องสมุดประชาชน
ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์คัดกรองบังคับ และไร้ซึ่งโอกาสสำาหรับการ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลจะหมองไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่บุคคล
จะทำาได้ด้วยคอมพิวเตอร์ที่บ้านซึ่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
อิสระ มีความแรงสูงและเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา” – เจนคินส์
(Jenkins) (2013)
สิ่งที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือกำรใช้อุปกรณ์เหล่ำนี้จะท�ำให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกสถำนที่ท�ำงำนของพวกเขำภำยใน
ห้องสมุดและสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมำะสมที่สุดกับควำมต้องกำร
ของพวกเขำได้ อย่ ำ งไรก็ ต ำม ศั ก ยภำพกำรย้ ำ ยเคลื่ อ น
ต�ำแหน่งกำรใช้งำนในห้องสมุดยังคงถูกจ�ำกัดโดยควำมจ�ำเป็น
ด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งจ่ำยไฟ ห้องสมุดซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยี
อย่ำงกว้ำงขวำงพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เป็นอย่ำงดีจะ
ต้องมีโครงข่ำยไฟฟ้ำใต้ดนิ และเต้ำรับจ่ำยไฟติดตัง้ บนโต๊ะหรือ
ข้ำงโซฟำ นอกจำกนี้ ห้องสมุดอำจจะส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
อย่ำงแพร่หลำยด้วยบริกำรให้ยืมอุปกรณ์พกพำส�ำหรับใช้งำน
ได้ ทุ ก พื้ น ที่ ภ ำยในตั ว อำคำร รวมทั้ ง กำรจั ด หำอุ ป กรณ์
บำงประเภทส�ำหรับสมำชิกชุมชนซึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์
เหล่ำนั้นก็ได้ ในอนำคต กำรเพิ่มทำงเลือกด้ำนเทคโนโลยี
จะพึ่งพำกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีไร้สำย ซึ่งจะเกิดขึ้น
ในอนำคตอันใกล้ รวมทั้งอุปกรณ์สวมใส่พกพำ (mobile
wearable devices) ซึ่งก�ำลังกลำยเป็นวิถีใหม่
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บรรณำรั ก ษ์ มั ก เป็ น ผู ้ รั บ เอำเทคโนโลยี ก ลุ ่ ม แรกเสมอมำ
(ตัวอย่ำงเช่น ใช้บัตรเจำะรูและไมโครฟิล์ม ระบบกำรออกเลข
หนังสือ กำรจัดท�ำดัชนี และกำรอนุรักษ์หนังสือพิมพ์ ในช่วง
ต้นทศวรรษ 1960) และบทบำทที่เด่นชัดของห้องสมุดในกำร
ตรวจสอบและกำรจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนัน้ กำรใช้งำน
กระดำนอั จ ฉริ ย ะสำมมิ ติ (3D smart boards) และ
มีเครื่องพิมพ์สำมมิติในห้องสมุดเป็นที่แรก จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้
บริกำรคำดหมำย

การบริหารจัดการเทคโนโลยี

เช่นเดียวกับระบบเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ห้องสมุดซึ่งมีกำรใช้
เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงในปัจจุบนั ประกอบด้วยทัง้ เทคโนโลยี
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ที่เพิ่งถือก�ำเนิดและที่เป็นต�ำนำน รวมถึงหนังสือ ห้องสมุดจะ
ด�ำเนินแนวทำงที่พิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพื่อสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงพื้นที่ส�ำหรับหนังสือและพื้นที่ส�ำหรับผู้ใช้บริกำร โดย
รับเอำกลยุทธ์ตำ่ งๆ เช่น กำรปรับปรุงคลังหนังสือประจ�ำปี และ
กำรก�ำจัดหรือยกเลิกรำยกำรที่ไม่มีผู้ใช้งำน ควำมรู้ที่ถี่ถ้วน
เกีย่ วกับกำรใช้งำนคลังหนังสือ (ตัวอย่ำงเช่น จำกสถิตกิ ำรยืม)
เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ในกำรให้ ข ้ อ มู ล ส� ำ หรั บ กำรด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ นี้
รวมทั้งเพื่อกำรต่อยอดกลยุทธ์ไปสู่นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
เชิ ง รุ ก อำทิ กำรใช้ ง ำนชั้ น หนั ง สื อ เปิ ด (open access
shelving) ชั้นหนังสือขนำดเล็ก (compact shelving) และ
คลังหนังสือแยกส่วน (remote book stores) เพื่อเพิ่มพื้นที่
ส�ำหรับผู้ใช้บริกำร

นอกจำกนี้ ทำงออกที่สร้ำงสรรค์ส�ำหรับกำรคงคลังหนังสือใน
ห้ อ งสมุ ด ควรจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ ด ้ ำ นเทคโนโลยี
ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้หนังสือเพื่อกั้นอำณำเขต (zones) ภำยใน
ห้องสมุด กำรใช้ก�ำแพงหนังสือเพื่อสร้ำงควำมเป็นส่วนตัวและ
กันเสียงรบกวน และกำรใช้หนังสือเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ
ภำยในห้องสมุด กำรรับเอำและกำรใช้งำนทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์และกำรสร้ำงข้อมูลดิจิทัล (digitization) ท�ำให้
ห้องสมุดทีม่ กี ำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงสำมำรถเพิม่ พืน้ ที่
ส�ำหรับประชำชนและขยำยขอบเขตทรัพยำกรห้องสมุดไป
พร้อมกันได้

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาคาร
และทรัพยากรภายในอาคาร

เทคโนโลยีอำจถูกฝังตัว (embedded) และถูกใช้เพื่อสร้ำง
กำรสนทนำที่ต่อเนื่องกับสมำชิกห้องสมุดในขณะที่พวกเขำ
เคลือ่ นจำกพืน้ ทีห่ นึง่ ไปยังอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ภำยในอำคำร ในระดับ
พื้น ฐำน ป้ ำ ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ อ ำจถู ก ใช้ เ พื่อ ให้ ข ้ อ มู ล ที่เ ป็ น
ประโยชน์ เกี่ยวกับตัวห้องสมุดกับผู้ใช้บริกำร รวมทั้งงำน
กิจกรรมที่จัดขึ้น นอกจำกนี้ ห้องสมุดบำงแห่งใช้รหัสบำร์โค้ด
สองมิติหรือคิวอำร์โค้ด (QR code) ที่ท�ำให้เข้ำถึงข้อมูลเชิงลึก
ได้จำกสมำร์ทโฟน หรือจุดให้บริกำรสำมำรถส่งข้อมูลสูอ่ ปุ กรณ์
พกพำผ่ำนระบบกำรเชื่อมต่อกับบลูทูธในขณะที่ผู้ใช้บริกำร
เดินผ่ำน จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive
displays) ซึ่ ง พั ฒ นำจำกเทคโนโลยี พื้ น ผิ ว (surface
technology) อำจถูกใช้เพื่อยกระดับป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ไปอีก

ขั้นโดยกำรติดตั้งบนโต๊ะอินเตอร์แอคทีฟ และเกิดเป็นวิธีใหม่
ในกำรรับประสบกำรณ์สำรสนเทศ ดังเช่นที่ใช้ในกำรศึกษำ
ทรัพยำกรประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น
ห้องสมุดหลำยแห่งใช้เทคโนโลยีสร้ำงแสงสว่ำง (lighting
technology) ในกำรเสริมภำพและอำรมณ์ (look and feel)
ของพื้นที่ห้องสมุด กล่ำวคือ กำรใช้ดวงไฟเพื่อปรับสีของพื้นที่
ในแต่ ล ะช่ ว งวั น จะมี อิ ท ธิ พ ลอย่ ำ งยิ่ ง ยวดต่ อ อำรมณ์ แ ละ
พฤติกรรม และเป็นทำงเลือกที่พึงปรำรถนำเมื่อเทียบกับกำร
ตกแต่งด้วยแสงสีตำยตัว (fixed color déécor) ในท�ำนอง
เดียวกัน ภำพกรำฟิกอำจถูกใช้ในกำรสร้ำงสิง่ แวดล้อมประเภท
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
ห้ อ งสมุ ด ของสมำชิ ก และวิ ธีก ำรปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์ อ� ำ นวย
ควำมสะดวกและกำรให้บริกำร ในกระบวนกำรนี้ เทคโนโลยี
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จะมีส่วนช่วยได้อย่ำงมำก ข้อมูลพื้นฐำนนั้นอำจรวบรวมและ
เข้ำใจได้งำ่ ย แต่ประสบกำรณ์ทแี่ ท้จริงของผูใ้ ช้บริกำรห้องสมุด
นั้นกลับซับซ้อนและเข้ำใจได้ยำก ควำมยุ่งยำกคือหำกเรำยึด
ติดกับควำมง่ำย เรำอำจแค่เก็บและวิเครำะห์ข้อมูล แต่หำกเรำ
มุ่งสร้ำงควำมเข้ำใจทีล่ กึ ซึง้ เกีย่ วกับผู้ใช้บริกำรของเรำและมอง
ลึกลงไป กำรวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องนั้นล้วนซับซ้อนและยุ่งยำก
โปรแกรม Big Data ซึ่งเป็นพัฒนำกำรด้ำนศักยภำพข้อมูล
ล่ำสุด ไม่เพียงมีศักยภำพในแง่กำรรวบรวมข้อมูลปริมำณ
มหำศำล แต่รวมถึงกำรใช้งำนตัวเทคโนโลยีเองผ่ำนชุดค�ำสั่ง
ซับซ้อน (complex algorithms) และอ�ำนำจกำรค�ำนวณที่
ทวีขึ้น ท�ำให้กำรวิเครำะห์และเข้ำใจข้อมูลลักษณะนี้ก�ำลังเริ่ม
เป็ น ไปได้ ส� ำ หรั บ ห้ อ งสมุ ด ซึ่ ง มี ก ำรใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ ำ ง
กว้ำงขวำง พัฒนำกำรนีช้ ว่ ยให้เรำท�ำควำมเข้ำใจกับ “ประสบกำรณ์
ห้องสมุด” ของผู้ใช้บริกำรได้ง่ำยขึ้น ลองจินตนำกำรดูว่ำ
หำกใช้อุปกรณ์พกพำในยุคปัจจุบันผสำนกับโปรแกรม Big
Data ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่แท้จริงเกี่ยวกับประสบกำรณ์
ห้องสมุดโดยรวบรวมข้อมูลตำมเวลำจริง (real time data)
กล่ำวคือ แทนที่จะเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต (กำรส�ำรวจเก็บ
ข้อมูล ณ ช่วงเวลำหนึ่ง แล้วน�ำมำวิเครำะห์) เทคโนโลยีใหม่
กลั บ ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ด� ำ เนิ น อยู ่ ต อนนี้ รวมทั้ ง กำร
วิเครำะห์และสังเครำะห์ผลกำรศึกษำด้วยโปรแกรม Big Data
จะท�ำให้เข้ำใจได้ทนั ทีว่ำผู้ใช้บริกำรรู้สกึ อย่ำงไรกับสถำนทีแ่ ละ
บริกำรของเรำ
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หุ่นยนต์ก�าลังเข้ามามีบทบาท

หำกกล่ำวถึงหุ่นยนต์กับผู้คน ผลตอบรับต่อแนวคิดอำจเป็น
ควำมรังเกียจหรือควำมไม่เชือ่ แต่หนุ่ ยนต์กำ� ลังเข้ำมำมีบทบำท
และจะถูกใช้ในห้องสมุดซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำง
หุน่ ยนต์เริม่ มีบทบำทแล้วในกำรจัดเก็บและสืบค้นหนังสือด้วย
เทคโนโลยีระบุตวั ตนด้วยคลืน่ ควำมถีว่ ทิ ยุ (radio frequency
identification หรือ RFID) แขนกลของหุ่นยนต์ (robotic
arms) ยังถูกใช้ในกำรวำงอุปกรณ์พักหนังสือบนสำยพำน
ในปัจจุบนั บรรณำรักษ์ยงั สืบค้นหนังสือด้วยเครือ่ งอ่ำน RFID
และอำจท�ำเช่นนีต้ อ่ ไปได้อกี ไม่นำน แต่อย่ำงน้อยก็นำนจนกว่ำ
หุน่ ยนต์เคลือ่ นทีร่ ะบบปฏิบตั กิ ำรแบบเดีย่ ว/แบบล�ำพัง (stand
alone mobile robot) ที่สืบค้นชั้นวำงหนังสือได้จะถือก�ำเนิด
ขึ้น เรำไม่อำจทรำบได้ถึงรูปแบบของหุ่นยนต์แห่งอนำคตและ
เวลำทีห่ ุ่นยนต์นนั้ จะเป็นทีย่ อมรับ แต่บรรณำรักษ์ในห้องสมุด
ซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงควรจะเริ่มคิดใคร่ครวญ
ได้แล้วว่ำพวกเขำหวังจะให้หุ่นยนต์ปฏิบัติงำนอะไร เพรำะ
บรรณำรักษ์ควรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดส�ำหรับผู้ใช้บริกำร
โดยพึ่ ง พำกำรใช้ ท รั พ ยำกรทั้ ง หมดที่ มี ใ นห้ อ งสมุ ด ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด อำร์เธอร์ ซี คลำร์ก (Arthur C. Clarke)
เคยกล่ำวไว้ว่ำ “ครูที่แทนที่ด้วยหุ่นยนต์ได้ก็ควรจะถูกแทนที่
ด้วยหุ่นยนต์” ในท�ำนองเดียวกัน บรรณำรักษ์คนใดก็ตำมที่
แทนที่ด้วยหุ่นยนต์ได้ก็ควรถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์เช่นกัน
เนื่องจำกว่ำบรรณำรักษ์มีงำนที่มีควำมหมำยมำกเกินกว่ำนั้น
ให้ท�ำ

ประสบการณ์จากพื้นที่กายภาพนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ

ควำมสร้ำงสรรค์เป็นหัวใจส�ำคัญของสังคมมโนทัศน์ ฟลอริดำ
(Florida) (2013) เผยในงำน “ชนชั้นสร้ำงสรรค์” (the
creative class) ของเขำว่ำ ตรงข้ำมกับควำมคำดหวังของเรำ
นักสร้ำงสรรค์ที่ตระหนักถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตยังคง
เห็นคุณค่ำของสถำนที่อยู่:
“กำรท�ำนำยถึงกำรสิ้นสูญของสถำนที่ไม่สอดคล้องเลยกับ
คนจ�ำนวนนับไม่ถ้วนที่ผมได้สัมภำษณ์ กลุ่มสนทนำที่ผมได้
สังเกตกำรณ์ รวมทัง้ งำนวิจยั เชิงสถิติ พบว่ำ สถำนทีแ่ ละชุมชน
เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งกว่ำที่เคยเป็นมำ... แม้ระบบเศรษฐกิจเอง
ก็ก่อตัวเพิ่มขึ้นรอบๆ กลุ่มคนในสถำนที่จริง”
แนวคิดนีช้ ถี้ งึ ควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำรงห้องสมุดไว้ในฐำนะพืน้ ที่
ทำงกำยภำพ กำรท�ำงำนกับกลุ่มสนทนำที่ชนชั้นสร้ำงสรรค์เข้ำ
ร่วมท�ำให้ฟลอริดำเชื่อว่ำสิ่งที่ส�ำคัญคือ ‘ประสบกำรณ์’
“ประสบการณ์กำาลังเข้ามาแทนที่สินค้าและบริการ เพราะ
ประสบการณ์กระตุน้ ทักษะตามธรรมชาติดา้ นความสร้างสรรค์
และเสริ ม ศั ก ยภาพด้ า นความสร้ า งสรรค์ รู ป แบบชี วิ ต ที่
กระตือรือร้นและมุ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์นี้กำาลังแพร่
ขยายและมีผลมากขึ้นในสังคม...”
บทควำมชื่ อ “เศรษฐกิ จ ประสบกำรณ์ ” (Experience
Economy) ของ ไพน์ และกิลมอร์ (Pine and Gilmore)

(1999) บรรยำยถึงพัฒนำกำรควำมต้องกำรของลูกค้ำจำก
โภคภัณฑ์ (commodities) สู่ผลิตภัณฑ์ (goods) บริกำร
(services) และที่สุดคือประสบกำรณ์ (experiences) ดังนั้น
กำรมอบประสบกำรณ์ห้องสมุดที่ดีเลิศนั้น ควรเป็นหนึ่งใน
เป้ำหมำยพื้นฐำนของห้องสมุดหรือกำรพัฒนำพื้นที่ห้องสมุด
ใดก็ตำม ประสบกำรณ์ที่ผู้ใช้บริกำรได้รับขึ้นอยู่กับคุณภำพ
ของพื้ น ที่ กำรจั ด วำงพื้ น ที่ แ ละบริ ก ำรที่ น� ำ เสนอในพื้ น ที่
เนือ่ งด้วยพืน้ ทีแ่ ละบริกำรแยกจำกกันไม่ได้และพึง่ พำอำศัยกัน
เมื่อใดก็ตำมที่พื้นที่และบริกำรถูกออกแบบและบริหำรจัดกำร
ให้ตอบสนองควำมคำดหวังได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ รวมทั้ง
ผันแปรตำมควำมคำดหวังที่เปลี่ยนไป ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
ประสบกำรณ์ที่ดีเลิศ
กำรท�ำให้อำคำรห้องสมุดเป็น “ประสบกำรณ์” เป็นทัศนะ
สดใหม่ทกี่ ดดันให้เรำใคร่ครวญเกีย่ วกับรูปลักษณ์และอำรมณ์
อย่ำงถี่ถ้วน งำนของ ริชาร์ด ฟลอริดา (Richard Florida)
แสดงให้เห็นว่ำสถำนที่ยังคงมีควำมส�ำคัญส�ำหรับผู้คนในยุค
มโนทั ศ น์ แ ละควำมส� ำ คั ญ ของอำคำรในฐำนะปั จ จั ย สร้ ำ ง
ประสบกำรณ์เป็นสิ่งที่มองข้ำมไม่ได้ นักออกแบบนำม คาริม
ราชิด (Karim Rashid) แสดงออกซึ่งแนวคิดนี้เป็นอย่ำงดีใน
แถลงกำรณ์ข้อที่ 43 จำกแถลงกำรณ์ 50 ข้อของเขำดังนี้:
“ประสบกำรณ์เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในกำรด�ำรงชีวิต
และที่แท้แล้ว ทั้งหมดที่มีคือกำรแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงมนุษย์ พืน้ ทีแ่ ละวัตถุ สำมำรถส่งเสริมหรือ
บั่นทอนประสบกำรณ์ได้” (www.karimrashid.com) วิถีคิด
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ดังกล่ำวพำเรำก้ำวข้ำมกำรให้บริกำรลูกค้ำไปสูค่ วำมจ�ำเป็นของ
ควำมรู้เกี่ยวกับผู้ที่ใช้สถำนที่ ซึ่งจะแปลงเป็นควำมเข้ำใจต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้ประสบกำรณ์ของพวกเขำและควำม
รู้สึกที่พวกเขำมีต่อประสบกำรณ์นั้น

ถ้อยค�าเกี่ยวกับบ้านหลังที่สาม

มีกำรเขียนถึงแนวคิดบ้ำนหลังที่สำม (the Third Place) ของ
โอลเด็นเบิร์ก (Oldenburg) (1999) อย่ำงมำกมำย:
“บ้านหลังที่สาม มิใช่ที่พำานักหรือที่ทำางานซึ่งเป็นเสมือนบ้าน
สองหลังแรก แต่เป็นสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ
หรือร้านอาหารเล็กๆ (café) ทีเ่ ราพบปะกับคนรูจ้ กั ในบรรยากาศ
ไม่เป็นทางการ สถานที่เหล่านี้ประกอบกันเป็น ‘หัวใจของพลัง
ทางสังคมของชุมชน’ เป็นสถานที่ซึ่งผู้คนไปเพื่อหาเพื่อนร่วม
สนทนาและการสนทนาที่มีชีวิตชีวา”
ควำมเสีย่ งในกำรประยุกต์ใช้โมเดลบ้ำนหลังทีส่ ำมกับห้องสมุด
คือกำรที่โมเดลกล่ำวถึงเพียงมิติทำงสังคม กำรมีเพื่อนร่วม
สนทนำและกำรสนทนำที่ดี แต่มิได้กล่ำวถึงกำรท�ำงำนอย่ำงมี
เป้ำหมำยและกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสนทนำ แนวคิดบ้ำนหลังที่
สำมในฐำนะปัจจัยกระตุ้นกำรพัฒนำนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนกำรและเป็นดัชนีช้ีวัดที่เป็นประโยชน์ อย่ำงไรก็ตำม
ห้องสมุดแห่งอนำคตต้องกำรโมเดลที่ผสำนแนวคิดบ้ำนหลังที่
สำมเข้ำกับผลิตภำพของบ้ำนหลังที่สอง คือที่ท�ำงำน และบ้ำน
หลังแรก คือที่พ�ำนัก ที่จริงแล้ว มิติส�ำคัญประกำรหนึ่งของ
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พื้นที่ห้องสมุดมักจะเป็นกำรสร้ำง “บ้ำนส�ำหรับอ่ำนหนังสือ”
(study home) ส�ำหรับผู้ใช้บริกำรที่ขำดพื้นที่ดังกล่ำว

ความเป็นจริงบางประการ

ฮิวจ์ แอนเดอร์สัน (Hugh Anderson) และข้ำพเจ้ำ (2008)
ได้ ท� ำ กำรส� ำ รวจสถำบั น กำรศึ ก ษำต่ อ เนื่ อ งและสถำบั น
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
พอใจโดยรวมต่อกำรจัดระบบแสง เรำกลับรู้สกึ ว่ำผลทีอ่ อกมำ
นี้ท�ำให้พลำดโอกำสในกำรเสริมผลลัพธ์ของพื้นที่ด้วยกำรใช้
ระบบแสงเพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจและกำรใช้สี ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในกำรสร้ำงอำรมณ์ที่จะส่งสัญญำณได้อย่ำงแยบคำย
ค�ำแนะน�ำของเรำคือควรพิจำรณำเรื่องระบบแสงให้มำกพอ
ไม่เพียงแต่ในแง่กำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำน แต่ยงั รวมถึงในด้ำน
กำรเพิ่มวิธีกำรเสริมผลด้ำนอำรมณ์ของพื้นที่

เนือ่ งจำกกำรอนุญำตให้นำ� อำหำรและเครือ่ งดืม่ แพร่หลำยมำก
ขึน้ ในห้องสมุดและพืน้ ทีเ่ พือ่ กำรเรียนรู้ ซึง่ เกิดเป็นวิถกี ำรสร้ำง
พื้นที่เพื่อคืนควำมสดชื่น (refreshment facilities) จึงควรมี
กำรด�ำเนินกำรเพือ่ ป้องกันกลิน่ รบกวนให้มำกทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะเป็น
ไปได้ กำรวำงแผนระบบระบำยอำกำศจึงควรจะค�ำนึงถึงปัจจัย
ด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มด้วย

แนวโน้มและความคิดเรื่องพื้นที่
พื้นที่เปิดโล่ง

ส�ำหรับโครงกำรสร้ำงอำคำรใหม่ แนวทำงสมัยใหม่ที่นิยมมำก
ที่สุดคือกำรสร้ำงพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่เปิดโล่งแก้ไขปัญหำควำม
ไม่แน่นอนบำงประกำรที่กล่ำวถึงในส่วนที่แล้ว รวมทั้งควำม
เป็นไปได้ในกำรแปลงโครงสร้ำงใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
กำรด�ำเนินงำนพื้นที่เปิดโล่งที่ประสบควำมส�ำเร็จสูงสุดคือกำร
ไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อพื้นที่เหล่ำนี้ เพื่อ
เลีย่ งกำรจรำจรทีไ่ ม่จำ� เป็นผ่ำนตัวอำคำร ซึง่ อำจเกิดจำกบันได
ที่วำงต�ำแหน่งไม่เหมำะสม หรือชั้นลอยที่ออกแบบวำงแผนไว้
อย่ำงอ่อนด้อย หรือช่องรับแสงครอบพื้นที่เปิดโล่งเพียงเพื่อ
ผลทำงสถำปัตยกรรม
พื้นที่เปิดโล่งซึ่งเสนอควำมเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตช่วยให้กำร
เตรียมรับสถำนกำรณ์อนำคตผิดพลำดได้ยำก แต่พนื้ ทีเ่ ปิดโล่ง
ก็ถูกวิจำรณ์ในเรื่องของเสียงรบกวนและกำรขำดควำมเป็น
ส่วนตัว ดังนั้นควำมรอบคอบในกำรเลือกและกำรจัดวำง
เฟอร์นเิ จอร์ รวมทัง้ กำรก�ำหนดต�ำแหน่งชัน้ หนังสือ จะช่วยเก็บ

กักเสียงรบกวนและสร้ำงพื้นที่กึ่งส่วนตัวได้ สิ่งส�ำคัญอีก
ประกำรหนึง่ คือพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งสร้ำงโอกำสส�ำหรับ “กำรออกแบบ
พื้นที่ใหม่” ได้ตลอดเวลำด้วยกำรเพิ่มโครงสร้ำงและเฟอร์นิเจอร์ใหม่ หรือกำรจัดวำงต�ำแหน่งใหม่ของเฟอร์นิเจอร์เดิม
(ค่อนข้ำงไม่ซับซ้อน) หรือชั้นหนังสือเดิม (ยุ่งยำกและใช้
ทรัพยำกรมำกกว่ำ) พื้นที่เปิดโล่งมีข้อดีในเรื่องของควำม
ยื ด หยุ ่ น แต่ ก็ ต ้ อ งมี ก ำรสร้ ำ งสมดุ ล ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ำรจั ด
อำณำเขตด้วย

พื้นที่เปิดโล่งเทียบกับพื้นที่ปิด

ในพื้นที่ซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงประเภทเปิดโล่ง
ลักษณะของพื้นที่จะก�ำหนดโดยเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประกอบ
และอุปกรณ์ และจะปรับเปลี่ยนได้ง่ำยด้วยกำรทดลองใช้งำน
พืน้ ที่ ปัจจุบนั นี้ กำรออกแบบห้องสมุดและพืน้ ทีเ่ พือ่ กำรเรียนรู้
ประสบกับแรงกดดันด้ำนกำรใช้งำนพืน้ ทีใ่ ห้ยดื หยุน่ ต่อแนวทำง
ปฏิบตั งิ ำนทีเ่ ปลีย่ นไปและกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ที่
ผ่ำนมำกำรผสำนควำมจ�ำเป็นด้ำนควำมยืดหยุ่นและกำรใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นไปอย่ำงตื้นเขิน เช่น กำรสร้ำงพื้นที่
ส�ำนักงำนเปิดโล่งใหญ่โตแต่อดั แน่นด้วยช่องกัน้ ฉำก (screened
off cells) น�ำไปสู่ควำมอึดอัดเบื่อหน่ำยและไม่มีควำมสุขของ
ผู้ใช้งำนพื้นที่นั้น
พื้นที่ห้องสมุดแบบเปิดโล่งสมัยใหม่อำจก่อปัญหำคล้ำยคลึง
กันหำกขำดควำมหลำกหลำยและกำรออกแบบภำยในอย่ำง
เหมำะสม ในทำงตรงกันข้ำม พื้นที่เปิดซึ่งได้รับกำรออกแบบ
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อย่ำงรอบคอบจะไม่เพียงยืดหยุ่นแต่จะสำมำรถรองรับควำม
หลำกหลำย กำรไหลเวียนของผู้ใช้งำนและควำมซับซ้อนได้
นอกจำกนี้ พื้นที่เปิดโล่งที่ดียังสร้ำงแรงบันดำลใจ แรงกระตุ้น
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น ควำมสนใจ โอกำสกำรเรียนรู้จำก

ผู้อื่น ส�ำนึกของควำมเป็นชุมชน รวมทั้งทำงเลือกและควำม
ตื่นเต้นในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ แผนภำพด้ำนล่ำง (Watson and
Anderson, 2008) แสดงกำรเปรียบเทียบระดับและควำม
ซับซ้อนของพื้นที่
เกิดควำมยุ่งยำกมำกที่สุด
เป็นนวัตกรรมมำกที่สุด

ควำมซับซ้อนในกำรให้บริกำร (complexity of provision)

(most dificult most innovative)

อเนกประสงค์
ขนำดเล็ก
(multi-functional
small scale)

ใช้งำนลักษณะเดียว
ขนำดเล็ก
(single purpose
small scale)

เกิดควำมยุ่งยำกน้อยที่สุด
เป็นนวัตกรรมน้อยที่สุด

(least dificult least innovative)
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อเนกประสงค์
ขนำดใหญ่
(multi-functional
large scale)

ใช้งำนลักษณะเดียว
ขนำดใหญ่
(single purpose
large scale)

ระดับกำรให้บริกำร (scale of provision)

แผนภำพแสดงให้เห็นว่ำพื้นที่เปิดโล่งขนำดใหญ่จะน�ำมำซึ่ง
ศักยภำพกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่เกิดต่อ
เนือ่ ง แต่กเ็ พิม่ ควำมยุง่ ยำกในกำรบริหำรจัดกำรด้วย โครงกำร
ใดก็ตำมจะต้องพิจำรณำแรงกดดันระหว่ำงควำมยุง่ ยำกในกำร
บริหำรจัดกำรกับศักยภำพกำรรองรับนวัตกรรม ณ ระยะ
วำงแผน พืน้ ทีซ่ งึ่ มีกำรใช้งำนเทคโนโลยีอย่ำงกว้ำงขวำงประเภท
เปิดโล่งมิได้เป็นโอสถครอบจักรวำล หำกไม่สำมำรถจัดหำ
ทรัพยำกรที่จ�ำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ได้ในอนำคต ก็
ไม่เกิดประโยชน์ที่จะสร้ำงควำมยืดหยุ่นให้กับพื้นที่ดังกล่ำว

ไว้ขำ้ งต้น พืน้ ทีแ่ ยกส่วนซึง่ สร้ำงขึน้ แล้วจะก�ำจัดได้ยำก จึงควร
ค�ำนึงถึงศักยภำพโครงสร้ำงในกำรท�ำหน้ำทีเ่ ป็นเฟอร์นเิ จอร์และ
ศักยภำพเฟอร์นเิ จอร์ในกำรท�ำหน้ำทีแ่ ยกสัดส่วนพืน้ ที่ ซึง่ สร้ำง
ควำมยืดหยุ่นในกำรออกแบบพื้นที่เปิดโล่งได้ดีกว่ำ ดังนั้น
ข้อแนะน�ำคือกำรลงทุนในเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประกอบและ
อุ ป กรณ์ เพื่ อ กำรสร้ ำ งสิ่ ง แวดล้ อ มภำยในและกำรแบ่ ง
อำณำเขตพื้นที่ (ดูส่วนถัดไป) จะเพิ่มโอกำสกำรรองรับควำม
ยืดหยุ่นในอนำคต

ดังนั้นในกำรเลือกพื้นที่เปิดโล่งเมื่อเทียบกับพื้นที่แยกส่วน
(cellular space) ค�ำถำมหลักที่ต้องพิจำรณำคือเรำปรำรถนำ
ให้กิจกรรมซึ่งพึ่งพำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนประเภทใด
ด�ำเนินต่อไปในอนำคต หรือกิจกรรมใดต้องแยกพื้นที่ด้วย
เหตุผลอื่น เพรำะถึงแม้ว่ำควำมยืดหยุ่นจะเป็นลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ ข องพื้ น ที่ แ ละรองรั บ กำรสร้ ำ งนวั ต กรรมและ
กำรทดลอง ท�ำให้พื้นที่รับสถำนกำรณ์ในอนำคตได้ แต่ควำม
ยื ด หยุ ่ น ก็ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ต้ น ทุ น ควำมยุ ่ ง ยำกที่ ไ ม่ สิ้ น สุ ด ในกำร
บริหำรจัดกำรได้ด้วยเช่นกัน

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
พืน้ ทีเ่ ปิด พืน้ ทีแ่ ต่ละส่วนก็สำมำรถเกิดขึน้ ได้จำกเค้ำโครงตำม
ธรรมชำติของอำคำร

ความยืดหยุ่น

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

การจัดสรรพื้นที่

ระยะห่ำงระหว่ำงเฟอร์นิเจอร์กับเพดำนอำจแตกต่ำงกันตำม
ควำมสู ง ของเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ ลื อ กน� ำ มำติ ด ตั้ ง
อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดสรรพืน้ ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดท�ำให้ในกำรออกแบบ
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ห้องสมุดและพืน้ ทีเ่ พือ่ กำรเรียนรูข้ นึ้ ใหม่นนั้ จะต้องมีกำรตรวจ
สอบให้แน่ใจก่อนว่ำสถำปัตยกรรมของอำคำรนั้นสำมำรถ
จัดสรรพื้นที่ที่จ�ำเป็นตำมควำมแตกต่ำงของสิ่งแวดล้อมที่
ต้องกำรได้
กำรจัดสรรพื้นที่เป็นวิธีหนึ่งในกำรสร้ำงทำงเลือก มีควำม
ยืดหยุ่น ท�ำให้ผู้คนและกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถเคลื่อนย้ำยไป
ในพื้นที่ต่ำงๆ ภำยในอำคำรได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรปรับ
เปลี่ยนพื้นที่เชิงกำยภำพตลอดเวลำ พื้นที่ที่มีกำรจัดสรรเป็น
อย่ำงดีท�ำให้ผู้ใช้มีทำงเลือกที่เข้ำใจง่ำย สนับสนุนให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ และป้องกันไม่ให้กลุ่มคนที่เข้ำมำใช้งำนบำงรำย
แสดงควำมเป็นเจ้ำของหรือครอบครองใช้พื้นที่ส่วนต่ำงๆ ใน
อำคำรอย่ำงถำวร
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พื้นที่กึ่งส่วนตัว

ในกลุ่มของ “อุปกรณ์ส�ำหรับติดตั้งอื่นๆ” ซึ่งหมำยถึงสิ่งที่ต้ัง
อยู่ในพื้นที่เปิด แต่มีคุณสมบัติในกำรสร้ำงควำมเป็นส่วนตัว
ในระดับหนึ่ง ที่เรียกว่ำ “พื้นที่กึ่งส่วนตัว” นั้นมีวัตถุประสงค์
สองประกำร ประกำรแรกคือเพื่อสร้ำงเกรำะก�ำบังให้กับผู้ใช้
จำกพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ของห้องสมุดทีม่ กี ำรด�ำเนินกำรทีไ่ ม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยนัก เช่น เครื่องบริกำรตนเอง เครื่องพิมพ์ และ
รถเข็นหนังสือ โดยจัดวำงอุปกรณ์เหล่ำนี้ไว้หลังฉำกกั้น หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้ำงคล้ำยคลึงกัน และประกำรที่สอง
คือ เพื่อแบ่งสมำชิกของห้องสมุดบำงส่วนออกจำกกันในพื้นที่
เปิดขนำดใหญ่ ท�ำให้ผู้ใช้บริกำรเดี่ยวหรือกลุ่มผู้ใช้บริกำร
สำมำรถท�ำงำนในพื้นที่เปิดได้ และยังคงรู้สึกรำวกับว่ำก�ำลัง
ท�ำงำนในห้องส่วนตัว

โครงสร้ำงส�ำหรับวัตถุประสงค์ประกำรแรกอำจอยู่ในรูปของ
ฉำกกั้นพื้นที่ส�ำหรับวำงเครื่องพิมพ์ ลำนจอดรถเข็น และพื้นที่
ส�ำหรับเครื่องบริกำรตนเอง ซึ่งไม่เพียงถูกใช้เป็นที่ส�ำหรับ
“แอบ” อุปกรณ์เหล่ำนี้เท่ำนั้น แต่ยังช่วยให้สภำพแวดล้อมดี
ขึ้นอีกด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น ฉำกกั้นพื้นที่ส�ำหรับให้บริกำร
เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ำยเอกสำร ซึ่งมีเสียงจำกกำรท�ำงำน
ของเครื่องและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ก็ถือเป็นโอกำสใน
กำรสร้ำงควำมน่ำสนใจผ่ำนลวดลำยกรำฟิกบนฉำกกัน้ ทีต่ งั้ อยู่
ในพื้นที่เปิด
ส่วนวัตถุประสงค์ที่สองมุ่งเน้นไปที่กำรแบ่งกลุ่มสมำชิกของ
ห้องสมุดทีต่ อ้ งกำรท�ำงำนคนเดียวหรือท�ำงำนเป็นกลุม่ เล็กออก
จำกกัน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของม้ำนั่ง
บุนวมหรือโต๊ะรับประทำนอำหำร และก�ำแพงหนังสือดังที่ได้
กล่ำวถึงไปแล้วก่อนหน้ำนี้ โครงสร้ำงของพื้นที่กึ่งส่วนตัวมี
หลำกหลำยรูปแบบซึง่ มีกำรปิดกัน้ และกำรป้องกันเสียงรบกวน
ในระดับที่แตกต่ำงกัน เช่น หลังคำกระโจมเคลื่อนที่ เต๊นท์
โดมเป่ำลมและร่ม ดังภำพตัวอย่ำงด้ำนล่ำงนี้

แนวความคิดการใช้ “โดมเป่าลม” และ “ร่มบนท้องถนน” ที่ซัลไทเยอร์
เซ็นเตอร์ (Saltire Centre) มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ คาเลโดเนีย

โครงสร้ำงของ “พื้นที่กึ่งส่วนตัวชั่วครำว” นี้ มีลักษณะที่
แตกต่ำงจำกเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ในพื้นที่
และเนื่องจำกมีกำรใช้งำนกันมำอย่ำงต่อเนื่องและได้รับควำม
นิยมมำก จึงเป็นเหตุให้ได้รับควำมสนใจจำกผู้ใช้ในด้ำนอื่นๆ
มำกกว่ ำ คุ ณ สมบั ติ ใ นกำรลดเสี ย งรบกวน ในเชิ ง ของกำร
ออกแบบพื้นที่ อุปกรณ์เหล่ำนี้ช่วยสร้ำงโครงสร้ำงในพื้นที่ ซึ่ง
ควำมยืดหยุ่นของอุปกรณ์ช่วยให้เกิดกำรรบกวนโครงสร้ำง
หลักน้อยที่สุด ท�ำให้อุปกรณ์เหล่ำนี้ถูกน�ำมำใช้งำนเหมือน
เฟอร์นิเจอร์ เปิดโอกำสให้กำรออกแบบพื้นที่เปิดมีควำม
ยืดหยุ่นมำกยิ่งขึ้น

การไหลเวียน

กำรสร้ำงพื้นที่ไม่เพียงเกี่ยวกับขอบเขตและสมดุลของพื้นที่
ที่มีควำมหลำกหลำยเท่ำนั้น แต่ยังมีควำมเกี่ยวข้องกับควำม
สัมพันธ์และกำรไหลเวียนจำกพืน้ ทีห่ นึง่ ไปยังอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ด้วย
ประเด็นส�ำคัญคือท�ำให้อย่ำงไรให้สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรท�ำให้
เกิดควำมรู้สึกที่แปลกแยก งำนเขียนมำกมำยเปรียบห้องสมุด
เสมือนบ้ำนหลังที่สำมดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น กล่ำวคือเป็น
สถำนที่ที่ไม่ใช่ที่ท�ำงำนและไม่ใช่บ้ำน แต่มีควำมส�ำคัญเป็น
พิเศษต่อผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมและใช้งำน มิกันดา (Mikunda)
(2006) กล่ำวว่ำกำรสร้ำงบ้ำนหลังที่สำมควรจะมี “เส้นด้ำย
สีทอง” (golden thread) (หมำยถึง กำรไหลเวียน หรือ Flow)
ทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้ผใู้ ช้เดินเข้ำไปและส�ำรวจภำยในนัน้ โดยกำร
ใช้วิธีท�ำให้เกิดควำมสงสัยใคร่รู้และกำรเปิดเผย ซึ่งสถำนที่
แบบนีม้ กั จะมีจดุ สังเกตหรือมีสถำนทีห่ ลักทีเ่ ป็นจุดดึงดูดควำม
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สนใจเพือ่ ท�ำให้เกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็น เป็นสิง่ ทีเ่ ห็นแล้วจะ
ต้องร้อง “ว้ำว” ซึ่งมักมีอยู่ในพื้นที่หรืออำคำรใหม่ๆ กำรไหล
เวียนช่วยให้ผู้ใช้เดินผ่ำนพื้นที่ดังกล่ำว ส่วนจุดสังเกตหรือ
จุดดึงดูดควำมสนใจถือเป็นเป้ำหมำย

พื้นที่และการบริการไม่อาจแยกออกจากกันได้

พื้นที่และบริกำรมีควำมเชื่อมโยงกันในเชิงชีวภำพ ขณะที่
กำรปรับเปลี่ยนและกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในห้องสมุดใดๆ
สำมำรถท�ำได้อยู่เสมอ กำรพัฒนำกำรให้บริกำรของห้องสมุด
ในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่สำมำรถมองเห็นได้ผ่ำนกำรใช้
อุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
กำรพัฒนำมักมุ่งเน้นไปที่ระดับกำรให้บริกำรตนเองที่สูงขึ้นใน
ส่วนทีส่ ำมำรถท�ำได้และกำรก�ำจัดอุปสรรคในกำรเข้ำถึงบริกำร
และกำรบูรณำกำรงำนบริกำร กำรจัดให้มีจุดบริกำรที่สำมำรถ
“เพิม่ หรือลด” พืน้ ทีข่ องโต๊ะส�ำหรับให้บริกำรได้ โดยให้เจ้ำหน้ำที่
ทีร่ บั ผิดชอบงำนในส่วนอืน่ ๆ มำนัง่ ท�ำงำนแทน ณ โต๊ะให้บริกำร
ในกรณีทมี่ ผี ใู้ ช้บริกำรจ�ำนวนมำก ช่วยตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงดี ยกตัวอย่ำงเช่น กำรมีโต๊ะกลำง (โต๊ะ
ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ใช้) และโต๊ะอีก 2 ตัวในบริเวณใกล้
เคีย ง ท�ำ ให้ ใ นกรณีที่มีผู ้ เ ข้ ำ แถวใช้ บ ริก ำรจ�ำ นวนมำกขึ้น
เจ้ำหน้ำที่จะมีพื้นที่ในกำรท�ำงำนมำกขึ้น และเมื่อไม่ได้ใช้งำน
โต๊ะในบริเวณใกล้เคียง ผู้ใช้บริกำรก็สำมำรถใช้พื้นที่นั้นได้
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมให้โต๊ะเป็นสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกที่เจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้ร่วมกันได้
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แต่โต๊ะก็ยังคงเป็นฉำกกั้นระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำร
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควำมพยำยำมในกำรลดผลกระทบของ
โต๊ะส�ำหรับให้บริกำรและกำรท�ำให้เกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรให้บริกำรยังปรำกฏให้เห็นมำกขึ้นในห้องสมุดต่ำงๆ
เช่น กำรใช้ฉำกกั้นขนำดเล็กแบบไม่เป็นทำงกำรในจุดที่ส�ำคัญ
ในอำคำร ฉำกกัน้ ขนำดเล็กเหล่ำนีส้ ำมำรถเคลือ่ นย้ำยได้ 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
บริกำรร่วมกับพิพธิ ภัณฑ์หรือห้องแสดงผลงำนศิลปะ และเป็น
สถำนที่ส�ำหรับให้บริกำรจำกทำงภำครัฐอยู่ภำยในห้องสมุด

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

ควำมท้ำทำยอย่ำงหนึ่งที่พบในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรกำร
เรียนรูผ้ ำ่ นเว็บและกำรเรียนรูเ้ สมือนจริงคือกำรสร้ำงสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู้รำยบุคคลและกำร
เรียนรู้ร่วมกันกลุ่มเพื่อน (peer group learning) เว็บไซต์

จ�ำนวนมำกพยำยำมใส่ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนทรัพยำกรและสร้ำง
ชุมชนในกลุ่มผู้ใช้เพื่อระบุที่ตั้งและบริกำร ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง
สถำนที่จริงกับสถำนที่เสมือนเข้ำด้วยกัน ควำมเป็นไปได้ใน
กำรสร้ำงและผสมผสำนสิ่งแวดล้อมเสมือนและสิ่งแวดล้อม
ทำงกำยภำพ รวมถึงกำรสร้ำงและรักษำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ออนไลน์อย่ำงไร้ขดี จ�ำกัดและในห้องสมุดจริงถือเป็นโอกำสใน
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
มหำวิทยำลัยและภำครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ
ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อนที่ดีและ

บทสนทนำทีส่ นุกสนำน แต่ดว้ ยกำรมีบริกำรทีข่ ยำยวงกว้ำงขึน้
นัน้ ห้องสมุดยังสำมำรถขยำยขอบข่ำยไปถึงกำรพบปะกันอย่ำง
ไม่คำดคิดมำก่อนและบทสนทนำโดยบังเอิญ ซึ่งเป็นหัวใจของ
ผลกระทบ ‘เมดิซี’ (Medici) ของ โยฮันเซน (Johanssen)
(2004) – วิวัฒนำกำรของควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆ ส�ำหรับ
ยุคใหม่ ห้องสมุดเป็นพื้นที่ที่มีควำมยืดหยุ่นและสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรได้ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วย
พลังและควำมคิดสร้ำงสรรค์และไม่หยุดนิ่งส�ำหรับผู้ใช้บริกำร
มิใช่ส�ำหรับบรรณำรักษ์
นอกจำกนี้ ก ำรพั ฒ นำและควำมส� ำ เร็ จ ของห้ อ งสมุ ด แห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นศิลปะมำกกว่ำเป็นวิทยำศำสตร์ ห้องสมุด
แห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่บ้ำนหลังที่สำม แต่เป็นกำรผสมผสำน
กันอย่ำงชำญฉลำดของบ้ำนหลังทีห่ นึง่ และบ้ำนหลังทีส่ อง เป็น
พืน้ ทีส่ ำ� หรับกำรท�ำงำน กำรใช้เวลำว่ำงและกำรเรียนรูท้ ใี่ ห้ควำม
รู้สึกเหมือนอยู่ในบ้ำน ซึ่งถือเป็นกำรใช้ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์ เปรียบเสมือนศิลปินที่สำมำรถระบำยสีทับลงไป
เพื่อเปลี่ยนแปลงผลงำนศิลปะ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดลบเส้นแบ่ง
เขตแดนและสร้ำงทัศนคติใหม่ๆ โดยใช้ควำมยืดหยุ่นที่เกิด
ขึ้นจำกกำรใช้พื้นที่เปิด และกำรปรับเค้ำโครงของเนื้อหำใน
พื้นที่โดยใช้จินตนำกำร ห้องสมุดที่ประสบควำมส�ำเร็จใน
ศตวรรษที่ 21 จะไม่หยุดอยูท่ เี่ ค้ำโครงของพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบควำม
ส�ำเร็จในครั้งแรกเท่ำนั้น แต่จะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้เป็นห้องสมุดที่ดียิ่งขึ้น
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ห้องสมุดกับอนาคต
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นครแห่งอนาคต ห้องสมุดแห่งอนาคต :
ประสบการณ์และบทเรียน
จากห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม
ไบรอัน แกมเบิลส์
อดีตผู้อำานวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม

เป็นระยะเวลำสัน้ ๆ เพียง 18 เดือนหลังจำกกำรเปิดตัวในเดือน
กันยำยน พ.ศ. 2556 ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมกลำยเป็น
ห้องสมุดสำธำรณะทีป่ ระสบควำมส�ำเร็จแบบไร้คเู่ ปรียบในโลก
ห้องสมุดฯ ดึงดูดผู้มำเยือนนับล้ำนด้วยเป้ำหมำยใหม่และ
ได้รับรำงวัลจ�ำนวนนับไม่ถ้วน มีกำรแปลงโฉมโมเดลกำร
ออกแบบและกำรบริกำรห้องสมุดสำธำรณะ รวมทั้งท�ำให้ภำพ
ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งเบอร์ มิ ง แฮมเปลี่ ย นแปลงไป ผมเอง
เป็ น ผู ้ ก� ำ กั บ โครงกำรซึ่ ง ริ เ ริ่ ม และรั ง สรรค์ ห ้ อ งสมุ ด เมื อ ง
เบอร์มิงแฮม และนี่คือเรื่องรำวของเรำ
แนวทำงในกำรออกแบบของเหล่ำสถำปนิกยึดหลัก 3 ประกำร
ได้แก่ (ก) เพื่อให้ห้องสมุดฯ มีควำมเป็นมิตรและคนทุกกลุ่ม

ของชุมชนเข้ำถึงได้ (ข) เพือ่ บูรณำกำรห้องสมุดฯ ให้เป็นสมบัติ
สำธำรณะส่วนหนึ่งของเมือง และ (ค) เพื่อเชื้อเชิญผู้เยี่ยมชม
ห้องสมุดฯ ให้เดินทำงไปสู่กำรเรียนรู้และกำรค้นหำ
กำรแปลงโฉมกำรให้บริกำรได้ด�ำเนินควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
รูปแบบของห้องสมุดอย่ำงไร้รอยต่อ ซึ่งผมจะได้กล่ำวถึง
ต่อไป
บรรณำรักษ์คอื อะไร หนังสือคืออะไร ห้องสมุดคืออะไร เนือ้ หำ
ที่ ผ มจะน� ำ เสนอเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเรี ย นรู ้ แ ละกำรแสวงหำ
ทรัพยำกรในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว กำรวิวฒ
ั น์ตนเอง
และบทบำทของเรำถื อ เป็ น ควำมรั บ ผิ ด ชอบด้ ำ นวิ ช ำชี พ

ปรับปรุงและเรียบเรียงจำกบทควำมเรื่อง “นครแห่งอนำคต ห้องสมุดแห่งอนำคต: ประสบกำรณ์และบทเรียนที่ได้รับจำกห้องสมุดเมือง
เบอร์มิงแฮม” (Future City, Future Library: Experiences and Lessons Learned from the Library of Birmingham) เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำยในงำนประชุมวิชำกำร TK Forum 2016
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ห้องสมุดจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วย
วัสดุและแนวทำงด�ำเนินกำรแบบดั้งเดิมเดินมำถึงทำงตัน สิ่งที่
ส�ำคัญที่สุดคือ ห้องสมุดไม่ว่ำจะเล็กหรือใหญ่ขนำดไหน ก็ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เมือง (urban landscape) และ
ส่วนหนึ่งของชุมชน นี่คือเหตุผลว่ำท�ำไมห้องสมุดเมืองเบอร์
มิงแฮมจึงให้ควำมส�ำคัญยิ่งกับแนวคิดว่ำด้วยพื้นที่สำธำรณะ
ทั้งพื้นที่ภำยในห้องสมุด ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงห้องสมุดกับ
พืน้ ทีส่ ำธำรณะ และควำมเชือ่ มโยงของพืน้ ทีด่ ำ้ นนอกห้องสมุด
ไม่ว่ำจะเป็นระเบียง อัฒจันทร์ และแม้กระทั่งหลังคำสีน�้ำตำล
ผมมักจะถูกถำมบ่อยๆ ว่ำ กว่ำจะมำเป็นห้องสมุดเมือง
เบอร์มิงแฮม ห้องสมุดแห่งไหนสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับคุณ
มำกที่สุด เรำได้ไปเยี่ยมเยือนห้องสมุดมำกมำย ซึ่งทั้งหมด
ล้วนแต่ให้แนวคิดในกำรออกแบบพื้นที่ห้องสมุดหรือกำร
เมืองออร์ฮสู เป็นเมืองส�ำคัญด้ำนกำรค้ำ อุตสำหกรรมและเมืองท่ำ
นับเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศเดนมำร์ก

1

88 | โหล

ออกแบบบริกำรห้องสมุดในอนำคต ทั้งในเมืองซีแอตเติล
เมืองแวนคูเวอร์ ในอเมริกำเหนือ ประเทศสิงคโปร์ เมือง
อัมสเตอร์ดัม เมืองเฮลซิงกิ และห้องสมุดอีกหลำยแห่งใน
ประเทศฮอลแลนด์ เดนมำร์ก และสวีเดน นอกจำกนี้ แนวคิด
ของเพื่อนร่วมอำชีพของเรำในเมืองบำร์เซโลนำ และเมือง
ออร์ฮูส 1 (Aarhus) ก็ช่วยท�ำให้เกิดแรงบันดำลใจด้วย แต่ผม
ใคร่จะอภิปรำยเกีย่ วกับห้องสมุดสองแห่งทีท่ ำ่ นอำจไม่เคยเห็น
มำก่อนแต่น่ำจะสร้ำงแรงบันดำลใจให้พวกเรำทุกคน

Alberto Manguel ได้ ก ล่ ำ วรำวกั บ บทกวี ใ นบทควำม
ขนำดยำวอันน่ำอัศจรรย์ของเขำเรื่อง “ห้องสมุดยำมรำตรี”
(The Library at Night) ว่ำ:

ค�ำกล่ำวนี้ท�ำให้ผมอยำกจะสร้ำงห้องสมุดยำมรำตรี ที่ซึ่งกำร
ค้นพบ ควำมบังเอิญ ควำมประหลำดใจ และกำรค้นหำเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด

“ในเวลากลางวัน ห้องสมุดเป็นโลกแห่งระเบียบ มีอักษรกำากับ
อยู ่ ต ามทางเดิ น ผมเคลื่ อ นตั ว ไปด้ ว ยเป้ า หมายที่ ชั ด เจน
เฝ้าสังเกตหนังสือต่างๆ ตามลำาดับและประเภทของหนังสือ
เหล่านั้น สถานที่มีโครงสร้างที่เด่นชัด เป็นเขาวงกตที่มิใช่เพื่อ
การหลงอยู่ภายในแต่เพื่อการค้นหา เป็นลำาดับตามเหตุผล
เป็นภูมิศาสตร์ที่อ่อนน้อม และเป็นลำาดับขั้นที่น่าจดจำา แต่เมื่อ
ราตรีกาลมาเยือนบรรยากาศก็เปลี่ยนไป ระเบียบที่ถูกกำาหนด
โดยบัญชีรายชื่อหนังสือเป็นเพียงวิถีซึ่งไร้เกียรติในเงามืด
หนังสือเล่มหนึ่งร้องหาอีกเล่มหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ เกิดเป็น
พันธมิตรข้ามวัฒนธรรมและกาลเวลา หากห้องสมุดในยาม
ทิวาเป็นเสมือนเสียงก้องแห่งระเบียบของโลกที่เข้มงวดและ
มีเป้าหมายอันเป็นเหตุเป็นผล ห้องสมุดยามราตรีก็ดูจะเริงร่า
ไปในความวุ่นวายที่น่ารื่นรมย์ของโลก”

ห้องสมุดแห่งพงไพร (Library of the Forest) เป็นห้องสมุด
ที่ไม่ธรรมดำอีกแห่ง ณ ห้องสมุดแห่งนี้ ไม่ได้จัดหมวดหมู่
ทรัพยำกรไว้ตำมหัวข้อหรือตำมระบบดิวอี้ ห้องสมุดมีอำยุรำว
25 ปี แต่มีหนังสืออยู่ไม่เกิน 1,100 เล่มในกำรนับครั้งล่ำสุด
หนังสือแต่ละเล่มบันทึกกำรเดินทำงด้วยเท้ำ อีกทัง้ ยังประกอบ
ด้วยวัตถุและสำรต่ำงๆ ที่เก็บได้ระหว่ำงเส้นทำง ไม่ว่ำจะเป็น
สำหร่ำย หนังงู เกล็ดแร่กลีบหิน ผลึกแร่ควอทซ์ เศษสน มอส
หินเหล็กไฟที่ใช้แล้ว ละอองเกสรดอกไม้ ผลโอ๊ก ใบไม้
ห้องสมุดด�ำรงอยู่ในฐำนะหนังสือแผนที่หลำกมิติและเส้นทำง
แห่งกำรค้นหำ
กำรเยีย่ มชมครัง้ ส�ำคัญเกิดขึน้ ณ ห้องสมุดนอร์แมนฟอสเตอร์
(Norman Foster’s Library) ที่มหำวิทยำลัยไฟรเออร์
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(Freier Universitäät หรือ Free University) ในกรุงเบอร์ลิน
ตัวอำคำรถูกเรียกด้วยชื่อเล่นที่สะท้อนควำมรักว่ำ ‘มันสมอง
แห่งเบอร์ลนิ ’ เนือ่ งจำกมีโครงสร้ำงทีน่ ำ่ สนใจรูปกะโหลกศีรษะ
และมีบทบำทส�ำคัญด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย ห้องสมุด
มีกำรออกแบบที่งดงำม นับเป็นห้องสมุดที่สวยงำมแห่งหนึ่ง
ของโลก นอกจำกนี้ ห้องสมุดยังมีประสิทธิภำพด้ำนกำรใช้งำน
จำกกำรเดิ น ทำงมำกมำย ผมได้ เ รี ย นรู ้ ห ลำยสิ่ ง เกี่ ย วกั บ
สถำปัตยกรรมที่มีกำรออกแบบช่วยชี้น�ำ และเกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์ของห้องสมุด รวมถึงสิง่ ทีไ่ ด้ผลและไม่ได้ผล 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
มิตนิ อี้ ำศัยกำรเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรเติบโตด้ำนกำยภำพของ
อำคำร พื้นที่อ่ำนหนังสือ กำรจัดวำงชั้นหนังสือ และบัญชี

90 | โหล

รำยชื่อหนังสือ นี่เป็นกำรเติบโตที่ทุกวันนี้ดูเหมือนไม่จ�ำเป็น
ท�ำไม่ได้ และไม่พึงปรำรถนำในมุมมองของพวกเรำหลำยคน
อย่ำงไรก็ตำม ดร.รังกำนำธำน ก็ยังมุ่งหวังที่จะเริ่มกำรเปลี่ยน
แปลงครั้งใหญ่ในระบบห้องสมุด เขำได้เขียนเรื่องรำวเหล่ำนั้น
เผยแพร่แก่ทุกคน งำนเขียนดังกล่ำวมีศักยภำพในกำรเสริม
พลังสำธำรณชนและกระตุ้นกำรอภิปรำยของพลเมือง (ซึ่งอำจ
จะน�ำไปสู่ควำมไม่เห็นด้วยก็เป็นได้) ถึงแม้จะไม่มีหลักฐำนว่ำ
ดร.รังกำนำธำนท�ำสิ่งนี้ด้วยเหตุผลทำงกำรเมืองหรือไม่ แต่
แนวคิดด้ำนห้องสมุดของเขำได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อกำร
ให้ ก ำรศึ ก ษำแก่ ป ระชำชน ในด้ ำ นกำรท� ำ ให้ ทุ ก คนเข้ ำ ถึ ง
สำรสนเทศ และช่ ว ยเหลื อ สตรี แ ละชนกลุ ่ ม น้ อ ยให้ รู ้ จั ก
กระบวนกำรแสวงหำข้อมูล
ดังนั้น ห้องสมุดมิได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อกำรพัฒนำและ
เสริมพลังให้กบั บุคคลและสังคม หรือเป็นเครือ่ งมือบ่อนท�ำลำย
เท่ำนั้น แต่ยังเป็นองคำพยพที่ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
ตัวเอง ดังเช่นสมอง!

เท่ำกับประเทศขนำดเล็กในทวีปยุโรปอย่ำงเดนมำร์กหรือ
นอร์เวย์ นครเบอร์มงิ แฮมตัง้ อยูต่ อนกลำงของประเทศอังกฤษ
ขำดกำรเชื่อมต่อทำงทะเลและปรำศจำกทรัพยำกรธรรมชำติ
ใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นแม่น�้ำหรือสินแร่ใต้ดิน ถึงแม้ว่ำในยุคต่ำงๆ
นครเบอร์มิงแฮมจะเป็นศูนย์กลำงเครือข่ำยกำรขนส่งของ
ประเทศด้วยคลอง รถไฟ และถนน ทว่ำกำรเติบโตส่วนใหญ่
เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมชำญฉลำดของชำวเมือง
จึงกล่ำวได้ว่ำประชำชนนั้นเองเป็นผู้สร้ำงเมือง
เบอร์มงิ แฮมเป็นโฉมหน้ำแห่งอนำคตของเมืองในยุโรปทัง้ หมด
ข้อมูลด้ำนประชำกรเป็นสิ่งส�ำคัญที่ก�ำหนดควำมเป็นไปของ
ห้องสมุด เรำเป็นมหำนครที่มีเปอร์เซ็นต์เด็กและคนหนุ่มสำว
อำยุน้อยกว่ำ 25 ปีสูงที่สุดในยุโรป รวมทั้งเป็นเมืองที่มีควำม
หลำกหลำยที่สุดเป็นอันดับสองรองจำกเมืองอัมสเตอร์ดัม
ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ประชำกรชนกลุ่มน้อยสูงกว่ำ

ผมเชื่ อ อย่ ำ งสนิ ท ใจว่ ำ บทเรี ย นแรกส� ำ หรั บ กำรออกแบบ
ห้องสมุดและโครงกำรแปลงโฉมใดๆ ก็ตำม คือกำรรู้จกั ชุมชน
ของคุณเอง ดังนัน้ ผมควรจะใช้เวลำเพือ่ บอกคุณเกีย่ วกับเมือง
เบอร์มิงแฮม นครที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
อั ง กฤษ เป็ น ที่ พ� ำ นั ก ของประชำกรรำวหนึ่ ง ล้ ำ นคน เป็ น
นครใหญ่ในทวีปยุโรป เป็นเมืองหลวงในภูมิภำคซึ่งมีขนำด
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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
ที่ ลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ มื อ งและประชำกรของเมื อ งต้ อ งกำร
เพื่อเป็นหนทำงผลักดันกำรเปลี่ยนแปลง ประชำชนต้องกำร
เครื่องน�ำทำงและแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้มำกกว่ำข้อมูล
เชิงวัตถุวิสัย เมืองต้องกำรให้ประชำกรรู้หนังสือมำกขึ้น มี
ทั ก ษะที่ ดี ขึ้ น ด� ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ ำ งมี สุ ข ภำวะมำกขึ้ น และ
ใฝ่หำควำมสมำนฉันท์มำกขึ้น เรำเรียกสิ่งนี้ว่ำทุนทำงสังคม
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ไม่มีใครจะท�ำหน้ำที่สร้ำงควำมตระหนักในเรื่องเหล่ำนี้ได้
เหมำะสมกว่ำห้องสมุด
กำรให้ ค วำมส� ำ คั ญ ต่ อ ห้ อ งสมุ ด เมื อ งเบอร์ มิ ง แฮมในกำร
เปลีย่ นแปลงเมืองเริม่ ต้นจำกกำรก�ำหนดต�ำแหน่งทีต่ งั้ ถึงแม้วำ่
ที่ตั้งของเรำจะไม่ได้เป็นที่ตั้งในอุดมคติในหลำยด้ำนด้วยกัน
ทั้งในแง่อุปสรรคด้ำนกำรเข้ำถึงและขนำด แต่ห้องสมุดเมือง
เบอร์มิงแฮมก็มีข้อได้เปรียบส�ำคัญบำงประกำรในด้ำนควำม
เป็นศูนย์กลำงของประสบกำรณ์ฟื้นฟูสังคม ห้องสมุดฯ หัน
หน้ำสูแ่ ยกหลักของเมือง อยูป่ ระชิดกับถนนคนเดินหลักทีพ่ ำด
ผ่ำนตัวเมือง และอยู่ติดกับอำคำรเชิงวัฒนธรรมอื่นๆ ได้แก่
โรงมหรสพ พิพธิ ภัณฑ์ และหอแสดงคอนเสิรต์ และนิทรรศกำร
ปัจจัยเหล่ำนี้เอำชนะข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับกำรเลือกที่ตั้ง
จริงๆ แล้ว ที่ตั้งนี้เคยใช้เป็นที่จอดรถมำกว่ำ 70 ปี ซึ่งไม่ใช่
กำรใช้งำนที่ดินใจกลำงเมืองอย่ำงที่สมควรจะเป็น

ในเรือ่ งของกำรออกแบบพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด สิง่ ซึง่ ควรตระหนักถึง
เป็นล�ำดับแรกคือ คุณอำจจะไม่ได้ทำ� สิง่ ทีถ่ กู ต้องไปเสียทุกอย่ำง
มีกำรประนีประนอมที่ต้องท�ำเสมอ แต่เรำควรจะตั้งเป้ำให้
สูง และรับเอำหลักกำรทีช่ ดั เจนในกำรใช้ระบบป้ำยสัญลักษณ์
เพือ่ บอกเส้นทำง กำรให้ขอ้ มูลกำรบริกำรทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง และกำร
ระบุที่ตั้งที่ดีที่สุดส�ำหรับกำรบริกำรแต่ละมิติ บทเรียนแรกคือ
เรำปรำรถนำจะให้ทกุ สิง่ อยูท่ ชี่ นั้ หนึง่ ซึง่ เป็นไปไม่ได้ ดังนัน้ กำร
หำวิธกี ระจำยผูใ้ ช้บริกำรให้ทวั่ ทัง้ อำคำรจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ เรำได้
ศึกษำกำรไหลเวียนของผูใ้ ช้บริกำรไม่เพียงแต่ในห้องสมุด แต่
ยังรวมถึงโรงแรม สนำมบิน และพิพธิ ภัณฑ์
ในปี พ.ศ. 2551 นักวิจัยชำวเดนมำร์กได้ศึกษำสิ่งที่เขำเรียกว่ำ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำง ‘กำรค้นหำสำรสนเทศ’ (information
recovery) และ ‘กำรค้นพบสำรสนเทศ’ (information
discovery) กล่ำวอย่ำงสำมัญก็คือ กำรค้นหำสำรสนเทศ
เกีย่ วข้องกับสำรสนเทศทีผ่ สู้ บื ค้นมีควำมรูม้ ำก่อนเกีย่ วกับกำร
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
ทรัพยำกรมนุษย์ กำยภำพ และสำรสนเทศดิจทิ ลั ทีห่ ลำกหลำย
ภำยในห้องสมุด สิง่ นีม้ อี ทิ ธิพลต่อกระบวนกำรคิดของเรำอย่ำง
ใหญ่หลวง
ถ้อยค�ำของ มำร์ค ทเวน (Mark Twain) นักเขียนชำวอเมริกนั
น�ำทำงชีวิตของผมและน�ำทำงควำมปรำรถนำและแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสีย่ งในกำรออกแบบและด�ำเนินกำรห้องสมุดเมือง
เบอร์มิงแฮม นอกจำกนี้ ยังมีถ้อยค�ำของ มำลำลำ ยูแซฟไซ
(Malala Yousafzai) ผู้ได้รับรำงวัลโนเบลสำขำสันติภำพใน
โอกำสกำรเปิดตัวห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม เธอกล่ำวว่ำ
“เมืองที่ปรำศจำกห้องสมุดก็เสมือนสุสำน และขอให้เรำไม่ลืม
ว่ำหนังสือเพียงเล่มเดียว ปำกกำเพียงด้ำมเดียว เด็กเพียง
คนเดียว และครูเพียงคนเดียว ก็เปลี่ยนแปลงโลกได้ ปำกกำ
และหนังสือเป็นอำวุธทีส่ ร้ำงควำมปรำชัยต่อกำรก่อกำรร้ำยได้”
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”
ห้องสมุดเป็นสถำนทีท่ รงพลัง จงอย่ำจ�ำกัดควำมทะเยอทะยำน
ของคุณ พวกเรำทุกคนควรหวังจะรังสรรค์ห้องสมุดที่ดีที่สุด
ในโลก
เรำก�ำลังสร้ำงพืน้ ทีส่ ำธำรณะขึน้ มำใหม่ ให้ประชำชนได้ใช้ wifi
โดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ ย มีพนื้ ทีท่ สี่ ะดวกสบำย และมีโอกำสในกำร
ซื้อกำแฟดีๆ แล้วพวกเขำจะมำ! แน่นอนว่ำจะต้องมีอะไร
มำกกว่ำนัน้ แต่นนั่ เป็นจุดเริม่ ต้น เรือ่ งรำวจำกนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้น
ง่ำยๆ สู่กำรอภิปรำยเกีย่ วกับห้องสมุดสำธำรณะในฐำนะแหล่ง
รำยได้เชิงพำณิชย์ที่มั่นคง เช่น กำรค้ำปลีกและบริกำรจัด
เตรียมอำหำร แต่หำกบริกำรเหล่ำนี้ไม่ได้ด�ำเนินกำรในระดับ
ใหญ่มำก ก�ำไรสุทธิมกั จะค่อนข้ำงต�ำ่ กำรให้บริกำรห้องประชุม
พร้อมบริกำรจัดเตรียมอำหำรที่หลำกหลำยจะสร้ำงรำยได้ที่สูง
ขึ้น เนื่องจำกสินทรัพย์ถูกใช้เพื่อสร้ำงรำยได้อย่ำงเข้มข้น
ขึ้นเป็นเวลำนำนขึ้น ธุรกิจที่มีก�ำไรงำมที่สุดคืองำนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นครั้งเดียวจบ เช่น งำนกำลำดินเนอร์ งำนแต่งงำน
งำนกิจกรรมองค์กร
แต่มคี ำ� เตือนประกำรหนึง่ คือ คุณต้องลงทุนในกำรบริหำรแบบ
มื อ อำชี พ เนื่ อ งจำกผู ้ ที่ จ ่ ำ ยแพงกว่ ำ ย่ อ มคำดหวั ง งำนที่ มี
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คุณภำพแบบไร้ข้อผิดพลำด หำกกำรลงทุนลักษณะนี้เกิดขึ้น
คุณภำพและควำมริเริ่มจะน�ำมำซึ่งรำงวัลเชิงพำณิชย์
แม้กระนั้นก็ตำม อย่ำประเมินระดับรำยได้หรือประโยชน์สูง
เกินไปจนอำศัยเป็นรำกฐำนด้ำนกำรเงินของห้องสมุด เพรำะ
ตรำบเท่ำทีห่ ้องสมุดยังมีเป้ำหมำยหลักด้ำนกำรศึกษำแบบไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย ตรำบนั้นห้องสมุดจะไม่มีวันสร้ำงก�ำไรได้ และ
ห้องสมุดก็ไม่ควรจะสร้ำงก�ำไร เพรำะห้องสมุดด�ำเนินกำรเพื่อ
สำธำรณประโยชน์
แล้วเรำได้อะไรจำกภำพลักษณ์เหล่ำนี้ ข้อควำมอ้ำงอิงที่เป็นที่
รู้จักดีมีมำกมำย:
จำรึกเหนือประตูห้องสมุดแห่งนครธีบส์ (Thebes) ปรำกฏ
ข้อควำมว่ำ “ห้องสมุด: ลิน้ ชักโอสถส�ำหรับจิตวิญญำณ” และ
ซิเซโร (Cicero) นักปรำศรัยชำวโรมันผูย้ ง่ิ ใหญ่รงั สรรค์ขอ้ ควำม

ทีโ่ ด่งดังว่ำ “หำกท่ำนครอบครองสวนและห้องสมุด ท่ำนก็ได้
ครองทุกสิง่ ทีท่ ำ่ นต้องกำร”
ข้อควำมเหล่ำนีช้ ใี้ ห้เห็นถึงสถำนทีเ่ พือ่ ควำมปลอดภัย เพือ่ กำร
เยียวยำ เพือ่ กำรฟืน้ ฟู เพือ่ กำรพักผ่อน แต่ผมชอบภำพลักษณ์
ของห้องสมุดที่ทันสมัยและท้ำทำยกว่ำนั้นมำกกว่ำ
ข้อเขียนใน The Denver Post เมื่อปี พ.ศ.2546 ระบุว่ำ
“ห้ อ งสมุ ด มิ ไ ด้ เ ป็ น สถำนที่ ป ลอดภั ย เหตุ ผ ลก็ เ พรำะว่ ำ มี
ควำมคิดบำงอย่ำงอำจจะถูกค้นพบได้ที่นั่น”
วิล ลี่ รัส เซลล์ (Willy Russell) นัก เขีย นบทละครและ
นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ชำวอังกฤษเคยเขียนไว้ว่ำ “ผม
สวดอ้อนวอนให้บุตรหลำนของผมไม่เหยียบย่ำงไปในสถำนที่
อย่ำงห้องสมุด ห้องสมุดเป็นสถำนที่อันตรำยที่สุดจริงๆ เธอ
หรือเขำที่ถูกลวงไปในสถำนที่อันแออัดด้วยควำมเพลิดเพลิน
แรงกระตุ้น ข้อเท็จจริง ควำมหลงใหล และควำมสนุกสนำน
อย่ำงห้องสมุดถือเป็นผู้โชคร้ำย”
ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 ยังคงเป็น... ห้องสมุด แต่ก็เป็น
มำกกว่ำนัน้ เรำมิได้พยำยำมหำชือ่ ใหม่ แต่เรำพยำยำมหำนิยำม
ใหม่ให้กบั แนวคิด ‘ห้องสมุด’ ขอให้ผมได้ถำ่ ยทอดแนวคิดบำง
ประกำรสู่พวกคุณ เทคโนโลยีปัจจุบันท�ำให้เรำสำมำรถเข้ำถึง
สำรสนเทศปริมำณมหำศำลได้อย่ำงไม่เคยปรำกฏมำก่อน
สำรสนเทศนัน้ มีทงั้ ทีค่ ณ
ุ ภำพยอดเยีย่ มไปจนถึงน่ำคลำงแคลง

ใจอย่ำงยิ่ง แต่กำรสร้ำงเสรีภำพแห่งสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ว่ำจะจัดเรียบเรียงด้วยระบบดิวอี้หรือด้วย
เครื่องมือสืบค้นข้อมูลแบบสมัยใหม่ ก็ล้วนบรรจุด้วยเมล็ด
พันธุ์แห่งกำรท�ำลำยตนเอง นั่นก็คือภำวะสำรสนเทศท่วมท้น
(information overload) ในทำงทฤษฎีเรำน่ำจะได้รับข้อมูล
ที่น่ำสนใจหรือมีคุณค่ำด้วยควำมบังเอิญจำกกำรค้นหำไป
เรือ่ ยๆ ทว่ำในทำงปฏิบตั มิ มุ มองของผู้ใช้บริกำรยังคงถูกจ�ำกัด
อยู่ในวงแคบ
ภำวะสำรสนเทศท่วมท้นหมำยถึงควำมยำกล�ำบำกทีบ่ คุ คลหนึง่
อำจประสบในกำรท�ำควำมเข้ำใจกับประเด็นใดๆ และกำร
ตัดสินใจ อันเนือ่ งมำจำกกำรปรำกฏของสำรสนเทศมำกเกินไป
ค�ำศัพท์นี้ถูกท�ำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงโดยอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์
(Alvin Toffler) ในหนังสือชื่อ Future Shock ของเขำ
นักจิตวิทยำได้ตระหนักเป็นเวลำนำนแล้วว่ำมนุษย์มีศักยภำพ
จ�ำกัดในกำรจัดเก็บ ย่อย และประมวลข้อมูลในระบบควำมจ�ำ
เมื่อมนุษย์ก้ำวล่วงขอบเขตดังกล่ำว ‘ภำวะท่วมท้น’ จะเกิดขึ้น
ตำมมำ ภำยในสภำวะนีม้ นุษย์จะเริม่ สับสนและมีแนวโน้มทีจ่ ะ
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
และชุมชน ควำมหลำกหลำยของผูค้ น มุมมอง และสำรสนเทศ
ควรได้รับกำรสนับสนุน เพื่อให้เครือข่ำยผู้คน ควำมรู้รูปแบบ
ใหม่ ควำมเข้ำใจใหม่ และนวัตกรรมมีโอกำสเกิดขึน้ ได้มำกกว่ำ
เรำคำดกำรณ์ถึงกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรห้องสมุดเมืองเบอร์มงิ แฮม จริงๆ แล้วมีผใู้ ช้บริกำรเพียง
15% ที่มำห้องสมุดเพื่อ ‘ท�ำธุรกรรม’ เกี่ยวกับหนังสือ อย่ำงไร
ก็ตำม จะเห็นได้ว่ำเกือบ 85% ของทรัพยำกรห้องสมุดถูกมุ่ง
ไปเพือ่ ‘ธุรกรรม’ เหล่ำนี้ ปรำกฏกำรณ์นที้ ำ� ให้เรำสร้ำงแนวทำง
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 discovery) เป้ำหมำยของห้องสมุดฯ คือเพื่อกำรพัฒนำชีวิตของ
ผู้ใช้บริกำร เพื่อเปลี่ยนชะตำกรรมของพวกเขำ และเพื่อสร้ำง
แรงบันดำลใจส�ำหรับอนำคตกับพวกเขำ สิ่งเหล่ำนี้อำศัยกำรที่
ห้องสมุดเชือ้ เชิญให้ผใู้ ช้บริกำรผละจำกเส้นทำงสำยสำรสนเทศ
สู ่ เ ส้ น ทำงสำยกำรเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ เ ป็ น กำรบรรลุ
ควำมรู้ของตน
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ต่อไปผมจะกล่ำวถึงกระบวนกำรวำงแผนส�ำหรับห้องสมุดเมือง
เบอร์มิงแฮม หัวใจส�ำคัญของกระบวนกำรนี้คือแนวคิดเรื่อง
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมคงไม่มี
วันประสบควำมส�ำเร็จ ถ้ำหลำยฝ่ำยที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร
พัฒนำห้องสมุดไม่ได้เข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรออกแบบกำยภำพ
และกำรบริกำร กำรวิเครำะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจึงเป็นขัน้ ตอน
ทีจ่ ำ� เป็นในกำรวำงแผนส�ำหรับพวกเรำ กำรดึงจิตวิญญำณของ
ชุมชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมท�ำให้ห้องสมุดฯ ไม่ได้เป็นของพวก
เรำแต่ เ ป็ น ของประชำชน หรื อ ที่ ส ถำปนิ ก ของเรำเรี ย กว่ ำ
‘ท�ำเนียบของประชำชน’ (People’s Palace)
เรำใช้ค�ำว่ำ ‘กำรมีส่วนร่วม’ แทนค�ำว่ำ ‘กำรปรึกษำหำรือ’ เพื่อ
ไม่ให้เกิดควำมคำดหวังในระหว่ำงกำรออกแบบ และเรำก็ไม่

ขอควำมเห็นอีกในช่วงที่กำรออกแบบก�ำลังพัฒนำไป สิ่งที่
ส�ำคัญมำกกว่ำนั้นคือ กำรประสำนงำนกับพลเมืองเกี่ยวกับ
ควำมคำดหวังที่พวกเขำมีต่อห้องสมุดสำธำรณะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 กำรด�ำเนินกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมที่
ได้ตั้งไว้ กำรสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชนในกระบวนกำรคิด
เกีย่ วกับกำรใช้งำนห้องสมุดแห่งใหม่ กำรให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกำร
ออกแบบบริกำรใหม่ และกำรท�ำให้แน่ใจว่ำอำคำรและรูปแบบ
กำรบริกำรที่วิวัฒน์ข้ึนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้
บริกำรและผู้ที่อำจมำใช้บริกำรในอนำคต
เรำมีควำมสนใจอย่ำงมำกในกำรใช้งำนเชิงปฏิบตั กิ ำรของอำคำร
ขนำดใหญ่ ล�ำดับควำมส�ำคัญทีห่ ้องสมุดฯ ควรค�ำนึงถึง ได้แก่
บริกำรจัดเตรียมอำหำร สิ่งที่จัดหำเพื่อให้บริกำรคนหนุ่มสำว
พื้นที่ส�ำหรับจัดนิทรรศกำร กำรออกแบบที่นั่ง ซึ่งข้อมูลที่
เข้มข้นทั้งหมดได้มำจำกสำธำรณชน

‘ควำมส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของห้องสมุดฯ เกิดจำกควำมคิดของ
ทูตชุมชน (Community Ambassadors) จ�ำนวน 26 คน
ซึง่ เป็นตัวแทนของประชำกรทีห่ ลำกหลำยของเมืองในด้ำนอำยุ
เพศ เชื้อชำติ ทั้งยังประกอบด้วยชำยไร้บ้ำนคนหนึ่งและ
ผูท้ พุ พลภำพขัน้ รุนแรงคนหนึง่ บ้ำงก็เป็นผูเ้ ชีย่ วชำญในวิชำชีพ
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

นอกจำกนี้ยังควรค�ำนึงถึงกำรธ�ำรงไว้ซึ่งจุดสนใจด้ำนกำร
ออกแบบซึ่งเน้นสิ่งที่ส�ำคัญต่อสำธำรณชนอย่ำงแท้จริง สิ่งที่
น่ำสนใจอีกประกำรหนึ่งคือ เรำได้ให้ควำมใส่ใจต่อประเด็นที่
หลำกหลำย ตั้งแต่กำรระดมทุน ควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของอำคำร กำรเข้ำถึงบริกำรได้ของผูท้ พุ พลภำพ ไปจนถึงควำม
สนใจในกำรระบุประโยชน์ของห้องสมุดสำธำรณะต่อเมือง
พวกเรำมุ่งควำมสนใจไปที่เรื่องเหล่ำนี้และใคร่ครวญมันอย่ำง
รอบคอบเสมอ
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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
เด็ ก นั ก เรี ย นมำกมำยมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ กระบวนกำรก่ อ สร้ ำ ง
ทั้งหมดนี้ช่วยให้โครงกำรได้รับแรงสนับสนุนจำกประชำชน
กำรใช้เทคโนโลยีและสือ่ สังคม (social media) มีควำมส�ำคัญ
อย่ ำ งยิ่ ง ยวดในกำรแสวงหำวิ ธีก ำรใหม่ ๆ เพื่ อ สื่ อ สำรกั บ
คนหนุ่มสำว คนกลุ่มนี้เป็นอนำคตของเมือง แต่จำกผลกำร
ส�ำรวจกลับพบว่ำพวกเขำตระหนักและมีส่วนร่วมกับห้องสมุด
แห่งใหม่น้อยที่สุด เทคโนโลยีได้วิวัฒน์ไปอย่ำงรวดเร็ว เรำได้

สร้ำงห้องสมุดเสมือน รวมทั้งใช้เฟซบุ๊คและเทคนิคด้ำนเกม
เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำยของเรำ
เป้ำหมำยของเรำคือท�ำให้ทุกภำคส่วนของชุมชนภำคภูมิใจ
ในห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม ในวันเปิดห้องสมุดฯ เป็น
ครัง้ แรกทีพ่ วกเรำแน่ใจว่ำได้สร้ำงต�ำนำนแห่งควำมส�ำเร็จ ผูค้ น
เข้ำแถวรอใช้บริกำรยำวขึ้นเรื่อยๆ แต่ละวันในสัปดำห์แรกมี
คนคอยเข้ำห้องสมุดฯ ไม่น้อยกว่ำ 500 คน พวกเขำยินดีจะ
รอเพรำะทรำบดีว่ำ นี่หมำยถึงควำมส�ำเร็จของห้องสมุดที่พวก
เขำภูมิใจ
ห้องสมุดฯ ได้กลำยเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
ผู้เข้ำเยี่ยมชมมำกที่สุดแห่งหนึ่งของสหรำชอำณำจักรและเป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวชั้นน�ำนอกนครลอนดอน ผมภูมิใจอย่ำงยิ่ง
กั บ กำรจั ด อั น ดั บ ควำมนิ ย มของทุ ก มิ ติ ข องห้ อ งสมุ ด ซึ่ ง ได้
คะแนนสูงกว่ำ 90% จำกผลงำนวิจยั เชิงส�ำรวจในเดือนตุลำคม
ปี พ.ศ. 2557
ประเด็นถัดไปที่ผมอยำกจะกล่ำวถึงคือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดฯ กับกำรให้บริกำรโฉมใหม่
โดยมุ่งเน้นไปที่กำรให้บริกำรแบบมีส่วนร่วมและกำรช่วยให้
ประชำชนบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องกำร มำกกว่ำกำรให้บริกำรด้ำน
กำรท�ำธุรกรรมห้องสมุด ปรำกฏกำรณ์นี้มีนัยลึกซึ้งหลำย
ประกำร ประกำรแรก คื อ เรำจะต้ อ งด� ำ เนิ น กำรสรรหำ
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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
Certain to
Enjoyable
Very likely
• Customer Survey validating vision for the library
• Multiple award winning
• popular ownership-pride in their library

Certain to
Very likely

Original reason(s) for Visiting the 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

23%
22%
18%
15%
12%
11%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0.1%
1%

30%
tourism

# annual
visits
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

88% single reason
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ผู ้ เ ชี่ ย วชำญด้ ว ยวิ ธีก ำรทำงธุ ร กิ จ มำกขึ้ น เรำคำดหวั ง ว่ ำ
บรรณำรักษ์และนักจดหมำยเหตุจะสันทัดด้ำนกำรตลำด กำร
ท�ำงำนกับคนหนุ่มสำว กำรจัดกำรประชุม กำรบริหำรงำน
กิจกรรม สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น
ประกำรที่สอง คือเรำจะต้องแน่ใจว่ำเรำได้ใช้ทักษะเฉพำะทำง
ตำมควำมจ�ำเป็น เรำพบว่ำบรรณำรักษ์วิชำชีพใช้เวลำมำกเกิน
ไปในงำนตอบค�ำถำมที่เกิดซ�้ำๆ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องใช้บุคลำกร
ผู้มีควำมช�ำนำญ ดังนั้น เรำได้จัดรูปแบบกำรให้บริกำรใหม่
ทัง้ หมดเพือ่ ให้ทรัพยำกรทีเ่ หมำะสม อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ หมำะสม
ในเวลำที่เหมำะสม

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

ประกำรที่สำม คือเรำคำดหวังให้กำรเยี่ยมชมของผู้ใช้บริกำร
เพิม่ ขึน้ อย่ำงน้อยสองเท่ำ ซึง่ ก็ประสบผล นัน่ หมำยควำมว่ำเรำ
จะต้องให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรจ�ำนวนเพิ่มขึ้นสองเท่ำด้วย
บุคลำกรจ�ำนวนเท่ำเดิม กำรเปลี่ยนแปลงห้องสมุดไปสู่กำรให้
บริกำรตนเองและกำรใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิผลมำกขึ้นจึง
เป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง

มิตกิ ำรวำงโปรแกรมงำนกิจกรรมทีค่ ุณต้องพิจำรณำ คือระดับ
ทีค่ ณ
ุ สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอืน่ คุณจะให้กำร “ร่วมผลิต”
(co-production) งำนกิจกรรมกับองค์กรชุมชนเกิดขึ้นมำก
แค่ ไ หน คุ ณ จะกล้ ำ หำญและเสี่ ย งเพี ย งใด และใครเป็ น
ผู้ควบคุม มีตัวอย่ำงงำนกิจกรรมที่ควบคุมไม่ได้ ตอนนั้นเรำ
ได้มอบอ�ำนำจกำรตัดสินใจ (authority) ให้กับคนหนุ่มสำว
กลุ ่ ม หนึ่ ง ในกำรผลิ ต แผ่ น พั บ โฆษณำกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
บำทหลวงเจสซี แจ็คสัน (Jesse Jackson) นักกำรเมือง
ชำวอเมริกัน

ในกำรจัดท�ำวิจัยเพื่อส�ำรวจกำรใช้บริกำรห้องสมุด มีกำรระบุ
เหตุ ผ ลหลำยประกำรที่ ป ระชำชนเข้ ำ เยี่ ย มชมห้ อ งสมุ ด ฯ
ผลวิจัยที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับผม คือผู้ใช้บริกำรเพียง 15% มำ
ห้องสมุดเพือ่ ยืมหนังสือ ผมไม่ได้มองว่ำเด็กๆ จะไม่ยมื หนังสือ
จำกห้องสมุดอีกต่อไป แต่ข้อมูลนี้ท�ำให้ผมเชื่อมั่นอย่ำงยิ่งว่ำ
ถึงแม้ว่ำผู้ใหญ่จะไม่มำห้องสมุดเพื่อยืมหนังสืออีก แต่ห้อง

เรำเพียงแต่ก�ำหนดประเภทกิจกรรมอย่ำงกว้ำงๆ ซึ่งช่วยด้ำน
ประสิทธิผลและกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยำว กิจกรรมอำจ
จัดขึ้นโดยห้องสมุดเอง หรือด้วยควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ
เช่น กลุ่มงำนศิลปะและกลุ่มชุมชน โรงเรียน มหำวิทยำลัย
หรือเพียงได้รับกำรอนุมัติจำกห้องสมุดฯ (หมำยควำมว่ำ
เรำอนุมัติให้งำนกิจกรรมเกิดขึ้นได้โดยไม่มีบทบำทในกำร
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ด� ำ เนิ น กำร) และที่ สุ ด โต่ ง ที่ สุ ด คื อ กิ จ กรรมซึ่ ง ห้ อ งสมุ ด ฯ
ไม่เคยรู้จักมำก่อน อย่ำงเช่นกำรรวมกลุ่มเพื่อเคลื่อนไหว
ที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะเป็นเวลำสั้นๆ (flashmob)
กำรด�ำเนินกำรของเรำที่กล่ำวมำนี้น่ำจะสนับสนุนให้ผู้จัดกำร
ห้ อ งสมุ ด ตั้ ง ค� ำ ถำมส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ ควำมเป็ น เจ้ ำ ของพื้ น ที่
ห้ อ งสมุ ด รวมทั้ง กำรบริห ำรจัด กำรวัฒ นธรรมและสภำพ
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
รับกำรค�ำนึงถึงอย่ำงแท้จริง เพือ่ ให้บรรลุผลไม่เพียงแต่ในด้ำน
กำรเข้ำถึงกลุ่มผู้ใช้เป้ำหมำยสูงสุด แต่รวมถึงด้ำนกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นกับประชำกรของเมืองด้วย
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ยังมีตัวอย่ำงอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในชุมชน ดังเช่นงำนกำลำดินเนอร์ส�ำหรับผู้น�ำธุรกิจ กิจกรรม
ส�ำหรับเด็กซึง่ จัดทีร่ ะเบียงห้องสมุดฯ งำนนิทรรศกำรภำพถ่ำย
ทีค่ นหนุม่ สำวเป็นผูด้ แู ลวัตถุจดั แสดง ซึง่ ทัง้ หมดมีควำมส�ำคัญ
ในกำรสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของห้องสมุดฯ ในจิตวิญญำณของ
ประชำกรของเมือง
ควำมอัศจรรย์ใจเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในกำรวำงโปรแกรม
งำนกิจกรรมส�ำหรับห้องสมุดฯ เรำสนับสนุนค�ำถำมว่ำ “ท�ำไม
จะไม่...ล่ะ” แทนที่จะเป็นค�ำถำมว่ำ “ท�ำไม” เสมอ และค�ำตอบ
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ประกำรแรกคือเรำท�ำได้ ประกำรที่สองคือกิจกรรมเหล่ำนี้
ทัง้ หมดส่งเสริมควำมรูส้ กึ เป็นเจ้ำของชุมชน แม้กระทัง่ ในเมือง
หลำยวัฒนธรรมขนำดใหญ่ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องถูกต้องที่ห้อง
สมุดฯ จะช่วยให้ประชำชนได้เฉลิมฉลองงำนกิจกรรมส�ำคัญๆ
ในชีวิต เช่น กำรจบกำรศึกษำ งำนแต่งงำน รวมทั้งสร้ำงชื่อ
เสียงจำกกำรบรรจบกันอย่ำงเหมำะสมของผู้คนและควำมคิด
ที่น่ำสนใจ
เรำได้รบั บทเรียนมำกมำยจำกกำรจัดงำนกิจกรรมในระยะแรก
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อสิ่งต่ำงๆ ผิดพลำด สิ่งส�ำคัญประกำร

รวมทั้งเตรียมกำรและรังสรรค์งำนนิทรรศกำรซึ่งจะน�ำไปสู่
ทั้งเสียงชื่นชมและควำมสนใจจำกประชำชน
พั ฒ นำกำรส� ำ คั ญ คื อ กำรเกิ ด ขึ้ น ของกลุ ่ ม ที่ ร วมตั ว ขึ้ น เอง
ห้องสมุดฯ ได้กลำยเป็นที่ประชุมส�ำหรับชุมชนภำยในเมือง
และพัฒนำกำรนีต้ อกย�ำ้ ถึงควำมจ�ำเป็นทีป่ ระชำชนจะต้องรู้สกึ
ถึงกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สินชุมชน มิใช่รู้สึกว่ำจะต้องขอ
อนุญำตเพื่อด�ำเนินกำรใดๆ ภำยในห้องสมุด ทั้งนี้แน่นอน
ว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมำย
แรกคือกำรมีบุคลำกรที่เหมำะสมในจ�ำนวนที่เหมำะสมส�ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรแต่ละงำนกิจกรรม ประกำรต่อมำคือต้องมี
ควำมเข้ำใจในตัวอำคำร เนื่องจำกงำนกิจกรรมอำจถูกท�ำลำย
โดยระบบแสงที่ด้อยคุณภำพ ระบบเสียงที่ไม่เพียงพอ หรือ
ควำมผิ ด พลำดเกี่ ย วกั บ ป้ ำ ยและกำรต้ อ นรั บ นอกจำกนี้
ยังต้องรู้จักกลุ่มเป้ำหมำยของคุณและท�ำกำรตลำดให้ถูกต้อง
รวมทั้งจัดกำรกับกลยุทธ์ด้ำนรำคำ และกำรจ�ำหน่ำยบัตรเข้ำ
ชมตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักให้ควำมส�ำคัญกับคุณค่ำ
ที่ได้รับจำกเงินที่จ่ำยไปมำกกว่ำรำคำจริง
เรำไม่เคยมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวำงโปรแกรมงำนนิทรรศกำร
มำก่อน แต่เรำสำมำรถแบ่งปันบทเรียนมำกมำยในเรื่องนี้ สิ่ง
ส�ำคัญคือกำรแต่งตัง้ ผู้จดั กำรงำนนิทรรศกำร เพือ่ ประสำนงำน
ด้ำนต่ำงๆ มำกมำยในกำรจัดงำนนิทรรศกำร กำรประเมิน
ปริมำณเวลำและทรัพยำกรให้เหมำะสม ดูแลวัตถุจัดแสดง

ตอนนี้ ห้องสมุดฯ ได้กลำยเป็นจุดหมำยทำงเลือกส�ำหรับ
ประชำชนในกำรจัดเทศกำลต่ำงๆ ของเมือง ทั้งเทศกำลดนตรี
วรรณกรรม และกำรแสดง นับเป็นกำรเพิ่มสิ่งดึงดูดที่หลำก
หลำยให้กับห้องสมุดฯ
มิติส�ำคัญของเส้นทำงกำรแปลงโฉมจำกกำรให้บริกำรสู่กำรมี
ส่วนร่วมก็คือ ทรัพยำกรจดหมำยเหตุถูกใช้โดยบุคลำกรห้อง
สมุดในกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจภำยในชุมชนเกี่ยวกับมรดก
ตกทอดทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมและอัตลักษณ์ของพวกเขำ
ผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร งำนกิจกรรม และโปรแกรม
กำรฝึกอบรม นี่เป็นแนวทำงเชิงรุกที่ได้รับกำรออกแบบเพื่อให้
กลุ่มชุมชนท้องถิ่นสำมำรถพึ่งตนเองได้
อีก มิติห นึ่ง ที่มีค วำมส�ำ คัญ เช่ น กัน คือ กำรมีส ่ ว นร่ ว มของ
อำสำสมัครในกำรให้บริกำร เรำด�ำเนินไปอย่ำงช้ำๆ ด้วยสำเหตุ
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ส�ำคัญคือกำรต่อต้ำนอย่ำงหนักหน่วงของสหภำพแรงงำนต่อ
คนงำนอำสำสมัคร ควำมส�ำเร็จแรกเริม่ ต้นทีอ่ ำสำสมัครท�ำงำน
ในสวนซึ่งช่วยดูแลรักษำระเบียงด้วย ตอนนี้ ประชำชนกว่ำ
250 คน ได้ ล งทะเบี ย นแสดงควำมจ� ำ นงที่ จ ะท� ำ งำนกั บ
ห้องสมุดฯ ในฐำนะอำสำสมัคร ซึ่งนับเป็นสิ่งส�ำคัญต่อควำม
ส�ำเร็จในอนำคต
กำรปรับรูปแบบวิธีกำรให้บริกำรและกำรเรียนรู้ของเรำเป็น
กรณีศึกษำที่ดีเกี่ยวกับเส้นทำงกำรแปลงโฉม กล่ำวคือ จำก
กำรเริ่มต้นด้วยกำรให้บริกำรสำรสนเทศแบบดั้งเดิม เรำพบว่ำ
บริกำรนีก้ ำ� ลังเผชิญควำมเสีย่ งเมือ่ อินเทอร์เน็ตเข้ำมำมีบทบำท
อย่ำงสูงในบริกำรถ่ำยโอนเนื้อหำสำรสนเทศ ดังนั้นจึงปรับ
จุดเน้นงำนบริกำรของเรำไปยังกลุ่มผู้ประกอบกำรที่อยู่ในช่วง
ก่อนกำรก่อตั้งธุรกิจ ประชำชนที่ต้องกำรด�ำเนินธุรกิจแต่ขำด
ควำมรู้และ/หรือทักษะที่จ�ำเป็น และประชำชนที่แสวงหำงำน
หรือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพหรือเชิงเศรษฐกิจ
บริกำรใหม่นปี้ ระสบควำมส�ำเร็จในกำรวำงต�ำแหน่งตนเองใหม่
ในฐำนะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (knowledge
economy) ของเมือง มิใช่เพียงกำรให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ
อีกต่อไป บุคลำกรห้องสมุดได้รับกำรฝึกฝนใหม่เพื่อให้เป็นที่
ปรึกษำด้ำนธุรกิจและกำรเรียนรู้ พวกเขำมีควำมสำมำรถริเริ่ม
น�ำเสนอและด�ำเนินกำรได้ทั้งงำนบรรยำยพูดคุยให้ค�ำแนะน�ำ
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร กำรสัมมนำ และงำนกิจกรรมสร้ำง
เครือข่ำยพันธมิตร
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ผมได้กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มำกมำยที่เกิดขึ้นกับ
ทั ศ นะแบบดั้ ง เดิ ม เกี่ ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด และหอจดหมำยเหตุ
บทบำทของผู้น�ำห้องสมุดจ�ำเป็นต้องตั้งค�ำถำมว่ำ บุคลำกร
สนับสนุนเป้ำหมำยกำรแปลงโฉมกิจกำรหรือไม่ พวกเขำเข้ำใจ
ธรรมชำติของรูปแบบหรือโมเดลกำรด�ำเนินกำรในอนำคต
หรือไม่ และพวกเขำจะปรับตัวให้เข้ำกับโมเดลอย่ำงไร และ
จะท�ำสิ่งใดเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมสูงสุดกับกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลง
ข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำท�ำให้ผมไม่สำมำรถตอบค�ำถำมเหล่ำนี้ได้
ทั้ ง หมด แต่ เ พี ย งพอที่ จ ะกล่ ำ วว่ ำ เรำมี ค วำมเชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ ำ
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

วันนี้ ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมเป็นสถำนที่ซ่ึงลดบทบำทลง
อย่ำงมำก มีกิจกรรมและควำมตื่นเต้นน้อยลง ดวงตะวันแห่ง
ควำมรุ่งเรืองของห้องสมุดสำธำรณะได้เคลื่อนตัวลง เป็นช่วง
เวลำที่ยำกล�ำบำก มีทรัพยำกรเหลือน้อยมำกที่จะท�ำให้ห้อง
สมุดมีชีวิตชีวำ อย่ำงไรก็ตำม สิ่งหนึ่งกลับแน่นอน เมื่อ
ดวงตะวันคล้อยต�่ำลง วันพรุ่งนี้ มันจะลอยสูงขึ้น ผมมั่นใจว่ำ
วันคืนที่ยิ่งใหญ่ของห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมจะกลับมำ
อีกครั้ง

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.i n dmeaconference.com/VenueImages/
2155698797/Rooms/51400/4c7dfd42-7603-4fa2-a60e423e054d5d16-bookrotunda.jpg
http://www.frostslandscapes.co.uk/cache/imgsizer/uploads/
casestudies/LOB5-w-680x400.jpg
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การปรับตัวของห้องสมุดประชาชนเดนมาร์ก
แปลงโฉมห้องสมุดที่เน้นคลังหนังสือ
สู่พื้นที่การเรียนรู้ที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
มีควำมท้ำทำยนำนำประกำรก�ำลังเกิดขึน้ กับห้องสมุดประชำชน
ทั่วโลก อันเป็นผลมำจำกควำมเปลี่ยนแปลงในกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่
เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมกำรใช้ ห ้ อ งสมุ ด เท่ ำ นั้น แต่ ยัง ได้
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนไปด้วย ส่งผลให้
ห้องสมุดสูญเสียฐำนะผู้ผูกขำดในกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
และต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีพื้นฐำนหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ
อีกหลำยประเภท
เยนส์ ธอร์ฮำวเกอ (Jens Thorhauge) ที่ปรึกษำกำรพัฒนำ
ห้องสมุด จำกประเทศเดนมำร์ก ให้ข้อมูลว่ำ คนรุ่นใหม่ใน
เดนมำร์กใช้สื่อออนไลน์เฉลี่ย 3.5-4 ช่วโมงต่อวัน ในขณะที่

อัตรำกำรอ่ำนหนังสือลดลง มีเด็กซึง่ ออกจำกโรงเรียนกลำงคัน
ถึง 15% อันเนื่องมำจำกปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ทั้งๆ ที่
เมื่อ 20 ปีก่อนห้องสมุดเต็มไปด้วยเด็กๆ แต่ตอนนี้คนกลุ่มนี้
หำยไปอย่ำงเห็นได้ชัด ห้องสมุดประชำชนมีอัตรำกำรยืม
หนังสือลดลงอย่ำงต่อเนื่องประมำณ 6% ต่อปี อำจเป็นเวลำ
ที่ต้องนับถอยหลังไปสู่วันที่ไม่มีคนยืมหนังสืออีกแล้วก็ได้
แต่ข่ำวดีกค็ อื ในช่วง 10 ปีทผี่ ่ำนมำนีจ้ ำ� นวนผู้ทเี่ ข้ำมำใช้บริกำร
ห้องสมุดกลับเพิ่มขึ้น หมำยควำมว่ำชำวเดนิชยังคงนิยมเข้ำ
ห้องสมุด แต่ไม่ใช่เพื่อยืมหนังสือ พวกเขำมำใช้บริกำรด้วย
เหตุ ผ ลที่ ห ลำกหลำยออกไป เช่ น ต้ อ งกำรใช้ ส ถำนที่ ท่ี มี
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรศึกษำค้นคว้ำ มำประชุม เข้ำ

เรียบเรียงจำกกำรบรรยำยเรื่อง “Challenges in transforming libraries from collection centered to user centered organisations” โดย Jens Thorhauge ในงำนประชุมวิชำกำร TK Forum 2015
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ฟังกำรบรรยำย หรือท�ำกิจกรรมต่ำงๆ มีนักวิชำกำรวิเครำะห์
ไว้ว่ำ ควำมรู้ส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันไม่ใช่ส่ิงที่เหมำะจะบรรจุ
ไว้ในชัน้ หนังสืออีกแล้ว ในขณะทีห่ อ้ งสมุดกลับยังคงยึดติดอยู่
กับหนังสือแบบกำยภำพ
ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ห้องสมุดมีทำงออกอยู่ 3 ทำง คือ

ทำงที่ 2 ปรับตัวให้กลำยเป็นห้องสมุดดิจิทัล โดยกำร

ต่อยอดกำรให้บริกำรสำรสนเทศดิจิทัลไปพร้อมกับกำรรักษำ
สถำนภำพของห้องสมุดแบบทีเ่ คยเป็นมำ ดูเหมือนเป็นแนวทำง
ที่ น ่ ำ จะใช้ ก ำรได้ แ ละสมเหตุ ส มผลหำกสำมำรถเอำชนะ
อุปสรรคด้ำนลิขสิทธิ์ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ำยนัก อีกทั้งยังต้อง
แข่งขันกับผู้ให้บริกำรในเชิงพำณิชย์อีกหลำยรำย

ทำงที่ 1 รักษำกำรให้บริกำรรูปแบบเดิมไว้ ซึ่งยังสำมำรถ ทำงที่ 3 ออกแบบกำรให้บริกำรของห้องสมุดเสียใหม่ ให้
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริกำรจ�ำนวนมำกที่ยังคุ้นเคย
กับกำรเข้ำมำที่ห้องสมุดเพื่ออ่ำนหนังสือ แต่จะค่อยๆ สูญเสีย
ผู้ใช้บริกำรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งยังเสี่ยงที่จะถูกปรับลดงบ
ประมำณและปิดตัวไปในที่สุด
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สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้คนที่อยู่ในโลกโลกำภิวัตน์
และยุคสมัยดิจิทัล โดยอำจต้องละทิ้งกำรมุ่งเน้นทรัพยำกร
หนังสือ แล้วหันไปให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
มำกยิง่ ขึน้ ซึง่ แม้จะเป็นแนวทำงทีย่ ำกทีส่ ดุ แต่นำ่ จะเป็นหนทำง
ที่ยั่งยืนที่สุดส�ำหรับห้องสมุดประชำชน

ห้องสมุดประชำชนเดนมำร์กเลือกเผชิญกับควำมท้ำทำยของ
ยุคสมัยตำมแนวทำงที่ 3 ภำยใต้โครงกำรโมเดลแห่งเดนมำร์ก
ด้วยกำรออกแบบแนวคิดใหม่เพือ่ สร้ำงบริกำรใหม่ๆ ทีม่ ่งุ ตอบ
สนองควำมต้องกำรของผู้คนอย่ำงแท้จริง แนวคิดที่ว่ำนี้เรียก
ว่ำแบบจ�ำลองจัตวกำศ หรือ Four Spaces Model ซึ่งถูก
พัฒนำมำจำกกำรทบทวนประสบกำรณ์ของห้องสมุดทั้งระดับ
ชำติและนำนำชำติ ก่อนทีจ่ ะน�ำไปประยุกต์ใช้และกลำยเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส�ำคัญของห้องสมุดต่ำงๆ ทั่วประเทศเดนมำร์ก

เป้ำหมำยทำงสังคม คือกำรเสริมพลังเกี่ยวเนื่องกับกำรพัฒนำ
ประชำชนที่เข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ สำมำรถแก้ปัญหำ
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ สนั บ สนุ น กำรหำค� ำ ตอบใหม่ ส� ำ หรั บ
แก้ปัญหำเชิงปฏิบัติ หรือกำรพัฒนำแนวคิดที่เป็นสิ่งใหม่

ห้ อ งสมุ ด ประชำชนตำมโมเดลนี้เ ป็ น ไปเพื่อ เป้ ำ หมำย 4
ประกำร คือ ประสบการณ์ (experience) การมีส่วนร่วม
(involvement) การเสริมพลัง (empowerment) และ
นวัตกรรม (innovation) เป้ำหมำย 2 ประกำรแรกเกี่ยวเนื่อง
กับกำรรับรู้ระดับปัจเจก คือกำรสนับสนุนประสบกำรณ์และ
กำรมีสว่ นร่วมของบุคคลในกำรค้นหำควำมหมำยและอัตลักษณ์
ในสังคมที่ซับซ้อน เป้ำหมำย 2 ประกำรหลังเน้นกำรสนับสนุน

พื้นที่การเรียนรู้ (learning space) เพื่อให้เกิดกำรศึกษำ

เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยดังกล่ำว ห้องสมุดจ�ำเป็นต้องมี
พื้นที่ 4 ลักษณะ เพื่อรองรับกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น
ได้แก่
ค้ น คว้ ำ และค้ น พบโลก ซึ่ ง อำจจะมี รู ป แบบเป็ น พื้ น ที่ ท ำง
กำยภำพหรือพืน้ ทีเ่ สมือนก็ได้ เช่น e-learning อำจเพิม่ บริกำร
กำรให้คำ� ปรึกษำในชีวติ ประจ�ำวันหรือกำรท�ำงำนโดยกำรมีสว่ น
ร่วมของผู้ที่มีจิตอำสำ ห้องสมุดแห่งหนึ่งของเดนมำร์กเห็น
ปัญหำของเด็กที่เป็นบุตรหลำนของผู้อพยพหรือแรงงำนต่ำง
ชำติ ซึ่งประสบปัญหำกำรเรียนเพรำะครอบครัวใช้ภำษำเดนิช
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ได้ไม่ดีนัก จึงได้จัดกิจกรรมสอนกำรบ้ำนให้กับเด็กๆ 2-3
ชั่วโมงหลังเลิกเรียน

พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ (inspiration space) เพื่อสร้ำง

ประสบกำรณ์ที่น่ำประทับใจ โดยเน้นไปที่กำรจัดกิจกรรมที่มี
ควำมหลำกหลำย ส�ำหรับเด็กๆ กำรเล่นเป็นกำรสร้ำงแรง
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บันดำลใจอย่ำงหนึง่ ห้องสมุดจึงอำจสร้ำงสนำมเด็กเล่นไว้ดว้ ย
ก็ได้ นอกจำกนี้อำจน�ำสื่อสมัยใหม่มำช่วยสร้ำงสีสันในกำรน�ำ
เสนอเนื้อหำสำระ

พื้นที่พบปะ (meeting space) เป็นพื้นที่สำธำรณะแบบ

เปิดเพือ่ ให้เกิดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงมีสว่ นร่วม รวมทัง้ กำรพบปะกัน

อย่ำงอิสระแบบไม่เป็นทำงกำร ซึ่งมักถูกประเมินค่ำต�่ำกว่ำ
ควำมเป็นจริง ทั้งๆ ที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวด คนในสังคม
ตะวันตกค่อนข้ำงมีควำมโดดเดีย่ วในจิตใจเมือ่ เปรียบเทียบกับ
สังคมตะวันออก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมำกที่ห้องสมุดจะมี
พื้นที่เพื่อเปิดโอกำสให้คนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมำกขึ้น

พื้นที่แสดงออก (performative space) มุ่งเน้นกำร

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ ห้องสมุดอำจ
จัดหำอุปกรณ์เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก เช่น เครื่องพิมพ์สำม
มิติ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีจ�ำเป็น มีกำรจัดเวิร์คช็อปเพื่อ
พัฒนำควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ รวมทัง้ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับจัดแสดง
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
ค้นพบทีไ่ ม่คำดฝัน สู่แรงบันดำลใจใหม่ ตัวอย่ำงของห้องสมุด
ประชำชนเดนมำร์กที่มีกำรทดลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้ว
3 แห่ง ได้แก่

Hjørring Central Library

ซึ่งมีแถบสีแดงเป็นเส้นน�ำทำงผู้ใช้บริกำรไปพบกับภูมิสถำปัตย์และพื้นที่ในห้องสมุด จำกห้องสมุดบรรจุหนังสือแบบดั้งเดิมที่มี
ชัน้ สูงพร้อมกับเก้ำอีน้ วมยำว ผ่ำนไปยังห้องอ่ำนหนังสือใน Royal Library ห้องปฏิบตั กิ ำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องเล่นส�ำหรับ
เด็ก กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับกิจกรรมแสดงออก และอื่นๆ อีกมำกมำย
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ห้องสมุดสีทอง ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโคเปนฮำเกน ที่ซึ่งป้ำยบนพื้นและผนังในพื้นที่ต่ำงๆ ถูกผสำนด้วย
หลักกำรออกแบบที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ทั้งในด้ำนสี แสง รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ บรรยำกำศ และกิจกรรม องค์ประกอบด้ำน
กำรออกแบบเหล่ำนี้ส่งเสริมควำมหลำกหลำยของสิ่งที่น�ำเสนอและสิ่งที่เป็นไปได้ภำยในห้องสมุด

Ø

restad 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
ไม่ ไ ด้ คิ ด ว่ ำ ห้ อ งสมุ ด เป็ น เพี ย งเครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ น� ำ เสนอ
สำรสนเทศหรื อ สิ่ ง อ� ำ นวยควำมสะดวกด้ ำ นกำรเรี ย นรู ้ แ ก่
พลเมือง แต่มองไปไกลถึงขั้นว่ำ ห้องสมุดจะต้องเป็นกลไก
ส�ำคัญทีจ่ ะผลักดันเมืองไปสูก่ ำรสร้ำงสิง่ แวดล้อมทีด่ ี เป็นเมือง

ที่มีควำมยั่งยืน และเป็นมิตรต่อมวลมนุษย์ นี่อำจจะเรียกได้
ว่ำเป็นพื้นที่ลักษณะที่ 5 (The Fifth Space) ของห้องสมุด
ประชำชน
มีห้องสมุดประชำชนของเดนมำร์กหลำยแห่งที่ได้มีบทบำทต่อ
กำรพัฒนำเมือง ดังเช่นตัวอย่ำงของห้องสมุด 3 แห่ง คือ

Helsingør Library

ก่อตั้งขึ้นในเขตเมืองอุตสำหกรรมที่มีจ�ำนวนประชำกรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ชำวเมืองเล็งเห็นว่ำพวกเขำขำดแคลนพื้นที่สำธำรณะ
เพื่อควำมงอกงำมของชีวิต จึงริเริ่มปรับปรุงพื้นที่ของอู่จอดเรือให้กลำยเป็นอุทยำนทำงวัฒนธรรมและห้องสมุด
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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
ที่ ใ ห้ แ รงบั น ดำลใจ อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว ธรรมชำติ ข องห้ อ งสมุ ด
ประชำชนแบบใหม่ควรจะหยั่งรำกในชุมชนท้องถิ่นและมีกำร
ร่วมสร้ำงและเชือ่ มโยงกับแรงผลักดันอืน่ ในชุมชนท้องถิน่ 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 ดังนัน้ อำจจะต้องค่อยๆ เปลีย่ นแปลงองค์กรไปพร้อม
กับกระบวนทัศน์ใหม่ และบำงครั้งอำจเปิดรับกำรมีส่วนร่วม
จำกชุมชนหรืออำสำสมัครที่มีวิสัยทัศน์ไปในทิศทำงเดียวกัน

ภำพจำก

http://www.dezeen.com/2012/09/25/the-library-bycobe-and-transform/
http://www.rosanbosch.com/en/project/
hj%C3%B8rring-central-library
http://www.schulzspeyer.com/projects/projects/denmark/copenhagen/orestaden
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/aktuelle-cases-til-inspiration/
case-oerestad-library-copenhagen/#.Vax9mfntmLM
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-architecture-cobe-tran
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/SHL_-_Black_Diamond.jpg
http://img.xcitefun.net/users/2011/08/260606,xcitefun-royal-library-17.jpg
http://www.bestdesignbooks.eu/wp-content/uploads/2013/05/THE-BLACK-DIAMOND-library-DENMARK.jpg
http://www.lovethesepics.com/wp-content/uploads/2013/02/The-Black-Diamond-The-Royal-Library-Denmark-Det-Kongelige-Bibliotek.jpg
http://www.prachachat.net/gallery/fullimages/2016/08
http://www.allposters.com/-sp/Black-Diamond-Library-Copenhagen-Denmark-Scandinavia-Posters_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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โฉมหน้าใหม่ห้องสมุด เมื่อโลกมุ่งสู่ยุคดิจิทัล

อะไรคือสิ่งที่หายไปจากห้องสมุดทั้ง 4 ภาพนี้ ?

รำวศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นยุคทองของห้องสมุดอเมริกัน บริษัท
สนี้ด (Snead Bookshelf Company) ได้พัฒนำระบบจัดกำร
ชั้นหนังสือขนำดใหญ่ ทุกวันนี้ผลงำนดังกล่ำวยังสำมำรถ
พบเห็นได้ในห้องสมุดมีชื่อเสียงหลำยแห่ง เช่นที่ฮำร์วำร์ด

โคลัมเบีย วำติกัน และไบรอันพำร์คในเมืองนิวยอร์ก นอก
เหนือจำกกำรจัดระบบมัดหนังสือเก่ำๆ จ�ำนวนมหำศำล สนี้ด
ยังมีบริกำรขนย้ำยหนังสือออกจำกห้องสมุดก่อนที่ช้ันหนังสือ
จะพังลงมำ แล้วน�ำไปจัดเก็บยังสถำนทีท่ มี่ โี ครงสร้ำงแข็งแรงพอ
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ไม่ น ำนมำนี้ ห ้ อ งสมุ ด สำธำรณะนิ ว ยอร์ ก พยำยำมจะย้ ำ ย
ชั้นหนังสือออกจำกห้องสมุดสำขำหลัก โดยเหลือหนังสือให้
บริกำรในพืน้ ทีเ่ พียงเล็กน้อย และถ่ำยเทหนังสือหมวดกำรวิจยั
ออกไปไว้ทนี่ วิ เจอร์ซยี ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็นไปตำมแผนปรับเปลีย่ น
ห้องสมุดจำกสถำนที่ท่ีมุ่งเก็บหนังสือเป็นหลัก เปิดกว้ำงไปสู่
พื้นที่ที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำมกำรก�ำจัด
ชั้ น หนั ง สื อ ซึ่ ง เป็ น เสมื อ นหั ว ใจของ โถงกุ ห ลำบ (Rose
Reading Room) ถูกวิจำรณ์จำกวิศวกรว่ำ “เป็นเหมือนกำร
เลื่อยขำโต๊ะดินเนอร์ในขณะที่อำหำรก�ำลังเสิร์ฟ” เสียงคัดค้ำน
จำกเหล่ำนักปรำชญ์และกลุ่มผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม ท�ำให้
กำรบูรณะห้องสมุดสำธำรณะนิวยอร์กต้องหยุดชะงัก มีกำร
ทบทวนแผนกำรปรับปรุงห้องสมุดอีกครั้ง โดยเสนอให้ยังคง
เก็บรักษำหนังสือไว้ในพื้นที่ให้บริกำร

เสาแห่งอารยธรรม ของห้องสมุดประชาชนนิวยอร์ก, 1907
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กำรตั ด สิ น ใจครั้ ง นี้ เ ป็ น เพี ย งก้ ำ วย่ ำ งหนึ่ ง ท่ ำ มกลำงวิ ก ฤต
อัตลักษณ์ของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ว ในยุคของสนี้ดห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือเป็นเรื่อง
ซึง่ อยูน่ อกเหนือจินตนำกำร แต่มนั กลับเป็นปรำกฏกำรณ์ทเี่ กิด
ขึน้ แล้วในปัจจุบนั ห้องสมุดก็ไม่ต่ำงจำกสถำบันอันทรงเกียรติ
อื่นๆ ทั้งส�ำนักพิมพ์ นิตยสำร และมหำวิทยำลัย ที่ล้วนก�ำลัง
ยืนอยู่ริมโตรกผำในยำมรุ่งอรุณของยุคดิจิทัล ห้องสมุดจะท�ำ
หน้ำที่อะไร หำกไม่ใช่เก็บรักษำและให้บริกำรยืมคืนหนังสือ?
เมื่อส่วนที่เป็นหัวใจถูกเชือดเฉือนออกไป ห้องสมุดจะอยู่รอด
ต่อไปได้อย่ำงไร?
ไม่กี่ปีท่ีผ่ำนมำ 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
โรมั น ได้ ส ร้ ำ งห้ อ งสมุ ด กระจำยทั่ ว ตั้ ง แต่ ส เปนไปจนถึ ง
ตะวันออกไกล แต่เมือ่ เข้ำสูต่ น้ ยุคกลำงก็ถกู ต่อต้ำนและท�ำลำย
ดังที่หนังสือ ห้องสมุด: ประวัติศำสตร์ท่ีไม่เงียบงัน ของ
แมทธิว แบทเทิลส์ (Matthew Battles) เรียกหำยนะนี้ว่ำ
biblioclasms

หำกกล่ำวถึงควำมตกต�ำ่ ของห้องสมุด คนโดยทัว่ ไปคงจะนึกถึง
เหตุกำรณ์เพลิงไหม้ห้องสมุดอเล็กซำนเดรีย ซึ่งคำดว่ำเก็บ
รักษำจำรึกชุดยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ เท่ำทีเ่ คยมีมำของยุคเฮเลนนิก ท�ำให้
เรื่อ งรำวจ�ำ นวนมำกสู ญ หำยไปจำกหน้ ำ ประวัติศ ำสตร์ มี
ข้อสันนิษฐำนทีโ่ น้มเอียงว่ำ ผูล้ อบวำงเพลิงน่ำจะเป็นคริสเตียน
ผูค้ ลัง่ ศำสนำ ซึง่ มองว่ำกำรเผำห้องสมุดเป็นกำรตอบโต้ผบู้ กุ รุก
นอกรีตชำวอำหรับ อย่ำงไรก็ตำม ห้องสมุดยุคโบรำณหำได้
มอดไหม้ไปเพรำะน�้ำมือของคนบำงคนหรือบำงกลุ่ม หำกแต่
เพรำะสำยลมแห่งประวัติศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวพันกับกำรเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมกำรอ่ำน ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง
และกำรไม่เห็นชอบของรัฐบำลท้องถิ่น

ขับหนังสือจนหมดไป แต่ในอีกด้ำนหนึ่งอุปกรณ์เล็กๆ ที่มำ
พร้อมกับกำรสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้คนสำมำรถเข้ำ
ถึ ง ควำมรู ้ ที่ ก ว้ ำ งขวำงและหลำกหลำยไม่ ย่ิ ง หย่ อ นไปกว่ ำ
ห้องสมุดอเล็กซำนเดรีย ถ้ำกำรอุบัติของดิจิทัลในปัจจุบันได้
น�ำมำซึ่งแสงสว่ำงใหม่ๆ ซึ่งยังคงร่องรอยของห้องสมุดอยู่
นี่จะไม่เรียกว่ำเป็นกำรพัฒนำไปอีกขั้นหรอกหรือ?

ในยุคดิจิทัลห้องสมุดจะหมดควำมส�ำคัญหรือไม่? สิ่งแรกๆ
ที่น่ำจะเกิดขึ้นก็คือ หน้ำจอและอุปกรณ์กำรสื่อสำรจะเบียด

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

ภาพการเผาห้องสมุดอเล็กซานเดรียที่จินตนาการขึ้นในศตวรรษที่ 19

จริงอยู่ว่ำห้องสมุดนั้นมีมำยำวนำนตั้งแต่สมัยอเล็กซำนเดรีย
แต่เมื่อย้อนมองไปไม่กี่ร้อยปีที่ผ่ำนมำ ก็มีอีกหลำยเหตุกำรณ์
ส�ำคัญ ที่ได้ช่วยวำงรำกฐำนของห้องสมุดให้ม่ันคงมำจนถึง
ปัจจุบัน

แม้ว่ำรสนิยมและแนวทำงกำรออกแบบจะเปลีย่ นแปลงไปตำม
กำลเวลำ แต่แนวคิดบำงอย่ำงของห้องสมุดคำร์เนกีก็ยังคงอยู่
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(ซ้าย) ห้องสมุดคาร์เนกีแห่งแรก ที่เบรดด็อค เพนซิลเวเนีย ซึ่งปิดตัวลงเมื่อไม่นานมานี้
(ขวา) ห้องสมุดในวอลมาร์ท ที่แม็คอัลเลน รัฐเท็กซัส

ในหัวใจของผู้คนในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบบันไดที่
พำผูอ้ ำ่ นโบยบินขึน้ ไปยังโถงอำคำรอันงดงำมรำวกับอยูใ่ นวิหำร
แห่งกำรเรียนรู้ กำรจัดเรียงชั้นหนังสือที่เอื้อต่อกำรสุ่มหำ
หนังสือ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ กำรยึดหลักให้ห้องสมุดเป็น
พื้ น ที่ แ ห่ ง ควำมเสมอภำคของมนุ ษ ย์ แ ละเปิ ด กว้ ำ งส� ำ หรั บ
ทุกคน ห้องสมุดคำร์เนกีเป็นตัวอย่ำงที่นักสังคมวิทยำเรียกว่ำ
พื้นที่ที่สำม (Third Place) ที่ซึ่งไม่ใช่ที่ท�ำงำน บ้ำน หรือ

120 | โหล

มหำวิทยำลัย ที่ซึ่งพลเมืองสำมำรถเข้ำถึงเพื่อรวมตัวกันเสวนำ
อย่ำงเสรี อุดมคตินี้ยังคงพบเห็นได้ในกำรออกแบบของห้อง
สมุดในปัจจุบนั แม้วำ่ จะถูกสร้ำงอยูใ่ นย่ำนกำรค้ำหรือวอลมำร์ท
ก็ตำม
แน่นอนว่ำ เป้ำหมำยพืน้ ฐำนของกำรออกแบบห้องสมุดคำร์เนกี
คือกำรเข้ำถึงขุมทรัพย์ควำมรู้ที่มีค่ำและจินตนำกำร แต่หำกว่ำ

เมคเกอร์สเปซหรือเรียกอีกชื่อว่าแฟ็บแล็บ (Fab Lab) ที่ห้องสมุด
สาธารณะในเมืองฟาแยตต์วิลล์

ไอเดียบ็อกซ์ ที่ห้องสมุดประชาชนโอ๊คพาร์ค รัฐอิลลินอยส์
พืน้ ทีส่ าำ หรับจัดนิทรรศการแบบมีปฏิสมั พันธ์หมุนเวียนและทีพ่ กั อาศัย
ของศิลปิน

คำร์เนกียังคงมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
และโปรแกรมกำรให้บริกำรอีบุ๊คดีๆ อำจจะเพียงพอส�ำหรับ
ควำมฝันที่กว้ำงไกลของเขำก็เป็นได้

บริกำรออนไลน์สำธำรณะในพื้นที่ห้องสมุด ก็อำจยังไม่ใช่
แนวทำงที่เหมำะกับทศวรรษนับแต่นี้ต่อไป

ท่ำมกลำงควำมเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ห้องสมุดพยำยำม
สร้ำงพันธกิจใหม่โดยกำรสนับสนุนให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำ
ถึงเทคโนโลยี ดังเช่นกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กระจำย
อย่ำงกว้ำงขวำงในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ แต่อำจดูเหมือน
ว่ำมันจะมำกจนเกินไป ปัจจุบันชำวอเมริกันสำมในสี่สำมำรถ
เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้ที่บ้ำนทั้งจำกบรอดแบนด์และเครือข่ำย
โทรศัพท์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น กำรให้

ห้องสมุดต้องเริม่ หำตัวตนทีส่ มเหตุสมผลเพือ่ ควำมอยูร่ อดของ
องค์กร โดยกำรเป็นหน่วยย่อยที่ช่วยสร้ำงประโยชน์สำธำรณะ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเป็น พื้นที่ที่สำม ที่เน้นเรื่องกำรเรียนรู้
ทั่วสหรัฐอเมริกำ บรรณำรักษ์ได้ทดลองหนทำงขยำยภำรกิจ
ห้องสมุดออกไป เช่นกำรเปิด เมกเกอร์สเปซ (maker space)
ซึ่งอำจปรำศจำกชั้นหนังสือ แต่ได้รวมเอำเทคโนโลยีทั้งเก่ำ
และใหม่ ตั้งแต่จักรเย็บผ้ำไปจนถึงเครื่องพิมพ์สำมมิติ และ
สนับสนุนให้ผู้ใช้บริกำรพัฒนำและแบ่งปันทักษะซึง่ ไม่สำมำรถ
ฝึกฝนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
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บรรณำรั ก ษ์ รุ ่ น ใหม่ ที่ ส นใจด้ ำ นศิ ล ปะได้ ร วมตั ว กั น ก่ อ ตั้ ง
ห้องสมุดในฐำนะโครงกำรบ่มเพำะ เพื่อที่จะน�ำเสนอสิ่งที่
ต่ำงออกไป แม้ว่ำจะไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นที่ที่สำมก็ตำม
มีกำรรวบรวมโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องกับงำนศิลปะจำกห้องสมุด
จำกทั่วประเทศ เช่น โครงกำรดนตรีท้องถิ่น ของห้องสมุด
สำธำรณะไอโอวำ ซึ่งบรรณำรักษ์ได้บันทึกบทเพลงของศิลปิน
ท้องถิ่นและให้บริกำรออนไลน์ฟรีแก่สมำชิก ส่วนห้องสมุด
ศิลปะ บรูคลินมี โครงกำรสเกตช์บุ๊ค รถหนังสือเคลื่อนที่ซึ่ง
จัดแสดงผลงำนภำพสเกตช์ของศิลปินมืออำชีพ เพื่อให้คน
ทั่วประเทศได้ชื่นชม นี่จึงไม่ใช่เรื่องยำกที่จะจินตนำกำรถึง
ห้ อ งสมุ ด ชุ ม ชนในฐำนะสถำนที่ เ ยี ย วยำจิ ต วิ ญ ญำณและ
สวนสนุกแห่งจินตนำกำร หลังจำกวันที่หนังสือเล่มได้หำยไป
จำกห้องสมุดแล้ว
ทั้งเมกเกอร์สเปซและห้องสมุดในฐำนะศูนย์บ่มเพำะได้ท�ำให้
เห็นว่ำ งำนศิลปะสำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้ผู้ใช้บริกำร
สร้ำงเนื้อหำได้ด้วยตนเอง ห้องสมุดที่มีงบประมำณเริ่มเป็น
แม่ข่ำยเทคโนยีด้ำนกำรตีพิมพ์หนังสือเอง (self-publishing)
และกำรตี พิ ม พ์ ต ำมค� ำ สั่ ง ซื้ อ (print-on-demand) เช่ น
Espresso Book Machine นี่ก็อำจเรียกได้ว่ำเป็นยุคเปลี่ยน
ผ่ำนเทคโนโลยี ซึ่งพื้นที่ห้องสมุดสำมำรถให้บริกำรเพื่อกำร
สร้ำงสรรค์มำกขึ้น และเฉื่อยชำน้อยกว่ำห้องสมุดแบบเดิมที่มี
เพียงกิจกรรมอ่ำนและดูเท่ำนั้น
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ในระดับที่กว้ำงขึ้น ห้องสมุดสำธำรณะบอสตันได้จัดท�ำ ห้อง
สมุดดิจิทัลสำธำรณะแห่งอเมริกำ โดยรวบรวมทรัพยำกร
ดิจิทัลด้ำนประวัติศำสตร์ทั่วประเทศ ทั้งจำกห้องสมุดและ
คอลเลกชั่นส่วนตัว จ�ำพวกภำพถ่ำยครอบครัว หรือกล่องเก็บ
จดหมำยเก่ำๆ ผู้ก่อตั้งคือแดน โคเฮน (Dan Cohen) มีควำม
มุ ่ ง หมำยที่ จ ะท� ำ งำนร่ ว มกั บ ห้ อ งสมุ ด ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จั ด เก็ บ
ทรัพยำกร และน�ำเสนอด้วยเทคโนโลยีผ่ำนทำงหน้ำจอแบบ
สัมผัส ซึง่ ออกแบบให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถค้นคว้ำประวัตศิ ำสตร์
ที่เฉพำะเจำะจงของชุมชน “เรำหลงรักแนวคิดที่จะสร้ำงควำม
เชื่ อ มโยงระหว่ ำ งอำณำจั ก รของดิ จิ ทั ล และโลกกำยภำพ”
เขำกล่ำว
กำรให้ควำมส�ำคัญกับเนื้อหำที่ผู้ใช้บริกำรได้สร้ำงขึ้น ตรงกับ
อุดมคติบำงด้ำนของห้องสมุดอเล็กซำนเดรีย ซึ่งได้รวบรวม
ควำมรู้ จินตนำกำร ภูมิปัญญำ และประสบกำรณ์ของมนุษย์
ห้องสมุดท้องถิน่ เป็นจุดเชือ่ มต่อชุมชนให้ได้สมั ผัสกับเรือ่ งรำว
ไกลโพ้น เป็นสถำนที่ซึ่งผู้คนสำมำรถเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นไป
พร้อมกับแผ่กระจำยวัฒนธรรมของตน
ในขณะทีห่ อ้ งสมุดสำธำรณะต้องกำรปรับตัวไปสูย่ คุ ดิจทิ ลั ด้วย
กำรให้บริกำรเทคโนโลยีและพื้นที่ที่สำมแต่กลับต้องอยู่ภำยใต้
นโยบำยรัดเข็มขัด ห้องสมุดมหำวิทยำลัยซึ่งมีอุดมคติเดียว
กันแต่มีเงินทุนมำกกว่ำ ได้น�ำหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วและมีส่ิง
ก่อสร้ำงที่โดดเด่น เช่น ห้องสมุดเจมส์ บี ฮันท์ และห้องสมุด
เจอำร์ ที่มหำวิทยำลัยแห่งรัฐนอร์ธแคโรไลนำ ซึ่งสะท้อนให้

บริเวณด้านหน้าห้องสมุดฮันท์ ซึ่งจัดการห้องสมุดด้วยระบบหุ่นยนต์

นักศึกษาเรียนรู้สถานการณ์จำาลองด้านการจราจร
ในห้อง Visualization Lab

เห็นถึงควำมมั่นใจว่ำ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยจะเป็นสถำนที่
ที่ เ หมำะส� ำ หรั บ กำรท� ำ งำนแบบร่ ว มมื อ และเป็ น จุ ด เข้ ำ ถึ ง
เทคโนโลยี

ก�ำแพงและเฟอร์นิเจอร์ มีห้องเงียบและห้องที่สำมำรถใช้เสียง
ได้ ภำพลั ก ษณ์ ข องห้ อ งสมุ ด ไม่ ไ ด้ น ่ ำ เกรงขำมเช่ น เดิ ม
ห้ อ งสมุ ด ฮั น ท์ พ ยำยำมสร้ ำ งรู ป แบบกำรใช้ ง ำนพื้ น ที่ ที่
หลำกหลำยพร้อมทั้งเทคโนโลยีเฉพำะด้ำนให้เพียงพอต่อกำร
รองรั บ หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำของมหำวิ ท ยำลั ย “เรำพบว่ ำ
นั ก ศึ ก ษำแต่ ล ะสำขำวิ ช ำมี พ ฤติ ก รรมกำรใช้ เ ทคโนโลยี ที่
ไม่เหมือนกัน” ซูซาน นัทเทอร์ (Susan Nutter) บรรณำรักษ์
ของมหำวิทยำลัยกล่ำว

ห้องสมุดฮันท์ สร้ำงเสร็จเมือ่ ปีตน้ ปี 2013 จัดเก็บหนังสือหลำก
หลำยสำขำโดยใช้หุ่นยนต์คล้ำยกับระบบของศูนย์กระจำย
สินค้ำดังเช่นวอลมำร์ท หุ่นยนต์ท�ำงำน 24 ชั่วโมงต่อวัน
สำมำรถล�ำเลียงหนังสือตำมค�ำสั่งคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
โมบำยภำยใน 2-5 นำที ห้องสมุดตั้งหุ่นยนต์ไว้ด้ำนหน้ำทำง
เข้ ำ ตึก มัน กลำยเป็ น วัต ถุ จัด แสดงที่ก ระตุ ้ น ควำมอยำกรู ้
อยำกเห็นของนักศึกษำวิศวกรรมศำสตร์และเด็กๆ
ห้องสมุดได้ทดลองพัฒนำพื้นที่ให้อุดมไปด้วยเทคโนโลยี
ทีส่ นับสนุนกำรท�ำงำนแบบร่วมมือ ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถขีดเขียน

ตัวอย่ำงเช่น กำรสร้ำงห้อง Visualization Lab จ�ำนวน 4
ห้อง ซึ่งนักศึกษำและผู้เชี่ยวชำญสำมำรถใช้หน้ำจอ Micro
tiles เพื่อท�ำโครงงำนร่วมกัน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เห็นภำพ
เอกสำร วิดีโอ และเว็บไซต์ จ�ำนวนมำก เป็นที่สนใจของหน่วย
งำนซึ่ ง จั ด ฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษำวิ ช ำทหำรโดยกำรจ� ำ ลอง
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สถำนกำรณ์กำรรบแบบเสมือนจริง นอกจำกนี้ อุตสำหกรรม
เกมในท้องถิ่น ยังขอใช้ห้องแล็บเพื่อกำรศึกษำวิจัยร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย
ห้องสมุดสุดไฮเทคส�ำหรับอนำคตอำจเป็นเช่นห้องสมุดฮันท์
แต่หำกตอนนี้เรำเดินเข้ำไปที่ห้องสมุดสำธำรณะของอเมริกำ
เรำจะพบกับกำรให้บริกำรหลักๆ ของห้องสมุด 3 ด้ำน คือ
เก็บทรัพยำกรหนังสือกระดำษทีถ่ กู ใช้งำนน้อยเต็มที สนับสนุน
ผู้ใช้บริกำรให้ใช้เฟซบุ๊คด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเป็น
ที่พักพิงของคนไร้บ้ำน

ห้องสมุดอนุสรณ์กรัมชี่ ตั้งอยู่ที่เขตบรองซ์ มหานครนิวยอร์ก

ที่ ห ้ อ งสมุ ด สำธำรณะนิ ว ยอร์ ก กระแสเทคโนโลยี ไ ด้ ผ ลั ก
ชั้นหนังสือออกไปตั้งอยู่ในมุมที่ไม่มีใครสนใจ แทบดูไม่ออก
เลยว่ำครั้งหนึ่งมันเคยยึดกุมพื้นที่นี้มำยำวนำน คอมพิวเตอร์
ตั้ ง โต๊ ะ ยั ง คงมี ค วำมส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ คนจนหรื อ
ผู้สูงอำยุ ซึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้จำกที่บ้ำนหรือ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ขณะนี้กรำฟจ�ำนวนผู้ที่ไม่มีสมำร์ทโฟน
ใช้กับจ�ำนวนคนไร้บ้ำนในอเมริกำแทบจะใกล้เคียงกัน
กำรอุดช่องว่ำงทำงสังคมโดยกำรให้แหล่งพักพิง ห้องอำบน�้ำ
และบริ ก ำรพื้ น ฐำนส� ำ หรั บ คนตกยำกไม่ ใ ช่ ส ่ ว นหนึ่ ง ของ
พันธกิจห้องสมุด และอำจลดทอนเป้ำหมำยทีแ่ ท้จริงซึง่ ควรจะ
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชน บำงทีนี่อำจจะเป็นเหตุผลให้
ห้องสมุดในออร์เรนจ์เคำน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ออกข้อห้ำม
ไม่ให้นอนในห้องสมุดและไม่ให้ผู้มีกลิ่นตัวเข้ำมำใช้บริกำร
อย่ ำ งไรก็ต ำม ในระยะยำวห้ อ งสมุ ด มีว ำระส�ำ คัญ ที่จ ะน�ำ
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ควำมรู้ไปให้ถึงมือคนจน ผู้อพยพ และผู้ที่หลุดออกจำกระบบ
กำรศึกษำ ถ้ำไม่มีทรัพยำกรที่ดีพอควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม
ก็ไม่อำจหมดไป
แน่นอนว่ำ กำรปรับปรุงห้องสมุดสำธำรณะนิวยอร์กสำขำ
หลักยังคงด�ำเนินต่อไป คำดกันว่ำแนวทำงที่จะออกมำก็คือ
กำรอนุรักษ์ชั้นหนังสือแบบสนี้ดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของห้อง
สมุด แม้ว่ำมันจะมีข้อจ�ำกัดในกำรใช้งำนในปัจจุบัน บำงที
ห้องสมุดสำธำรณะนิวยอร์กอำจมีโมเดลเดียวกับพิพิธภัณฑ์

Bibliotheca Alexandrina ห้องสมุดอเล็กซานเดรียที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่

ซึ่ ง แนวคิ ด แบบโหยหำอดี ต และอนำคตนิ ย มมำบรรจบกั น
คล้ำยกับที่ห้องสมุดในนอร์ธแคโรไลนำ ครอบครัวพำกันมำดู
หุ่นยนต์ที่น่ำตื่นตำตื่นใจ ดังนั้นแล้วนักท่องเที่ยวในศตวรรษ
หน้ำก็อำจมำที่นี่เพื่อชื่นชมชั้นหนังสือ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่ง
โอบอุ้มควำมรุ่งเรืองทำงปัญญำของเมืองนี้
ตัง้ แต่สมัยอเล็กซำนเดรีย เรำไปห้องสมุดเพือ่ มองย้อนกลับไป
ยังภูมิปัญญำและจินตนำกำรในอดีต สิ่งเหล่ำนี้ถูกผูกติดกับ
สัญญะของหนังสือมำนับศตวรรษ แต่มนั ก็สำมำรถแปรเปลีย่ น
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กำรรักษำห้องสมุดให้ยังคงเป็นสถำบัน
ที่อยู่คู่กับชุมชน จ�ำเป็นต้องได้รับกำร
สนับสนุนทั้งด้ำนกำรเงินและส�ำนึกกำร
มีส่วนร่วมของพลเมือง ถ้ำวันหนึ่งข้ำง
หน้ ำ คนต้ อ งกำรเทคโนโลยี ม ำกกว่ ำ
หนังสือกระดำษ ห้องสมุดก็จ�ำเป็นต้อง
ตอบสนองตำม แม้ว่ำมันจะท�ำให้ควำม
หมำยของห้องสมุดเปลี่ยนไป

ไปได้ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ห้ อ งสมุ ด ในอนำคตควรเป็ น สถำนที่
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีเ่ รำทุม่ เทเวลำเพือ่ มองหำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จนลืมนึกถึง
โทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋ำหรือภำระนับร้อยพันที่รออยู่
ท่ำมกลำงกำรท้ำทำยของยุคดิจิทัล หำกยังคงมีห้องสมุดที่เน้น
หนังสือเหลือรอดอยู่บ้ำง ที่แห่งนั้นก็ควรได้รับกำรยกย่องให้
เป็นอำศรมส�ำหรับกำรเรียนรู้เรื่องรำวยุคโบรำณ ตัวอย่ำงเช่น
ห้องสมุด Book Mountain ของเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่งสร้ำง
ไม่นำนมำนี้ ซึ่งภำคภูมิใจกับกำรมีหนังสือกระดำษ ห้องสมุด
ตั้งอยู่ติดกับย่ำนที่พักอำศัยที่เรียกว่ำ Library Quarter ซึ่ง
เป็นหนึ่งในภำรกิจของ วิหำรแห่งปัญญำ
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แมทธิว แบทเทิลส์ ผู้ตีพิมพ์หนังสือว่ำ
ด้ ว ยประวั ติ ศ ำสตร์ ห ้ อ งสมุ ด เชื่ อ ว่ ำ
อนำคตของห้ อ งสมุ ด จะต้ อ งไม่ ถู ก ก� ำ หนดโดยปรำชญ์
ผู้โหยหำอดีตหรือบรรณำรักษ์ที่หวังแต่จะรักษำกำรงำนของ
ตัวเอง แต่จ�ำเป็นจะต้องมีกำรสื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจร่วมกับ
ชุมชน “บรรณำรักษ์ นักปรำชญ์ และผู้ก�ำหนดนโยบำยต้อง
เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนำ แต่จะต้องค�ำนึงถึงบริบท
ของชุมชนเป็นส�ำคัญ” เขำกล่ำว
“ถ้ ำ คุ ณ ไม่ ท� ำ เช่ น นี้ จะเสี ย เวลำไปกั บ กำรประชุ ม ร่ ว มกั บ
ผู้บริหำรห้องสมุด สุดท้ำยแล้วก็จะวกกลับไปหำวิธีกำรที่จะ
รักษำห้องสมุดเอำไว้ ใครๆ ก็จะพูดว่ำ ‘เรำรู้ว่ำเรำต้องเปลี่ยน
แต่เรำไม่รู้จะเริ่มต้นอย่ำงไร’ แล้วบทสนทนำก็จะวนในอ่ำงอยู่
อย่ำงนั้น”

ในปี 1990 รัฐบำลอียปิ ต์ภำยใต้กำรปกครองของฮอสนี มูบำรัค
ตั ด สิ น ใจที่ จ ะสร้ ำ งห้ อ งสมุ ด อเล็ ก ซำนเดรี ย ขึ้ น มำใหม่
ออกแบบโดยบริษัทจำกนอร์เวย์ สร้ำงเสร็จเมื่อปี 2002 ด้วย
มู ล ค่ ำ ประมำณ 220 ล้ ำ นเหรี ย ญสหรั ฐ แม้ ว ่ ำ ห้ อ งสมุ ด
แห่งใหม่จะถูกคำดหวังให้เป็นภำพสะท้อนของอดีต แต่ก็มี
แนวทำงหลำยอย่ำงที่ทันสมัย ห้องสมุดร่วมมือกับหน่วยจัด
เก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ต เพื่อส�ำเนำเนื้อหำเว็บไซต์ที่จัดท�ำตั้งแต่
ปี 1996 เก็บเป็นไฟล์ออนไลน์ ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลำงของ
โครงกำรดิจไิ ทซ์จดหมำยเหตุอยี ปิ ต์และอำหรับโบรำณอีกด้วย
แต่ใช่ว่ำทุกอย่ำงจะรำบรื่น ในช่วงเริ่มต้นห้องสมุดประสบกับ
ปัญหำงบประมำณ ทรัพยำกรหนังสือยังด้อยกว่ำห้องสมุด
แห่งชำติ บำงครั้งก็จัดเก็บข้อมูลเป็นภำษำละติน ในขณะ
เดียวกันได้เกิดควำมไม่สงบทำงกำรเมือง กลุ่มผู้ประท้วง

รัฐบำลบุกเข้ำท�ำลำยห้องสมุดบำงส่วน ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุด
ถูกสอบสวนเกีย่ วกับกำรคอร์รปั ชัน่ เงินบริจำคสูญหำยไป และ
ไม่นำนมำนี้มีกำรทวีตภำพร้ำนขำยของที่ระลึกของห้องสมุดที่
เต็มไปด้วยเศษแก้วแตกกระจำยอันเนื่องมำจำกกระสุนปืน
และมีเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดได้รับบำดเจ็บจำกเหตุกำรณ์ครั้งนั้น
ด้วย
ประวัติศำสตร์อำจเกิดขึ้นซ�้ำรอย ห้องสมุดจะอยู่รอดได้ถ้ำ
สำมำรถตอบสนองควำมต้ อ งกำรของชุ ม ชน มั น คงเป็ น
โศกนำฏกรรมทำงประวัตศิ ำสตร์ หำกระบบห้องสมุดสำธำรณะ
ซึ่งคำร์เนกีได้ริเริ่มและทุ่มเทต้องพังครืนในทศวรรษที่ก�ำลังจะ
มำถึง แต่มันก็มีควำมเป็นไปได้เช่นนั้นจริงๆ ท้ำยที่สุดแล้วมัน
ขึ้นอยู่กับเรำทุกคน ที่จะยกระดับอนุสรณ์ที่ได้สร้ำงมำให้
ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นไป

แปลและเรียบเรียงจำก

What Will Become of the Library? How it will evolve as the world goes digital เขียนโดย 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
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การเรียนรู้ สารสนเทศ ห้องสมุด :
อนาคตที่เป็นไปได้
ธอมัส เฟรย์ (Thomas Frey) นักอนำคตวิทยำ (Futurist)
กล่ำวไว้ว่ำห้องสมุดเป็นองคำพยพที่น่ำอัศจรรย์ คล้ำยกับ
สิง่ มีชวี ติ ทีม่ สี ญ
ั ชำตญำณในกำรอยู่รอด สำมำรถปรับตัวให้เข้ำ
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…

นิยามของการอ่านออกเขียนได้

ปัจจุบัน เมื่อคนพูดถึง “กำรรู้หนังสือ” มักจะมีสมมุติฐำน
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งควำมสำมำรถในกำรอ่ ำ นกำรเขี ย นและกำร
สื่อสำรยุค 1.0 ที่มีรำกฐำนอยู่กับน�้ำหมึกบนกระดำษ แต่ท่ีจริง
แล้วกำรสื่อสำรก�ำลังจะวิวัฒน์ไปสู่รูปแบบอื่นๆ อีกนับหมื่น
นับพันรูปแบบ หำกเรำพิจำรณำเรื่องกำรอ่ำนออกเขียนได้จำก
ปริมำณค�ำที่หลั่งไหลเข้ำมำในสมองของเรำ ก็จะพบว่ำ เรำ
บริโภคค�ำจำกสือ่ สิง่ พิมพ์ไม่มำกนัก เมือ่ เทียบกับคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ หรือโทรทัศน์
กำรอ่ำนออกเขียนได้ของชนรุ่นอนำคตจึงไปไกลกว่ำนิยำม
เดิมๆ ที่มีอยู่ในต�ำรำ เรำอำจจะท�ำควำมเข้ำใจมันได้จำกบริบท
ซับซ้อนที่แวดล้อมเรำอยู่ กำรอ่ำนออกเขียนได้จึงอำจเป็นเรื่อง
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

ห้องสมุดมีไว้เพื่อกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ในยุคสมัยที่ผ่ำนมำ
หนังสืออำจจะเป็นรูปลักษณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภำพทีส่ ดุ ในกำรส่งต่อ
สำรสนเทศจำกคนหนึ่งไปยังคนอื่นๆ แต่วันนี้สำรสนเทศ
รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึน้ มำกมำยและก�ำลังจะเข้ำมำแทนทีห่ นังสือ

สารสนเทศแห่งอนาคต

หลำยสิบปีก่อนทีส่ หรัฐอเมริกำ คนทีต่ ้องเดินทำงไกลต้องคอย
แวะสถำนีบริกำรน�้ำมันทีละเมืองๆ เพื่อหยิบแผนที่ซึ่งตีพิมพ์
และวำงแจกไว้ฟรี แต่ปัจจุบนั GPS และสมำร์ทโฟนกลำยเป็น
คู่มือส�ำเร็จรูปในกำรเดินทำง แผนที่กระดำษยังหลงเหลืออยู่
เพียงเล็กน้อยส�ำหรับคนที่ปรำรถนำจะเก็บรักษำควำมทรงจ�ำ

มีควำมตื่นตระหนกกันว่ำห้องสมุดก�ำลังจะตำย เพรำะหนังสือ
ถูกแทนที่ด้วยสำรสนเทศดิจิทัล แต่หำกลองไตร่ตรองดูให้ดี
ห้องสมุดไม่ได้เป็นเรื่องของหนังสือ และมันก็ไม่เคยเป็น
อย่ำงนั้น
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ไม่ให้จำงหำยไปตำมยุคสมัย ใช่หรือไม่ว่ำ อีกไม่นำนหนังสือ
กระดำษก็อำจจะอยู่ในสภำวะเดียวกัน?
เมื่ อ รู ป ลั ก ษณ์ แ ละระบบกำรเข้ ำ ถึ ง สำรสนเทศเปลี่ ย นไป
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 ห้องสมุดแห่งหนึ่งอำจจะมี
Kindle 50 เครื่อง Nook 50 เครื่อง ซึ่งบรรณำรักษ์ประสบ
ปัญหำว่ำ ส�ำนักพิมพ์เจ้ำของอีบุ๊คอนุญำตให้อุปกรณ์เข้ำถึง
อีบุ๊คและดำวน์โหลดได้เพียง 10 เครื่อง หำกว่ำห้องสมุดใช้
ระบบ cloud กำรบริหำรและจัดกำรเนื้อหำดิจิทัลก็จะท�ำได้
ง่ำยขึ้น
แม้ว่ำโลกจะหมุนไปไกลขนำดไหน แต่อีกด้ำนหนึ่งสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวกับเรื่องรำวควำมทรงจ�ำในอดีตกลับยิ่งมีควำมส�ำคัญ
มำกขึ้น ในเวลำนี้หนังสือพิมพ์ สถำนีวิทยุ และสถำนีโทรทัศน์
หลำยแห่งอำจค่อยๆ ล้มหำยตำยจำก สำรสนเทศทีส่ อ่ื เหล่ำนัน้
131

เคยเก็บรักษำก็มีโอกำสสูญหำยไปด้วย ห้องสมุดสำมำรถเข้ำ
มำมีบทบำทในกำรจัดเก็บและให้บริกำรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
ชุมชน เพือ่ ช่วยให้ผคู้ นสำมำรถย้อนร�ำลึกถึงคุณค่ำของท้องถิน่
และเชื่อมโยงตัวตนเข้ำกับรำกเหง้ำในอดีตได้ กระบวนกำรที่
จ�ำเป็นก็คือกำรเข้ำไปแปลงสำรสนเทศแบบเดิมให้กลำยเป็น
ดิจิทัล (digitize) เพื่อควำมสะดวกต่อกำรเก็บรักษำและ
เผยแพร่

เว็บไซต์จดหมายเหตุภาพยนตร์และโทรทัศน์ ของ University of
California, Los Angeles

ห้องสมุดในฐานะประตู
สู่โอกาสทางธุรกิจ

ตั้งแต่อดีตมำจนถึงปัจจุบัน ผู้คนเข้ำใช้บริกำรห้องสมุดด้วย
เรือ่ งของสำรสนเทศ ไม่วำ่ จะเป็นหนังสือกระดำษหรือจะเปลีย่ น
เป็นสำรสนเทศดิจทิ ลั แต่นนั่ เพียงพอแล้วหรือไม่สำ� หรับสังคม
ในวันข้ำงหน้ำ ห้องสมุดชัน้ น�ำย่อมมีวสิ ยั ทัศน์ในกำรมองควำม
เป็นไปได้กว้ำงไกลกว่ำนัน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรสร้ำงบทบำท
ห้องสมุดให้เป็นเชื้อเพลิงในกำรขับเคลื่อนควำมเติบโตทำง
เศรษฐกิจด้วยกำรเพิ่มบริกำรระดับพรีเมี่ยมให้ลูกค้ำมีโอกำส
เลือกมำกขึ้น
ลองจินตนำกำรดูว่ำจะดีแค่ไหนหำกห้องสมุดมีบริกำรกำร
ค้นคว้ำแบบมืออำชีพ ทัง้ สำรสนเทศแบบดิจทิ ลั และไม่ใช่ดจิ ทิ ลั
ด้วยฐำนข้อมูลที่หลำกหลำยและหำไม่ได้ใน Google บริกำร
ให้ คำ า ปรึ ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด ในการพั ฒ นาสื่ อ สมั ย ใหม่ เช่ น
เว็บไซต์ วิดโี อ มีชดุ เครือ่ งมือสำาหรับก่อตัง้ ธุรกิจ เช่นแบบฟอร์ม
และขั้นตอนในกำรจดทะเบียนด้ำนต่ำงๆ ต่อภำครัฐ บริการ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อให้นักออกแบบได้พัฒนำผลิตภัณฑ์
หรือมีบริการจัดทำาหนังสือสัญญาและเอกสารมรดก ฯลฯ
หำกทุกคนมีเครื่องมือในกำรผลิต ทุกคนก็จะกลำยเป็นผู้ผลิต
ในอนำคตผูใ้ ช้บริกำรของห้องสมุดก�ำลังจะเปลีย่ นจำกผูบ้ ริโภค
สำรสนเทศสู่ผู้ผลิตสำรสนเทศ จำกผู้อ่ำนกลำยเป็นผู้เขียน
จำกผู้ฟังกลำยเป็นผู้ประพันธ์ และจำกผู้ดูวิดีโอกลำยเป็น
ผู้สร้ำงเนือ้ หำวิดโี อ ห้องสมุดจึงจ�ำเป็นต้องสนับสนุนกำรเข้ำถึง
เครื่องมือในกำรผลิตเหล่ำนั้น
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“The Edge” ความเป็นไปได้ที่แตกต่าง

ห้องสมุดรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึง่ ในกรณี
ศึกษำที่นักอนำคตวิทยำให้ควำมสนใจ ในฐำนะห้องสมุดที่มี
วิสัยทัศน์และมองหำควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ ซึ่งสำมำรถท�ำให้
เกิดขึ้นจริงได้
ห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ขนำนกับแม่น�้ำบริสเบน ใจกลำงย่ำน
วัฒนธรรมของเมือง ห้องสมุดมีบริกำรให้เช่ำพืน้ ทีล่ ำนกิจกรรม
และห้องประชุม โถงจัดแสดงนิทรรศกำร และร้ำนค้ำซึง่ มีสนิ ค้ำ
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หลำกหลำย เช่น หนังสือ เกม เครื่องเขียน และของที่ระลึก
อีกทั้งยังมีร้ำนอำหำรเลิศรสพร้อมไวน์และเบียร์ท่ำมกลำง
บรรยำกำศที่รื่นรมย์
ควำมโดดเด่นของห้องสมุดรัฐควีนส์แลนด์อยู่ที่ “The Edge”
ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งนวัตกรรมและควำมสร้ำงสรรค์ท่ีเต็มเปี่ยมไป
ด้วยทรัพยำกรและสิง่ อ�ำนวยควำมสะดวกทัง้ ด้ำนวิทยำศำสตร์
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-working space สำมำรถท�ำโครงงำนร่วมกันเป็นกลุ่มได้มำกกว่ำ
40 คน อำจเป็นงำนด้ำนกำรก่อสร้ำง กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรืองำนออกแบบและสร้ำงผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
ยังจัดเวิร์คช็อปเพื่อยกระดับทักษะแรงงำนสร้ำงสรรค์ ส่วน
ห้องที่ 3 เป็นห้องแล็บที่รองรับงำนผลิตเพลงและภำพยนตร์
มีทงั้ ห้องอัดเสียง เครือ่ งมือและซอฟต์แวร์เกือบเทียบเท่ำระดับ
มืออำชีพ ทั้งนี้ผู้ที่จะขอใช้บริกำรพื้นที่จะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่ำน
หลักสูตรอบรมของห้องแล็บหมำยเลข 3 เสียก่อน
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นอกจำกนีย้ งั มีห้องปฏิบตั กิ ำรด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เฉพำะทำง และห้อง Citizen Newsroom ส�ำหรับ
นักข่ำวพลเมืองได้ทดลองผลิตสิ่งตีพิมพ์และ new media
ประเภทอื่นๆ โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลและให้ค�ำแนะน�ำตลอด
เวลำท�ำกำร คุณค่ำประกำรส�ำคัญของห้องนักข่ำวก็คอื กำรเสริม
พลังชุมชนด้ำนทัศนะวิพำกษ์วิจำรณ์ในกำรตรวจสอบรัฐบำล
นโยบำยกำรพัฒนำ กำรด�ำเนินธุรกิจ และวิถีประชำธิปไตย
ห้ อ งสมุ ด รัฐ ควีน ส์ แ ลนด์ จึง เป็ น เสมือ นจุ ด บรรจบระหว่ ำ ง
สำรสนเทศ กำรศึกษำ และธุรกิจท้องถิ่น ที่ช่วยหนุนเสริมให้
เกิดผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่ (startup) ซึ่งสร้ำงมูลค่ำให้กับ
ชุมชนได้นับพันล้ำนเหรียญ

แหล่งข้อมูล

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/bibliotecabeinecke-de-libros-raros-y-manuscritos.html
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Nieuwe Bibliotheek
ห้องสมุดหมุนทันโลก
แนวโน้มผู้ใช้บริกำรห้องสมุดเนเธอร์แลนด์มีจ�ำนวนด�ำดิ่ง
ลงเรื่ อ ยๆ ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ ห ำรห้ อ งสมุ ด ในเขตเมื อ งใหม่ ข อง
อัลเมียเร่อะ (Almere) พยำยำมหำหนทำงเปลี่ยนแปลงห้อง
สมุดแบบถอนรำกถอนโคน เพื่อให้ห้องสมุดยังคงอยู่รอด
ต่อไปในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในปี 2010 มีกำรเปิดตัว “ห้องสมุดใหม่” (Nieuwe Bibliotheek)
ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ำยร้ำนหนังสือมำกกว่ำจะดูเหมือนห้องสมุด
ทว่ำห้องสมุดแห่งนีไ้ ด้กลำยเป็นจุดศูนย์รวมทีค่ กึ คักของชุมชน
สองเดือนแรกที่เปิดให้บริกำรมีผู้มำเยี่ยมชมห้องสมุดแบบ
ทะลักทลำยนับแสนคน อีกทั้งยังได้รับกำรกล่ำวถึงว่ำเป็น
ห้องสมุดที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เคยมีกำรส�ำรวจครั้งใหญ่เกี่ยวกับควำมคิดเห็นของประชำกร
ที่มีต่อห้องสมุด พบว่ำผู้ใช้บริกำรมองห้องสมุดเป็นสิ่งล้ำสมัย

และน่ำเบื่อ คนร้อยละ 70-75 ที่มีควำมสนใจเฉพำะทำงจะ
ไม่เดินเข้ำห้องสมุด พวกเขำเลือกใช้วธิ คี น้ คว้ำทำงอินเทอร์เน็ต
สิง่ นีย้ นื ยันว่ำห้องสมุดจะต้องรู้จกั วิธกี ำรชักจูงลูกค้ำเพือ่ ให้เข้ำ
มำใช้บริกำรห้องสมุดมำกขึน้ และใช้เวลำอยูใ่ นห้องสมุดนำนขึน้
กำรปฏิรูปห้องสมุดในเมืองใหม่จึงยึดถือควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมทั้งกำรให้ควำม
ส� ำ คั ญ กั บ กำรออกแบบพื้ น ที่ แ ละบริ ก ำรให้ ส อดคล้ อ งและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงหลำกหลำยของ
กลุ่มคนในสังคม
“ห้องสมุดใหม่” ลบล้ำงแบบแผนเดิมๆ ในกำรจัดกำรห้องสมุด
แล้วออกแบบรำยละเอียดปลีกย่อยเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ
โดยได้ไอเดียกำรปรับปรุงห้องสมุดมำจำกโมเดลและเทคนิค
ของร้ำนค้ำ เช่น กำรหันปกหนังสือเข้ำหำลูกค้ำ กำรออกแบบ
สัญลักษณ์ ภำพ และกรำฟิกต่ำงๆ กำรตกแต่งโดยเติมสีสัน
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ห้องสมุดให้ดดู มี สี ไตล์ รวมทัง้ กำรอบรมเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้เข้ำใจเรือ่ ง
กำรตลำด รู้จักบริกำรเชิงรุก และเน้นควำมเป็นมิตรกับลูกค้ำ
ชั้นหนังสือที่นี่ไม่ได้จัดตำมระบบทำงบรรณำรักษศำสตร์ แต่
ได้ ร วมหนั ง สื อ i f iction และ non-i f iction ไว้ ด ้ ว ยกั น
บรรณำรักษ์อำจท�ำงำนยำกขึ้น แต่ส�ำหรับผู้ใช้บริกำรแล้วพวก
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เขำกลับหำหนังสือได้ง่ำยขึ้น พื้นที่ในห้องสมุดมีหลำยลักษณะ
ทั้งคำเฟ่จอแจที่ให้บริกำรขนมและเครื่องดื่ม และมุมอ่ำน
หนังสือในสวนรื่นรมย์ นอกจำกให้บริกำรหนังสือแล้ว ห้อง
สมุ ด ยั ง อั ด แน่ น ไปด้ ว ยกิ จ กรรมและกำรแสดงดนตรี มี
นิทรรศกำร เกม หรือแม้กระทั่งเปียโนไว้ให้บริกำร

“ห้องสมุดใหม่” ได้ร่วมมือกับองค์กร Seat2meet เปิดพื้นที่
คล้ำยกับ co-working space เพื่อให้ลูกค้ำเข้ำมำนั่งท�ำงำน
และแบ่งปันประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน ติดตั้งเครื่อง S2M
ส�ำหรับบริกำรฐำนข้อมูลบุคคลในด้ำนควำมรู้และทักษะอำชีพ
โดยผูท้ สี่ นใจสำมำรถลงทะเบียนและใส่รำยละเอียดของตนเอง
ไว้ เพื่อช่วยให้ผู้คนที่มีควำมสนใจตรงกันสำมำรถพบปะกัน
และมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่ำยขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกำสในกำรจ้ำงงำนที่
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ว่ำจ้ำงหรือเจ้ำของกิจกำรด้วย
ในระยะเริ่มต้นของกำรริเริ่มห้องสมุดแบบแหวกแนวเช่นนี้
มีเสียงคัดค้ำนจำกบรรณำรักษ์แบบหัวชนฝำ ทุกคนเคยชินกับ
ระบบห้องสมุดแบบเดิมๆ มำหลำยต่อหลำยปี และไม่อยำก
เดินออกมำจำกโลกใบนั้น

แต่ “ห้ อ งสมุ ด ใหม่ ” ก็ พ ยำยำมสร้ ำ งกำรมี ส ่ ว นร่ ว มของ
เจ้ำหน้ำที่ให้มำกที่สุด เมื่อทุกคนได้เห็นผลตอบรับในทำงบวก
จำกผู้ใช้บริกำรก็กระตือรือร้นในกำรท�ำงำนมำกขึ้น และกำร
ท� ำ งำนในสถำนที่ ที่ ไ ด้ รั บ กำรตกแต่ ง อย่ ำ งมี สี สั น สวยงำม
ก็เปลี่ยนให้ทุกอย่ำงกลำยเป็นเรื่องสนุก
ในอดีตผูใ้ ช้บริกำรเข้ำมำห้องสมุดเพือ่ ยืมหนังสือ ซีดี หรือดีวดี ี
แล้วก็จำกไป แต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงชัดเจนก็คือ
ทั้งผู้ที่เป็นสมำชิกและไม่ได้เป็นสมำชิกต่ำงก็อยู่ในห้องสมุด
นำนขึ้ น เพื่ อ พบปะกั น ค้ น หำหนั ง สื อ และสื่ อ จิ บ กำแฟ
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
นโยบำยทีถ่ กู สัง่ กำรมำจำกเบือ้ งบนโดยขำดกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน
“ห้องสมุดใหม่” ได้สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้แก่เมืองและเป็น
ควำมภำคภูมิใจของทุกคน ผู้คนจำกทั่วเนเธอร์แลนด์แ ละ
จำกทั่วโลกหลั่งไหลมำที่เมืองนี้เพื่อเยี่ยมชมห้องสมุด หำก
กล่ำวอย่ำงถ่อมตัว “ห้องสมุดใหม่” ของเมืองอัลเมียเร่อะได้
สร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ มหำศำลให้ กับ สัง คมไม่ต ่ ำ งไปจำกพิพิธ ภัณ ฑ์
กุกเก้นไฮม์ (Guggenheim) แห่งเมืองบิลเบำ (Bilbao)
ประเทศสเปน
ส�ำหรับก้ำวต่อไปในอนำคต “ห้องสมุดใหม่” ได้วำงแนวทำงที่
จะเป็นสะพำนเชื่อมระหว่ำงเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรยกระดับ

รำยได้ของชุมชน ทั้งผู้ที่เป็นสมำชิกและไม่ได้เป็นสมำชิก
สำมำรถใช้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ฟรี ซึง่ ช่วย
ให้ทกุ คนสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่ได้อย่ำง
ไม่มีอุปสรรค
ห้องสมุดให้บริกำรอีบุ๊คและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกำรวำง
ระบบเชื่อมโยงกับห้องสมุดทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ จั ด
กิจกรรมพิเศษเพื่อกำรอ่ำนออกเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เวิรค์ ช็อปและบริกำรให้คำ� ปรึกษำเพือ่ พัฒนำควำมรูค้ อมพิวเตอร์
พื้นฐำน รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล
เหนือสิ่งอื่นใดภำรกิจที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ กำรยืนหยัดพิสูจน์ให้
เห็นว่ำ แม้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตจะพัฒนำ
ไปไกลแค่ไหน แต่ห้องสมุดยังคงเป็นสิ่งที่ควรมีอยู่ต่อไปและ
ไม่มีวันที่จะสูญหำยไปไหน

แปลและเรียบเรียงจำก

How a New Dutch Library Smashed Attendance Records เขียนโดย Cat Johnson, 2014
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อาคารห้องสมุดคือมายา
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้คือของจริง
กำรแสวงหำหนทำงใหม่ๆ ในกำรน�ำเสนอคอลเลกชั่นของห้อง
สมุดให้น่ำตืน่ ตำตืน่ ใจเป็นกำรเพิม่ มูลค่ำอย่ำงมีนยั ส�ำคัญ และ
ท�ำให้กำรแบ่งปันควำมรูร้ ว่ มกันของผูค้ นเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้จริง
ในอนำคตเรำจ�ำเป็นต้องมองหำกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่จะน�ำไปสู่
กำรออกแบบห้องสมุดทีแ่ ตกต่ำงออกไปอย่ำงสิน้ เชิงด้วยควำม
ช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชำญหลำกหลำยสำขำ
บทควำมชิ้นนี้จะน�ำพำผู้อ่ำนออกไปจำกอำณำเขตที่ถูกตีกรอบ
ไว้ ด้วยกำรชวนให้ตั้งค�ำถำมว่ำ ห้องสมุดต้องกำรอำคำรจริง
หรือไม่ บรรณำรักษ์สำมำรถท�ำงำนโดยปรำศจำกเงื่อนไขของ
ห้องสมุดแบบเดิมๆ ได้หรือไม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สำมำรถปลดปล่ อ ยห้ อ งสมุ ด จำกควำมคั บ แคบและกำร
น�ำเสนอคอลเลกชั่นแบบเฉื่อยชำได้หรือไม่
เรำจะส�ำรวจประเด็นเหล่ำนี้ด้วยกำรอ้ำงอิงถึงกรณีตัวอย่ำง
2 โครงกำร โครงกำรแรกคือ “ห้องสมุดบริบท” (Context

Library) ซึ่งได้ออกแบบกลยุทธ์กำรค้นหำทรัพยำกรของห้อง
สมุดประชำชนให้สอดคล้องกับวิธีกำรอันหลำกหลำยที่ผู้คน
ดูดซับควำมรูแ้ ละสำรสนเทศ โครงกำรทีส่ องคือ “สถำปัตยกรรม
ควำมรู้” (The Architecture of Knowledge-TAOK) ซึ่ง
มีวถิ ที ำงในกำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรแลกเปลีย่ นควำมรู้ที่
แตกต่ำงออกไปจำกเดิม ทัง้ สองโครงกำรท�ำให้เห็นถึงควำมเป็น
ไปได้ใหม่ๆ ที่น�ำไปสู่กำรทบทวนวิธีกำรน�ำเสนอทรัพยำกร
ห้องสมุด และอำจรวมไปถึงกำรทบทวนควำมจ�ำเป็นในกำรมี
อยู่ของตัวอำคำรห้องสมุดอีกด้วย

ห้องสมุดบริบท

แต่ดั้งเดิมมำแล้ว คอลเลกชั่นของห้องสมุดถูกจัดวำงไว้บน
ชั้นหนังสือโดยบรรณำรักษ์ตำมหลักกำรที่เก่ำแก่นับศตวรรษ
มันยังคงเป็นวิธีเก็บรักษำหนังสือที่มีประสิทธิภำพ แต่ไม่
เชิญชวนให้ผู้ใช้บริกำรอยำกค้นหำหรือค้นพบควำมเชือ่ มโยงที่
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
ห้ อ งสมุ ด บริ บ ท ซึ่ ง มี เ ป้ ำ หมำยเพื่ อ ออกแบบ
เส้นทำงกำรค้นคว้ำแบบใหม่ผ่ำนคอลเลกชั่นของ
ห้องสมุดประชำชน เขำเกิดแรงบันดำลใจขึ้นเพรำะ
เห็นถึงศักยภำพของเทคโนโลยี RFID (Radiofrequency identification) ห้องสมุดจ�ำนวนมำก
ในเนเธอร์แลนด์มีระบบที่เน้นกำรให้บริกำรตนเอง
นับตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมำหนังสือทุกเล่มถูกติด
ชิป RFID ห้องสมุดจึงสำมำรถติดตำมหนังสือได้
ตลอดเวลำหำกว่ ำ มี เ ครื่ อ งรั บ สั ญ ญำณ RFID
(ในขณะนั้นใช้เครื่องช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล หรือ
PDA) ห้องสมุดสำมำรถแนะน�ำทรัพยำกรมำกมำย
ผ่ำนอุปกรณ์ดังกล่ำว สิ่งเหล่ำนี้ช่วยเพิ่มหนทำง
ใหม่ในกำรน�ำเสนอทรัพยำกรด้วยบรรทัดฐำนที่
แตกต่ำงออกไป
ในกำรจัดกำรห้องสมุดแบบดั้งเดิม ทรัพยำกรที่มี
หัวข้อเดียวกันจะถูกจัดวำงไว้ใกล้กัน หนังสือมี
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ควำมหมำยก็ เ พรำะต� ำ แหน่ ง ที่ มั น ถู ก จั ด วำงไว้
ท่ำมกลำงหนังสือเล่มอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน
ค�ำส�ำคัญ (Keyword) ในแคตตำล็อกที่ถูกก�ำหนด
ขึ้นตำมหลักเกณฑ์ของห้องสมุด เป็นตัวช่วยให้
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ำรสำมำรถค้ น หำทรั พ ยำกรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในขณะที่ Context Library ให้อิสระแก่ผู้ใช้บริกำร
เพื่อหลีกหนีออกจำกระบบกำรจัดกำรที่เป็นทำงกำร
และค้นหำควำมรูข้ องพวกเขำได้ดว้ ยตนเอง โดยกำร
ก�ำหนดเส้นทำงของทรัพยำกรทั้งหลำยในห้องสมุด
ทีม่ คี วำมหมำยต่อชีวติ หรือสะท้อนถึงพัฒนำกำรของ
ตัวตน
ตัวอย่ำงเช่น ผู้ใช้บริกำรอำจจะเลือกธีม “ฮีโร่” แล้ว
บอกเล่ำชีวิตของพวกเขำผ่ำนคอลเลกชั่นหนังสื อ
ไม่ว่ำจะเป็น ฮีโร่แบบคลำสสิกหรือทันสมัย ฮีโร่ที่
ตำยในสนำมรบ และประเด็นเรื่องควำมกล้ำหำญ
และกำรอุทศิ ตน จำกนัน้ ก็แบ่งปันเรือ่ งเล่ำให้กบั ผูใ้ ช้
บริก ำรคนอื่น เพื่อ เปิ ด รับ กำรมีป ฏิสัม พัน ธ์ สิ่ง ที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถสร้ำงควำมหมำย
ให้แก่บริบทที่เป็นอัตวิสัยซึ่งผู้อื่นสำมำรถค้นหำและ
มีส่วนร่วม
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Joséé Remijn ได้อธิบำยเพิ่มเติมถึงแนวคิดเกี่ยวกับห้องสมุด
บริบท เพือ่ สร้ำงเส้นทำงกำรเรียนรูต้ ำมธีมทีห่ ลำกหลำยส�ำหรับ
ห้องสมุดประชำชนอัมสเตอร์ดมั หนึง่ ในแนวทำงดังกล่ำวตัง้ ใจ
ออกแบบส�ำหรับนักเรียนอำยุ 12-16 ปีโดยเฉพำะ นักเรียน
ที่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดจะจับคู่กันเพื่อใช้งำนคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต พวกเขำอำจจะเลือกเส้นทำงโรสำยแมนติก เส้นทำง
สำยสยองขวัญ หรืออำจจะเป็นเส้นทำงสำยศิลปิน แท็บเล็ตจะ
น�ำพำพวกเขำไปยังทรัพยำกรชุดแรก หลังจำกแสกน QR code
พวกเขำจะได้พบกับสำรสนเทศเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ทั้งรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ วิดีโอ ภำพ และเกม
เมื่อพวกเขำก้ำวหน้ำขึ้น มันจะเริ่มเปลี่ยนไปสู่กำรเดินทำงเพื่อ
กำรค้นพบอย่ำงแท้จริงผ่ำนคอลเลกชั่น นักเรียนสำมำรถเพิ่ม
สิ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว ของเขำเองเข้ ำ ไปในแต่ ล ะคอลเลกชั่ น เช่ น
ค�ำแนะน�ำในกำรอ่ำน ภำพยนตร์ เพลง หรือเว็บไซต์ ตอน
จบของกำรเดิ น ทำงนั ก เรี ย นสำมำรถให้ ผ ลตอบกลั บ แก่
บรรณำรักษ์ว่ำ ยังมีสงิ่ ใดในเส้นทำงดังกล่ำวทีข่ ำดหำยไป หรือ
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พวกเขำได้ช่วยเติมสิง่ ใดลงไป ซึง่ บรรณำรักษ์สำมำรถน�ำควำม
เห็นดังกล่ำวไปปรับปรุงเส้นทำงแห่งกำรค้นหำให้สร้ำงแรง
บันดำลใจและกระตุ้นกำรเรียนรู้

เมืองในฐานะห้องสมุด

ห้องสมุดยังคงเป็นสถำนที่ส�ำหรับยืมหนังสือ เป็นสถำนที่
ซึ่งชั้นหนังสือตั้งอยู่ในตะแกรงที่น่ำเบื่อหน่ำย หนังสือทั้งหลำย
ต่ำงก็มีควำม(ไม่)ส�ำคัญเท่ำๆ กัน เรำอำจเห็นควำมพยำยำม
อยู่บ้ำงในกำรล้มเลิกภำพลักษณ์เช่นนั้นของห้องสมุด บำงคน
อำจมองว่ำห้องสมุดถูกครอบง�ำจำกควำมทรงจ�ำของตัวมันเอง
ทว่ำควำมทรงจ�ำเหล่ำนัน้ สำมำรถเจิดจรัสและให้ควำมคิดใหม่ๆ
แก่เรำ และจะปกป้องเรำจำกสิ่งที่ก�ำลังคืบคลำนเข้ำมำ เรำ
ต้องกำรควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญในศำสตร์สำขำอื่น ไม่ว่ำจะเป็น
นักออกแบบ ศิลปิน ฯลฯ ผู้ซ่ึงสำมำรถมองไปที่กระบวนกำร
ห้องสมุดด้วยทัศนะที่เปิดกว้ำง และมองหำทำงออกด้วย
มุมมองใหม่อย่ำงสิ้นเชิง

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงกำรที่เรียกว่ำ “สถำปัตยกรรมควำมรู้”
ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2009 โดยสมำคมห้องสมุดประชำชนแห่ง
เนเธอแลนด์ร่วมกับสถำบันสถำปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์
ประกอบไปด้วยชุดกำรบรรยำยและกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เป็นเวลำ 2 สัปดำห์ส�ำหรับกลุ่มนักศึกษำนำนำชำติจำกภูมิหลัง
ทำงกำรศึกษำที่หลำกหลำย เช่น ดนตรี ศิลปะ สื่อสมัยใหม่
และกำรออกแบบอุตสำหกรรม วัตถุประสงค์หลักคือเพือ่ ค้นหำ
ควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ และใช้ควำมเป็นไปได้เหล่ำนั้นเป็น
กรอบคิ ด หรื อ จุ ด เริ่ ม ต้ น ส� ำ หรั บ สถำปนิ ก เพื่ อ ห้ อ งสมุ ด ใน
อนำคต
นักออกแบบอุตสำหกรรม Jurgen Bey และ Esther van
de Wiel ได้เข้ำร่วมกับนักศึกษำเพื่อช่วยเชื่อมโยงปัญหำที่ว่ำ
ห้องสมุดสำมำรถมีรูปแบบได้เพียงอย่ำงเดียวคืออำคำรใช่
หรือไม่ ในขณะทีม่ คี วำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญของห้องสมุด
ในฐำนะพืน้ ทีส่ ำธำรณะและสถำนทีส่ ำ� หรับพบปะและแลกเปลีย่ น
พวกเขำสรุปว่ำ มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และสำรสนเทศที่เพิ่ม
มำกขึ้น แต่ไม่ใช่ในห้องสมุด มันเกิดขึ้นในสถำนที่แห่งอื่นหรือ
พื้นที่ในอินเทอร์เน็ตที่ไม่สำมำรถจับต้องได้
พวกเขำตั้งค�ำถำมกับตัวเองว่ำ จะเป็นอย่ำงไรหำกเมืองกลำย
มำเป็นห้องสมุดประชำชน เรำสำมำรถรักษำเอกลักษณ์ของ
พื้ น ที่ ส ำธำรณะควบคู ่ ไ ปกั บ กำรใช้ ค วำมรู ้ แ ละสำรสนเทศ
ซึ่งมีอยู่มำกมำยในเมืองได้หรือไม่ ดังนั้นค�ำถำมที่ส�ำคัญก็คือ
กระบวนกำรห้องสมุดสำมำรถเกิดขึน้ ภำยนอกอำคำรได้หรือไม่

และหำกเป็นเช่นนั้นคอลเลกชั่นก็อำจจะกระจำยอยู่ทั่วทุกหน
แห่งในเมืองใช่หรือไม่
พวกเขำเลือกเมืองรอตเตอร์ดมั เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับฉำยภำพควำม
คิดให้ออกมำเป็นรูปธรรม ที่นั่นมีทำงรถไฟเก่ำที่ไม่ได้ใช้งำน
แล้วพำดผ่ำนใจกลำงเมือง มีชื่อว่ำทำงรถไฟสำยฮอฟเพล็น
(Hofplein) ห้องสมุดประชำชนแห่งใหม่จึงเป็นพื้นที่ซ่ึงขนำน
ไปกับเมือง
นักศึกษำได้ออกแบบภูมิทัศน์ห้องสมุดที่แสนวิเศษ ทุกสิ่ง
ทุ ก อย่ ำ งที่ อ ยู ่ ใ นเส้ น ทำงดั ง กล่ ำ วกลำยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
คอลเลกชั่น อำทิ ร้ำนค้ำ โรงพยำบำล โบสถ์ สุเหร่ำ โรงเรียน
แปลงเกษตร ฯลฯ มันอยู่บนพื้นฐำนควำมคิดว่ำ ผู้ใช้บริกำร
ต้องกำรสถำบัน ผูค้ น และสิง่ อ�ำนวยควำมสะดวกทีห่ ลำกหลำย
เพือ่ สัง่ สมเป็นควำมรู้ หำกมีกำรพินจิ พิเครำะห์เอำใจใส่ตอ่ ผูค้ น
ที่อยู่ระหว่ำงเส้นทำงในฐำนะ “บรรณำรักษ์” ควำมรู้ท้องถิ่น
เหล่ำนั้นก็จะกลำยเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเข้ำถึงได้ส�ำหรับ
ทุกคน ตัวอย่ำงเช่น ผู้ที่ต้องกำรค้นหำสำรสนเทศสำธำรณสุข
ก็ควรจะค้นหำมันได้ในโรงพยำบำล หรือเกษตรกรก็ควรจะ
สำมำรถบอกเล่ำสิง่ จ�ำเป็นให้แก่ผทู้ สี่ นใจเกีย่ วกับกำรปลูกพืชผัก
เมืองในฐำนะห้องสมุดไม่เหมือนกับ “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งน�ำ
ผู้คนเข้ำไปแทนที่หนังสือ แต่เมืองในฐำนะห้องสมุดมีท�ำเล
ที่ตั้งเป็นพื้นฐำน ซึ่งประกอบด้วยสถำนที่ คอลเลกชั่น และ
ผู้มีควำมเชี่ยวชำญ
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(ซ้าย) ทางรถไฟสายฮอฟเพล็น เมืองรอตเตอร์ดมั (ขวา) นักศึกษาจากศาสตร์สาขาต่างๆ ร่วมกันออกแบบเมืองห้องสมุดซึง่ ขนานไปตามทางรถไฟ

การประยุกต์ส�าหรับอนาคต

ในอนำคต ห้องสมุดอำจจะกลำยเป็นแนวคิดว่ำด้วยสิง่ แวดล้อม
ส�ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ที่มุ่งเน้นกำรเชื่อมโยงแบบใหม่ระหว่ำง
ผู้คน ทรัพยำกร และควำมคิด ตัวอย่ำงเช่นห้องสมุดบริบท
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมำจำกกำรมองว่ำมนุษย์แต่ละคนมีพรสวรรค์
เป็ น ของตนเอง ควำมเชื่ อ มโยงกั น อย่ ำ งน่ ำ อั ศ จรรย์ ข อง
คอลเลกชั่นก่อให้เกิดประสบกำรณ์แก่พวกเขำซึ่งสำมำรถ
แบ่งปันให้กับผู้อื่น ห้องสมุดจึงกลำยเป็นสถำนที่ซ่ึงผู้คน
สำมำรถค้นพบมุมมองใหม่ๆ และควำมคิดที่แตกต่ำง เป็น
หนทำงในกำรติดตำมสิ่งที่ตนชื่นชอบใน ‘ยุคแห่งควำมคิด
สร้ำงสรรค์และควำมเข้ำใจถึงควำมรู้สึก’ (conceptual age)
หนทำงแห่งกำรเรียนรูด้ งั กล่ำวต้องกำรอำคำรห้องสมุดทีช่ ดั เจน
กับคอลเลกชั่นจริงหรือไม่ โครงกำรสถำปัตยกรรมควำมรู้
ดูเหมือนจะระบุว่ำไม่เป็นเช่นนั้น ที่นั่นห้องสมุดได้ละทิ้งตัว
อำคำรและโบยบินอย่ำงเสรีไปสู่เมือง ในขณะที่ยังคงมีควำม
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เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรของห้องสมุดอยู่ ท้ำยที่สุดแล้ว สิ่งนี้
ยังเป็นสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งผู้คนสำมำรถจัดกำรเส้นทำงกำรเรียนรู้
ของพวกเขำเอง
ในโครงกำรสถำปัตยกรรมควำมรู้ ห้องสมุดได้กลำยเป็นชุด
ของกำรผจญภัยส่วนบุคคลท่ำมกลำงสถำนที่และผู้คนของ
เมือง เป็นทีซ่ งึ่ ควำมรูส้ ำมำรถถูกค้นพบและรวบรวม ห้องสมุด
เชื่อมโยงผู้คนเข้ำกับควำมคิด เรื่องเล่ำ ข้อควำม และคนอืน่ ๆ
มันแสดงให้ผใู้ ช้บริกำรเห็นถึงวัฒนธรรมทีพ่ วกเขำเป็นส่วนหนึง่
และวัฒนธรรมที่พวกเขำมิได้เป็นส่วนหนึ่ง เป็นห้องสมุดที่
อนุญำตให้ผู้คนมีส่วนร่วม มองดูผู้คนในโลกที่ไม่คุ้นเคย เพื่อ
ค้นหำ เพื่อจินตนำกำร เพื่อมีประสบกำรณ์และมีชีวิต
ทั้ ง ห้ อ งสมุ ด บริ บ ทและห้ อ งสมุ ด ที่ ส ร้ ำ งขึ้ น ในโครงกำร
สถำปัตยกรรมควำมรู้ได้น�ำเสนอควำมเป็นไปได้แบบใหม่และ

ร่วมสมัยให้กบั ผูค้ นเพือ่ กำรเรียนรูแ้ ละกำรค้นพบ เป็นสถำนที่
และโอกำสที่ผู้ใช้บริกำรจะเห็นในสิ่งที่อำจไม่เคยพบเห็น
ในอนำคต ห้องสมุดจะปรำกฏตัวในรูปลักษณ์ที่หลำกหลำย
เช่น ห้องสมุดที่จับต้องไม่ได้ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ำย
สำรสนเทศและคอลเลกชั่นที่เชื่อมโยงกัน ห้องสมุดจะมีอยู่ใน
ทุกรูปแบบที่เรำปรำรถนำในทุกที่และทุกเวลำ และห้องสมุดที่
จับต้องได้ซึ่งจะไม่ใช่นิยำมว่ำต้องเป็นตัวอำคำรอีกต่อไป

โครงกำรสถำปัตยกรรมควำมรูแ้ สดงให้พวกเรำเห็นว่ำห้องสมุด
สำมำรถอยู่ในทุกหนทุกแห่งที่เรำพบปะกับสำรสนเทศและ
ควำมรู้ จะไม่มีค�ำถำมอีกต่อไปว่ำห้องสมุดในอนำคตต้องกำร
พื้นที่ชนิดใด ค�ำถำมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรพื้นที่
และสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่บูรณำกำรอย่ำงเหมำะสม ซึ่งบุคคล
สำมำรถปรึกษำเรื่องทรัพยำกรสำรสนเทศ (ไม่ว่ำในรูปแบบใด
ก็ตำม) เพื่อสร้ำงควำมรู้และบริบทใหม่ แล้วแบ่งปันสิ่งนั้นกับ
ผู้อื่น

แปลและเรียบเรียงจำก

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/
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มิติใหม่ของการออกแบบและบริการห้องสมุด
ในกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันทั่วโลกต่ำงตระหนักถึงภำวะวิกฤติอันเนื่องมำจำก
ธรรมชำติถกู คุกคำม ซึง่ ส่งผลต่อควำมเปลีย่ นแปลงของสภำพ
อำกำศและกำรด�ำรงชีวิต เรื่องนี้อำจดูเหมือนเป็นเรื่องห่ำงไกล
จำกวงกำรห้องสมุด แต่อนั ทีจ่ ริงแล้วห้องสมุดในฐำนะขุมทรัพย์
ทำงสำรสนเทศสำมำรถเป็นสื่อกลำงอันทรงพลังในกำรสร้ำง
ควำมเปลี่ยนแปลงกับโลกในอนำคตได้โดยตรง ด้วยกำรให้
ควำมรู้ ปลูกฝังเจตคติในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ กระตุ้นให้เกิด

กระบวนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ ผสำนกับกำรส่งเสริมทักษะกำรรู้
สำรสนเทศ (information literacy)
จุดเริ่มต้นของห้องสมุดกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มเกิดขึ้น
อย่ำงชัดเจนเมื่อต้นทศวรรษ 1990 สถำบันอุดมศึกษำกว่ำ
40 ประเทศได้ร่วมลงนำมในสัตยำบันแตลลัวส์ (Talloires
Declaration) น�ำไปสู่กำรวำงแผนกำรศึกษำเพื่อสร้ำงพลเมือง

ห้องสมุดสาธารณะกลางสวน ส่วนหนึ่งของงานเทศกาลศิลปะเบลเยี่ยม จัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 2012
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ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ท�ำงำนด้วยควำมตระหนัก
ถึงควำมยั่งยืนของธรรมชำติ รวมทั้งวำงแนวทำงให้ห้องสมุด
ของมหำวิ ท ยำลั ย เหล่ ำ นั้ น เปลี่ ย นเป็ น ห้ อ งสมุ ด รั ก ษ์ โ ลก
ขบวนกำรเคลื่อนไหวห้องสมุดสีเขียว (Green Library
Movement) จึงเกิดขึน้ เพือ่ แสวงหำแนวทำงลดผลกระทบจำก
กำรด�ำเนินงำนของห้องสมุดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

นี่แหละ ! ห้องสมุดสีเขียว

สถาปัตยกรรมสีเขียว เมื่อกล่ำวถึงห้องสมุดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เรื่องของอำคำรย่อมเป็นสิ่งแรกๆ ที่คนจะนึกถึง
ทัง้ นีก้ เ็ พรำะตัวอำคำรเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกออกสู่ธรรมชำติ เช่นในสหรัฐอเมริกำ อำคำรเป็น
ปัจจัยซึ่งบริโภคกระแสไฟฟ้ำประมำณร้อยละ 70 ของกำรใช้
พลังงำนทั้งหมด และผลิตก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ
40 ดังนั้นห้องสมุดสีเขียวจึงต้องหำหนทำงลดกำรใช้พลังงำน
ของตัวอำคำร โดยพิจำรณำเรือ่ งไฟส่องสว่ำง กำรถ่ำยเทอำกำศ
กำรควบคุมอุณหภูมิ กำรออกแบบตกแต่งภำยในที่เหมำะสม
พลังงำนทดแทน ระบบก�ำจัดและหมุนเวียนของเสีย กำรใช้
วัสดุจำกธรรมชำติ ฯลฯ
พฤติกรรมสีเขียว เป็นเรื่องของมนุษย์โดยเฉพำะอันจะต้อง
อำศัยควำมร่วมใจของเจ้ำหน้ำที่และผู้มำใช้บริกำรห้องสมุด
เช่น ใช้แสงจำกธรรมชำติ กำรลดหรือน�ำกระดำษกลับมำใช้
ใหม่ (reuse) กำรใช้บันไดแทนกำรใช้ลิฟท์ กำรใช้ผลิตภัณฑ์
ที่หำได้ในท้องถิ่น ปิดไฟที่ไม่ใช้งำน ใช้หมึกเครื่องพริ้นเตอร์
152 | โหล

Global greenhouse gas emissions by economic sectors, 2010
Electricity and
Heat Production
25%

Energy
1.4%

AFOLU
24%

Industry
11%

Buildings
6.4%

Transport
14%

49 Gt CO2eq
(2010)

Transport
0.3%

Buildings
12%

Industry
21%
Other
Energy
21%

AFOLU
0.87%
Direct Emissions

Indirect Co2 Emissions

แบบเติมซ�้ำได้และเลือกใช้หมึกที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้จอแบบ LCD กำรคัดแยกขยะ ลดกำรใช้อปุ กรณ์กำรสือ่ สำร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
หนังสือสีเขียว เรำอำจพิจำรณำถึงคุณลักษณะของทรัพยำกร
ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีหลัก 3 ประกำรคือ
หนึง่ เลือกทรัพยำกรทีม่ เี นือ้ หำทีใ่ ห้ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น กำรท�ำสวนออร์แกนิก พลังงำน ปัญหำโลก
ร้อน เทคโนโลยีสีเขียว ฯลฯ
สอง ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ โดยกำรจ�ำหน่ำยออกหนังสือ
เก่ำหรือทรัพยำกรที่ไม่ใช้แล้วด้วยกำรหำทำงรียูสหรือรีไซเคิล
แทนที่จะทิ้ง เช่น น�ำไปขำยหรือบริจำค กรณีของหนังสือ

(ซ้าย) กิจกรรมเพาะปลูกพืชชุมชนของห้องสมุดเซ็นต์หลุยส์เคาน์ตี้ สหรัฐอเมริกา
(ขวา) ห้องสมุดประชาชนเบ็นสัน สหรัฐอเมริกา ริเริ่มบทบาทด้านการเป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ แต่ต่อมารัฐบาลท้องถิ่นมีคำาสั่ง
ให้ยุติกิจกรรมนี้ เนื่องจากขัดต่อกฎหมายด้านการควบคุมพันธุ์พืช

กระดำษจะสำมำรถน�ำไปหมุนเวียนได้ง่ำยกว่ำสื่อและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
สำม เลือกรูปแบบทรัพยำกรทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั
มีขอ้ ถกเถียงทีย่ งั ไม่ยตุ วิ ำ่ ระหว่ำงหนังสือกระดำษกับทรัพยำกร
อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มำกกว่ำ หนังสือกระดำษใช้ตน้ ไม้และพลังงำนในกำรผลิตและ
ขนส่ง ปัจจุบันส�ำนักพิมพ์หลำยแห่งจึงพยำยำมผลิตสิ่งพิมพ์
สีเขียว โดยใช้กระดำษรีไซเคิลและด�ำเนินกำรปลูกต้นไม้ทดแทน
ในขณะที่ ท รั พ ยำกรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช ่ ว ยลดพลั ง งำนในกำร

เข้ำถึงสำรสนเทศ แต่ในขณะเดียวกันกำรผลิตอุปกรณ์และกำร
ใช้งำนก็บริโภคกระแสไฟฟ้ำจ�ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำมห้องสมุด
สีเขียวก็ต้องหำแนวทำงลดกำรใช้พลังงำนจำกทรัพยำกรทั้ง
2 ประเภทไปพร้อมๆ กัน
บริการและกิจกรรมสีเขียว กระแสห้องสมุดสีเขียวกระตุ้นให้
บรรณำรักษ์รเิ ริม่ บริกำรและกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อมใหม่ๆ ให้
กั บ ชุ ม ชน นอกเหนื อ ไปจำกบทบำทพื้ น ฐำนในกำรจั ด หำ
ทรัพยำกรและสำรสนเทศด้ำนวิถชี วี ติ สีเขียว
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ห้องสมุดสำธำรณะหลำยแห่งเริ่มมีบทบำทเป็นศูนย์กำรศึกษำ
เพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
และเวิร์คช็อปเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีแนวทำงที่จะด�ำเนินชีวิต
แบบสีเขียว เช่น กำรรีไซเคิล ควำมปลอดภัยทำงอำหำร ฯลฯ
ห้องสมุดบำงแห่งมีบริกำรให้ยืมเครื่องมือท�ำกำรเกษตรและ
ให้ยมื อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ำ บรรณำรักษ์ของห้องสมุด
บำงแห่งสำมำรถให้ควำมรู้และสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรปลูก
พืชผัก กำรใช้ยำสมุนไพร และกำรดูแลสุขภำพแบบทำงเลือก
เป็นต้น
ระบบสารสนเทศสีเขียว ICT ได้กลำยเป็นส่วนส�ำคัญของ
ห้องสมุดเพือ่ กำรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เนือ่ งจำกกำรใช้เทคโนโลยี
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หมำยถึ ง กำรบริ โ ภคพลั ง งำนและกำรปล่ อ ยก๊ ำ ซ
เรือนกระจกที่มำกขึ้นด้วย มีกำรวิจัยที่พิสูจน์ให้เห็นว่ำกำรใช้
ICT อย่ำงเหมำะสมสำมำรถช่วยลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกได้
แนวทำงที่จะน�ำไปสู่ระบบสำรสนเทศสีเขียวก็คือ กระบวนกำร
ประมวลผลทีไ่ ด้มำตรฐำน กำรแบ่งปันทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์
รียูสเครื่องมือและเนื้อหำอิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมกำรใช้
ICT ที่ค�ำนึงถึงกำรประหยัดพลังงำน

ทักษะการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กำรให้ บ ริ ก ำรสำรสนเทศเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ภำยใน
ห้องสมุดมีปริมำณเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่แง่มุมที่ยังมีกำรกล่ำว
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ถึงกันไม่มำกนักก็คอื บทบำทของห้องสมุดในกำรพัฒนำทักษะ
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�ำคัญคือกำรกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรรู้จักคิด
เชื่อมโยงระหว่ำงกำรกระท�ำและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม จนกระทั่ ง ท้ ำ ยที่ สุ ด แล้ ว สำมำรถตั ด สิ น และ
ประเมินคุณค่ำว่ำจะด�ำรงชีวิตร่วมกับธรรมชำติในยุคที่ต้อง
พึ่งพำเทคโนโลยีได้อย่ำงไรให้เกิดควำมยั่งยืนที่สุด

ส�ารวจห้องสมุดสีเขียว

ห้องสมุดอำรำเบียน (Arabian Library)
แอริโซน่ำ, สหรัฐอเมริกำ

ห้องสมุดอำรำเบียนเป็นสำขำของห้องสมุดเมืองสก็อตส์เดล
สร้ำงขึน้ เมือ่ ปี 2003 ท่ำมกลำงภูมปิ ระเทศทีโ่ อบล้อมด้วยทะเล
ทรำยในมลรัฐแอริโซน่ำ จุดมุง่ หมำยของห้องสมุดแห่งนีค้ อื กำร
เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหำสำรสนเทศด้วยตัวเอง สถำปนิกจึง
ออกแบบอำคำรให้สวยงำมน่ำเข้ำมำใช้บริกำร มีภำพลักษณ์ที่
ดูทันสมัยพร้อมกับสร้ำงควำมรู้สึกที่กลมกลืนกับธรรมชำติ
เมืองสก็อตส์เดลวำงเป้ำหมำยให้อำคำรหลำยแห่งของเมืองได้
รับกำรรับรองมำตรฐำน LEED* ห้องสมุดอำรำเบียนเป็น
อำคำรรุ่นแรกๆ ที่พัฒนำขึ้นในระยะน�ำร่องและได้รับกำร
รับรองระดับเงิน นอกจำกนี้ห้องสมุดยังได้รับรำงวัล IIDA/
Metropolis Smart Environments Award ในปี 2008
ห้ อ งสมุ ด อำรำเบี ย นก่ อ สร้ ำ งด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ห ำได้ ใ นท้ อ งถิ่ น
โครงสร้ำงหลักประกอบด้วยเหล็กและหินแกรนิต ฉนวนกัน
ควำมร้อนท�ำด้วยฝ้ำยรีไซเคิลจำกเมืองใกล้เคียงในแอริโซน่ำ
เพดำนท�ำมำจำกกระดำนไม้อัดรีไซเคิล ดวงไฟแขวนสำมำรถ
ยกเคลื่อนย้ำยต�ำแหน่งได้ตำมต้องกำร ห้องสมุดเลือกใช้สีทำ
ผนังที่มีสำรเคมีต�่ำ และออกแบบให้มีระบบกำรไหลเวียน
อำกำศที่ดี ทั้งยังมีบริกำรชำร์จไฟส�ำหรับยำนพำหนะที่ใช้
กระแสไฟฟ้ำ

* หลักมำตรฐำนสำกล LEED เป็นมำตรวัดประสิทธิภำพของอำคำรสีเขียว แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับผ่ำนมำตรฐำน ระดับเงิน ระดับ
ทอง และระดับแพลทตินมั
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กำรจัดวำงหนังสือในห้องสมุดอำรำเบียนพยำยำมให้ดคู ล้ำยกับ
ร้ำนหนังสือ ผู้อ�ำนวยกำรห้องสมุดมองว่ำ ห้องสมุดนั้นไม่ต่ำง
อะไรกับร้ำนค้ำ ซึ่งต้องกำรดึงดูดให้คนเข้ำมำแล้วเกิดควำม
สนใจในตัวสินค้ำ สิ่งที่จ�ำเป็นก็คือกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจให้
กับตัวสินค้ำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ และทลำยข้อจ�ำกัด
ในกำรซื้อ/ยืมหนังสือออกไปให้มำกที่สุด
ห้องสมุดเพิ่งค้นพบว่ำเคำน์เตอร์บรรณำรักษ์นอกจำกจะไม่มี
ควำมจ�ำเป็นแล้วยังเป็นสิง่ ขวำงกัน้ ปฏิสมั พันธ์ทใ่ี กล้ชดิ กับผูใ้ ช้
บริกำร สุดท้ำยแล้วจึงเปลี่ยนเป็นคีออสสืบค้นฐำนข้อมูลและ
ยืมคืนด้วยตนเองโดยมีบรรณำรักษ์คอยยืนข้ำงๆ ให้คำ� แนะน�ำ
ลูกค้ำสำมำรถจองหนังสือออนไลน์แล้วเดินเข้ำไปรับในช่อง
“drive through” ที่สะดวกรวดเร็วได้ทันที

ห้องสมุดประชำชนวียำนูเอวำ (Villanueva Library),
โคลอมเบีย

โคลอมเบี ย เป็ น ประเทศที่ ข ำดเสถี ย รภำพและมี ค วำมไม่
ปลอดภัยสูงที่สุดในภูมิภำคละตินอเมริกำ อันเนื่องมำจำกกอง
ก� ำ ลั ง ติ ด อำวุ ธ ต่ อ ต้ ำ นรั ฐ บำลและกลุ ่ ม แบ่ ง แยกดิ น แดน
ห้องสมุดประชำชนวียำนูเอวำท�ำหน้ำทีเ่ ป็นศูนย์กลำงให้บริกำร
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตท่ำมกลำงไฟปะทุของสงครำมและควำม
รุนแรง และเป็นเสมือนสื่อกลำงในกำรแสวงหำสันติภำพด้วย
กำรเยียวยำและบูรณะสังคมทำงอ้อม
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ควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมืองฉุดรั้งให้เศรษฐกิจโคลอมเบีย
เติบโตอย่ำงเชื่องช้ำ ประชำกรนับร้อยหมู่บ้ำนทั่วประเทศมอง
ไม่เห็นช่องทำงในกำรศึกษำระดับสูง วียำนูเอวำเป็นหนึ่งใน
พื้นที่ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเข้ำมำสร้ำงเครื่องมือเพื่อยกระดับ
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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หำกว่ ำ แนวคิด กำรก่ อ สร้ ำ งที่ย่ัง ยืน หมำยถึง กำรใช้ วัส ดุ ใ น
ท้องถิ่น แรงงำนท้องถิ่น ใช้ต้นทุนที่จ�ำกัด สอดคล้องกับ
สภำพอำกำศ และต้องกำรกำรดูแลซ่อมแซมต�่ำ ห้องสมุด
ประชำชนวียำนูเอวำก็ถือว่ำได้รวมเอำนิยำมเหล่ำนั้นไว้อย่ำง
ครบถ้วนในอำคำรเดียว

ห้องสมุดบ้ำนต้นไม้ (My Tree House)
หอสมุดแห่งชำติ, สิงคโปร์

งบประมำณทีม่ อี ยูอ่ ย่ำงจ�ำกัดกลับน�ำมำซึง่ ทำงออกทีม่ คี ณ
ุ ภำพ
ที่สุดและเปี่ยมไปด้วยควำมสร้ำงสรรค์ โครงสร้ำงหลักของ
อำคำรท�ำมำจำกหินแม่น�้ำน�ำมำบรรจุในตะแกรงเหล็ก กรุผนัง
ด้วยไม้ระแนงซึ่งน�ำมำจำกป่ำสนที่ได้รับกำรควบคุมมำตรฐำน
ด้ำนระบบนิเวศ กำรใช้วัสดุที่หำได้ในท้องถิ่นมีส่วนช่วยลด
ต้นทุนในกำรขนส่ง อำคำรมีควำมแข็งแกร่งในขณะเดียวกันก็
เต็มไปด้วยช่องว่ำงระหว่ำงหินและไม้ซึ่งเอื้อต่อกำรไหลเวียน
ของอำกำศ
สถำปนิกมุ่งเน้นให้กระบวนกำรก่อสร้ำงใช้วิธีกำรที่เรียบง่ำย
ที่สุด ไม่จ�ำเป็นต้องใช้แรงงำนที่มีทักษะกำรก่อสร้ำงขั้นสูง แค่
เพี ย งจั ด เวิ ร ์ ค ช็ อ ประยะสั้ น ให้ แ ก่ ช ำวบ้ ำ นละแวกนั้ น งำน
ก่อสร้ำงก็เริ่มต้นได้แล้ว พื้นผิวที่มีเนื้อหนังไม่ได้เรียบสนิทดู
เหมือนจะหยอกล้อกับแสงและเงำสลัวก่อให้เกิดสถำปัตยกรรม
อันสุนทรียะ เหนือสิง่ อืน่ ใด อำคำรทีส่ ร้ำงขึน้ จำกแนวคิดควำม
ยัง่ ยืนทำงสิง่ แวดล้อมแห่งนี้ ได้จดุ ประกำยให้เกิดกิจกรรมเพือ่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในท้องถิ่นอีกหลำยโครงกำร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมไม่เท่ำเทียม
กันทำงสังคม
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ห้องสมุดบ้ำนต้นไม้เป็นห้องสมุดสีเขียวส�ำหรับเด็กแห่งแรก
ของโลก ตั้งอยู่ภำยในอำคำรหอสมุดแห่งชำติสิงคโปร์ แนวคิด
ของห้องสมุดบ้ำนต้นไม้คอื กำรเป็นแหล่งเรียนรูด้ ำ้ นสิง่ แวดล้อม
(environmental literacy) ของเด็กๆ และท้ำทำยให้พวกเขำ
ใส่ใจเรื่องธรรมชำติสิ่งแวดล้อมด้วยบรรยำกำศที่สนุกสนำน
อย่ำงมีปฏิสัมพันธ์

สีสนั ของพรมสือ่ ถึงรำกของต้นไม้ทแี่ ผ่กระจำยไปยังชัน้ หนังสือ
ที่อยู่รำยรอบ เฉกเช่นเดียวกับรำกทำงควำมคิดที่แตกหน่อ
กลำยเป็นสติปัญญำที่เติบใหญ่ กลำงโถงห้องสมุดมี “ต้นไม้
วิเศษ” ส่องแสงเรืองรอง ซึ่งหำกมองดูอย่ำงถี่ถ้วนจะพบว่ำท�ำ
มำจำกขวดพลำสติกทีใ่ ช้แล้วกว่ำ 3,000 ใบ ซึง่ เก็บมำจำกพืน้ ที่
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 มีฟังก์ช่ันช่วยอ่ำนออกเสียงให้กับเด็กๆ ที่
ยังอ่ำนหนังสือไม่คล่อง และเน้นให้เด็กได้มปี ฏิสมั พันธ์โต้ตอบ
กับเนื้อหำ นอกจำกนี้ยังมี “ตอไม้พยำกรณ์” ซึ่งติดตั้งข้อมูล
มัลติมีเดียเกี่ยวกับสภำพอำกำศแบบเรียลไทม์ ทั้งอุณหภูมิ
ควำมเร็วลม ควำมชื้นในอำกำศ และปริมำณน�้ำฝน โดยใช้
สัญลักษณ์ที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยๆ อำทิ “วงปี” เตือนให้ระลึก
ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชำติได้เก็บบันทึก
ไว้ สีน�้ำเงินและสีแดงบ่งบอกอุณหภูมิระหว่ำง 20-35 องศำ
ควำมสัน้ ยำวของเส้นตรงบ่งบอกถึงควำมเร็วลม ปริมำณน�ำ้ ฝน
ดูได้จำกคลื่นกระเพื่อมที่ปรำกฏบนตอไม้
ผนังด้ำนหนึ่งของห้องสมุดบ้ำนต้นไม้เป็น “ต้นไม้แห่งควำมรู้”
น�ำ เสนอโดยใช้ จ อภำพขนำดใหญ่ ซึ่ง ออกแบบให้ เ ด็ก ๆ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ภำพผืนป่ำ เช่น ท�ำให้ตน้ ไม้วเิ ศษงอกและเติบโต
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เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้พวกเขำรู้ว่ำกำรกระท�ำของมนุษย์
ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบกับธรรมชำติ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรหอสมุดแห่งชำติสิงคโปร์ (NLB) ยัง
ร่วมกับส�ำนักงำนเลขำธิกำรกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ
แห่ง ชำติ ในกำรริเริ่ม กิจกรรมกำรเรีย นรู ้ เ พื่อกำรอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมเล่ำนิทำนซึ่งจัดขึ้นทุกสัปดำห์ เกม
และศิลปะจำกวัสดุรีไซเคิล และกิจกรรมทัศนศึกษำซึ่งช่วย
เชื่อมโยงควำมรู้ให้เข้ำกับประสบกำรณ์ชีวิต

ห้องสมุดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแห่งเดลฟท์
(Delft University of Technology Library –
TU Delft), เนเธอร์แลนด์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแห่งเดลฟท์ เป็นมหำวิทยำลัยด้ำน
เทคโนโลยีทเี่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ ใหญ่ทสี่ ดุ และมีสำขำหลำกหลำยทีส่ ดุ
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
แสงธรรมชำติสำมำรถส่องลงมำยังห้องสมุดผ่ำนสถำปัตยกรรม
ทรงกรวยและผนังกระจก ภำยในอำคำรใช้สที ำผนังทีป่ รำศจำก
สำรโคบอลต์ ผนังด้ำนชั้นวำงหนังสือเลือกใช้สีน้�ำเงินเข้มช่วย
สร้ำงเสน่ห์น่ำค้นหำเช่นเดียวกับโรงภำพยนตร์ ส่วนพื้นสี
น�้ำตำลได้แรงบันดำลใจมำจำกทะเลทรำยซำฮำร่ำ หลังคำมีทั้ง
แผงโซลำร์เซลล์ผลิตไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์และผืนหญ้ำน�ำ้ หนัก
เบำที่หยั่งรำกลึก 6 นิ้วซึ่งช่วยกักเก็บควำมร้อนและควำมเย็น
อีกทั้งยังเป็นสถำนที่อำบแดดยอดนิยมในฤดูหนำวมำหลำย
ทศวรรษ
ปัจจุบันห้องสมุดแห่งนี้เป็นประตูด้ำนดิจิทัล (digital gateway) ที่ส�ำคัญของเมืองเดลฟท์ พร้อมไปกับบทบำทดั้งเดิม
ของห้องสมุดในด้ำนกำรเข้ำถึงควำมรู้และสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ท่ีเยี่ยมยอด มีโต๊ะส�ำหรับนั่งท�ำงำนกว่ำ 300 ตัว ซึ่ง
เปลีย่ นภำพของสถำนทีอ่ ำ่ นหนังสือให้กลำยเป็นห้องแล็บขนำด
ใหญ่ รองรับนักศึกษำและนักวิชำกำรที่มำใช้บริกำรมำกกว่ำ
3,000 คนต่อวัน
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หอสมุดแห่งชำติคิงฟำฮัด
(King Fahad National Library), ซำอุดิอำระเบีย

หอสมุดแห่งชำติคิงฟำฮัด เมืองริยำห์ด เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบำยในกำรพัฒนำเมืองผ่ำนโครงกำรทำงวัฒนธรรม เพิ่ง
บูรณะครัง้ ใหญ่เสร็จสิน้ ปลำยปี 2013 กลำยเป็นสถำปัตยกรรม
ด้ำนวัฒนธรรมที่ส�ำคัญที่สุดของซำอุดิอำระเบีย ห้องสมุดตั้ง
อยูบ่ ริเวณจุดตัดระหว่ำงถนนหลักสองสำยของเมืองหลวง ย่ำน
ที่รัฐบำลมีแนวทำงจะพัฒนำพื้นที่สำธำรณะเพื่องสร้ำงชีวิตชีวำ
ให้กับเมืองเสมือนกับเป็นโอเอซิสท่ำมกลำงทะเลทรำย
ในกำรปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่สถำปนิกไม่ได้ทุบท�ำลำย
อำคำรห้องสมุดหลังเก่ำ แต่ได้แอบซ่อนมันไว้อยูใ่ จกลำงอำคำร
ทีท่ นั สมัยเพือ่ แสดงถึงควำมเคำรพในคุณค่ำของเก่ำดัง้ เดิม อีก
ทั้งยังพยำยำมผสมผสำนแนวคิดทำงศิลปะของโลกอำหรับให้
ยังคงอยู่ในสถำปัตยกรรมสมัยใหม่ หน้ำที่หลักของโครงสร้ำง
อำคำรหลังเก่ำคือจัดเก็บหนังสือและมีเดีย ชั้นต่ำงๆ และ
ดำดฟ้ำอำคำรเดิมกลำยเป็นพื้นที่อ่ำนหนังสือ ส่วนที่ต่อเติม
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ออกมำรอบๆ เป็นร้ำนอำหำร ร้ำนหนังสือ และพื้นที่แสดง
นิทรรศกำร
อำคำรห้ อ งสมุ ด มี รู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย มลู ก บำศก์ ปกคลุ ม ด้ ว ย
ผืนผ้ำใบโปร่งแสงรูปสีเ่ หลีย่ มคดโค้ง ช่วยป้องกันแสงแดดและ
เพิ่ ม กำรหมุ น เวี ย นของลมบริ เ วณผนั ง อำคำร ซึ่ ง สำมำรถ
ลดควำมร้อนได้ถึงร้อยละ 7 ในขณะที่ยังสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกแสงสว่ำงได้อย่ำงเต็มที่ ท�ำให้มคี วำมจ�ำเป็นในกำรใช้พลังงำน
ต�่ำมำก จนได้รับรำงวัล Global Award ปี 2015 สำขำ
นวัตกรรมสถำปัตยกรรมกำรก่อสร้ำง ทั้งยังเป็นควำมหวัง
ส�ำหรับกำรออกแบบในอนำคตที่ก�ำลังเผชิญหน้ำกับภำวะโลก
ร้อน เพรำะอำคำรนีส้ ำมำรถรับมือกับอุณหภูมสิ งู กว่ำ 50 องศำ
ของภูมิภำคตะวันออกกลำงได้อย่ำงสบำย

ห้องสมุดประชำชนไทเป สำขำเป่ยโถว
(Taipei Public Library, Beitou Branch), ไต้หวัน

ห้องสมุดประชำชนไทเปมีสำขำหลัก 12 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งเมือง บำงสำขำ
ยังมีหอ้ งสมุดย่อยทีม่ ลี กั ษณะเฉพำะ แยกให้บริกำรอีกด้วย ซึง่ จะมีขนำดแตกต่ำงกัน
และบำงแห่งก็มีจุดเน้นและคอลเลกชั่นเด่นของตัวเอง ส�ำหรับห้องสมุดสำขำ
เป่ยโถวเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรมำตั้งแต่ปี 2006 ห้องสมุดได้รับกำร
ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในเอเชียตะวันออก ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน LEED
และได้รับกำรกล่ำวถึงว่ำเป็นห้องสมุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก
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ตัวอำคำรโดยตรง หลังคำลำดเอียงของห้องสมุดช่วยกักเก็บ
น�้ำฝนไว้รดน�้ำต้นไม้และใช้ในห้องส้วม
บริ เ วณจุ ด ยื ม คื น หนั ง สื อ มี ก ระดำนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ แ สดง
ปริมำณกระแสไฟฟ้ำซึ่งถูกใช้ในห้องสมุด และยังมีข้อมูล
เกีย่ วกับควำมชืน้ ระดับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ
ของแต่ละส่วนในห้องสมุดด้วยมำตรำที่ละเอียดถึง 1/10,000
องศำ

โครงสร้ำงอำคำรส่วนใหญ่สร้ำงขึ้นจำกไม้เนื้อแข็ง มองดูแล้ว
มีส่วนคล้ำยกับสถำปัตยกรรมของญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงหนึ่งของ
ประวัตศิ ำสตร์เคยเข้ำมำปกครองไต้หวัน มีหน้ำต่ำงขนำดใหญ่
ช่วยให้แสงจำกธรรมชำติส่องสว่ำงมำยังห้องสมุด และท�ำให้
อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกพัดลม
หรือเครื่องปรับอำกำศ บนหลังคำติดตั้งแผงโซลำร์เซลล์ วัสดุ
หลังคำบุด้วยดินหนำ 20 เซนติเมตรเพื่อเป็นฉนวนกันควำม
ร้อนในฤดูร้อนและเก็บกักควำมอบอุ่นในฤดูหนำว แต่ละชั้นมี
ระเบียงไม้ล้อมรอบซึ่งช่วยลดรังสีควำมร้อนที่จะผ่ำนเข้ำไปยัง
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ห้องสมุดเป่ยโถวมีพื้นที่ใช้สอย 3 ชั้น รวม 2,145 ตำรำงเมตร
ชั้นล่ำงออกแบบให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับเด็กและสื่อโสตทัศน์ ชั้นที่
2-3 เป็นพื้นที่ส�ำหรับอ่ำนหนังสือซึ่งมีทั้งภำษำจีนและภำษำ
ต่ำงประเทศกว่ำ 40,000 รำยกำร นอกจำกนี้ยังมีพื้นที่ส�ำหรับ
หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ กำรอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชำติ โ ดยเฉพำะ มี ที่ น่ั ง
หลำกหลำยรูปแบบ ชัน้ หนังสือออกแบบให้มคี วำมสูงเพียง 110
เซนติเมตรเพือ่ ให้ควำมรูส้ กึ เปิดโล่งไม่อดึ อัด รำยรอบห้องสมุด
เป็นต้นไม้ใหญ่เขียวขจี ผู้ใช้บริกำรจึงสำมำรถดื่มด�่ำอรรถรส
ในกำรอ่ำนไปพร้อมกับควำมสงบงำมของธรรมชำติ

ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
ลำดกระบัง, กรุงเทพฯ

ห้องสมุด สีเขียว เป็น หนึ่งในห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ ของ
กรุงเทพมหำนคร ตั้งอยู่ภำยในสวนเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ เขตลำดกระบัง
เป็นห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบเป็นอำคำร

ประหยัดพลังงำน และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน LEED
ระดับแพลทตินัม
อำคำรมีลกั ษณะเป็นศำลำชัน้ เดียวทรงแปดเหลีย่ ม ใช้หลักกำร
ออกแบบตำมภู มิ ป ั ญ ญำดั้ ง เดิ ม ของไทยที่ พิ จ ำรณำถึ ง
สภำพแวดล้อมและภูมิอำกำศ รอบอำคำรเต็มไปด้วยต้นไม้
และแหล่งน�้ำ ต้นไม้มีส่วนช่วยลดผลกระทบจำกแสงแดด
ส่วนน�้ำช่วยลดไอควำมร้อนในอำกำศ ห้องสมุดทำด้วยสีที่มี
คุณสมบัติกันควำมร้อน ใต้ฝ้ำมีฉนวนกันควำมร้อน ด้ำนข้ำง
อำคำรติดตัง้ แผงกันแดดซึง่ ท�ำจำกไม้และกระจกรีไซเคิล ระบบ
ไฟฟ้ำในอำคำรเป็นแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ และยังมีระบบเก็บ
กักน�้ำฝนไว้ใต้ดินเพื่อหมุนเวียนน�ำกลับมำใช้ใหม่ กระจก
อำคำรเป็นกระจกสองชัน้ เพือ่ ลดควำมร้อน และเน้นกำรใช้แสง
จำกธรรมชำติ
ภูมิสถำปัตยกรรมออกแบบเป็นรูปหยดน�้ำสื่อถึงควำมอุดม
สมบูรณ์ ทำงเดินวนไปมำคล้ำยเขำวงกตใช้สำ� หรับพักผ่อนและ

จัดกิจกรรม ภำยในอำคำรแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่
นิทรรศกำรซึ่งให้ควำมรู้เรื่องอำคำรเพื่อควำมยั่งยืน น�ำเสนอ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เคำน์เตอร์ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละยื ม คื น หนั ง สื อ ห้ อ งหนั ง สื อ ส� ำ หรั บ เด็ ก และ
นิตยสำรซึ่งสำมำรถปรับใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ส�ำหรับจัด
กิจกรรม และห้องอ่ำนหนังสือ เฟอร์นิเจอร์ภำยในห้องสมุด
ท�ำมำจำกวัสดุที่ได้จำกกระบวนกำรรีไซเคิล
ห้องสมุดสีเขียวจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรูเ้ รือ่ งกำรอนุรกั ษ์
พลังงำนและสิง่ แวดล้อมให้กบั เด็กๆ เป็นประจ�ำ ทัง้ กำรเรียนรู้
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
อนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง สร้ ำ งตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กำลที่ 4 ที่ ส วนสรำญรมย์
เขตพระนคร โดยวำงแนวคิดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนพฤกษศำสตร์และกำรอนุรักษ์พันธุ์ไม้หำยำก

ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (KU Eco Library)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, กรุงเทพฯ

มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ไ ด้ รั บ กำรจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น
มหำวิทยำลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับที่ 44
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ของโลก ได้ริเริ่มพัฒนำ Eco-Library เพื่อให้เป็นต้นแบบของ
แหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งด้ำนกำรประหยัด
พลังงำน กำรใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชำติ
รวมถึงกำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์จำกวัสดุเหลือใช้ เมื่อผู้ใช้
บริกำรเดินเข้ำมำที่ KU Eco Library สิ่งแรกที่จะได้พบก็คือ
ตู้ใส่บัตรรำยกำรหนังสือซึ่งเป็นภำพตัวแทนของสิ่งที่อำจจะ
ไร้ประโยชน์ส�ำหรับห้องสมุดยุคดิจิทัล แต่เมื่อน�ำกลับมำทำสี
ใหม่ก็กลำยเป็นป้ำยชื่อห้องสมุดที่ดูเก๋ไก๋แบบคลำสสิก
ห้องสมุดเพือ่ ชีวติ และสิง่ แวดล้อมมีพนื้ ทีเ่ พียง 250 ตำรำงเมตร
แต่อัดแน่นไปด้วยแนวคิดรักษ์โลก แบ่งพื้นที่กำรอ่ำนเป็น
3 โซน ได้แก่ ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ (Tree of Forest) ให้
บริกำรนวนิยำยและหนังสือเกี่ยวกับ Eco Design ชั้นหนังสือ
ท�ำมำจำกเศษไม้ที่ไม่ผ่ำนกำรตรวจคุณภำพกำรส่งออก น�ำมำ
ออกแบบให้ มี รู ป ทรงลั ก ษณะคล้ ำ ยต้ น ไม้ ที่ ยื น ตระหง่ ำ น
โอบอุ้มควำมรู้ นำ้าตกแห่งองค์ความรู้อัจฉริยะ (Waterfall of
Intelligent) เป็นมุมอ่ำนหนังสือที่ตกแต่งด้วยผ้ำม่ำนสลับสี
เย็บให้มีช่องส�ำหรับใส่หนังสือ ชุดโซฟำท�ำจำกเศษยำงพำรำ
รองเท้ำยำงเก่ำ และเศษผ้ำจำกแคตตำล็อก มุมแห่งการค้นพบ
(Canyon of Discovery) เหมำะส�ำหรับนั่งท�ำงำน ประดับ
ประดำด้วยโคมไฟลูกตุ้มซึ่งท�ำจำกเศษผ้ำไหม และมีหนังสือ
เรียงรำยอยู่ชิดฝำผนัง นอกจำกนี้ยังมี Kid’s Play-space ให้
บริกำรหนังสือส�ำหรับเด็ก ปลอดภัยจำกมุมโต๊ะและมุมชั้นวำง
ที่เป็นเหล็ก พร้อมทั้งมีโซฟำขนำดใหญ่ที่น�ำเศษผ้ำม่ำนเหลือ
ใช้มำเย็บต่อกัน

ดังนัน้ ไม่วำ่ จะมองไปทำงไหนของห้องสมุดก็จะเห็นวัสดุทไี่ ด้มำ
จำกกระบวนกำรรีไซเคิล ห้องสมุดยอมรับว่ำหำกคิดเป็นมูลค่ำ
ทำงกำรเงิน กำรออกแบบและผลิตของใช้ดังกล่ำวย่อมมีรำคำ
สูงกว่ำกำรซื้อสินค้ำที่ผลิตขึ้นใหม่ แต่ในกระบวนกำรท�ำงำน
ก็ได้ก่อให้เกิดแนวทำงใหม่ๆ ในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ ำ งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง เป็ น รู ป ธรรมที่ จ ะช่ ว ยปลู ก ฝั ง เรื่ อ ง
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติได้เป็นอย่ำงดี ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับ
แรงบันดำลใจที่มีคุณค่ำ เมื่อกลับไปบ้ำนก็อำจจะอยำกเริ่ม
เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยมือของตนเองก็เป็นได้

นอกเหนือจำกกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมัธยัสถ์แล้ว KU Eco
Library ยังมองไปถึงกำรพึง่ พำตนเองทำงด้ำนเทคโนโลยี โดย
กำรพัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัตจิ ำกซอฟต์แวร์แบบเปิดเผย
รหัส (open source) แทนทีร่ ะบบซึง่ ซือ้ จำกต่ำงประเทศมูลค่ำ
นับสิบล้ำนบำทต่อปี คำดว่ำในอนำคตจะสำมำรถพัฒนำให้
สำมำรถใช้งำนกับห้องสมุดของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
อีกด้วย

แหล่งข้อมูล

Serap Kurbanoglu, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts. Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st
century, ECIL 2014, Dubrovnik: Croatia, 2014.
http://www.archdaily.com/13853/villanueva%25e2%2580%2599s-public-library-meza-pinol-ramirez-torres
http://www.dezeen.com/2008/04/13/villanueva-public-library-colombia/
http://www.littledayout.com/2013/06/01/my-tree-house-worlds-irst-green-library-for-kids/
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https://www.youtube.com/watch?v=l5hsdHGVwGg
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Libraries Without Borders
ห้องสมุดไร้พรมแดน
เพื่อมนุษยชาติ โอกาส และความเท่าเทียม
ทุกวันนีม้ ปี ระชำกรทัว่ โลกทีอ่ ำ่ นไม่ออกเขียนไม่ได้ถงึ 795 ล้ำน
คน มีเด็กกว่ำ 72 ล้ำนคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียน และมีผู้คนนับ
ร้อยล้ำนคนที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงหนังสือหรือทรัพยำกรควำมรู้
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนำหลำยประเทศแทบจะไม่มีรำกฐำนของ
งำนด้ำนวรรณกรรมและวิทยำศำสตร์ หรือหำกมีก็มักเป็นงำน
เก่ำนับครึ่งศตวรรษ ส่วนบำงภูมิภำคไม่มีห้องสมุดแม้แต่
แห่งเดียว

อุปสรรคในกำรเข้ำถึงควำมรู้และสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน
เป็นจุดเริ่มต้นของ Libraries Without Borders (LWB)
องค์ ก รพั ฒ นำเอกชนซึ่ ง ท� ำ งำนด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำ
ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้คนหลำยล้ำนคนทั่วโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในค่ำยผู้ลี้ภัยซึ่งบำงแห่งผู้คนมีชีวิตอยู่อย่ำงไร้ควำมหวังและ
ไม่เคยได้รับกำรศึกษำหรือเข้ำถึงหนังสือเลยสักเล่มเป็นระยะ
เวลำเกือบ 20 ปี

ส�ำหรับประชำกรที่ยำกไร้ ห้องสมุดคือสิ่งที่ก�ำหนดชะตำกรรม
ในอนำคต หนั ง สื อ เป็ น มำกกว่ ำ กำรถ่ ำ ยทอดควำมรู ้ ห รื อ
กำรเปิดมุมมองใหม่ๆ แต่มันเป็นเครื่องมือที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรฝึกฝนทัศนะกำรวิพำกษ์วิจำรณ์และกำรศึกษำเพื่อควำม
เป็นประชำธิปไตย และท้ำยที่สุดแล้วหนังสือยังเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ย่ังยืน

จุดเริ่มต้นของ Libraries Without Borders เกิดขึ้นในปี
2007 เมื่อแพทริค วิล (Patrick Weil) นักประวัติศำสตร์และ
นักรัฐศำสตร์ชำวฝรั่งเศสเดินทำงไปยังค่ำยผู้อพยพที่แอฟริกำ
เขำพบว่ำค่ำยพักได้จัดหำเต๊นท์พัก อำหำร น�้ำ และเสื้อผ้ำ แต่
ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับควำมงอกงำมทำงปัญญำเลย สิ่งที่ได้
พบเห็นตรงกันกับเนือ้ หำในภำพยนตร์สำรคดีซงึ่ ถ่ำยท�ำในค่ำย
ผู้ลภี้ ยั ทีบ่ รุ นุ ดี ชำยหนุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกควำมขัดแย้งใน
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สภาพค่ายผู้ลี้ภัยกลางทะเลทรายที่ประเทศจอร์แดน ซึ่งรองรับผู้อพยพชาวอิรักและซีเรีย

คองโกกล่ำวว่ำ ‘วันคืนของพวกเรำส่วนใหญ่หมดไปที่บ้ำนพัก
หรือไม่กเ็ ดินไปมำในแคมป์เพรำะไม่มอี ะไรท�ำ เรำถูกโดดเดีย่ ว
จำกโลกทั้งมวล สิ่งที่เรำโหยหำที่สุดก็คือวัฒนธรรม’ นั่นเป็น
ภำพและค�ำพูดที่สร้ำงควำมสะเทือนใจแก่เขำอย่ำงมำก
“พวกเขำเหล่ำนัน้ มิได้ตอ้ งกำรเพียงมีอำหำรให้กนิ อิม่ ท้องวันละ
สำมมื้อ หลำยคนต้องเผชิญกับควำมทุกข์ระทมจำกควำมรู้สึก
โดดเดีย่ ว ควำมเป็นอืน่ และควำมหดหู่ พวกเขำต้องกำรติดต่อ
กับโลกภำยนอกเพื่อจะบอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่ำเกิดอะไรขึ้นที่นี่
และต้องกำรมองเห็นเป้ำหมำยของชีวิตในอนำคต”
เมือ่ แพทริคกลับมำยังฝรัง่ เศส เขำได้บอกเล่ำประสบกำรณ์และ
ควำมคิดเห็นของเขำให้สำธำรณชนได้รับรู้เพื่อเร่งหำหนทำง
ช่วยเหลือภำยใต้โครงกำรรณรงค์ที่ช่ือว่ำ The Urgency of
Reading
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เขำได้ลงนำมควำมร่วมมือกับนักเขียนและนักกำรศึกษำจ�ำนวน
มำก รวมทั้งผู้ท่ีได้รับรำงวัลโนเบลอีก 8 คน ในช่วงแรกเริ่ม
Libraries Without Borders ด�ำเนินกำรขอรับบริจำคหนังสือ
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

โกดังเก็บหนังสือบริจาคของ Libraries Without Borders

กล่องห้องสมุด Ideas box

ข่ำวสำรเกี่ยวกับอุปสรรคดังกล่ำวไปถึงหูของฟิลิปป์ สตำร์ก
(Philippe Starck) มัณฑนำกรชำวฝรั่งเศสซึ่งออกแบบ
เฟอร์นเิ จอร์และอุปกรณ์ในครัวให้กบั เเบรนด์ดงั เขำจึงรับอำสำ
ออกแบบกล่องห้องสมุดแบบป้องกันฝนให้กับ LWB โดย
ไม่คิดมูลค่ำ หลัก 6 ข้อในกำรออกแบบคือ ต้องเป็นอุปกรณ์
ที่ได้มำตรฐำนเพื่อใช้บรรจุเทคโนโลยีที่สำมำรถย่อหรือขยำย
ส่วนได้ มีเนือ้ หำทีส่ ำมำรถปรับให้เหมำะกับชุมชนทีม่ ภี ำษำและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ขนย้ำยและติดตั้งง่ำย ด�ำเนินงำนได้
ง่ำยเพียงแค่อบรมเบื้องต้นให้กับเจ้ำหน้ำที่ ใช้พลังงำนต�่ำ และ
มีต้นทุนไม่แพง
กล่ อ งห้ อ งสมุ ด นี้ มี ชื่ อ ว่ ำ Ideas box กล่ อ งแต่ ล ะส่ ว น
ถูกจ�ำแนกด้วยสีสันต่ำงๆ ตำมฟังก์ชั่นกำรใช้งำน มีขนำดตรง
กับมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับขนส่งสินค้ำทั่วไป ใช้เวลำใน

กำรติดตัง้ เพียง 20 นำที* เมือ่ ทุกอย่ำงถูกคลีอ่ อกจะกลำยเป็น
ห้องสมุดเคลือ่ นทีซ่ งึ่ ประกอบด้วย โต๊ะซึง่ สำมำรถชำร์จไฟผ่ำน
ช่องเสียบ USB เก้ำอี้พับ 24 ตัว แท็บเล็ต 15 เครื่องและ
คอมพิวเตอร์ 4 เครื่องซึ่งเชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ต
ผ่ำนดำวเทียม เครือ่ งอ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) 50 เครือ่ ง
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)
ได้เข้ำมำสนับสนุนส่วนหนึง่ และได้รบั กำรสนับสนุนจำกเอกชน
หรือมูลนิธิต่ำงๆ อีกส่วนหนึ่ง

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

* ชมวิดโี อ กำรติดตัง้ Ideas box ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=9PiL1I1cBJI
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สงบสุข เด็กๆ เหล่ำนี้จะได้กลับไปเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร
พัฒนำคองโก” ครูในค่ำยผู้ล้ีภัยกล่ำวอย่ำงมีควำมหวัง
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
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“มีงำนศึกษำที่แสดงให้เห็นว่ำ ผลกระทบทำงสังคมระยะยำว
อันเกิดจำกห้องสมุดคือกำรลดควำมไม่เท่ำเทียมกันของสังคม
ห้องสมุดกลำยเป็นบ้ำนหลังที่สอง – ที่ซึ่งผู้คนสำมำรถเรียนรู้
ได้อย่ำงอิสระและรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน ห้องสมุดยังช่วย
ทลำยอุปสรรคทำงสังคม เป็นสถำนที่ซึ่งพวกเขำจะได้พบปะ
พลเมืองที่มำจำกหลำกหลำยภูมิหลัง เรำได้ยินเรื่องรำวนับ
ไม่ถ้วนจำกผู้ยำกไร้และชนกลุ่มน้อย ถึงหนทำงที่ห้องสมุด
ช่วยเหลือพวกเขำให้พน้ จำกควำมยำกจน เมือ่ สำรสนเทศกลำย
เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ ห้องสมุดก็ยิ่งทวีบทบำทในกำรสนับสนุน
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและประชำธิปไตย” แพทริคกล่ำว
Ideas box เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ LWB ใช้ในกำรท�ำงำน
ส่งเสริมกำรกำรศึกษำและอ่ำนออกเขียนได้ในหลำยพื้นที่ เช่น
ค่ำยทีเ่ ลบำนอนและจอร์แดนซึง่ เต็มไปด้วยผูล้ ภี้ ยั สงครำมจำก

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

ซีเรีย ส่วนที่ออสเตรเลียมันถูกติดตั้งอยู่ในชุมชนของชำว
อะบอริจิน นอกจำกนี้ LWB ยังน�ำ Ideas box ไปติดตั้ง
ในชุ ม ชนที่มีร ำยได้ ต�่ำ ในเขตเมื อ งของประเทศพั ฒ นำแล้ ว
หรือชุมชนที่ห้องสมุดยังดูเหมือนเป็นพื้นที่น่ำกลัวหรือขำด
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เช่นที่เมืองกำเลส์ ประเทศฝรั่งเศส
และย่ำนบรองซ์ ในกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ และมีกำร
ทดลองน�ำ Ideas box ไปใช้กับกลุ่มผู้ย้ำยถิ่นหรือผู้ที่ไม่ได้รับ
ควำมเท่ ำ เที ย มทำงสั ง คมในอั ง กฤษ ซึ่ ง มี ผ ลกำรวิ จั ย ว่ ำ
เด็กอังกฤษถึงหนึง่ ในสีม่ อี ตั รำกำรอ่ำนทีต่ ำ�่ กว่ำเกณฑ์ และหนึง่
ในสำมไม่มีหนังสือเป็นของตัวเอง
ภำยหลังจำกเหตุแผ่นดินไหวที่เฮติ ห้องสมุดชุมชนที่อยู่ใน
เมืองหลวงปอร์โตแปรงซ์กแ็ ทบไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรได้ ใน
ขณะที่ประชำกรมีอัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้น้อยกว่ำร้อยละ

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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โครงกำรกล่องห้องสมุด 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
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24 ชั่วโมง และมันควรจะเป็นห้องหนึ่งในห้องสมุดประชำชน
ทุกเมืองในสหรัฐอเมริกำมีหอ้ งสมุด สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นส่วนใหญ่มกี ำร
ลงทุนไว้หมดแล้ว กำรเตรียมพร้อมส�ำหรับอนำคตไม่ได้
ต้องกำรอะไรมำก แค่เพียงจัดหำกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อแสวงหำควำมรู้ อำจจัดสรรพื้นที่เสียใหม่ และจัดหำ
ทรัพยำกรบุคคลทีม่ คี วำมสำมำรถมำด�ำเนินงำน โดยทัว่ ไปแล้ว
ห้องสมุดมีมูลค่ำน้อยกว่ำกิจกรรมอื่นๆ แต่องค์กรระหว่ำง
ประเทศกลับไม่ได้สนับสนุนเงินทุนด้ำนนี้ มีผู้คนมำกมำยที่
สูญเสียควำมเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี ่อห้องสมุดในอนำคต แต่ผมอยำกจะ
พูดสิ่งที่ตรงกันข้ำมนั่นก็คือ เครื่องมือหลักในกำรสร้ำงโอกำส
และควำมเท่ำเทียมก็คือห้องสมุด”
อย่ำงไรก็ตำม ในบำงพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพำะ ห้องสมุดที่เป็น
ควำมหวังส�ำหรับอนำคตซึ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศอำจเป็นภำพทีด่ จู ะไม่สอดคล้องกับสภำพทีเ่ ป็นจริง
“ในแอฟริกำ เรำเคยจัดเวทีกำรประชุมและวงเสวนำเกี่ยวกับ
ล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรให้ควำมช่วยเหลือในรูปแบบหนังสือ
หรือทรัพยำกรเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลำยคนให้คำ� ตอบตรงกัน
ว่ำ ‘ลองคิดดูสิว่ำเรำอยู่ภำยใต้กำรปกครองแบบเผด็จกำร
เรำอำจถูกตัดสัญญำณอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ก็ได้... แต่หนังสือ
นั้นเก็บซ่อนได้ มันเป็นสิ่งที่พวกเขำไม่สำมำรถก�ำจัดให้หมด
สิ้นไปได้ง่ำยๆ’ ในสถำนกำรณ์แบบนี้ หนังสือมีควำมส�ำคัญ
มำกยิง่ กว่ำอีบคุ๊ ดังนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะรักษำประชำธิปไตยให้ยงั คงอยู่
เรำจึงต้องปกปักรักษำหนังสือต่อไป”
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[LEARNING 4.0]

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ยังไม่พอ !
ต้องเขียนโค้ดเป็นด้วย !!
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ ำ มำเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของชี วิ ต มนุ ษ ย์ จ น
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลก�ำลังจะกลำยเป็นวัฒนธรรม
ของสั ง คมอนำคต เรำใช้ ส มำร์ ท โฟนกั น อย่ ำ งแพร่ ห ลำย
เว็บไซต์อย่ำงเช่น YouTube, Google และ Wikipedia เป็น
ช่องทำงแรกๆ ที่คนใช้ค้นหำข้อมูล อีเมลและโซเชียลเน็ตเวิร์ค
เป็นวิธีกำรสื่อสำรที่ส�ำคัญระหว่ำงผู้คนทั่วโลก เรำสำมำรถ
ซื้อขำยสินค้ำแบบออนไลน์ แม้แต่กำรให้บริกำรของภำครัฐ
ก็พยำยำมที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเช่นกัน
เด็กและคนรุ่นใหม่มิอำจหลีกเลี่ยงบริบทนี้ได้ พวกเขำเติบโต
ไปกับมัน เรียนรู้ ใช้งำน และรู้จักควบคุมเทคโนโลยี แต่คนที่
เกิดในยุคก่อนดิจทิ ลั ก็ยงั มีขอ้ กังขำทีจ่ ะอนุญำตให้เด็กคลุกคลี
กับ คอมพิว เตอร์ ด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ ำ นควำมไม่ ส อดคล้ อ งกับ
พัฒนำกำรตำมช่วงวัย ผลกระทบด้ำนสุขภำพ และพิษภัยที่
อำจมำพร้อมกับเทคโนโลยี รวมทั้งค�ำถำมว่ำเด็กควรจะเริ่ม
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่อำยุเท่ำใด

ในขณะทีข่ อ้ ถกเถียงดังกล่ำวยังไม่มขี อ้ ยุติ โลกแห่งกำรเรียนรู้
ก�ำลังเคลื่อนไปข้ำงหน้ำไม่หยุดยั้ง กระบวนกำรและเครื่องมือ
กำรเรี ย นรู ้ แ บบใหม่ ๆ ส� ำ หรั บ เด็ ก ยุ ค ดิ จิ ทั ล เกิ ด ขึ้ น อย่ ำ ง
หลำกหลำยและรวดเร็วในหลำยประเทศทั่วโลก เป้ำหมำย
ส�ำคัญคือกำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ดิจิทัล (Digital Literacy) ของ “ผู้ใช้เทคโนโลยี” ในปัจจุบัน
ให้กลำยเป็น “ผู้สร้ำงเทคโนโลยี” ในอนำคต

เด็กเขียนโค้ด :
The Fourth Literacy ของชนรุ่นดิจิทัล

ทักษะกำรเขียนโค้ดหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อำจดูเหมือน
เป็นทักษะซับซ้อนของวิชำชีพเฉพำะด้ำน หรือวิชำทีเ่ รียนกันใน
สถำบันกำรศึกษำ แต่คำดว่ำอีกไม่เกิน 10 ปีข้ำงหน้ำมันจะเป็น
ทักษะพื้นฐำนในชีวิตประจ�ำวันที่ใครๆ ต่ำงก็ใช้เพื่อกำรริเริ่ม
และสร้ำงสรรค์สงิ่ ต่ำงๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัว เปรียบเป็น ‘การรูห้ นังสือ
ด้านที่ 4’ นอกเหนือไปจำกทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และ
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ของมนุษย์มำเป็นแรงผลักดัน นั่นคือ ควำมต้องกำรประสบ
ผลส�ำเร็จ ควำมต้องกำรแข่งขันเพื่อเอำชนะ ควำมต้องกำรได้
รั บ กำรยอมรั บ กำรแสดงออกถึ ง ควำมเป็ น ตั ว ตน ควำม
ต้องกำรได้รับรำงวัลตอบแทน และกำรแสดงน�้ำใจให้แก่กัน
สือ่ กำรเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ช่นนีจ้ ะช่วยจูงใจให้เด็กๆ พยำยำม
ฝึกฝนทักษะคอมพิวเตอร์ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำจนเกิดควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรเรียนรู้อย่ำงรวดเร็ว
ปี 2007 MIT Media Lab ได้พัฒนำซอฟต์แวร์ช่ือ สแครตช์
(Scratch) เพื่อให้เด็กๆ และคนทั่วไปที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์
สำมำรถสร้ำงเกม แอนิเมชั่น งำนศิลปะ เพลง และเรื่องรำว
ของตัวเองในรูปแบบดิจิทัลและแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม
ออนไลน์ มีโครงกำรและกิจกรรมนับล้ำนๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
สแครตช์ ทัง้ โครงงำนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน กำร์ตนู กำรเล่น
เลโก้ เกมต่ำงๆ โพลทำงกำรเมือง บทเรียนตรีโกณมิตอิ อนไลน์
กำรคิ ด ค� ำ นวณ ที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ เด็ ก ที่ เ กิ ด และเติ บ โตขึ้ น ใน
สิ่งแวดล้อมแบบดิจิทัล หรือที่เรียกว่ำ Digital Native
มีศักยภำพเรียนรู้ทักษะกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ตั้งแต่อำยุประมำณ 7 ขวบ
ไม่ว่ำจะเป็นเด็กในยุคสมัยไหนต่ำงก็ชอบกำรเล่น ดังนั้น
กำรสร้ำงเนื้อหำกำรเรียนรู้จะต้องสนุกจึงจะสำมำรถจูงใจให้
เด็กจดจ่อกับสิ่งนั้นได้ กำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ของ
เยำวชนในยุคดิจิทัลจึงได้น�ำเอำหลักกำรและกลไกของเกม
(Gamification) เข้ำมำใช้ โดยกำรน�ำเอำพืน้ ฐำนควำมต้องกำร
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ตัวอย่างการป้อนชุดคำาสั่งง่ายๆ ให้แอนิเมชั่นทำางาน ปัจจุบันสแครตช์
รองรับการใช้งานเป็นภาษาไทยแล้ว

กำร์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เวลำที่เด็กๆ เรียนเรื่อง
ตัวแปรในวิชำคณิตศำสตร์หรือวิทยำศำสตร์ พวกเขำอำจ
เบื่ อ หน่ ำ ยที่ จ ะท� ำ ควำมเข้ ำ ใจเพรำะมองไม่ เ ห็ น บริ บ ทที่ มี
ควำมหมำย แต่เด็กซึง่ เล่นสนุกผ่ำนสแครตช์กลับรูส้ กึ มหัศจรรย์
ที่ได้ใส่ตัวแปรอันเป็นเหตุแล้วเห็นผลลัพธ์ซึ่งส่งผลให้งำนของ
เขำเคลื่อนไหวได้ สแครตช์ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้กระบวนกำร
ออกแบบโดยกำรทดลองแนวคิดใหม่ๆ รู้จักแยกควำมคิดที่
ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่เรียบง่ำย รู้จักค้นหำและแก้ไข
สิง่ ทีผ่ ดิ พลำด หรือแม้แต่เรียนรูท้ จี่ ะรับมือกับควำมผิดหวังเมือ่
ผลงำนไม่ออกมำอย่ำงที่คำดไว้

Coding Club ของมหาอ�านาจเทคโนโลยี

ในสหรัฐอเมริกำ มีกำรพยำกรณ์ว่ำในปี 2022 ควำมต้องกำร
แรงงำนในสำยคอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นนับล้ำนอัตรำ รำยได้
ตลอดชีวิตของผู้ท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำด้ำนคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของผู้ที่จบสำขำอื่นถึง 40% ผู้ปกครอง 9 ใน 10 รำย
ต้องกำรให้บุตรหลำนเรียนวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ แต่มี
โรงเรียนเพียง 1 ใน 4 เท่ำนั้นที่สอนวิชำนี้ เห็นได้ชัดเจนว่ำ
สั ง คมอนำคตก� ำ ลั ง ขำดแคลนผู ้ ที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญด้ ำ น
คอมพิวเตอร์
กระแสควำมตืน่ ตัวเรือ่ งกำรส่งเสริมให้เด็กเรียนรูก้ ำรเขียนโค้ด
ปรำกฏอย่ำงชัดเจนในสหรัฐอเมริกำเมือ่ ปี 2013 เมือ่ Code.org
ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รไม่ แ สวงหำก� ำ ไรได้ ก ่ อ ตั้ ง ขึ้ น เป้ ำ หมำยคื อ

เพือ่ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์คอมพิวเตอร์
โดยเฉพำะกลุ่มนักเรียนหญิง นักเรียนผิวสี และนักเรียนจำก
หลำกหลำยเชื้อชำติวัฒนธรรม ด้วยควำมเชื่อว่ำเทคโนโลยี
สำมำรถมีส่วนช่วยในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและลดควำม
เหลื่อมล�้ำทำงสังคม
Code.org เริ่มต้นด้วยกำรจัดท�ำคลิปวิดีโอรณรงค์ให้สังคม
เห็นควำมจ�ำเป็นของกำรสอนให้เด็กเขียนโค้ด โดยผู้มีช่ือเสียง
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 ซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ำรณ์ ไม่ ใ ช่
เพียงเด็กอเมริกันเท่ำนั้นที่ได้รับประโยชน์ แต่กิจกรรม Hour
of Code ได้เกิดขึ้นทั่วโลกเกือบ 2 แสนกิจกรรม ในกว่ำ 180
ประเทศ มีผู้เข้ำร่วมอำยุตั้งแต่ 4 ขวบ จนถึง 104 ปี
ฝันอันยิ่งใหญ่ของ Code.org คือกำรล็อบบี้ให้ทุกมลรัฐแก้ไข
หลักสูตรกำรศึกษำของท้องถิน่ โดยบรรจุกำรสอนวิทยำศำสตร์

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

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชน
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย Hour of Code

ในระยะเวลำเพียง 2 ปี Code.org เป็นก�ำลังหลักในกำรน�ำ
เนื้ อ หำควำมรู ้ ที่ จ� ำ เป็ น กั บ สั ง คมอนำคตเผยแพร่ สู ่ สั ง คม
อเมริกันในวงกว้ำง มุ่งเน้นอ�ำนวยควำมสะดวกให้ทั้งเด็กและ
ครูสำมำรถเข้ำถึงเครือ่ งมือและควำมรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภำพได้อย่ำง
ไม่มีอุปสรรค พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงใน
ระบบกำรศึกษำแบบค่อยเป็นค่อยไป ตำมควำมพร้อมของกำร
บริหำรของแต่ละท้องถิ่น

Coding Club ในดินแดนผู้ดี

ด้ำนควำมเคลื่อนไหวของฟำกฝั่งประเทศอังกฤษ กำรสอน
กำรเขียนโปรแกรมให้แก่เยำวชนแพร่หลำยสู่วงกว้ำงด้วยพลัง
กำรท�ำงำนของกลุ่มอำสำสมัครและองค์กรที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียน ปี 2012 Code Club ก่อตั้งขึ้นเพื่อทดลองสอน
กำรเขียนโปรแกรมหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนอำยุ 9-11 ปี
อำสำสมัครกระจำยกันท�ำงำนในโรงเรียนกว่ำ 3,500 แห่งทั่ว
อังกฤษ ครอบคลุมนักเรียนกว่ำ 5 หมื่นคน Code Club ยัง
ได้ จั ด หำสื่ อ กำรเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก หั ด เขี ย นโปรแกรมเกม
เว็ บ ไซต์ และแอนิ เ มชั่ น รวมทั้ ง จั ด อบรมทั ก ษะกำรสอน
คอมพิวเตอร์ให้กับครูระดับประถมศึกษำ
อีกองค์กรหนึง่ ซึง่ ท�ำงำนร่วมกับโรงเรียนก็คอื บริษทั เทคโนโลยี
ยักษ์ใหญ่ เดล (Dell) ซึ่งได้ออกแบบแอพพลิเคชั่น App for
Good ให้ เ ป็ น สะพำนเชื่ อ มประสำนระหว่ ำ งอำสำสมั ค ร
กั บ โรงเรี ย นมั ธ ยม เพื่ อ ที่ จ ะเข้ ำ ไปสอนนั ก เรี ย นให้ ส ร้ ำ ง
แอพพลิเคชั่นด้วยตนเอง ทุกปีจะมีกำรจัดประกวดผลงำน

ผลงานแอพพลิเคชั่นของเด็กๆ ที่ได้รับรางวัลจากบริษัทเดล

แอพพลิเคชั่นจำกฝีมือของเด็กๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี
2010 มีผู้เชี่ยวชำญจำกวงกำรอุตสำหกรรมดิจิทัลเข้ำร่วม
ท�ำงำนจิตอำสำกว่ำ 1,200 คนจำกกว่ำ 40 ประเทศทั่วโลก
อั ง กฤษเป็ น ประเทศแรกของโลกที่ บ รรจุ วิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรทุกระดับชั้น เด็กทุกคนที่ผ่ำน
กำรศึกษำภำคบังคับตั้งแต่ 5 ขวบจนถึง 16 ปี จะได้เรียนรู้
กำรเขียนโค้ด ตรรกะง่ำยๆ ส�ำหรับใช้ภำษำคอมพิวเตอร์ และ
กำรแก้ ป ั ญ หำด้ ำ นคอมพิว เตอร์ กำรเรีย นรู ้ แ บ่ ง ออกเป็ น
4 ระยะ ผลลัพธ์ที่คำดไว้ก็คือ เมื่อเรียนรู้ระยะที่ 1 จบแล้ว
นั ก เรี ย นจะสำมำรถใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ ำ งปลอดภั ย และมี
วิจำรณญำณ โดยสำมำรถสร้ำงและแก้ปัญหำด้ำนโปรแกรม
อย่ำงง่ำยๆ ในระยะที่ 2 เด็กๆ จะได้เรียนรู้กำรออกแบบและ
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แม้วำ่ กำรบังคับใช้หลักสูตรใหม่จะท�ำให้เกิดควำมเปลีย่ นแปลง
ทั้งองคำพยพของระบบกำรศึกษำ แต่ในอีกด้ำนหนึ่งก็มีเสียง
สะท้อนอย่ำงรุนแรงของครูถงึ ควำมไม่พร้อม เพรำะยังขำดกำร
พัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรสอนตำมแนวทำงที่ถูกก�ำหนด
ไว้ จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ มีครูเพียง 15% ที่รอบรู้และใช้งำน
คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงคล่องแคล่ว ครูสว่ นใหญ่ไม่เห็นด้วย ไม่มี
ควำมสุข และมองไม่เห็นหนทำงที่จะพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
แบบใหม่ และมีครูเพียง 40% ที่เชื่อมั่นว่ำตนมีควำมรู้ดีพอที่
จะท�ำงำนตำมภำรกิจที่ได้รับ ในขณะที่เด็กจ�ำนวนไม่น้อยมี
ควำมคล่องแคล่วในกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Tech Savvy)
ก้ ำ วล�้ำ ไปกว่ ำ ครู ห้ อ งเรีย นจึง อำจเป็ น สิ่ง ที่น ่ ำ เบื่อ ส�ำ หรับ
พวกเขำ ระบบกำรศึกษำของอังกฤษจึงยังมีควำมท้ำทำยรออยู่
ข้ำงหน้ำ

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 ่ ง ไปที่ ทั ก ษะคอมพิ ว เตอร์ ร ะดั บ สู ง และอำชี พ กำรงำนใน
อนำคต
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Coding Club ขวัญใจมหาชน
สัญชาติ ไอริช

ชมรมกำรเขียนโค้ดที่มีสำขำกว้ำงขวำงที่สุดในโลกเวลำนี้คือ
Coder Dojo สำขำแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 ที่ศูนย์ซอฟต์แวร์
แห่งชำติ เมืองคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์ โดยสนับสนุนให้เด็กๆ
อำยุระหว่ำง 7-17 ปี ได้พฒ
ั นำทักษะกำรเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น คนจ�ำนวนมำกเดินทำงไกลจำกเมือง
ดับลินมำเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ ท�ำให้หลังจำกนั้น
ไม่นำนจึงต้องเปิดสำขำที่เมืองหลวงด้วย

กระบวนกำรเรียนรูข้ อง Coder Dojo แตกต่ำงไปจำกกำรเรียน
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ด้วยควำมเชือ่ พืน้ ฐำนว่ำ หำกเยำวชน
มีโอกำสได้ใช้เวลำด้วยกันในสถำนที่ปลอดภัย แวดล้อมไป
ด้วยบรรยำกำศแบบร่วมมือ พวกเขำจะมีควำมสำมำรถเรียนรู้
สิ่งที่สนใจได้ด้วยตนเอง และยังคอยช่วยเหลือเพื่อนๆ ให้ได้
เรียนรูไ้ ปด้วยกัน นอกเหนือไปจำกกำรเรียนรูท้ กั ษะคอมพิวเตอร์
Coder Dojo ยังมุ่งให้เด็กๆ ได้พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
ส�ำนึกของกำรอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน กำรท�ำงำนแบบร่วมมือกัน
และมองเห็ น ประโยชน์ ข องกำรเขี ย นโค้ ด ที่ จ ะสร้ ำ งควำม
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 นอกจำกนี้ก็ยังมี
Minecraft Edu ซึง่ ช่วยให้แรงบันดำลใจและท�ำให้กระบวนกำร
เรียนรู้ผ่ำนเกมสนุกๆ ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง

เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่มนี อ้ ยมำกทีจ่ ะสำมำรถริเริม่ สร้ำงสรรค์
และแสดงตัวตนออกมำผ่ำนเทคโนโลยี เปรียบเสมือนว่ำ
เยำวชนเหล่ำนั้นสำมำรถอ่ำนออกแต่ไม่สำมำรถเขียนได้ กำร
เรี ย นรู ้ ก ำรเขี ย นโค้ ด จะช่ ว ยเปิ ด โอกำสในกำรเรี ย นรู ้
สิ่งอื่นๆ อีกมำกมำย ช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำองค์กรและเว็บไซต์
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทักษะกำรเขียน
โปรแกรมจึ ง เกิ ด ขึ้ น นั บ ร้ อ ยแห่ ง และมี ผู ้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ น
เทคโนโลยีมำกมำยที่พร้อมจะอุทิศเวลำเพื่อวำงรำกฐำนอัน
ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมวันพรุ่งนี้

Coder Dojo เป็นเหมือนแฟรนไชส์ของ Coding Club ที่ไม่
แสวงหำผลก�ำไร ผู้ประกอบกำรที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นสำมำรถ
ก่อตัง้ Coder Dojo ได้เองตำมค�ำแนะน�ำจำกคู่มอื ซึง่ มีทงั้ ด้ำน
กำรตั้ ง ที ม งำน กำรจั ด กำรสถำนที่ กำร
วำงแผนด�ำเนินงำน แนวทำงกำรโปรโมท
เครือ่ งมือและคลังควำมรูท้ จ่ี ำ� เป็นในกำรสอน
เด็กเขียนโค้ด ปัจจุบัน Coder Dojo มีสำขำ
เกือบพันแห่งในกว่ำ 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง
ล้ ว นขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยโปรแกรมเมอร์ อ ำสำ
E-safety
สมัคร และกลำยเป็นหนึ่งในปรำกฏกำรณ์
ส�ำคัญทีถ่ กู จำรึกไว้ในหน้ำประวัตศิ ำสตร์ของ
ยุคดิจิทัล
Effective

Functional
skills

Creativity

Critical
thinking and
evaluation

Digital
Literacy
Cultural and
social
understanding

communication

The Fourth Literacy
for All

มิตช์ เรสนิก (Mitch Resnick) หนึ่งในทีม
งำนผู ้ พัฒ นำซอฟต์ แ วร์ ส แครตช์ ก ล่ ำ วว่ ำ
เยำวชนจ�ำนวนมำกในวันนี้คุ้นเคยกับใช้งำน
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The ability
to find and
select
information

Collaboration

กรณีตัวอย่ำงข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของกำรเรียนรู้
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเริ่มจะมุ่งไปสู่กำรรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) ที่เป็นมำกกว่ำเรื่องกำรสอนทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ หำกแต่มีมิติหลำกหลำยและ
ครอบคลุมไปถึงกำรส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ และ
มีวจิ ำรณญำณในกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในชีวติ ประจ�ำวันอย่ำง
เหมำะสม มองเห็นโอกำสและควำมท้ำทำยอันเป็นผลมำจำก

ยุคดิจิทัล มีส�ำนึกทำงสังคม มีควำมเข้ำใจข้ำมวัฒนธรรม
รวมทั้งมีทักษะในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นจึงไม่จำ� เป็นว่ำ
เด็กที่ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ดังกล่ำวจะเติบโตขึ้นมำแล้วต้อง
ประกอบอำชีพในสำยงำนดิจิทัลเสมอไป เพรำะในระหว่ำง
หนทำงของกำรเรียนรู้นั้น พวกเขำได้รับทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เรียบร้อยแล้ว

แหล่งข้อมูล

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-forlife/#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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การรู้ดิจิทัลกับทักษะไอที
เพื่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ครั้งหนึ่งกำรอ่ำนออกเขียนได้ (literacy) มีนิยำมครอบคลุม
ทักษะกำรเรียนรู้ 3 ด้ำน คือ กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
ค� ำ นวณ แต่ ใ นยุ ค เทคโนโลยี ส ำรสนเทศได้ มี แ นวคิ ด ให้
เพิ่ม ‘กำรรู้ดิจทิ ัล’ (Digital Literacy) เป็นทักษะกำรอ่ำนออก
เขียนได้ด้ำนที่สี่

และค่ำบริกำรเครือข่ำยมีรำคำสูง แต่ปัจจุบันนี้แหล่งเรียนรู้
กระจำยตัวออกไปค่อนข้ำงทัว่ ถึงประกอบกับเทคโนโลยีมรี ำคำ
ถูกลง จึงกล่ำวได้ว่ำประเด็นปัญหำอุปสรรคในกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยีของไทยได้คลี่คลำยลงแล้วเป็นล�ำดับ

ประเทศไทยตระหนักถึงกำรเตรียมพร้อมสังคมในกำรก้ำวสู่
ยุคโลกำภิวัตน์มำนำนนับสิบปี ด้วยกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้ น ฐำนด้ ำ นเทคโนโลยี แ ละกำรส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ทั ก ษะกำร
เรียนรู้ไอซีทีซึ่งอำจพิจำรณำขอบเขตงำนได้เป็น 4 ระยะ

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

ระยะที่หนึ่ง กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี

ด้วยกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น ศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
และห้องสมุดทีท่ นั สมัย เนือ่ งจำกในอดีตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ระยะที่ ส อง กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิธีใช้งำนเทคโนโลยีและ
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ระยะที่สำม กำรสนับสนุนให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีไปประยุกต์ เทคโนโลยี” ซึง่ จะสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ ส�ำหรับ
ใช้ในทำงที่สร้ำงสรรค์ แก้ปัญหำในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้ง
ยกระดั บ กำรท� ำ งำนหรื อ คุ ณ ภำพชี วิ ต อำทิ กำรซื้ อ ขำย
ทำงอินเทอร์เน็ต กำรออกแบบงำนศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์
กำรตลำดออนไลน์ ฯลฯ ผู้ใช้งำนเทคโนโลยีที่มีทักษะในเชิง
ประยุกต์หรือ “smart user” คือกลไกส�ำคัญของกำรเพิม่ มูลค่ำ
ในกำรผลิต ซึ่งเป็นหลักกำรของเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบำล
วำงเป้ำหมำยว่ำจะให้เกิดขึ้นในอีก 3-5 ปีข้ำงหน้ำ

ระยะที่ สี่ กำรสร้ำงนักพัฒนำ (developer) ซึ่งมีควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรเขียนโปรแกรมส�ำหรับสร้ำงสรรค์
นวั ต กรรมใหม่ ๆ ในหลำยประเทศได้ ส ่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
กำรเขียนค�ำสัง่ (coding) และโปรแกรมมิง่ ให้กบั เยำวชนตัง้ แต่
ยังเล็ก เนื่องจำกเล็งเห็นควำมส�ำคัญของคนกลุ่มนี้ในฐำนะผู้ที่
จะเปลี่ยนแปลงสังคมจำก “ผู้บริโภคเทคโนโลยี” ไปสู่ “ผู้ผลิต
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ประเทศไทย กำรสร้ำงทักษะดังกล่ำวนี้เริ่มได้รับกำรส่งเสริม
จำกหน่ ว ยงำนเอกชนและสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเพิ่ ม มำกขึ้ น
แต่ยงั ขำดแนวทำงทีช่ ดั เจนในกำรบรรจุไว้ในกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรส่งเสริมทักษะดิจิทัลทั้ง 4 ระยะไม่จ�ำเป็นต้องเกิดขึ้นแบบ
เรียงตำมล�ำดับ หำกแต่กำรส่งเสริมให้ประชำชนส่วนใหญ่
เข้ ำ ถึงเทคโนโลยีและมีทักษะกำรใช้งำนที่คล่องแคล่วและ
สร้ำงสรรค์ จะเป็นบันไดไปสู่กำรสร้ำงนักพัฒนำด้ำนไอทีได้
ง่ำยขึ้น
บทบำทของภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมส่งเสริมทักษะ
ดิจิทัล มีหลำยกรณีตัวอย่ำงที่น่ำสนใจดังต่อไปนี้

แท็บเล็ตโรงเรียน OTPC

โครงกำรแท็บเล็ตพีซีเพื่อกำรศึกษำไทยเป็นนโยบำยรัฐบำลที่
เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2555 เป็นกำรจัดซื้อแท็บเล็ตระบบ
ปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1
ทั่วประเทศ สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีซึ่งอุปกรณ์
โมบำยจะมีอิทธิพลกับชีวิตของคนทุกคนมำกขึ้น และเป็น
เครื่องมือส�ำหรับเปิดโลกทัศน์ในกำรเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ
แต่ในทำงปฏิบัตินโยบำยดังกล่ำวมีปัญหำและอุปสรรคเกิดขึ้น
นำนัปกำร ตั้งแต่กระบวนกำรจัดซื้อโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งล็อต
ปี 2556 ซึง่ ถูกตรวจสอบเรือ่ งกำรฮัว้ ประมูล และผูข้ ำยบำงรำย
ขอยกเลิ ก สั ญ ญำ ท� ำ ให้ ก ำรส่ ง มอบเครื่ อ งให้ กั บ โรงเรี ย น
บำงเขตมีควำมล่ำช้ำไม่ทันกับกำรเรียนกำรสอนในภำคกำร
ศึกษำนั้น หลังจำกอุปกรณ์ถูกแจกจ่ำยไปเพียงปีเดียวมียอด
เครื่องช�ำรุดกว่ำ 8.6 แสนเครื่องหรือรำว 30% กำรส่งเครื่อง
คืนเพื่อซ่อมจึงท�ำให้โอกำสในกำรเรียนรู้ของเด็กๆ ขำดหำยไป
และเครื่องที่รอซ่อมในที่สุดก็กลำยเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
บทเรียนส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งของโครงกำรนี้ก็คือปัญหำควำม
พร้อมด้ำนเนื้อหำสำระส�ำหรับกำรเรียนรู้ เนื่องจำกเนื้อหำที่
บรรจุ ใ นอุ ป กรณ์ แ ท็ บ เล็ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพี ย งกำรสแกน
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
ควำมเท่ำ เที ย มในกำรเข้ำ ถึ ง คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ กับ ประชำชน
ทั้งประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(ไอซีที)* ได้ด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี 2550 ด้วย
กำรสนับสนุนกำรตัง้ ศูนย์ในพืน้ ทีช่ มุ ชน ซึง่ อำจจะเป็นโรงเรียน
ที่ท�ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ กศน. หรืออำคำร
ใจกลำงหมู ่ บ ้ ำ น มี ก ำรจั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อบรม
เจ้ำหน้ำที่ดูแลศูนย์ และอุดหนุนค่ำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
ในปีแรก จำกนั้นแต่ละศูนย์จะต้องบริหำรจัดกำรเอง
ปัจจุบันศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชนมี 1,980 แห่งทั่วประเทศ
แบ่งตำมศักยภำพออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ A ร้อยละ
* ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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14.3 ระดับ B ร้อยละ 40.8 ระดับ C ร้อยละ 34.4 ระดับ D
ร้อยละ 0.1 ที่เหลือยังประเมินผลไม่ได้
ในปี 2559 กระทรวงไอซีทมี นี โยบำยยกระดับศูนย์ไอซีทชี มุ ชน
ซึ่งเน้นให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ มุ ่ ง พั ฒ นำทั ก ษะกำรน� ำ เทคโนโลยี ม ำใช้ เ พื่ อ กำรเรี ย นรู ้
ตำมอัธยำศัยและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ โดยคัดเลือก
ศูนย์เกรด A และเกรด B ที่มีควำมพร้อม 268 แห่ง แปลง
โฉมเป็น “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” อีกทั้งยังมีแนวทำงที่จะปรับ
เปลี่ยนบรรยำกำศของศูนย์จำกห้องที่มีคอมพิวเตอร์เรียงรำย
เหมือนห้องเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีพื้นที่ในกำรพูดคุย
และมีบรรยำกำศที่เชิญชวนให้ผู้คนมำแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
มีปฏิสัมพันธ์กันมำกยิ่งขึ้น

เน็ตอาสา เชื่อมโยงคน
ขยายโอกาส พัฒนาอาชีพ

Connect the Unconnected เป็นโครงกำร CSR ของดีแทค
ที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีที่คล่องแคล่วได้ร่วมท�ำงำนอำสำ พบปะกับชำวบ้ำนในชนบทด้วยกำร
เดินไปหำถึงประตูบ้ำนเพื่อแนะน�ำวิธีกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน
และอินเทอร์เน็ต โจทย์ส�ำคัญของโครงกำรมี 3 ด้ำนคือ
กำรเชื่อมโยงคนในครอบครัวเข้ำด้วยกัน กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในชุมชน และกำรสร้ำงอำชีพและเพิ่มมูลค่ำ
ให้ผลิตภัณฑ์

แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ห่างไกล
แต่เป็นไปได้

แม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ห่ำงไกลและทุรกันดำรที่สุด
ประชำกรมีรำยได้ต่อหัวต�่ำ อีกทั้งยังมีควำมเหลื่อมล�้ำในกำร
เข้ำถึงควำมรู้และสำรสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติหรือ NECTEC จึงได้ริเริ่มโครงกำร
แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ขึ้น เมื่อปี 2549 เพื่อเปลี่ยนเมือง
หลังเขำให้กลำยเป็นหุบเขำไฮเทค

ผลลัพธ์ที่น่ำสนใจได้แก่ กรณีครอบครัวชำวประมงอ�ำเภอ
บำงพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเรียนรู้กำรสร้ำงเฟซบุ๊คแฟนเพจ
เพื่อใช้ขยำยตลำด ช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยให้ซื้อสินค้ำ
จำกชำวประมงโดยตรง กรณีชมุ ชนบ้ำนกร่ำง จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งผู้น�ำชุมชนเรียนรู้กำรใช้ไลน์กรุ๊ปเพื่อสื่อสำรข่ำวภำยใน
ชุมชน เช่น กำรเรียกประชุม กำรระดมควำมร่วมมือ และ
กำรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำย กรณีวิสำหกิจชุมชนอ�ำเภอสำรภี
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเรียนรู้แอพพลิเคชั่น Farmer Info
แหล่งข้อมูลที่ตอบสนองควำมจ�ำเป็นให้แก่เกษตรกร เช่น กำร
ตรวจสอบรำคำกลำงพืชผลเกษตร ร้ำนค้ำออนไลน์ และควำมรู้
ด้ำนกำรเพำะปลูก กรณีครู กศน. อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร
ซึ่งเรียนรู้กำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ปรับปรุง
เนื้อหำกำรเรียนกำรสอนและต่อยอดอำชีพ รวมทั้งสนับสนุน
ให้นักศึกษำ กศน. ได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตัวเอง
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โครงกำรย่อยประกอบด้วย โครงกำรพัฒนำทักษะคอมพิวเตอร์
ของครู แ ละนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ โครงกำรพั ฒ นำ
โครงงำนวิทยำศำสตร์เมืองในหมอก โครงกำรน�ำร่องระบบ
เตือนภัยดินถล่ม โครงกำรสื่อสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกำร
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
ผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี้ ในปี 2553 รัฐบำล
ญี่ปุ่นได้สนับสนุนระบบกำรสื่อสำรที่ครอบคลุมพื้นที่ห่ำงไกล
โดยไม่ต้องใช้สำยเชื่อม (WiMAX) ท�ำให้โรงเรียน หน่วยงำน
รำชกำร และองค์กรส่วนท้องถิ่น 3 อ�ำเภอหลักมีอินเทอร์เน็ต
ใช้แม้วำ่ จะเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มสี ญ
ั ญำณโทรศัพท์ ได้แก่ อ�ำเภอปำย
อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอแม่สะเรียง
แนวคิดเชิงกลยุทธ์ของแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์มี 3 ด้ำนคือ
สร้ำงคน ด้วยกำรอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์ อบรมกำรเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภำษำซี อบรมกำรออกแบบคอมพิวเตอร์
กรำฟิ ก ให้ กั บ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยและครู ส อน
วิชำคอมพิวเตอร์ สร้ำงงำน โดยบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งเติบโตมำ
พร้อมๆ กับแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ มีบทบำทในกำรรับงำน
ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีจำกกรุงเทพฯ ส่งต่อมำให้เยำวชนใน
แม่ฮ่องสอนได้ท�ำ และจัดฝึกอบรมพัฒนำทักษะอำชีพไอที
รวมทั้งให้ทุนกำรศึกษำ สร้ำงเครือข่ำย เกิดเป็นควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนำเอกชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบกำรในจังหวัด
รวมแล้วนับสิบองค์กร
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คุณลักษณะ 8 ประการของการรู้ดิจิทัล
(The 8 elements of digital literacy)

Doug Belshaw ได้สร้ำงโมเดล The 8 elements of
digital literacy เพรำะมองเห็นข้อจ�ำกัดของกำรสอนทักษะ
ดิจิทัลที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้อย่ำงห้องสมุด
ซึ่งมุ่งให้กำรเรียนรู้เพียงด้ำนเดียวคือด้ำนควำมรู้ (Cognitive) แต่ยงั ขำดมุมมองอย่ำงเป็นองค์รวมทีเ่ ชือ่ มโยงให้เห็น
คุณลักษณะที่ควรจะเป็นของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ซึ่งยังมี
องค์ประกอบอื่นๆ อีกหลำยด้ำน ได้แก่
1. วิถีชีวิต (Cultural) คือควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของโลกอินเทอร์เน็ตและสิ่งแวดล้อมดิจิทัล เช่น กำร

รูว้ ำ่ ควรจะมีพฤติกรรมในโลกออนไลน์อย่ำงไร เข้ำใจบริบท
ของโลกออนไลน์แต่ละแห่งซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน สำมำรถ
แยกแยะควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
2. ควำมรู้ (Cognitive) เป็นเรื่องของทักษะไอที คือสำมำรถ
ใช้งำนอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลได้
อย่ ำ งหลำกหลำย มี ค วำมคุ ้ น เคยกั บ ฟี เ จอร์ ทั่ ว ไปของ
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. กำรสื่ อ สำร (Communicate) เข้ ำ ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
หลำกหลำยของเครื่องมือออนไลน์ชนิดต่ำงๆ และรู้จัก
ที่จะสื่อสำรในพื้นที่ดิจิทัลอย่ำงเหมำะสมกับค่ำนิยมและ
อัตลักษณ์ของแต่ละแห่ง
5. ควำมเชื่อมันในตัวเอง (Confident) เกี่ยวกับควำมรู้สึกมี
ส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนดิจิทัล มีกำรแบ่งปัน

ควำมรูห้ รือแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นในพืน้ ทีด่ จิ ทิ ลั สำธำรณะ
เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิถีชีวิตในโลกออนไลน์และ
โลกออฟไลน์
6. กำรสร้ำงสรรค์ (Creative) เรียนรู้วิธีกำรสร้ำงสรรค์
แนวทำงใหม่ ๆ โดยใช้ เ ครื่อ งมือ และบริบ ทแบบดิจิทัล
สำมำรถจินตนำกำร คิดวิเครำะห์ และเพิ่มคุณค่ำ จน
สำมำรถสร้ำงสรรค์เป็นนวัตกรรม และแบ่งปันควำมรูใ้ ห้แก่
ผู้อื่น
7. กำรวิเครำะห์และประเมินค่ำ (Critical) มีควำมใกล้เคียง
กับทักษะสำรสนเทศและกระบวนกำรวิจยั ได้แก่ทกั ษะกำร
ตั้งค�ำถำมอย่ำงมีเหตุผล วิเครำะห์ พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วน
และประเมินค่ำเนื้อหำหรือเครื่องมือดิจิทัล รู้จักค้นคว้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รู้จักจ�ำแนกแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ
และไม่น่ำเชื่อถือ
8. กำรมีส่วนร่วม (Civic) รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
ขับเคลื่อนสิ่งที่กว้ำงไกลกว่ำเรื่องของตนเอง เช่น เข้ำใจ
ถึงสิทธิและควำมรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในประเด็นด้ำน
ประชำธิปไตยผ่ำนช่องทำงของโลกออนไลน์ และเตรียม
พร้อมทีจ่ ะมีสว่ นร่วมอย่ำงเต็มตัวในกำรเปลีย่ นแปลงสังคม
ที่ด�ำรงชีวิตอยู่จริง
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บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ นักธุรกิจชำวแม่ฮอ่ งสอนและผูป้ ระสำนงำนโครงกำรกล่ำวถึงประโยชน์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับว่ำ
“คนแม่ฮ่องสอบเรียนจบแล้วมักออกไปท�ำงำนที่จังหวัดอื่น
เหลือแต่คนสูงอำยุกบั เด็กอยูใ่ นชุมชน ไอทีเป็นศำสตร์ทที่ ำ� งำน
ที่ไหนก็ได้ เขำสำมำรถท�ำเว็บไซต์หรือเขียนซอฟต์แวร์แล้ว
ก็ส่งงำนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต โดยที่ยังอำศัยอยู่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำงหนึ่งและท�ำให้
สังคมน่ำอยู่ยิ่งขึ้น”
บรรยำกำศกำรส่งเสริมทักษะไอทีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่
คึกคักขึ้น เป็นแรงผลักดันให้มีกำรปรับปรุงอำคำรเชิงพำณิชย์
ของเทศบำลให้กลำยเป็นศูนย์พฒ
ั นำทักษะและกำรเรียนรู้ ICT
ซึ่งเป็นศูนย์กลำงท�ำหน้ำที่จัดหลักสูตรพัฒนำทักษะดิจิทัลเป็น
ประจ�ำสม�่ำเสมอทุกสัปดำห์ให้กับผู้ใช้บริกำรหลำกหลำยกลุ่ม
ทั้งผู้ที่ต้องกำรทักษะระดับพื้นฐำนและผู้ที่ต้องกำรต่อยอด
ไปสู่นักพัฒนำไอทีในอนำคต
โครงกำรแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ได้รับรำงวัลโครงกำรดีเด่น
ของชำติ สำขำพัฒนำเศรษฐกิจ ประจ�ำปี 2557 โดยยังคง
ด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 11 และมีกำรจัดกิจกรรม
นิ ท รรศกำรและกำรน� ำ เสนอผลงำนของเยำวชนที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรเป็นประจ�ำทุกปี
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ภูเก็ต ต้นแบบเมืองดิจิทัล

ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่เติบโตและเป็นที่รู้จักใน
ระดับสำกล เป็นตัวกระตุ้นควำมต้องกำรเทคโนโลยีดิจิทัล
จนท�ำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีควำมทันสมัยเป็นรองเพียงแค่
กรุงเทพฯ ที่ผ่ำนมำภำครัฐได้ระดมโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศลงไปที่ ภู เ ก็ ต มำกมำย ทั้ ง Phuket Digital
Paradise โครงกำร Phuket ICT City และล่ำสุดโครงกำร
Phuket Smart City นอกจำกนี้ยังมีกำรก่อตั้งศูนย์พัฒนำ
ทักษะและกำรเรียนรู้ ICT และส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชำติ (SIPA) สำขำภูเก็ต นับว่ำเป็นจังหวัด

ซึ่งมีทิศทำงกำรพัฒนำและหน่วยงำนเจ้ำภำพที่ชัดเจนในกำร
ขับเคลื่อนงำนส่งเสริมทักษะไอที
ทุกวันนี้ ภูเก็ตมองก้ำวข้ำมไปถึงเรือ่ งกำรสร้ำงผูใ้ ช้งำนเทคโนโลยี
ที่ชำญฉลำดหรือ smart user เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน
นวั ต กรรมของเมื อ งอั จ ฉริ ย ะหรื อ สมำร์ ท ซิ ตี้ ท่ี มี ค วำมเป็ น
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
จึ ง สำมำรถสร้ ำ งนวั ต กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำร
ตัวอย่ำงเช่น Travelism ซึ่งเป็นตู้อัตโนมัติที่นักท่องเที่ยว
สำมำรถจองที่พัก ซื้อแพ็คเกจทัวร์ และดูโปรโมชั่นต่ำงๆ และ
ยังมีแอพพลิเคชัน่ กำรท่องเทีย่ วภูเก็ตส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีน่ ยิ ม
เดินทำงท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT- Foreign Individual
Tourist)”
แหล่งเรียนรู้ทักษะดิจิทัลแห่งใหม่ล่ำสุดของภูเก็ตคือ Phuket
Smart City Innovation Park เป็นสื่อกลำงที่ให้ควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจเรื่ อ งสมำร์ ท ซิ ตี้ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบกำรใน
ท้องถิ่นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต รวมทั้ง
อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรลงทุนร่วมกับ BOI
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นักเขียนโค้ดรุ่นจิ๋ว

ทักษะดิจิทัลขั้นสูงสุดนั้นคือควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับกำรอ่ำนกำรเขียนหนังสือ
ก็คล้ำยกับควำมสำมำรถเป็นนำยภำษำ จนน�ำทักษะกำรเขียน
ไปต่อยอดเป็นงำนสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ เช่นงำนวรรณกรรม
งำนโฆษณำ หรือบทภำพยนตร์ ฯลฯ แต่ส�ำหรับผู้ที่มีควำม
สำมำรถในภำษำคอมพิวเตอร์จะน�ำทักษะของตนไปประยุกต์
สร้ำงเป็นผลงำนทั้งเว็บไซต์ แอนิเมชั่น แอพพลิเคชั่น ฯลฯ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล
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คุณสมบัติของนักพัฒนำไอทีจ�ำเป็นต้องมีควำมคิดเชิงตรรกะ
และมีพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนกำรค�ำนวณ ซึ่งควรได้รับกำรปลูกฝัง
ส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็ก ในประเทศตะวันตกมีกำรออกแบบ
สือ่ กำรเรียนรูแ้ ละโปรแกรมกำรเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมกระบวนกำร
คิ ด เชิ ง ตรรกะพร้ อ มไปกั บ ทั ก ษะไอที ใ ห้ กั บ เด็ ก ตั้ ง แต่ อ ำยุ
7 ขวบ ดังเช่นกิจกรรม Hour of Code ซึ่งออกแบบเป็น
กิจกรรมที่สอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องกำรเขียนค�ำสั่งคอมพิวเตอร์
อย่ำงง่ำยๆ ได้ในระยะเวลำเพียง 1 ชั่วโมง และเป็นสื่อกำร
เรียนรู้ที่เปิดกว้ำงให้คนทั่วโลกสำมำรถน�ำไปใช้งำนได้โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย

ส�ำหรับประเทศไทย กำรสอนให้เด็กเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลำยนัก 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 หลำยแห่ ง ที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญในสำย
วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ก็จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรเขียน
โปรแกรมเพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมให้กับผู้สนใจอยู่เป็นระยะ

ข้อมูลจำก

https://findingheroes.co.nz
วีดิทัศน์ dtac “connect the unconnected”
แปลงโฉม “ไอซีทีชุมชน” อัพเกรดสู่ ศูนย์กำรเรียนรู้ดิจิทัล เว็บไซต์ประชำชำติ http://www.prachachat.net/
แท็บเล็ต...กระดำนชนวนยุคใหม่กับปัญหำที่มองเห็น เว็บไซต์วิชำกำร 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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Maker กระบวนการเรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมด้วยการทดลองทำ
วัฒนธรรมเมกเกอร์ (Maker Culture) เป็นกระแสวัฒนธรรม
ที่โดดเด่นที่สุดกระแสหนึ่งในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นควำม
เคลื่อนไหวที่สืบเนื่องมำจำกวัฒนธรรม DIY (Do It Yourself)
ซึ่งเป็นค่ำนิยมแบบ “อยำกได้ต้องท�ำเอง” เมื่อวิทยำกำรต่ำงๆ
ก้ำวหน้ำขึ้น และคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และเครื่องมือได้ง่ำย
ขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นซอฟต์แวร์ในกำรออกแบบ เครื่องตัดเลเซอร์
หรือเครื่องพิมพ์สำมมิติ ผลผลิตของชำวเมกเกอร์จึงมีควำม
ซับซ้อนหลำกหลำย และสำมำรถต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ให้กลำยเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้ำงมูลค่ำในเชิงพำณิชย์
ได้ไม่ยำก
ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ เมกเกอร์สเปซ (Maker Space) เติบโต
เพิ่มขึ้นถึง 14 เท่ำตัว ปัจจุบันมีเมกเกอร์สเปซอยู่รำว 1,300
แห่ ง กระจำยอยู ่ ทั่ ว โลก รั ฐ บำลบำงประเทศเข้ ำ มำให้ ก ำร
สนับสนุนกระแสเมกเกอร์อย่ำงเต็มที่ เพรำะเล็งเห็นแล้วว่ำ
วัฒนธรรมเมกเกอร์จะน�ำพำสังคมไปไกลกว่ำเพียงแค่กำร
พึ่ ง พำตนเองได้ แต่ จ ะปู ท ำงไปสู ่ ก ำรเป็ น มหำอ� ำ นำจทำง
ด้ำนนวัตกรรมได้ในอนำคต ด้วยกำรเปลี่ยนพลเมืองที่เป็น

(บน) จำานวนเมกเกอร์สเปซที่เติบโตขึ้นในช่วง 10 ปี
(ล่าง) จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมกเกอร์แฟร์ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลัก
ล้านคนต่อปี
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ผู้บริโภคให้กลำยเป็นผู้ผลิตที่มีควำมสร้ำงสรรค์ ดังเช่นกรณี
สหรัฐอเมริกำ มีกำรประมำณกำรว่ำประชำกรชำวอเมริกันกว่ำ
135 ล้ำนคนหรือมำกกว่ำครึ่งประเทศมีคุณลักษณะและทักษะ
แบบเมกเกอร์ จึงริเริ่มนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำที่เรียกว่ำ
Nation of Makers Initiative เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ผลิต
รุน่ ใหม่ทจี่ ะสร้ำงงำนและธุรกิจซึง่ สอดคล้องไปกับยุคเศรษฐกิจ
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

(บน) งานเมกเกอร์แฟร์ในทำาเนียบขาว สหรัฐอเมริกา, 2014
(ล่าง) เด็กหญิงเล่นสนุกกับการลงมือสร้างสรรค์
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มีกำรเปรียบเทียบกันว่ำกำรเรียนรู้แบบเมกเกอร์น่ำจะมีควำม
คล้ำยคลึงกับกำรศึกษำแบบ STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมอยู่ใน
ปั จ จุ บั น และระบบกำรศึ ก ษำไทยก็ ก� ำ ลั ง ส่ ง เสริ ม หลั ก สู ต ร
ดังกล่ำว ทว่ำเมือ่ พิจำรณำในรำยละเอียดของกำรเรียนรูท้ งั้ สอง
แบบแล้ว แม้จะมีกำรบูรณำกำรเนื้อหำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่หลำกหลำยแขนงเช่นเดียวกัน แต่กำรเรียนรู้แบบ
เมกเกอร์ดูเหมือนจะมีศักยภำพในกำรกระตุ้นกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนและน�ำทำงไปสู่ประเด็นปัญหำทีม่ ชี วี ติ ชีวำและสร้ำง

ควำมกระตือรือร้นได้มำกกว่ำ เพรำะเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่
เป็นอิสระและอยู่ในสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่กว้ำงขวำงกว่ำ
กำรเรียนรู้ของเมกเกอร์มีลักษณะที่ไม่เป็นทำงกำร เป็นกำร
เรี ย นรู ้ แ บบเครื อ ข่ ำ ย มี พี่ เ ลี้ ย งที่ เ ป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชำญคอยให้
ค�ำแนะน�ำไม่ใช่ผู้สอน เป็นกำรเรียนรู้แบบแบ่งปันในลักษณะ
ยิ่งให้ยิ่งเกิดกำรเรียนรู้ สำมำรถล้มเหลวได้โดยไม่ถูกลงโทษ
หรือไม่เสียคะแนน มีควำมสนุกเป็นแรงจูงใจ อีกทั้งยังเป็น
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เติมเต็มตัวตนให้กับผู้เรียน เพรำะทุกคน
สำมำรถเลือกลงมือท�ำงำนที่ตนเองสนใจใคร่รู้และลองผิดลอง
ถูกจนกระทั่งออกมำเป็นผลงำนที่เป็นรูปธรรม

กระแสเมกเกอร์ ในประเทศไทย

ควำมตื่นตัวเรื่องเมกเกอร์ในไทยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นไม่นำนเพียง
3-4 ปี เมื่อปี 2557 มีเมกเกอร์สเปซเปิดให้บริกำร 3 แห่ง
ทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ Maker Zoo ตั้งอยู่ที่
เอกมัยซอย 4 ทีมงำนเป็นคนรุน่ ใหม่ทเี่ ชีย่ วชำญด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และงำนอิเล็กทรอนิกส์ Home of Maker อยู่ที่
Fortune IT mall พระรำม 9 ทีมงำนส่วนใหญ่เป็นวิศวกร
คอมพิวเตอร์ และ FabCaféé ตั้งอยู่ท่ีอำรีย์ซอย 1 เป็นสำขำ
ย่อยของ MIT′'s global Fab Lab network เน้นด้ำนงำน
ออกแบบและศิลปะ
เมื่อเกิดพื้นที่กำรเรียนรู้แบบกำยภำพ สิ่งที่ตำมมำคือกำรเกิด
พื้นที่กำรเรียนรู้ในโลกออนไลน์ควบคู่กันไปด้วย เพรำะจิต

กิจกรรมการเรียนรู้ใน FabCafé

วิญญำณของเมกเกอร์ก็คือกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ ซึ่งเป็นได้
ทั้งกำรสอนกำรให้ค�ำแนะน�ำกับสมำชิกหน้ำใหม่ และกำรสรุป
บทเรี ย นของตนเองอั น ได้ แ ก่ ก ระบวนกำรท� ำ งำนและกำร
ออกแบบหรือแม้กระทั่งควำมผิดพลำด แล้วเผยแพร่ผ่ำนทำง
ช่องทำงเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คของกลุ่มเมกเกอร์
ในปี 2558 มีกำรจัดงำน Bangkok Mini Maker Faire ขึ้น
ที่กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีทั้งหน่วยงำนภำคเอกชนและภำครัฐ
ให้ ก ำรสนั บ สนุ น “งำนปล่ อ ยของ” ครั้ ง นี้ นั บ เป็ น ควำม
เคลื่อนไหวที่ส�ำคัญ เพรำะเมกเกอร์จำกทั่วประเทศได้มำรวม
ตัวกัน ได้เห็นควำมเคลือ่ นไหวของงำนทีต่ ำ่ งคนต่ำงท�ำอยู่ และ
เริ่มเกำะกลุ่มกันเป็นเครือข่ำย นอกจำกนี้ แม้แต่เด็กๆ หรือ
ผู้ปกครองที่ได้เข้ำมำร่วมงำนก็เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ว่ำ
กำรเรียนรู้แบบเมกเกอร์หรือกำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ
จนเกิดเป็นผลงำนเทคโนโลยีต่ำงๆ ไม่ใช่เรือ่ งของผู้ใหญ่ทตี่ ้อง
เรียนจบวิศวกรรมศำสตร์หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญวิชำชีพ แต่เป็น
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กระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอำชีพ
ขอเพียงมีใจรักและมีควำมตั้งใจในกำรเรียนรู้
ประเด็นที่น่ำสนใจ คือกำรเกิดขึ้นของเมกเกอร์คลับในหลำย
ภูมิภำคทั่วประเทศไทย พื้นที่ดังกล่ำวเปิดโอกำสให้เมกเกอร์
ได้เข้ำไปนั่งท�ำงำน ใช้เครื่องไม้เครื่องมือ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยกันโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย แต่จะแบ่งปันควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ตนได้รับให้กับผู้อื่นต่อ อำจจะอยู่ในรูปแบบ
กำรให้ ค� ำ แนะน� ำ กั บ เมกเกอร์ ห น้ ำ ใหม่ กำรช่ ว ยงำนเป็ น
อำสำสมัครในกิจกรรมต่ำงๆ หรือบอกเล่ำเรื่องรำวในโลก
ออนไลน์ โดยไม่ได้มีเงื่อนไขบังคับว่ำผู้ที่ใช้บริกำรจะต้องท�ำ
สิ่งเหล่ำนี้ ทว่ำเป็นวิถีที่เมกเกอร์ยึดถือร่วมกันในกำรแบ่งปัน
ควำมรู้และเกื้อกูลกัน

ผลงานที่จัดแสดงในงาน Bangkok Mini Maker Faire ครั้งที่ 2
(บน) ชุดเกราะบังคับ (ล่าง) หุ่นยนต์ทศกัณฐ์
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โจทย์ตอ่ ไปของกำรส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ บบเมกเกอร์ในประเทศไทย
ก็คอื ปัจจุบนั กำรเรียนรูด้ งั กล่ำวเป็นกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตำม
อัธยำศัยของผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงเมกเกอร์สเปซและวิทยำกำร
ควำมรู้ทที่ นั สมัย ซึง่ หำกว่ำมีกำรเชือ่ มประสำนให้ชำวเมกเกอร์
ซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆ แต่มีพลังในกำรแบ่งปันควำมรู้ ได้มีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
โรงเรียน อำทิ ช่วง ‘ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้’ ของโรงเรียน
ต่ำงๆ ก็จะเป็นกำรเติมเต็มช่องว่ำงให้กับเยำวชนอีกจ�ำนวน
มหำศำลที่ยังไม่มีโอกำสเข้ำถึงควำมรู้หรือพื้นที่กำรเรียนรู้
ดังกล่ำว และอำจจะเป็นตัวแปรส�ำคัญทีช่ ่วยกระตุน้ ให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

เยือนเมกเกอร์คลับไทย 3 ภาค
เชียงใหม่เมกเกอร์คลับ

เชียงใหม่เมกเกอร์คลับ เกิดขึ้นในช่วงเวลำไล่เลี่ยกับเมกเกอร์สเปซในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอำคำรส�ำนักงำน
ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนพื้นที่จำกหมอจิมมี่ ภำนุทัต เตชะเสน
ผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรบุกเบิกวงกำรเมกเกอร์ของไทย ส่วน
ชั้น 1 ของอำคำรเดียวกันเป็นที่ตั้งของ PINN Creative
Space ซึ่งถือว่ำเป็นเมกเกอร์สเปซด้ำนงำนออกแบบและ
งำนฝีมือ

2558 ซึ่งแต่แรกคำดว่ำจะมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน
แต่กลับมีเมกเกอร์ชำวเชียงใหม่และจำกจังหวัดอื่นๆ เข้ำร่วม
กว่ำ 500 คน

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

ณัฐ สะท้อนว่ำ ธรรมชำติของเมกเกอร์นั้นเป็นคนเก่งที่มีควำม
สนใจและทักษะเฉพำะด้ำน แต่จะค่อนข้ำงเก็บตัว หรือที่เรียก
ว่ำ “กี๊ก” (geek) หรือ “เนิร์ด” (Nerd) จึงเป็นงำนท้ำทำยที่จะ
สร้ำงกระบวนกำรหรือกิจกรรมให้พวกเขำเปิดตัวเองออกมำ
และเรียนรูร้ ว่ มกัน เนือ้ งำนของเมกเกอร์นนั้ จ�ำเป็นต้องใช้ควำม
รู้วิทยำศำสตร์และเทคโลยีบูรณำกำรกันหลำยแขนง จึงเป็น
เงื่อนไขไปโดยปริยำยว่ำ เมกเกอร์ที่ดีจะต้องรู้จักเรียนรู้จำก
ผู้อ่ืนและแบ่งปันควำมรู้ให้แก่ผู้อื่นด้วย

ณัฐ วีระวรรณ์ ผู้ก่อตั้งเชียงใหม่เมกเกอร์คลับเล่ำว่ำ ใน
เชียงใหม่มเี มกเกอร์และผูส้ นใจด้ำนนีจ้ ำ� นวนมำก นอกจำกทีน่ ี่
แล้วก็ยังมี Thailand Maker Club ซึ่งก็เป็นคลับขนำดใหญ่
และมีเครือ่ งมือทีเ่ พียบพร้อม รวมถึงเครือ่ งมือด้ำนงำนช่ำงและ
งำนไม้ด้วย กำรจัดงำน Chiang Mai Maker Party เมื่อปี

ปัจจุบัน เชียงใหม่เมกเกอร์คลับมีสมำชิกขำประจ�ำที่มำใช้
บริกำรเกือบทุกวัน และมีน้องๆ นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่เป็นทีมงำน คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้มีควำมกระตือรือร้นสูง
จนเรียกได้ว่ำเป็นกำรท�ำงำนอดิเรกที่จริงจังและเต็มไปด้วย
passion ที่มีพลัง กำรสร้ำงสรรค์ร่วมกันของทีมเกิดเป็น
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ผลงำนนวั ต กรรมที่ ช นะกำรประกวดมำแล้ ว หลำยรำงวั ล
รวมทั้งยังได้เข้ำไปช่วยจัดกิจกรรม IoT Camp ให้กับศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ หรือ
NECTEC โดยมีเยำวชนในหลำยจังหวัดของภำคเหนือเข้ำร่วม

ภูเก็ตเมกเกอร์คลับ

ภูเก็ตเมกเกอร์คลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เป็นกำรรวมตัวกัน
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรของคนที่ชอบงำนแบบเมกเกอร์ ต่อมำได้
รับกำรสนับสนุนจำกสโมสรโรตำรี่ให้ใช้พื้นที่ศูนย์กำรเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ของสโมสรฯ เป็นสถำนที่ด�ำเนินงำน ตั้งอยู่
ตรงข้ำมกับที่ท�ำกำรไปรษณีย์ภูเก็ต
ภูเก็ตเมกเกอร์คลับให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในเรื่อง Internet
of Things (IoT) และ Mobile Application โดยจัดท�ำ IoT
Kit ส�ำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งผู้สนใจสำมำรถเรียนรู้ได้ในระยะเวลำ
เพียง 3 ชัว่ โมง นอกจำกนีย้ งั มีสว่ นร่วมในกำรจัดท�ำห้องควำมรู้
เรือ่ ง IoT ภำยในอำคำรศูนย์ Phuket Smart City Innovation
Park ของส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ
(SIPA) สำขำภูเก็ต
สิทธิชัย เหล่ำวีระกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้งภูเก็ตเมกเกอร์คลับ
กล่ ำ วว่ำ ภู เ ก็ต เป็ น พื้น ที่ที่เ หมำะกั บ กำรตั้ ง เมกเกอร์ ค ลั บ
เนือ่ งจำกมีประชำกรไม่มำก และเป็นเมืองทีม่ ที ศิ ทำงกำรพัฒนำ
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ชัดเจนในด้ำนธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหำริมทรัพย์ ประกอบ
กับก�ำลังจะก้ำวไปสู่กำรเป็น Smart City ท�ำให้มีอุปสงค์ด้ำน
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะเข้ำไปช่วยตอบโจทย์ของภำคธุรกิจ
และมีควำมจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องวำงรำกฐำนด้ำนทักษะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีให้กับคนในท้องถิ่น
ภูเก็ตเมกเกอร์คลับเน้นกลุ่มเป้ำหมำยตั้งแต่เด็กอำยุ 8-9 ขวบ
ไปจนถึงมัธยมศึกษำ ไม่เน้นกลุ่มนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ
เพรำะมีจำ� นวนน้อยเนือ่ งจำกในภูเก็ตมีสถำบันอุดมศึกษำเพียง
2 แห่ง เด็กส่วนใหญ่เมือ่ เรียนจบมัธยมปลำยก็มกั นิยมไปเรียน
ต่อยังจังหวัดอืน่ ตัวอย่ำงเมกเกอร์วยั เยำว์ทไ่ี ม่ยอมทิง้ บ้ำนเกิด
แต่เลือกเดินเส้นทำงสำยนี้ ได้แก่ น้องอำร์ต ยศภำส บัวอ่อน
ซึ่ง เรียนรู ้เ รื่อ งกำรเขีย นโปรแกรมกับทีมงำนที่ก่ อตั้ง ภูเ ก็ต
เมกเกอร์ ค ลั บ มำตั้ ง แต่ ยั ง เรี ย นอยู ่ ชั้ น ม.2 ปั จ จุ บั น เป็ น
นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ซึ่งสนใจกำรออกแบบแอพพลิเคชั่นบ้ำน
อัจฉริยะโดยใช้อุปกรณ์มือถือควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ภำยในบ้ำน และก�ำลังจะเปิดตัวผลงำนนวัตกรรมของตนเอง
เร็วๆ นี้

IoT คืออะไร

Internet of Things (IoT) เป็นค�ำที่เรำจะเริ่มคุ้นหูมำกขึ้น
เรื่อยๆ เพรำะเป็นแนวโน้มที่ก�ำลังเกิดขึ้นและจะเกี่ยวข้องกับ
ทุกอณูของกำรด�ำเนินชีวิตในอนำคตอันใกล้

ยังโรงพยำบำล ซึ่งจะมีข้อควำมส่งไปเรียกรถพยำบำลฉุกเฉิน
ทันทีที่สัญญำณถึงขั้นอันตรำย และแอพพลิเคชั่นที่สำมำรถ
บอกข้อมูลได้วำ่ ทีจ่ อดรถต�ำแหน่งใดในห้ำงสรรพสินค้ำยังว่ำงอยู่
เป็นต้น

IoT เป็ น สภำพแวดล้ อ มที่ ส รรพสิ่ ง ถู ก เชื่ อ มโยงไว้ ด ้ ว ย
อินเทอร์เน็ต มันจะท�ำให้เรำสำมำรถควบคุมสิ่งต่ำงๆ โดยสั่ง
กำรจำกที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญำณ WiFi ยกตัวอย่ำงเช่น กำร
ก�ำหนดให้เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำท�ำงำนเองอัตโนมัตเิ มือ่ เซ็นเซอร์ตรวจ
จับได้ว่ำมีคนเข้ำไปในห้อง กำรรำยงำนสัญญำณชีพผู้ป่วยไป

มีกำรวิเครำะห์ว่ำอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ สิ่งของในโลกนับแสนล้ำน
ชิ้นจะถูกโยงใยไว้ด้วยระบบดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เครือ่ งใช้ภำยในบ้ำนและอุปกรณ์อจั ฉริยะแบบสวมใส่ (Smart
Wearable Device) และ IoT จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดัน
ให้กระบวนกำรผลิตเปลี่ยนไปสู่อุตสำหกรรมแบบ 4.0
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เยือนเมกเกอร์คลับไทย 3 ภาค
ภูเก็ตเมกเกอร์คลับเคยพยำยำมเดินสำยสร้ำงควำมเข้ำใจกับ
โรงเรียนทัว่ ภูเก็ตเกีย่ วกับกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ แต่พบว่ำยังมีอุปสรรคอยู่
มำก ไม่ว่ำจะเป็นค่ำนิยมในกำรเรียนเพื่อกำรสอบมำกกว่ำกำร
เรียนเพื่อพัฒนำทักษะของเด็ก รวมทั้งข้อจ�ำกัดของครูสอน
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ทั ก ษะในระดั บ ใช้ ง ำนแต่ ไ ม่ มี ทั ก ษะแบบ
นักพัฒนำเทคโนโลยี

ขอนแก่นเมกเกอร์คลับ

ขอนแก่นเมกเกอร์คลับ เป็นเมกเกอร์คลับน้องใหม่ล่ำสุดทีเ่ พิง่
เริ่มเปิดด�ำเนินกำรเมื่อปี 2559 ตั้งอยู่เยื้องกับมหำวิทยำลัย
ขอนแก่น มีพ้ืนที่ครอบคลุมอำคำร 2 คูหำ จ�ำนวน 2 ชั้น ซึ่ง
ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทเอกชน โดยมีแรงบันดำลใจและ
ใช้โมเดลกำรด�ำเนินงำนมำจำกเมกเกอร์คลับเชียงใหม่
คมเดช เผือดผุด นักศึกษำปริญญำโทคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ผูก้ อ่ ตัง้ ขอนแก่นเมกเกอร์คลับ กล่ำวว่ำ
นิยำมเรื่องเมกเกอร์ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนขอนแก่นเท่ำไรนัก
แต่เขำเชื่อว่ำมนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญำณของเมกเกอร์หรือ
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ควำมเป็นผู้สร้ำงอยู่ในตัว และน่ำจะมีเมกเกอร์อยู่จ�ำนวน
ไม่น้อยในจังหวัดเนื่องจำกได้เห็นผลงำนและควำมเคลื่อนไหว
ปรำกฏอยู่ตำมสื่อท้องถิ่นอยู่เป็นระยะๆ
เขำบอกว่ ำ อยำกเห็ น คนอี ส ำนมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ที่ ช ่ ว ย
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำมำหำกินหรือยกระดับคุณภำพ
ชีวิต ซึ่งจำกกำรเปิดพื้นที่เมกเกอร์คลับมำได้ระยะหนึ่งก็มี
ผู้เข้ำมำเรียนรู้และประดิษฐ์ผลงำนที่น่ำสนใจหลำยชิ้น เช่น
โรงเพำะเห็ดอัจฉริยะซึ่งควบคุมควำมชื้นและอุณหภูมิด้วย
มือถือ แอพพลิเคชัน่ ทีช่ ว่ ยควบคุมกำรเปิดปิดวำล์วรดน�ำ้ ต้นไม้
โดยไม่ต้องเดินทำงไปที่แปลงเกษตรด้วยตนเอง
ปัจจุบัน ขอนแก่นเมกเกอร์คลับมีผู้มำใช้บริกำรทั้งแบบขำจร
คือมีโจทย์สิ่งที่อยำกท�ำแล้วมำเรียนรู้จนส�ำเร็จเป็นชิ้นๆ และ
สมำชิกขำประจ�ำซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนใจท�ำโปรเจ็คระยะยำว บำง
คนก็เข้ำมำช่วยเป็นอำสำสมัครดูแลบริหำรพืน้ ที่ คมเดชมองว่ำ
พื้นที่กำรเรียนรู้ลักษณะนี้ยังมีควำมจ�ำเป็นแม้ว่ำควำมรู้หลำย
อย่ำงจะมีอยูแ่ ล้วในมหำวิทยำลัยก็ตำม เนีอ่ งจำกอำจำรย์แต่ละ
คนแต่ละสำขำมักจะมีควำมรู้เฉพำะทำง ในขณะที่เมกเกอร์
คลับเป็นชุมชนของคนที่มีทักษะและควำมรู้หลำกหลำยมำอยู่
รวมกันและมีควำมเกื้อกูลกัน เพรำะฉะนั้นจึงสำมำรถให้
ค�ำแนะน�ำที่รอบด้ำน รวมไปถึงเรื่องซึ่งไม่ใช่วิชำกำร เช่น รำคำ
วัสดุ โปรแกรมใหม่ๆ กำรหำซื้ออุปกรณ์บำงชนิด หรือช่องทำง
ที่จะต่อยอดในเชิงธุรกิจ
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เรียนรู้แบบ Constructionism
สร้างคนให้กล้าคิด ไม่ใช่ผลิตคนให้เชื่อง
ในสังคมศตวรรษที่ 21 สิ่งที่ส�ำคัญกว่ำควำมรู้ก็คือทักษะ
ในกำรเรียนรู้ ทักษะในกำรท�ำงำน และทักษะกำรด�ำรงชีวิต
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง กำรรู ้ จั ก คิ ด วิ เ ครำะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หำ
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเรำสำมำรถเผชิญกับสถำนกำรณ์
ที่ท้ำทำยและหลำกหลำย
แต่ ท ว่ ำ กำรเรี ย นกำรสอนของไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง คงเป็ น
กระบวนกำรที่เน้นท่องจ�ำเนื้อหำ แบ่งควำมรู้ออกเป็นสำระวิชำ
ซึง่ นักกำรศึกษำหลำยฝ่ำยต่ำงก็เห็นพ้องตรงกันว่ำส่งผลเชิงลบ
ต่อกำรคิดสร้ำงสรรค์ ผู้เรียนขำดควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ และไม่สำมำรถแก้ปัญหำที่ซับซ้อนได้ ระบบกำร
ศึก ษำไทยจึง เดิน มำถึง จุ ด ที่ต ้ อ งเปลี่ย นกระบวนทัศ น์ ไ ปสู ่
ทำงออกอื่นๆ ที่เป็นไปได้มำกกว่ำที่เป็นอยู่
ทฤษฎีกำรเรียนรูเ้ พือ่ สร้ำงสรรค์ดว้ ยปัญญำ (Constructionism)
เป็นหนึง่ ในแนวทำงทีส่ อดคล้องกับกำรเรียนรูใ้ นบริบทแวดล้อม
ร่ ว มสมั ย มู ล นิ ธิไ ทยคมและมู ล นิ ธิศึ ก ษำพั ฒ น์ นั บ เป็ น

หน่วยงำนแรกๆ ทีเ่ อำจริงเอำจังและเริม่ จุดประกำยกำรเรียนรู้
ตำมแนวทำงดังกล่ำวในประเทศไทยมำนำนเกือบ 20 ปี แม้จะ
ยังอยู่ในแวดวงจ�ำกัดและมีลักษณะเป็นต้นแบบหรือกรณี
ศึกษำ แต่ก็ได้รับควำมสนใจมำกขึ้น มีกำรขยำยผลน�ำไปใช้ใน
หลำยโรงเรียน และยังประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำบุคลำกรใน
องค์กรภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
คนในชุมชนอีกด้วย
แนวคิด Constructionism มีแก่นควำมเชือ่ ส�ำคัญว่ำ ควำมรู้
ไม่ได้มำจำกกำรสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่ำงเดียว แต่
มนุษย์ทุกคนมีควำมสำมำรถสร้ำงควำมรู้ได้ด้วยตนเองภำยใต้
เงื่อนไขสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย ได้แก่ (1) กำรมีอิสระใน
กำรเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัด มิใช่กำรบังคับ
ให้ต้องเรียนเหมือนๆ กัน มีพฤติกรรมแบบเดียวกันหรือบรรลุ
ผลที่เหมือนกัน (2) กำรมีกระบวนกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำย
กับผู้เรียน ด้วยกำรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือ
คิดแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เอง ซึง่ จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเชือ่ มโยง
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น� ำ ไปสู ่ ก ำรแก้ ป ั ญ หำหรื อ กำรแสวงหำค� ำ ตอบของผู ้ เ รี ย น
แนะน�ำแหล่งสำรสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ภำพและรอบด้ำนเพือ่ ให้ผเู้ รียน
ได้ ศึ ก ษำด้ ว ยตนเอง รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ผู ้ เ รี ย นให้ มี โ อกำส
น�ำเสนอควำมรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
อย่ำงไรก็ตำม กำรเผยแพร่และน�ำเอำทฤษฎีกำรเรียนรู้เพื่อ
สร้ำงสรรค์ดว้ ยปัญญำมำใช้กบั โรงเรียนในประเทศไทยเป็นเวลำ
เกือบสองทศวรรษ หำกกล่ำวอย่ำงถึงที่สุดก็ต้องยอมรับว่ำ
แนวทำงกำรเรียนรู้นี้ยังคงเป็นกระแสรองในระบบกำรศึกษำ
เหตุผลนั้นเนื่องมำจำกอุปสรรคอย่ำงน้อย 3 ประกำร คือ

ระหว่ำงควำมรูท้ มี่ อี ยูก่ บั ประสบกำรณ์หรือควำมรูใ้ หม่ เกิดเป็น
องค์ควำมรู้ที่สร้ำงขึ้นด้วยตนเอง (3) กำรสำมำรถเข้ำถึง
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรได้อย่ำงสะดวก เช่น
หนังสือ สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รู้หรือปรำชญ์ชำวบ้ำน
และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ
ผูท้ ำ� หน้ำทีอ่ ำ� นวยกำรเรียนรู้ หรือ Facilitator ทีม่ ปี ระสบกำรณ์
สูง เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งต่อคุณภำพของกระบวนกำรเรียนรู้
บุคคลดังกล่ำวมิได้มีหน้ำที่สอนควำมรู้เหมือนครู แต่เป็นผู้ที่
คอยจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดกำรตั้งค�ำถำมจนกลำยเป็นโจทย์หรือโครงงำนที่ตน
สนใจ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงเพื่อจะ
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1. โครงสร้ำงระบบกำรศึกษำไทยเปรียบเสมือนโรงงำนผลิต
ทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ แ บบเหมำโหล สั ง คมคำดหวั ง ให้ ผู ้ ที่ จ บ
กำรศึกษำมีคณ
ุ ลักษณะทีม่ มี ำตรฐำนแบบเดียวกัน คือมีควำมรู้
ทีแ่ ม่นย�ำตำมต�ำรำทีเ่ รียนมำเพือ่ ทีจ่ ะสอบเข้ำศึกษำต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นไปได้ ซึ่งจะเป็นสะพำนไปสู่กำรมีอำชีพกำรงำนที่ม่ันคง
ในอนำคต
ในขณะเดียวกันผู้เรียนที่เป็นไปตำมมำตรฐำนก็เป็นตัวชี้วัดถึง
มำตรฐำนของสถำนศึกษำด้วย หนทำงที่ผู้เรียนจะสำมำรถ
เลือกเรียนตำมควำมสนใจของตนจึงถูกวำงเงื่อนไขให้แคบลง
เรื่อยๆ อีกทั้งกำรวัดประเมินนักเรียนไม่ได้ค�ำนึงถึงพัฒนำกำร
ในมิตติ ่ำงๆ ของนักเรียนแต่ละคน แนวทำงกำรศึกษำทีเ่ ชือ่ มัน่
ในควำมหลำกหลำยของมนุษย์จึงเกิดขึ้นได้ยำกในโครงสร้ำง
กำรศึกษำที่ไม่ยืดหยุ่นเช่นนี้

2. วัฒนธรรมห้องเรียนของไทยอยู่บนควำมเชื่อที่ว่ำ ครูเป็น
ผู้รู้และมีหน้ำที่ให้ควำมรู้ ส่วนนักเรียนเป็นภำชนะว่ำงเปล่ำที่
รอคอยกำรถ่ำยเทควำมรู้ ท�ำให้ครูกลำยเป็นผู้ผูกขำดควำมรู้
แต่เพียงผู้เดียว ครูมีอ�ำนำจในกำรตัดสินชี้ถูกชี้ผิดผู้เรียนด้วย
กำรให้คะแนน รวมทัง้ มีสทิ ธิขำดในกำรก�ำหนดกติกำในห้องเรียน
และกำรลงโทษ

แต่กระบวนกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำนหรือกำรเรียนรู้
ด้วยกำรลงมือปฏิบัติซึ่งบูรณำกำรควำมรู้หลำยศำสตร์ไว้ด้วย
กัน ครูเพียงคนเดียวย่อมไม่สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้
กับนักเรียนได้อย่ำงทั่วถึง และย่อมจะพบกับข้อจ�ำกัดในกำร
เชื่อมโยงควำมรู้ที่หลำกหลำยเกินกว่ำประสบกำรณ์หรือควำม
เชี่ยวชำญที่มีอยู่

ภำยใต้วฒ
ั นธรรมดังกล่ำวเด็กนักเรียนไม่ได้ถกู มองว่ำพวกเขำ
มีศักยภำพในเรียนรู้เท่ำเทียมกับผู้ใหญ่ และไม่ได้รับกำร
สนับสนุนให้เกิดเงื่อนไขที่เหมำะสมกับกำรสร้ำงควำมรู้ด้วย
ตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีประสบกำรณ์ท่ีมีควำมหมำย
ซึ่งเชื่อมโยงพวกเขำกับองค์ควำมรู้ต่ำงๆ

ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครูจะต้องท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม และ
มีกำรวำงแผนกำรสอนร่วมกันเพือ่ ให้นกั เรียนสำมำรถบรรลุถงึ
เป้ำหมำยในกำรท�ำโครงงำนต่ำงๆ ไปพร้อมกับกำรได้เรียนรู้
เนื้อหำที่สัมพันธ์กับสำระวิชำตำมหลักสูตร

กำรปฏิรปู กำรศึกษำเป็นนโยบำยทีด่ ำ� เนินกำรมำนับสิบปี จึงยัง
อยูห่ ำ่ งไกลจำกผลลัพธ์เป้ำหมำยทีค่ ำดหวัง ตรำบใดทีว่ ฒ
ั นธรรม
ในห้องเรียนยังยึดติดกับควำมเชื่อเดิมๆ และครูยังไม่เปลี่ยน
บทบำทจำกผู้สอนเป็นผู้เอื้ออ�ำนวยให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้
ก็ไม่สำมำรถเกิดห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลำงได้
3. โดยทั่วไปแล้วกำรท�ำงำนของครูในด้ำนกำรเรียนกำรสอน
มักมีลักษณะเป็นกำรท�ำงำนเพียงล�ำพัง สำระกำรเรียนรู้ที่ถูก
จ�ำแนกออกเป็นรำยวิชำท�ำให้ครูแต่ละคนสำมำรถดูแลชัน้ เรียน
ของตนเองอย่ำงอิสระและแยกส่วน

ขณะที่ในด้ำนกำรบริหำร โรงเรียนจะต้องมีลักษณะเป็นชุมชน
แห่ ง กำรเรีย นรู ้ ที่ทั้ง ผู ้ บ ริห ำรโรงเรีย นและครู ไ ด้ มีโ อกำส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค�ำแนะน�ำซึ่งกันและกัน และร่วมกัน
แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่ำงสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับองค์กรธุรกิจทีต่ อ้ งกำรน�ำทฤษฎีกำรเรียนรูเ้ พือ่ สร้ำงสรรค์
ด้วยปัญญำไปประยุกต์ใช้ในกำรยกระดับประสิทธิภำพในกำร
ท�ำงำน ก็จำ� เป็นต้องมีกำรเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมในกำรท�ำงำน
เช่นกัน ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรจะต้องเปิดกว้ำงและ
ยอมรับควำมคิดเห็นทีแ่ ตกต่ำงหลำกหลำย ฝ่ำยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลจะต้องปรับมุมมองที่มีต่อกำร
อบรมให้ควำมรู้

213

มีกำรวิเครำะห์ว่ำกำรเรียนรู้ของคนเรำนั้นเกิดขึ้นจำกกำรเรียน
หรือกำรอบรมที่เป็นทำงกำรเพียง 10% เท่ำนั้น ส่วนอีก 20%
เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และอีก 70% เกิด
จำกกำรเรียนรูด้ ว้ ยกำรมีประสบกำรณ์หรือกำรลงมือปฏิบตั จิ ริง
ดังนั้นกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรจัดหลักสูตรอบรมควำมรู้
อำจแทบไม่ตอบโจทย์บริบทของธุรกิจในอนำคตซึ่งแข่งขันกัน
ทีค่ วำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม องค์กรจึงจ�ำเป็นต้องมอง
หำรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น โดยมีหัวใจอยู่ที่กำร
สร้ำงทักษะและคุณลักษณะบุคลำกรที่สำมำรถน�ำพำองค์กร
ฟันฝ่ำควำมท้ำทำยใหม่ๆ ที่จะผ่ำนเข้ำมำได้
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนกำรที่มองเห็นผลได้
ในระยะยำว แน่นอนว่ำผลลัพธ์ในท้ำยที่สุดนั้นมิได้ตกอยู่กับ
เหล่ำผู้ริเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรเรียนรู้ หำกย่อม
ตกอยูก่ บั ผูเ้ รียนซึง่ จะเป็นก�ำลังในกำรพัฒนำสังคมและประเทศ
ชำติในวันข้ำงหน้ำ กรณีตวั อย่ำงดังต่อไปนีค้ อื บทพิสจู น์ถงึ กำร
ทลำยอุปสรรคและข้อจ�ำกัดของกำรเรียนรู้แบบเดิมๆ เป็น
ควำมส�ำเร็จที่ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ำมคืน แต่เป็นผลมำจำกควำม
ทุ่มเทและกำรท�ำงำนหนักอย่ำงต่อเนื่อง
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โรงเรียนบ้านสันก�าแพง
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
อย่ำงเช่นกำรเรียนเรือ่ งกำรคูณในวิชำคณิตศำสตร์กเ็ รียนรูโ้ ดย
กำรเขียนโปรแกรมให้ตัวกำร์ตูนขยับ เด็กห้องอื่นๆ ที่เดิน
ผ่ำนไปผ่ำนมำมักมำเกำะดูที่ริมประตู แล้วกลับไปเล่ำให้

ผู ้ ป กครองฟั ง ผู ้ ป กครองก็ม ำถำมผู ้ อ�ำ นวยกำรว่ ำ ท�ำ ไม
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
ปฏิบตั ิ ทัง้ กำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็นกลุม่ และเป็นรำยบุคคล
จนเกิดทักษะและสำมำรถแก้ปัญหำด้วยตนเอง
4. จัดองค์ควำมรู้ (Summarizing) มุง่ เน้นให้นกั เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจจำกกำรเรียนรู้ จนสำมำรถสรุปเป็นองค์ควำมรู้
ของตนเองได้อย่ำงเป็นระบบ
5. น�ำเสนอควบคู่กำรประเมิน (Show and Sharing) ฝึก
ให้นักเรียนน�ำเสนอควำมรู้และผลงำนของตนเองอย่ำงมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และรู้จักกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โรงเรียนบ้ำนสันก�ำแพงได้ขยำยผลห้องเรียน Constructionism
จำก 1 ห้องจนกระทั่งครอบคลุมทุกห้องเรียนและทุกวิชำในปี
2548 โดยมีโจทย์มำกมำยทีโ่ รงเรียนต้องขบคิดและหำทำงออก
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
ห้องเรียนปีละกว่ำ 200 โครงกำร และมีบทบำทในกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง
Constructionism ให้กับโรงเรียนอื่นๆ อำทิ เครือข่ำย
สถำนศึกษำโรงเรียนในอ�ำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ
ครูโสภำพรรณ กล่ำวทิ้งท้ำยไว้ว่ำ “ชีวิตทุกคนต้องเจอกับ
ปัญหำ แต่ครูเชื่อว่ำเด็กที่ได้ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
Constructionism จะไม่กลัวปัญหำ และจะพยำยำมหำวิธกี ำร
แก้ไขจนกระทั่งพบทำงออกของปัญหำด้วยตัวเองได้”
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โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนและชุมชนบ้ำนสำมขำได้เรียนรู้วิธีกำรคิดแก้ปัญหำ
และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ จนกระทั่งกลำยเป็นชุมชนต้นแบบที่ผู้คน
หลั่งไหลกันเข้ำมำศึกษำดูงำน

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 เพรำะเล็งเห็นว่ำจะได้รบั กำรสนับสนุนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และสื่อกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย และนั่นเป็นจุดพลิกผันที่ท�ำให้
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กระบวนกำรเรียนรูแ้ บบ Constuctionism ทีช่ มุ ชนบ้ำนสำมขำ
ได้เรียนรู้ประกอบด้วยกำรคิด (think) วำงแผน (plan) ลงมือ
ปฏิบัติ (do) และกำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ (reflection) ซึ่ง
ขั้น ตอนสุ ด ท้ ำ ยนี้มีค วำมส�ำ คัญ อย่ ำ งยิ่ง และไม่ อ ำจละเลย
เพรำะเป็นกระบวนกำรคิดเพื่อที่จะคิดต่อ (thinking about
thinking) ซึ่งท�ำให้กำรเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น
ครูศรีนวล วงศ์ตระกูล วิเครำะห์ถงึ องค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำง Constructionism ว่ำ “ครูต้องเปิดใจรับ
กำรเรียนรู้และควำมเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ บำงครั้งควำมเชื่อที่
สืบต่อกันมำก็เป็นอุปสรรคที่ขัดขวำงกำรเรียนรู้ เช่น ในชั้น
เรียนถ้ำมีเด็กยกมือแล้วบอกว่ำ ‘ผมคิดว่ำนี่มันไม่ใช่ มันไม่
ถูก’ ครูทั่วๆ ไปก็คงรู้สึกหน้ำแตกและคิดว่ำเป็นเด็กก็ต้องฟัง
ผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองบำงคนมองว่ำเด็กที่กล้ำแสดงควำมคิด
เห็นเป็นเด็กที่ไม่มีสัมมำคำรวะ ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้ใหญ่
หลำยคนกลับไม่เข้ำใจ นอกจำกนีจ้ ดุ ส�ำคัญทีต่ ้องพึงระวังก็คอื
Constructionism สอนเรื่องกำรคิดเป็นแต่ไม่ได้สอนให้คน
เป็นคนดี ดังนัน้ ครูจงึ จ�ำเป็นต้องเติมเต็มเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักเรียนด้วย”

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย ล�าปาง
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้ำนสำมขำใช้แนวคิด Constructionism
ในกิจกรรมกำรเรียนรู้โครงงำนเท่ำนั้น ไม่ได้ครอบคลุมกำร
เรียนกำรสอนในวิชำทัว่ ไป เนือ่ งมำจำกข้อจ�ำกัดด้ำนจ�ำนวนครู
และผู้ที่ท�ำหน้ำที่เป็น Facilitator แต่ก็ยังเป็นโรงเรียนที่มีผล
กำรประเมินดีเด่นติด 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 10 อันดับแรกของ
อ�ำเภอเสมอมำ นักเรียนสำมำรถสอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียน
ต่อในโรงเรียนประจ�ำจังหวัดแม้วำ่ จะไม่มที นุ ทรัพย์ทจี่ ะไปเรียน
โรงเรียนเหล่ำนั้นได้จริงก็ตำม และเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่ยัง
สำมำรถด�ำเนินกำรสอนได้โดยไม่ต้องถูกยุบตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
“เรำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ทผี่ สมผสำนกัน กำรเรียนรู้แนวใหม่
ท�ำให้เด็กกล้ำคิด รู้จักวิธีกำรน�ำเสนอ และท�ำงำนได้อย่ำง
มีค วำมสุ ข แต่ ใ นขณะเดีย วกัน ครู ก็ต ้ อ งเน้ น วิช ำกำรด้ ว ย
หลั ง จำกลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เรี ย นรู ้ ครู ต ้ อ งกลั บ มำสรุ ป ถึ ง ควำม
เชื่อมโยงกับวิชำต่ำงๆ ไม่ใช่ว่ำพำเด็กไปตะลอนๆ แล้วคะแนน
โอเน็ตตกหรือนักเรียนสอบเรียนต่อที่ไหนไม่ได้หรืออ่ำนเขียน
ไม่คล่อง แบบนั้นก็ไม่ได้” ครูศรีนวลกล่ำว

เมื่อปี 2540 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งกระทบ
ต่อธุรกิจทัง้ รำยใหญ่และรำยย่อยในวงกว้ำง รวมถึงอุตสำหกรรม
ในเครือปูนซิเมนต์ไทยด้วย เมือ่ เครือ่ งจักรไม่สำมำรถเดินก�ำลัง
กำรผลิตได้เต็มที่ องค์กรจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกำสด้วยกำร
สร้ำงแนวทำงกำรเรียนรู้แบบใหม่ๆ ที่แตกต่ำงไปจำกกำรจัด
อบรมให้ควำมรู้ แต่เน้นให้บุคลำกรพัฒนำกระบวนกำรคิด
สำมำรถแก้ปัญหำเป็นและมีควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึง
ถึงกำรเรียนรู้ที่ตนสนใจ
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปตำมแนวคิดกำรสร้ำง
วินยั 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
เรียนรูใ้ นลักษณะของค่ำยระยะยำว 2 เดือนให้กบั บุคลำกรจำก
หลำกหลำยส่วนงำนและหลำกหลำยต�ำแหน่ง รุ่นละประมำณ
14 คนมำกินอยู่และเรียนรู้ชีวิตร่วมกัน เริ่มต้นด้วยกำรปฏิบัติ
ธรรมประมำณ 5-7 วัน เพื่อละลำยอัตตำของตนลง และปรับ
โหมดจำกกำรท�ำงำนมำสู่โหมดกำรเรียนรู้และโหมดกำรใช้ชวี ติ
นอกจำกนี้ ยั ง มี ก ระบวนกำรเรี ย นรู ้ กั บ ชุ ม ชนและปรำชญ์
ชำวบ้ำน เพื่อเปิดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ให้กว้ำงไกลกว่ำ
ห้องอบรมหรือสถำนประกอบกำร
กระบวนกำรที่ เ ป็ น หั ว ใจของกำรอบรมคื อ กำรเรี ย นรู ้ แ บบ
Project-based Learning ซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลำ
ประมำณ 1 เดือน บุคลำกรจะได้เรียนรู้กระบวนกำรกำรคิด
(Plan) กำรลงมือท�ำ (Do) กำรทบทวนควำมคิด (Check) และ
กำรปรับปรุงพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น (Action) หรือเรียกว่ำวงจร
PDCA
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ธรรมจักร แสงทอง ผูจ้ ดั กำรศูนย์กำรเรียนรูก้ ล่ำวว่ำ “ผูเ้ ข้ำร่วม
อบรมสำมำรถสร้ ำ งสรรค์ โ ครงงำนได้ ต ำมที่ ต นเองสนใจ
บำงคนท�ำบ่อเลี้ยงปลำดุกโดยน�ำน�้ำจำกระบบปรับอำกำศมำใช้
หลำยคนอำจจะมองว่ำนีไ่ ม่เห็นจะเกีย่ วกับกำรท�ำงำน แต่จริงๆ
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�ำเร็จคือผูบ้ ริหำรทีม่ คี วำมเข้ำใจและสนับสนุนให้
กิจกรรมค่ำยสำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนือ่ ง นอกจำกนีเ้ มือ่
ผู้ผ่ำนกำรอบรมกลับไปอยู่ในสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนตำม
ต�ำแหน่งและหน้ำทีข่ องตน ก็ยงั ได้รบั โอกำสจำกผู้บงั คับบัญชำ
ในกำรน� ำ เสนอควำมคิ ด เห็ น หรื อ นวั ต กรรมใหม่ ๆ ท� ำ ให้
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เอกสำร ดรุณสิกขำลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ (Constructionism) โดย
โรงเรียนดรุณสิกขำลัย จัดท�ำเนือ่ งในโอกำสครบรอบ 50
ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ปี 2554
ห้องเรียน Constructionism เว็บไซต์ https://sites.
google.com/site/hxngreiynkhruhaemm

ภำพจำก

เอกสำร ดรุณสิกขำลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้
เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ (Constructionism) โดย
โรงเรียนดรุณสิกขำลัย จัดท�ำเนือ่ งในโอกำสครบรอบ 50
ปี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ปี 2554
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำร http://www.manager.
co.th
เฟซบุ๊คโรงเรียนบ้ำนสันก�ำแพง https://www.facebook.
com/bskonline/
เฟซบุ๊คโรงเรียนบ้ำนสำมขำ https://www.facebook.
com/BanSamkhaSchool/

พวกเขำสำมำรถน�ำทักษะกระบวนกำรคิดทีไ่ ด้รบั จำกกำรอบรม
มำใช้ในชีวิตกำรท�ำงำนได้
ทุกวันนี้ค�ำว่ำ ‘OK, do it’ จึงกลำยเป็นแนวคิดหลักในกำร
ท�ำงำน หมำยควำมว่ำถ้ำหำกมีกำรเสนองำนใหม่ๆ ที่ปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรำยต่อองค์กรหรือผู้อื่น ก็สำมำรถอนุมัติให้ท�ำได้
โดยยังไม่จ�ำเป็นต้องคิดถึงผลก�ำไรขำดทุนเป็นตัวตั้ง
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สัพเพเหระสนทนา

[MISCELLANEOUS TALK]

เมื่อคุณคิดแล้ว
คุณพูดไม่ได้
คุณจะเรียนไปท�ำไม
งั้นก็ท่องตำม
ที่เขำว่ำมำก็พอ
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นักเ(ก)รียนวิพากษ์...
โรงเรียนและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ในสังคมไทย
พริษฐ์ ชิวำรักษ์

สั ง คมไทยชอบพรำ่ า พู ด ถึ ง ความสำ า คั ญ ของเยาวชน แต่ ร ะบบโรงเรี ย นและวิ ถี วั ฒ นธรรม
แบบอุปถัมภ์กลับสร้างเงือ่ นไขหรือสิง่ แวดล้อมทีจ่ าำ กัดและทำาลายความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา
บ่อยครัง้ ทีเ่ ยาวชนพยายามสะท้อนถึงความเจ็บปวดและอุปสรรคทีพ่ วกเขาต้องเผชิญ ก็ดเู หมือน
ว่าผู้ใหญ่อาจ “ได้ยิน” แต่ไม่เคย “รับฟัง” กระทั่ง...เด็กนักเรียน ม.ปลายคนหนึ่ง กล้าที่จะลุกขึน้
มาส่งเสียงผ่านตัวอักษรไม่กี่ตัวบนกระดาษไม่กี่แผ่น นั่นถึงกับทำาให้ผู้ใหญ่ที่มีบทบาทแถวหน้า
ของประเทศต้องตกใจ! (แล้วสุดท้ายก็ยังไม่ยอมฟังเด็กอยู่นั่นเอง!!)
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โรงเรียนไม่ใช่ท่ขี องกำรแสวงหำควำมรู้
ไม่ใช่ท่ขี องกำรสร้ำงสรรค์
มันเป็นที่ของกำรบังคับให้ท�ำ บังคับให้เชื่อ
คิ ด อย่ า งไรกั บ ค� า พู ด ที่ ว ่ า เด็ ก รุ ่ น ใหม่ ไ ม่ ค ่ อ ย
รักการอ่าน
ผมคิดว่ำเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้มำกกว่ำคนรุ่นก่อนด้วยซ�้ำ เพรำะ
มีทรัพยำกรที่ท�ำให้คนรุ่นใหม่มีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลได้มำกกว่ำ
จึงเรียนรู้ได้มำกกว่ำ ก่อนหน้ำนี้เวลำเรำจะอ่ำนอะไรก็ต้องไป
ห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดสมัยก่อนคงไม่มีแนวคิดเรื่องกำรจัด
สภำพแวดล้อมให้น่ำอ่ำน สมัยนีเ้ รำไม่จำ� เป็นต้องออกจำกบ้ำน
ไปหำควำมรู้ที่ห้องสมุดแล้ว แค่ปำดๆ มือถือสองสำมนำทีเรำ
ก็ได้สิ่งที่เรำอยำกรู้ แล้วกำรแข่งขันที่สูงขึ้นก็เป็นเงื่อนไขที่บีบ
ให้คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้มำกขึ้น ต้องขยำยควำมรู้ให้กว้ำง
ผมรู้สึกว่ำคนรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกันควำมรู้สูงกว่ำคนรุ่นเก่ำ คือมี
ควำมเข้ำใจในกำรเคลือ่ นไหวของข้อมูลมำกกว่ำ สังเกตนะครับ
เดีย๋ วนีเ้ รำจะไม่ค่อยเห็นคนรุ่นใหม่ส่งต่อควำมเข้ำใจผิดๆ ทำง
Line กันแล้ว ส่วนมำกจะมำจำกคุณลุงคุณป้ำ ซึ่งเรำก็โทษเขำ
ไม่ได้
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คนรุน่ ใหม่อาจจะรูก้ ว้างกว่าเพราะเข้าถึงทรัพยากร
ได้ง่ายและรวดเร็วกว่า แล้วด้านความลึกล่ะ
คุณจะไปคำดหวังให้นักเรียนนักศึกษำอำยุ 18 มีควำมรู้เท่ำ
ผู้ใหญ่อำยุ 60 ได้ยังไง มันเทียบไม่ได้ แต่สภำพสังคมในตอน
นี้ควำมลุ่มลึกอำจจะมีควำมส�ำคัญน้อยลงเมื่อเทียบกับควำม
กว้ำง ทักษะเฉพำะทำงอำจมีควำมส�ำคัญน้อยลง แต่ควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรเชื่อมโยงประเด็นจะมีควำมส�ำคัญมำกขึ้น
ผมคิดว่ำควำมรู้ที่กว้ำงขวำงมันจะน�ำพำไปสู่ควำมลุ่มลึกเอง
โดยทั่ ว ไปบรรยากาศหรื อ สภาพแวดล้ อ มของ
โรงเรียนเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้แบบกว้าง
หรือไม่
โรงเรียนไทยไม่ได้เป็นแบบนั้น ปัญหำมีสองส่วน หนึ่ง จ�ำนวน
นักเรียนที่เยอะเกินไปจนไม่ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ลอง
นึกภำพห้องเรียนห้องละ 40-50 คน แต่มีครูแค่คนเดียว

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
แบบเดิมๆ ซึง่ ถ้ำเรำเปรียบเทียบควำมสดใหม่ของนิสติ ฝึกสอน
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?

โรงเรียนต้องปรับตัวเองให้เป็นที่ที่นำ่ เข้ำมำ ยังไม่ต้องน่ำเรียน
ก็ได้ เอำแค่นำ่ เข้ำมำก็พอ ต้องเย้ำยวนใจให้นกั เรียนเข้ำมำแล้ว
เกิดกำรเรียนรู้และได้แสดงตัวตน

ปัจจุบันก็มีโรงเรียนทางเลือกหลายแห่งที่พยายาม
จะแก้ปัญหาพวกนี้
ก็ได้ แต่เรำก็ต้องยอมรับก่อนว่ำโรงเรียนทำงเลือกมันไม่ใช่
โรงเรียนส�ำหรับสำธำรณชน ไม่ใช่ทกุ คนทีม่ ปี ญ
ั ญำจ่ำยค่ำเทอม
เป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อเข้ำโรงเรียนทำงเลือก มันอำจจะตอบ
โจทย์เรื่องกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ แต่มันก็ยังไม่สำมำรถตอบ
โจทย์อะไรบำงอย่ำงที่มีอยู่และใหญ่โตกว่ำได้
ควรจะเริ่มแก้ปัญหาที่ตรงไหน
ไปเริ่ ม ที่ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง คงจะยำก คื อ มั น เป็ น วงจรอุ บ ำทว์
มันต้องขยับไปทีละก้ำวจำกหลำยๆ จุด เริ่มจำกจุดที่ท�ำได้ แต่
ว่ำสุดท้ำยมันต้องค่อยๆ เดินไปทีละจุด ไม่สำมำรถที่จะตั้งสิ่ง
หนึ่งไว้นิ่งๆ แล้วรอให้อีกสิ่งหนึ่งเดินไป
ขยั บ มามองภาพในระดั บ ที่ ใ หญ่ ขึ้ น สั ง คมไทย
มี บ รรยากาศหรื อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เรียนรู้บ้างไหม
สังคมไทยไม่ได้ให้คณ
ุ ค่ำกับปัจเจก สองสิง่ ทีจ่ ะต้องเอำออกไป
ก็คือ วัฒนธรรมห้ำมคิดกับวัฒนธรรมอุปถัมภ์ ในสังคมไทย
มีข้อห้ำมมำกเกินไป ห้ำมคิดนู่นห้ำมคิดนี่ บำงทีก็ห้ำมพูดนู่น
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ห้ำมพูดนี่ ผมรู้สึกว่ำเรื่องนี้อันตรำย เพรำะเมื่อคุณคิดแล้ว
คุณพูดไม่ได้ คุณจะเรียนไปท�ำไม งั้นก็ท่องตำมที่เขำว่ำมำ
ก็พอ ถ้ำเปลี่ยนตรงนี้ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเปลี่ยน
ทุกอย่ำง ส่วนอันตรำยของวัฒนธรรมอุปถัมภ์ก็คือ คนไม่
ต้องคิดเป็นหรือมีควำมรู้มำกนักก็ได้ในสังคมที่พึ่งพำอ�ำนำจ
แค่รจู้ กั แอบอิงใกล้ชดิ รับใช้คนมีอำ� นำจทีค่ อยอุปถัมภ์กอ็ ยูร่ อด
ได้สบำย ดังนั้นสังคมกำรเรียนรู้ไม่ทำงเกิดขึ้นได้จริงตรำบใด
ที่ระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู่

ท�าไมระบบอุปถัมภ์ถึงยังด�ารงอยู่ ได้ ในสังคมไทย
ทัง้ ๆ ที่ใครต่อใครก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาทีก่ ระทบต่อ
การเรียนรู้
ถ้ำมองสังคมเป็นขนมเค้กก้อนหนึ่ง ทุกคนไม่ได้เป็นเจ้ำของ
เท่ำกัน ทุกคนไม่เสมอกัน ดังนั้นคนที่ได้ส่วนแบ่งมำน้อย
ก็พยำยำมจะเข้ำหำคนที่ได้ส่วนแบ่งมำกเผื่อเขำจะแบ่งให้
แล้วผมรู้สึกว่ำอ�ำนำจในกำรช่วงชิงหรืออ�ำนำจในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของตัวเองมันก็ไม่เท่ำกันอีก คือคนที่ได้ส่วนแบ่ง
น้ อ ยก็ ไ ม่ มี พ ลั ง ในกำรลุ ก ขึ้ น มำโวยวำยว่ ำ ฉั น ได้ ส ่ ว นแบ่ ง
มำน้อย ท�ำไมไม่เอำมำให้ฉันเพิ่ม
ท�าอย่างไรถึงจะลดอ�านาจของคนที่มีอ�านาจมาก
และเพิ่มอ�านาจของคนที่มีอ�านาจน้อย
คนที่มีอ�ำนำจน้อยก็อุปมำเหมือนหยดน�้ำในมหำสมุทร แต่ละ
คนเป็นหยดน�้ำซึ่งเมื่อรวมตัวกันจะเป็นมหำสมุทรและคว�่ำเรือ
ได้ ผมคิดว่ำจะต้องมีแพลตฟอร์ม (Platform) ให้คนเล็กๆ
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สำมำรถเชื่อมร้อยกันและได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนมำกขึ้น ทุกอย่ำง
ไม่ได้มำจำกฟ้ำ กำรจะไปคำดหวังให้คนมีอ�ำนำจปรับตัวเอง
แล้วเปิดพื้นที่ให้คงจะไม่ได้ เรำไม่อำจคำดหวังจำกคนที่เป็น
เรือ เรำอำจจะคำดหวังจำกคนที่เป็นหยดน�้ำได้มำกกว่ำ
เด็กโดนผู้ใหญ่กดขี่ก็เพรำะถูกมองว่ำเป็นเด็กท�ำอะไรไม่ได้
มันก็มีทำงออกอยู่ แล้วแต่ว่ำจะเลือกอะไร ถ้ำเรำถูกมองว่ำท�ำ
ไม่ได้ ก็พิสูจน์สิว่ำเรำท�ำได้ นั่นก็เป็นทำงเลือกหนึ่ง กำรที่
เยำวชนลุกขึ้นมำเรียกร้องหรือเคลื่อนไหวเพื่ออะไรบำงอย่ำง
เป็นสิ่งที่ดี แต่อำจเป็นประเด็นเฉพำะ ระยะสั้น ไม่ใช่กรณี
ที่เป็นเรื่องระยะยำว อย่ำงเช่น กรณีที่เนติวิทย์ (-เนติวิทย์
โชติภัทร์ไพศำล อดีตแกนน�ำนักเรียนนักเคลื่อนไหวทำงสังคม
ปั จ จุ บั น เป็ น นิ สิ ต จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย ) ตั้ ง สมำพั น ธ์
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

เพนกวิ้นเพิ่งอายุ 18 รู้สึกกดดันไหมภายใต้ระบบ
สังคมวัฒนธรรรมแบบไทยๆ
ก่อนหน้ำนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกกดดันมำก คือกดดันในระดับปกติ
แบบชินชำไปแล้ว แต่มีอยู่วันหนึ่งหน่วยงำนด้ำนนโยบำย
กำรศึกษำเชิญผมและเพื่อนไปประชุมเพื่อให้ควำมเห็น แต่เขำ
กลับใช้เพื่อนผมไปเขียนกระดำนไปหยิบนู่นหยิบนี่ให้ เพรำะ
เขำมองเรำเป็นเด็กนักเรียน และยังพูดอีกว่ำขอบคุณที่มำวันนี้
เป็นสีสันให้กับวงมำกๆ มันเหมือนตบหน้ำเรำ เรำจึงเข้ำใจว่ำ
ท�ำไมงำนเยำวชนในประเทศนี้ถึงเดินหน้ำไปได้ยำกนัก เพรำะ
ผู้ใหญ่ที่ถืออ�ำนำจยังมองและปฏิบัติกับเยำวชนแบบนี้

มองแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ในสังคมไทยปัจจุบันนี้
อย่างไร

โรงเรียนและแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ รวมถึงห้องสมุดและพิพธิ ภัณฑ์
มักท�ำตัวเฉื่อยชำ คือมองว่ำควำมรู้อยู่ที่นี่นะ คนจะเข้ำหรือ
ไม่เข้ำก็แล้วแต่ แต่ลืมไปว่ำคุณมีพันธกิจในกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้หรือให้กำรศึกษำแก่ผู้คน พวกคุณไม่ได้เป็นแค่แหล่ง

ทรัพยำกร แหล่งเรียนรู้เหล่ำนี้กุมควำมรู้ไว้กับตัวจนลืมไปว่ำ
จริงๆ แล้วในโลกเวลำนี้ ใครๆ ก็สร้ำงควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
แล้ว
พิพิธภัณฑ์บำงแห่งท�ำไว้ดีมำก ผมเป็นคนล�ำปำง ที่นั่นมี
หอปูมละกอน ผมชอบมำกเลยนะ เนือ้ หำชวนให้ตงั้ ค�ำถำมและ
จัดนิทรรศกำรถำวรได้ดี แล้วก็มีประวัติศำสตร์ของสำมัญชน
แต่ปัญหำก็คือไม่มีกิจกรรมอะไรเลย รอให้คนเข้ำมำหำ แล้ว
ผลก็ออกมำว่ำมีคนเข้ำไปใช้บริกำรวันละไม่กี่คน

มีอะไรอยากฝากถึงทีเคพาร์คบ้าง
ทีเคพำร์คเป็นแหล่งเรียนรู้ทดี่ ี ตอนเด็กๆ เวลำได้เข้ำกรุงเทพฯ
ผมก็ จ ะไปที่ นั่ น แต่ เ พลงที่ ผ มเคยฟั ง เมื่ อ อำยุ 6-7 ขวบ
ตอนนี้ก็ยังมีให้ฟังอยู่แค่นั้น ส่วนกิจกรรมที่จัดก็ไม่ได้เน้นที่
วัยรุ่นเท่ำไหร่ เอนไปทำงกิจกรรมส�ำหรับเด็กมำกกว่ำ แล้วยิ่ง
ปัจจุบนั เกิด space ประเภทร้ำนให้นงั่ อ่ำนหนังสือขึน้ มำจ�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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จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย
คำตอบอยู่ที่...ห้องเรียน
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ในขณะที่ ทั่ ว โลกกำ า ลั ง พู ด ถึ ง การศึ ก ษาศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง ว่ า ด้ ว ยการปลู ก ฝั ง ทั ก ษะความรู ้ เ พื่ อ
เตรียมพร้อมให้เยาวชนสามารถรับมือกับความท้าทายอันเกิดมาจากความซับซ้อนของสังคมและปัญหา
ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน ระบบการศึกษาไทยยังคงประสบกับวิกฤติที่แก้ไม่ตก การวัดประเมินผล
ทางการศึกษาด้วยมาตรวัดต่างๆ พบว่านักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์การเรียนตำ่าอยู่ในระดับรั้งท้ายของ
การจัดอันดับนานาชาติ อีกทั้งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามโลกาภิวัตน์
ไม่ว่าจะจับไปที่จุดใดก็ดูเหมือนจะพบแต่ปัญหา ถ้าเช่นนั้นแล้วความหวังที่จะออกจากวังวนดังกล่าว
มีหรือไม่ คืออะไร?

โลกการเรียนการสอนก�าลังเปลี่ยนไป
แล้วไทยล่ะ?

ญี่ปุ่นเป็นชำติแรกๆ ของโลกที่มองเห็นจุดอ่อนของกำร
เรียนกำรสอนในชั้นเรียนที่เน้นเนื้อหำสำระวิชำ และ
เริม่ เปลีย่ นแปลงไปสูก่ ำรสอนซึง่ เน้นทีก่ ระบวนกำรคิดของ
นั ก เรี ย น เริ่ ม ตั้ ง แต่ ช ่ ว งหลั ง สงครำมโลกครั้ ง ที่ ส อง
เป็นต้นมำ เมือ่ ญีป่ นุ่ จ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนำคุณภำพทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อเข้ำสู่สังคมอุตสำหกรรมด้วยทรัพยำกรที่มีอยู่

อย่ำงจ�ำกัด หลักสูตรทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ได้
ก�ำหนดเรื่องกำรสอนทักษะกำรคิดไว้อย่ำงชัดเจน ก่อน
หน้ำทีท่ วั่ โลกจะเกิดควำมตืน่ ตัวในประเด็นดังกล่ำวเกือบ
50 ปี แม้แต่ในรำยวิชำคณิตศำสตร์ซึ่งดูเหมือนศำสตร์ที่
มีค�ำตอบถูกผิดไว้อย่ำงตำยตัว ก็ยังสอนให้เด็กนักเรียน
พัฒนำกระบวนกำรคิดในเชิงตรรกะ (Mathematical
Thinking) ไม่ใช่กำรสอนค�ำนวณเพื่อหำผลลัพธ์สุดท้ำย
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กำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรคิด หรือ “กระบวนทัศน์
ใหม่ของกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน” เริม่ ปรำกฏให้เห็นจำก
ฝั่งยุโรป ดังเช่นที่เนเธอร์แลนด์ ฮังกำรี จำกนั้นจึงข้ำมฝั่งมำยัง
อเมริกำ ส่วนสิงคโปร์เพิ่งเริ่มต้นปรับชั้นเรียนเมื่อหลังปี 2000
แต่ก็มีกำรพลิกโฉมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบันทั้งญี่ปุ่น
สิงคโปร์ ฟินแลนด์ เกำหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน ฯลฯ ล้วนตกผลึก
ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบไม่เน้นกำรท่องจ�ำ
จนเกิดเป็นต�ำรำและคู่มือครูที่มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
กลำยเป็นผู้น�ำด้ำนกำรศึกษำที่ทั่วโลกอยำกด�ำเนินรอยตำม

“กำรแก้ไขปัญหำกำรศึกษำ เรำต้องปักหมุดไปที่โรงเรียน แต่
ให้ครูทำ� งำนฝ่ำยเดียวไม่ได้ ผู้อำ� นวยกำรโรงเรียนจะต้องมำนัง่
หัวโต๊ะทุกสัปดำห์ดว้ ย เพือ่ มำวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกับครู ให้
ครูน�ำเสนอแผนกำรสอนเป็นรำยคำบแล้วมำร่วมกันสะท้อน
ควำมเห็น (Reflection) ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนต้องท�ำหน้ำที่
ศึกษำนิเทศก์ร่วมกับครูช�ำนำญกำร ครูเชี่ยวชำญ ก่อนเปิด
ภำคเรียนก็ต้องร่วมกันวำงแผน ครูห้ำมท�ำงำนคนเดียว ครู
ป.1-ป.3 ต้องจัดเป็นทีมเดียวกัน ป.4-ป.6 อีกทีมหนึ่ง เพรำะ
กำรท�ำงำนคนเดียวท�ำให้เกิดนวัตกรรมไม่ได้

“ถ้ำกำรศึกษำไทยยังไม่เปลี่ยน คนจะขำดควำมสำมำรถในกำร
คิดเชิงแก้ไขปัญหำ เอำผลมำเป็นเหตุเอำเหตุมำเป็นผล มั่ว
ไปหมด ระบบกำรศึกษำของหลำยประเทศทั่วโลกก�ำลังติดอยู่
ในกับดักแบบเดียวกันนี้ แนวโน้มควำมเคลื่อนไหวเพื่อกำร
เปลีย่ นแปลงจึงมุ่งไปทีก่ ำรสอนด้วยวิธแี ก้ไขปัญหำ (Problem
Solving Approach) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดและ
สำมำรถแก้ปัญหำด้วยตนเอง”

ทุกวันนี้ แต่ละโรงเรียนต่ำงคนก็ต่ำงอยู่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกัน
ผู ้ อ� ำ นวยกำรก็ วิ่ ง ไปเขตไปนู ่ น ไปนี่ ศึ ก ษำนิ เ ทศก์ ที่ มี ก ว่ ำ
สีพ่ นั คนก็มกั จะอยูต่ ำมเขตคอยท�ำงำนส่งกระทรวง เขำไม่คอ่ ย
ลงไปโรงเรียนอยู่แล้ว ครูจึงยังไม่มีวิธีกำรสอนที่ดีและไม่มี
กระบวนกำรปรับปรุงกำรท�ำงำน”

เปลี่ยน ‘วัฒนธรรมอ�านาจ’ ในห้องเรียน

ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำมักจะถูกเชื่อมโยงไปยังบทบำทและ
คุณภำพของครูผู้สอน แต่ทัศนะเช่นนี้กลับจะท�ำให้ครูตกเป็น
จ�ำเลยของสังคม ซึ่งไม่ใช่หนทำงที่น�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
แน่นอนว่ำจุดเปลีย่ นของปัญหำนีอ้ ยูท่ กี่ ำรเปลีย่ นแปลงในระดับ
ห้องเรียน แต่จะต้องมองชั้นเรียนในฐำนะที่เป็นชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community-PLC)
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นอกเหนือจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรท�ำงำนของครู ให้มี
กำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงต่อเนือ่ งแล้ว วัฒนธรรมเชิงอ�ำนำจระหว่ำงครูกบั
ศิษย์ก็ต้องเปลี่ยนแปลง
“ห้องเรียนไทยไม่เคยให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
เวลำครูโยนค�ำถำมแล้วนักเรียนแสดงควำมคิดเห็นกลับมำ ครู
บำงคนบอกว่ำรับไม่ได้ ควำมคิดแบบนั้นผิด เขำจะผิดได้
ยังไงล่ะเพรำะเขำยังไม่ได้ให้เหตุผลเลย ถ้ำอย่ำงนั้นแปลว่ำ

ควำมคิดของทุกคนควรจะถูก เพรำะมันคือกำร
ยอมรับควำมมีเหตุผลของเขำ ซึง่ เท่ำกับยอมรับ
ควำมเป็นคน ถ้ำคุณปฏิเสธควำมคิดของเขำก็
แปลว่ำคุณปฏิเสธควำมเป็นคนของเขำด้วย”
ห้องเรียนที่ดีจึงเป็นพื้นที่ที่นักเรียนได้พูด ได้
แสดงควำมคิดเห็น และมีโอกำสท�ำงำนเป็นกลุม่
เพื่อแก้ไขปัญหำที่ตั้งขึ้นมำเป็นโจทย์ ชั้นเรียนที่
ครู เ ป็ น ผู ้ กุ ม บทบำทในกำรพู ด มำกกว่ ำ 50
เปอร์เซ็นต์ของคำบเรียนไม่มวี นั น�ำนักเรียนไปสู่
กำรแก้ปัญหำ ครูจึงต้องรู้จัก “เอำเทปปิดปำก
ตัวเองไว้” เปลีย่ นบทบำทเป็นผูส้ งั เกตห้องเรียน
แล้วคอยจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น

จุดอ่อนของการบริหาร
การศึกษาแบบรวมศูนย์

ระบบกำรบริหำรแบบรำชกำรทีค่ รอบง�ำโรงเรียน
อยู ่ เ ป็ น อีก หนึ่ง ปั จ จัย ที่ส ่ ง ผลกระทบต่ อ กำร
บริหำรกำรศึกษำ กำรที่ส่วนกลำงไม่ได้กระจำย
อ�ำนำจกำรบริหำรที่แท้จริงลงไปยังพื้นที่นับเป็น
อุปสรรคในกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำ ซึ่ง
หำกเปรี ย บเที ย บกั บ หลำยประเทศที่ ป ระสบ
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ควำมส�ำเร็จในกำรปฏิรปู กำรศึกษำจะพบว่ำไม่ได้เป็นระบบแบบ
รวมศูนย์

ตัวอย่างการสอนให้ ‘คิด’
9+4 เท่ากับเท่าไหร่?
“ครูสอนว่ำ 9+4 ต้องเป็น 13 ถ้ำเป็นอย่ำงอื่นคือผิด แต่
ส�ำหรับเด็ก 6 ขวบหรือ ป.1 ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้มัน
เป็นนำมธรรมสูงมำก ผมเคยพิสูจน์กับเด็กในโรงเรียน
ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ถำมเด็กว่ำ ใครคิดว่ำ 9+4 ได้มำกกว่ำ
10 มีเด็กเพียงไม่กคี่ นทีย่ กมือ เพรำะเด็กรู้จกั เลขแค่ 1 ถึง
10 แต่ครูก็พยำยำมบีบคอให้เขำรู้ เท่ำกับข้ำมขั้นตอนไป
เด็กก็เลยไม่เข้ำใจคุณค่ำของระบบฮินดูอำรบิกซึ่งมีเลขอยู่
10 ตัว
9

+

4

10

9

3

13

+

4

3

10

13

แต่ถำ้ แยกจ�ำนวนมำตัวหนึง่ มำผสมกันให้ได้ 10 กรณีนคี้ อื
แยก 1 มำจำก 4 ก็จะกลำยเป็น 10 และ 3 เด็กจะท้ำทำย
วิธีคิดของตัวเอง อำจจะเอำ 6 มำจำก 9 แล้วไปผสม เด็ก
ก็จะได้เรื่อง How to ซึ่งไปไกลกว่ำเรื่องกำรค�ำนวณ แต่
ขยำยไปเกี่ยวข้องกับทักษะในกำรคิด”
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“เรำมีควำมพยำยำมในกำรวำงรำกฐำนด้ำนกำรศึกษำมำตั้งแต่
สมัยรัชกำลที่ 5 และนับแต่นนั้ มำโรงเรียนของเรำไม่เคยเปลีย่ น
เพรำะเรำฝึกโรงเรียนให้เป็นระบบรำชกำร กลไกทีบ่ ริหำรจัดกำร
ก็เป็นระบบรำชกำร และเป้ำหมำยก็เป็นไปเพื่อรำชกำร มันจึง
มีปัญหำ ที่ญี่ปุ่นใครก็สั่งให้ครูออกไปท�ำงำนอย่ำงอื่นนอก
โรงเรียนไม่ได้ แต่ของเรำผู้อ�ำนวยกำรสั่งงดกำรเรียนกำรสอน
เพือ่ ไปท�ำงำนอย่ำงอืน่ นอกโรงเรียนได้ และส่วนกลำงก็สำมำรถ
ดึงครูออกจำกห้องเรียนไปอบรมอะไรต่อมิอะไรได้เต็มไปหมด”
นอกจำกนั้น นโยบำยกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำย
ของฝ่ำยกำรเมือง ท�ำให้กำรพัฒนำกำรศึกษำไทยขำดทัง้ ทิศทำง
ทีช่ ดั เจนและควำมต่อเนือ่ งในระดับปฏิบตั ิ ดังนัน้ จึงควรมีกำร
บัญญัติกฎหมำยควบคุมดังเช่นที่เกำหลีใต้ก�ำหนดไม่ให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลำงภำยใน 7 ปี ญี่ปุ่นก�ำหนด
มิให้เปลี่ยนแปลงไว้ถึง 10 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐำนในกำร
ปรับใช้กบั หลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรระดับผูเ้ รียน ก็จะ
ท�ำให้เกิดควำมต่อเนื่องและสำมำรถวัดประเมินผลได้จริง

สถาบันผลิตครู แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคณะครุศำสตร์และคณะศึกษำศำสตร์
ที่ขึ้นทะเบียนกับคุรุสภำประมำณ 80 แห่ง เมื่อนับรวมสถำบัน
อุดมศึกษำเอกชนเข้ำไปด้วยจะมีสถำบันผลิตบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำประมำณ 150 แห่ง คิดเป็นจ�ำนวนครูที่ป้อนเข้ำสู่ระบบ

ถึงปีละกว่ำ 50,000 คน หำกสถำบันผลิตครูเอำจริงเอำจังด้ำน
คุณภำพและมำตรฐำน และปลูกฝังกระบวนทัศน์ใหม่ทำงกำร
ศึกษำให้กับบัณฑิต แน่นอนว่ำจะเป็นควำมหวังในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรศึกษำไทยได้
“คณะครุศำสตร์หรือศึกษำศำสตร์ทั้งประเทศไม่ได้ตระหนัก
ตรงนี้ หลักสูตรฝึกหัดครูไม่ได้ให้เครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นและยังเน้น
กำรสอนเนื้อหำอยู่เหมือนเดิม ...ผมไม่เห็นด้วยเรื่องเรียนจบ
หลักสูตร 5 ปีแล้วทุกคนสำมำรถได้ใบประกอบวิชำชีพครูทนั ที
ทั้งๆ ที่ทั่วโลกกำรได้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพไม่ได้เกี่ยวกับ
หลักสูตรเลย แต่ทุกคนต้องผ่ำนกระบวนกำรสอบเพื่อวัด
คุณภำพอีกครั้ง คนที่จบสำขำอื่นแล้วอยำกมำเป็นครูก็มีสิทธิ
รับกำรอบรมและสอบเป็นครูได้ บำงประเทศในบำงสำขำวิชำ
เขำถึงกับก�ำหนดว่ำถ้ำบัณฑิตสอบใบประกอบวิชำชีพได้ไม่ถึง
25% สถำบันนั้นจะต้องถูกยุบ แต่วิชำชีพครูของบ้ำนเรำ
บำงมหำวิทยำลัยอำจสอบไม่ได้เลย แต่ก็ยังอยู่ในสนำมได้
เพรำะคุณเปิดหลักสูตร 5 ปี เรียกว่ำมีคนมำเดินเข้ำออกให้ครบ
5 ปีแล้วก็แจกตั๋วไปคนละใบ เพรำะฉะนั้นกำรให้ใบประกอบ
วิชำชีพครูของไทยจึงไม่ make sense”

ข้อเสนอต่อประเด็นนี้คือ สถำบันผลิตครูควรจะเข้ำไปมีส่วน
ช่วยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน นั่นคือให้สถำบัน
อุดมศึกษำวำงแผนกำรผลิตครูร่วมกับจังหวัด เพื่อให้จ�ำนวน
ครูแต่ละสำขำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของพืน้ ที่ และน�ำเอำ
กระบวนทัศน์ใหม่เข้ำไปใช้กับกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน
พร้อมกันนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรฝึกหัดครูจำกเดิมซึ่ง
กำรเรียน 4 ปีแรกไม่ได้เน้นภำคปฏิบัติ ให้มีโอกำสร่วมปฏิบัติ
งำนจริงกับครูในโรงเรียนตั้งแต่เข้ำศึกษำชั้นปีที่ 1
“ถ้ำระดมก�ำลังของสถำบันผลิตครูทมี่ อี ยูล่ งไปทีช่ น้ั เรียนได้หมด
กำรศึกษำของเรำจะไปได้เร็วกว่ำประเทศรอบๆ ข้ำง ทัง้ ประเทศ
เรำมีโรงเรียนประมำณสำมหมืน่ โรง เฉลีย่ แล้วให้แต่ละสถำบันฯ
ไปดูแลรับผิดชอบแห่งละ 200 โรง ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ ผมเชื่อว่ำ
แค่ 5 ปีก็เห็นหน้ำเห็นหลังแล้ว เรำมีคนที่สำมำรถเข้ำไปช่วย
มำกมำยแต่เรำพัฒนำไม่เป็น... ถำมว่ำท้อไหมทีไ่ ม่คอ่ ยเห็นกำร
ศึกษำไทยเปลี่ยนแปลง ผมไม่ท้อเพรำะรู้ว่ำเรำท�ำไม่ถูกทำง
เฉยๆ แต่ถ้ำท�ำถูกทำง ทุกอย่ำงจะเปลี่ยน”

ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ครูผ้ปู ฏิวตั ชิ นั้ เรียนคณิตศำสตร์แนวใหม่ 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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Constructionism
ทฤษฎีการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ท้าทายระบบการศึกษาไทย
ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์

ความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับความรู้ ผู้สอน ผู้เรียน ห้องเรียน และวิธีการเรียนรู้ ล้วนมีทฤษฎีและแนวคิดทาง
การศึกษาซ่อนอยู่เบื้องหลัง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นคือรูปธรรมของความเชื่อหรือแนวความคิด
เหล่านั้น หากต้องการแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน จึงต้องขุดลึกลงไป
เปลี่ยนกระบวนทัศน์เดิมอันผิดรูป ซึ่งเป็นเสมือนสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขานำ้าแข็งอันเป็นฐานรากของปัญหาทีแ่ ท้จริง

จุดเริ่มต้น Constructionism
ในประเทศไทย

เมื่อปี 2539 ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไทยเริ่มปรับตัวเข้ำสู่ยุคโลกำภิวัตน์และสำรสนเทศ ได้เกิดวงเสวนำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ว่ ำ ด้ ว ยปั ญ หำกำรศึ ก ษำ และทั ก ษะกำรใช้ เ ทคโนโลยี กั บ
บุคลิกลักษณะนักเรียนไทยที่ไม่กล้ำถำม ไม่กล้ำคิด ไม่กล้ำ
แสดงออก โดยมีนักวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำและบุคลำกรจำก
ภำคเอกชนเข้ำร่วมหลำยท่ำน อำทิ ดร.พำรณ อิศรเสนำ
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ณ อยุธยำ และ ดร.คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ
สืบเนื่องจำกงำนเสวนำดังกล่ำวได้มีกำรเชิญนักกำรศึกษำ
สำยปั ญ ญำนิย ม ซีมัว ร์ แพเพิร ์ ต (Seymour Papert)
จำกมหำวิทยำลัย MIT ให้เดินทำงมำเยี่ยมชมโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงหลำยแห่งและร่วมวิเครำะห์ปัญหำกำรศึกษำของไทย
นับจำกนั้นเป็นต้นมำทฤษฎีกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วย
ปัญญำ (Constructionism) จึงได้เข้ำมำเผยแพร่ทดลองใช้
ในเมืองไทย

กำรกล่อมให้คนเชื่อ
อย่ำงนั้นอย่ำงนี้
เป็นสิ่งที่บั่นทอน
ศักยภำพคนอย่ำงมหำศำล

235

ถ้ำคุณไม่ลงมือท�ำคุณจะรู้ได้อย่ำงไร ถ้ำท�ำไม่ได้กล็ องดูลองถำมคนอื่นสิ
อย่ำนั่งอยู่เฉยๆ จบด็อกเตอร์จะไปรู้อะไรนักหนำ
คนอื่นอำจจะรู้มำกกว่ำเรำก็ได้
“สิ่งที่ ซีมัวร์ แพเพิร์ต มองเห็นก็คือโรงเรียนของเรำเป็น
โรงเรียนส�ำหรับสอน (School for teaching) ไม่ใช่โรงเรียน
ส�ำหรับกำรเรียนรู้ (School for learning) บำงโรงเรียนมี
อุปกรณ์และเทคโนโลยีกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยครบครัน แต่มัน
ถู ก ใช้ เ พื่ อ กำรเรี ย นกำรสอนตำมหลั ก สู ต ร เด็ ก ได้ เ รี ย น
คอมพิวเตอร์แค่สัปดำห์ละ 2 ชั่วโมง เรียกว่ำดื่มน�้ำแก้วหนึ่ง
ยังไม่ทนั ดับกระหำยก็หมดเวลำแล้ว และกำรศึกษำของเรำเน้น
ไปทีก่ ำรท�ำตำม เน้นไปทีว่ ธิ กี ำรแก้ปญ
ั หำทีค่ รูกำ� หนด เด็กไม่มี
โอกำสที่จะแก้ปัญหำด้วยตัวเอง
เขำบอกว่ำทำง MIT ไม่สำมำรถจะมำชี้ได้ว่ำประเทศไทยควร
ท�ำอะไร คนไทยต้องคิดเอง สิง่ ทีค่ วรจะท�ำเรำก็ทำ� อยู่เยอะแยะ
แล้วและไม่สำมำรถละทิ้งได้ แต่เรื่องที่ไม่ควรท�ำคือท�ำไปแล้ว
ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กกล้ำคิดกล้ำแสดงออกก็ต้องเลิกเสียบ้ำง
และต้องเปลี่ยนทัศนะควำมเชื่อ (mindset) ของนักกำรศึกษำ
ไทยซึ่งมีควำมอนุรักษ์นิยมสูงพอสมควรในระดับปฏิบัติกำร”
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ประภาคารทางปัญญา

ในระยะแรกมีกำรเผยแพร่ทฤษฎี Constructionism ให้กับ
กลุม่ นักกำรศึกษำกลุม่ เล็กๆ ชือ่ ‘โครงกำรประภำคำร’ (Lighthouse Project) ซึ่งด�ำเนินงำนน�ำร่องโดยกำรจัดอบรมให้กับ
บุคลำกรของ กศน. เนื่องจำกมีกำรวิเครำะห์แล้วว่ำโรงเรียน
เป็นสถำนที่ท่ีมุ่งเน้นเรื่องกำรเรียนกำรสอน อำจไม่สำมำรถบ่ม
เพำะแนวคิดดังกล่ำวให้งอกงำมได้เท่ำที่ควร ในขณะที่ กศน.
มุ่งเน้นกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ ซึ่ง
ผู้ที่พลำดโอกำสทำงกำรศึกษำจ�ำเป็นจะต้องเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
“ผมเป็นคนหนึง่ ทีไ่ ด้เข้ำร่วมกำรอบรมที่ กศน. เชียงรำยในครัง้
นั้น ซึ่ง ซีมัวร์ แพเพิร์ต มำเป็นวิทยำกรเองร่วมกับลูกศิษย์ที่
ก�ำลังท�ำปริญญำเอก เครื่องมือที่ใช้ก็คือโปรแกรม Micro
Lego ซึ่งเป็นกำรสร้ำงหุ่นยนต์โดยป้อนค�ำสั่งเข้ำไปในชิ้นส่วน
ตั ว ต่ อ และกำรท� ำ นิ ต ยสำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Magazine)

Behaviorism – Constructivism – Constructionism
ทฤษฎีกำรศึกษำที่อยู่เบื้องหลังกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ใน
โลกนีม้ อี ยูห่ ลำยส�ำนัก ควำมแตกต่ำงของแต่ละส�ำนักอิงอยูก่ บั
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
ภำชนะทีว่ ่ำงเปล่ำ ครูซงึ่ เป็นผู้ร้จู งึ มีหน้ำทีจ่ ดั ประสบกำรณ์และ
ป้ อ นควำมรู ้ ใ ห้ ด ้ ว ยกำรกระตุ ้ น เสริ ม แรงและกำรลงโทษ
กระบวนกำรเรียนรูต้ ำมแนวคิดดังกล่ำวจึงไม่เอือ้ ต่อกำรพัฒนำ
ให้ผู้เรียนมีควำมสร้ำงสรรค์ รู้จักแก้ปัญหำ หรือพร้อมที่จะ
รับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ท�ำได้เพียงปฏิบัติงำนให้
ลุล่วงตำมวิธีกำรหรือขั้นตอนที่ถูกก�ำหนดไว้แล้ว
ภำยหลั ง ได้ เ กิ ด ส� ำ นั ก คิ ด อี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ มี แ นวคิ ด พื้ น ฐำน
แตกต่ำงออกไป นั่นคือกลุ่มปัญญำนิยม (Cognitivism) ซึ่ง
เชื่ อ ว่ ำ กำรแสดงออกของมนุ ษ ย์ เ ป็ น กระจกที่ ส ่ อ งสะท้ อ น
กระบวนกำรคิด กระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดนี้จึงมุ่งเน้น

กำรท�ำโครงงำนตำมล�ำดับขั้นตอนอย่ำงมีเหตุมีผล รวมถึง
กำรถกเถียงอภิปรำย โดยมีครูเป็นผู้ช่วยในกำรให้ค�ำแนะน�ำ
และสนับสนุนสำรสนเทศที่จ�ำเป็น ทฤษฎีกำรศึกษำในกลุ่มนี้
ได้แก่ ทฤษฎีกำรสร้ำงองค์ควำมรูด้ ว้ ยตนเอง (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
สอดคล้ อ งกับ สิ่ง ที่มีอ ยู ่ แ ล้ ว มัน ก็ง อกเป็ น ควำมรู ้ ใ หม่ ไ ด้
“สำระเบื้องลึกของ Constructionism ก็คือ คุณจะต้องมี
ควำมคิด ควำมคิดนั้นจะต้องเป็นของคุณไม่ใช่เอำควำมคิด
ของคนอื่นมำ และจะต้องมีเครื่องมือในกำรเปลี่ยนผ่ำนควำม
คิดให้เกิดเป็นโครงกำรที่เป็นรูปธรรม”

เครื่องมือเรียนรู้ของ

Constructionism
Constructionism ไม่ได้ก�ำหนดลักษณะของเครื่องมือหรือ
สื่อกำรเรียนรู้เอำไว้ตำยตัว ผู้จัดกระบวนกำรสำมำรถเลือก
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ต ำมควำมเหมำะสมกั บ ลั ก ษณะของผู ้ เ รี ย น
อย่ำงไรก็ตำมควรจะเป็นชิ้นงำนที่มีควำมยำกเล็กน้อยเพื่อ
ท้ำทำยและกระตุน้ ศักยภำพผูเ้ รียนให้เกิดควำมพยำยำมในกำร
คิดและแก้ปัญหำจนส�ำเร็จลุล่วง และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

กระบวนกำรเรี ย นรู ้ ต ำมแนว Constructionism นิ ย ม
น�ำสื่อกำรเรียนรู้หรือโครงงำนที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
เป็นโจทย์หรือเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำ เนื่องจำกมอง
เห็ น ถึ ง บริ บ ทกำรเรี ย นรู ้ ใ นอนำคตซึ่ ง มี เ ทคโนโลยี เ ป็ น
องค์ประกอบส�ำคัญ ตัวอย่ำงเช่น กำรท�ำวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
(E-Magazine) ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่ำงบูรณำกำรทั้ง
กำรถ่ำยภำพ กำรเก็บข้อมูลและสรุปประเด็น ทักษะกำรเขียน
กำรออกแบบสิ่งพิมพ์ และกำรท�ำงำนเป็นทีม
โครงงำน Mindstorm หุ่นยนต์จำกตัวต่อเลโก้ ซึ่งผู้เรียน
สำมำรถสร้ำงสรรค์จนิ ตนำกำรและเรียนรูก้ ำรเขียนโปรแกรมเพือ่
ให้หุ่นยนต์ท�ำงำน
โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมกำรเขียนค�ำสั่งแอนิเมชั่น
ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ทั้งเรื่องของกำรออกแบบกรำฟิกและ
กำรคิดเชิงตรรกะหรือขั้นตอนวิธี (algorithm) ได้อย่ำง
สนุกสนำนในรูปแบบเกม ซึ่งกำรคิดเชิงตรรกะนั้นถือว่ำเป็น
พื้ น ฐำนส� ำ คั ญ ในกำรต่ อ ยอดไปสู ่ ก ำรเขี ย นโค้ ด และเขี ย น
โปรแกรม*

* กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การเขียนโค้ดและโปรแกรมคอมพิวเตอร์กำาลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เพราะเล็งเห็นว่าการ
สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นล้วนแล้วแต่รวมอยู่ในกระบวนการเขียนโค้ดแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
(Systematic Thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดแก้ปัญหา (Problem-solving Thinking) และการทำางานร่วมกับ
ผู้อื่น (Collaboration) ซึ่งทักษะเหล่านี้แทบไม่ต่างไปจากทักษะอันควรเกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ตามแนวคิด Constructionism
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(ซ้ายไปขวา) ศาสตราจารย์ซีมัวร์ แพเพิร์ต ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ส่วนหนึ่งของนักการศึกษา
กลุ่มแรกๆ ที่มีบทบาทในการนำาแนวคิด Constructionism เข้ามาทดลองใช้ในไทย

เขำมำสำธิตกำรป้อนค�ำสั่งนิดๆ หน่อยๆ แล้วให้เรำลองท�ำเอง
อยู่สองวัน ส่วนตัวเขำบินไปกรุงเทพฯ พอกลับมำก็ไถ่ถำม
ควำมคืบหน้ำและชวนให้สะท้อนผลกำรเรียนรู้ (Relflection)
ตอนนัน้ ก็...งง! รูส้ กึ แย่มำกเลย ไม่เคยเจออะไรอย่ำงนีม้ ำก่อน

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

เพรำะที่ผ่ำนมำเรำเข้ำใจว่ำกำรอบรมก็คือต้องมีวิทยำกรมำ
บรรยำย คอยตอบค�ำถำม แต่พอวิทยำกรไม่อยู่ก็ไม่รู้จะ
ถำมใคร ก็ต้องท�ำเอง ดูคนอื่นบ้ำง หำรู้ไม่ว่ำนั่นแหละเป็น
สิง่ แวดล้อมในกำรเรียนรู้ ถ้ำคุณไม่ลงมือท�ำคุณจะรู้ได้อย่ำงไร
ถ้ำท�ำไม่ได้ก็ลองดูลองถำมคนอื่นสิ อย่ำนั่งอยู่เฉยๆ จบ
ด็อกเตอร์จะไปรู้อะไรนักหนำ คนอื่นอำจจะรู้มำกกว่ำเรำก็ได้
มันเป็นแค่เรื่องของอัตตำ”

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

กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการ
“พี่เลี้ยง” มากกว่า “ครู”

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือท�ำและสร้ำงควำมรู้ด้วย
ตนเอง ไม่อำจเกิดขึ้นได้ในชั้นเรียนที่ครูเป็นผู้กุมควำมรู้เอำไว้

บ่อยครั้งที่มีกำรจัดอบรมควำมรู้หรือจัดกิจกรรมดูงำนกรณี
ศึ ก ษำที่ ป ระสบควำมส� ำ เร็ จ จำกกระบวนกำรเรี ย นรู ้ แ บบ
Constructionism แต่ผู้อบรมหลำยคนกลับประสบควำม
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ปล่อยเด็กคิด ชีวิตผู้ใหญ่เปลี่ยน

‘ธนาคารของเยาวชน’ ชุมชนบ้านสามขา จ.ล�าปาง
“ปกติแล้วเด็กเป็นคนทีไ่ ม่มคี ำ่ ไม่มคี วำมหมำยในสำยตำผูใ้ หญ่
คิดอะไรก็ไม่ได้ ท�ำอะไรก็ไม่ได้ ท�ำได้อย่ำงเดียวคือเรียน
หนังสือ กว่ำเด็กจะสำมำรถแสดงตัวตนว่ำมีควำมหมำยก็
เมื่อโตแล้ว แต่ท�ำไมระหว่ำงทำงก่อนหน้ำนั้นเรำไม่รีบฉุดเขำ
ขึน้ มำหรือสร้ำงภูมคิ มุ้ กันให้เขำล่ะ ถ้ำเรำไม่ทำ� แล้วเขำจะเติบโต
ขึ้นอย่ำงแข็งแกร่งได้อย่ำงไร
ผมน�ำเงินค่ำตอบแทนวิทยำกรที่ได้มำ 30,000 บำท ไปให้กับ
เด็ ก ที่ บ ้ ำ นสำมขำเพื่ อ ให้ น� ำ ไปท� ำ โครงกำรที่ เ ป็ น ประโยชน์
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
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เด็กเขำมองโลกไม่เหมือนกับเรำ บำงรำยผู้ใหญ่ที่อยู่นอกวง
บอกว่ำไม่ควรช่วย แต่เด็กมองว่ำคนที่เคยผิดพลำดใช่ว่ำจะ
พลำดไปตลอดชี วิ ต ท� ำ ไมกำรกู ้ เ งิ น จะต้ อ งมี ห ลั ก ทรั พ ย์
ค�ำ้ ประกัน ในเมือ่ อยูใ่ นชุมชนเดียวกันจะไม่รเู้ ลยหรือว่ำเขำเป็น
คนดีหรือไม่ดี ส่วนดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงเพรำะนั่นเป็นเรื่อง
ของผู้ใหญ่ สิ่งตอบแทนอำจไม่ใช่เงินแต่อำจเป็นกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้กับเด็กหรือท�ำประโยชน์ให้ชุมชน กองทุนนี้จึงไม่มี
กำรทวงหนีเ้ พรำะนัน่ เป็นกำรขูดรีดแบบทีผ่ ใู้ หญ่ทำ� กัน เห็นไหม
ว่ำโลกของผู้ใหญ่โหดเหี้ยม ไม่รู้ว่ำเรำเอำอะไรมำตัดสินกัน
ชำวบ้ำนบำงคนกู้เงินไปให้ลูกขำยก๋วยเตี๋ยวแต่ยังไม่มีเงินมำ
คืน พอเห็นเด็กๆ ก็หลบเลี่ยง พวกเด็กๆ ก็เลยคุยกันว่ำ
ตกเย็นจะกลับไปขอเงินแม่คนละ 10 บำท เพื่อเอำไปซื้อ
ก๋วยเตี๋ยว เสร็จแล้วก็ตกลงกับร้ำนว่ำจะไม่จ่ำยเงินแต่จะเอำ
เงิน 10 บำทนั้นไปใช้หนี้ให้แทน
วันนี้เงิน 30,000 บำทจำกเมื่อครั้งเริ่มต้น เพิ่มขึ้นเป็นแสนจำก
กำรบริจำคของผู้ท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำน ผมแนะน�ำให้เด็กคิดไป
ให้ไกลกว่ำเรื่องกำรออม พวกเขำจึงน�ำเงินไปลงทุนท�ำร้ำนค้ำ
สหกรณ์ที่บ้ำนพักลองสเตย์ (Long Stay) ของหมู่บ้ำน”

ล้มเหลวในกำรน�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ สำเหตุส�ำคัญก็เนื่อง
มำจำกวงกำรกำรศึกษำไทยยังขำด Facilitator ที่ดีที่จะช่วย
เป็ น พี่ เ ลี้ ย งและให้ ค� ำ แนะน� ำ กั บ ผู ้ ที่ ท� ำ งำนในระดั บ ปฏิ บั ติ
ได้อย่ำงเพียงพอ เพรำะกำรอบรมหรือดูงำนนั้นเป็นเพียง
กระบวนกำรขั้นแรกๆ เท่ำนั้น เมื่อจะเข้ำสู่กำรลงมือปฏิบัติจริง
ยังจ�ำเป็นต้องอำศัยพี่เลี้ยงคอยให้ค�ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
“เท่ำกับว่ำพวกเขำต้องเริ่มจำกศูนย์ อบรมดูงำนกลับไปก็ไม่รู้
ว่ำจะท�ำอย่ำงไรต่อ เพรำะฉะนัน้ ถ้ำไม่มพี เี่ ลีย้ งกำรเปลีย่ นแปลง
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

ภำยหลังจำกโครงกำรประภำคำร ต่อมำได้มกี ำรก่อตัง้ โรงเรียน
แนว Constructionism ขึ้นมำโดยเฉพำะ คือโรงเรียน

ดรุณสิกขำลัย ซึ่งครูทุกคนในทุกชั้นเรียนใช้ทฤษฎีนี้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน แม้จะดูเหมือนว่ำ Constructionism
เป็นทฤษฎีที่ตอบโจทย์ควำมท้ำทำยของสังคมศตวรรษที่ 21
และเป็นที่รู้จักในเมืองไทยระดับหนึ่งมำนำนถึง 20 ปีแล้ว แต่
กำรน�ำแนวคิดนีไ้ ปประยุกต์ใช้กย็ งั อยูใ่ นวงจ�ำกัด แม้แต่องค์กร
ที่เคยน�ำแนวคิดดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้จนประสบผล ก็ยัง
จ� ำ เป็ น ต้ อ งอำศั ย ปั จ จั ย หลำยด้ ำ นเพื่ อ ที่ จ ะยั ง คงรั ก ษำ
กระบวนกำรเรียนรู้เช่นนั้นไว้ได้ เช่น กำรสนับสนุนของภำค
เอกชน ควำมเข้ำใจของผู้บริหำรที่หมุนเวียนมำด�ำรงต�ำแหน่ง
ตำมวำระ รวมทั้ ง กำรท� ำ งำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งของผู ้ น� ำ และ
ผู้ประสำนงำน
“ตอนนี้วัฒนธรรมองค์กรมันไม่เปลี่ยน สิ่งแวดล้อมในกำร
ท�ำงำนไม่เปลี่ยน ในระดับใหญ่ขึ้นมำกระทรวงศึกษำธิกำรมี
งบประมำณมำกก็จริง แต่ว่ำมีโรงเรียนถึง 30,000 กว่ำแห่ง
เหมือนคนมีลูกมำกก็ได้เงินไปคนละเล็กละน้อย ถ้ำจะท�ำ
พร้อมกันทุกแห่งก็เป็นไปได้ยำก และยิ่งหำกมีกำรตีควำมไป
อีกว่ำ โรงเรียนแบบ Constructionism จะต้องมีคอมพิวเตอร์
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ย่ิงไม่รู้ว่ำจะเอำเงินมำจำกไหน มันจึง
ยังไม่สำมำรถเป็นกำรศึกษำกระแสหลักของไทย คนที่ท�ำได้จึง
เริ่มต้นท�ำในระดับที่ไม่ใหญ่โต ถ้ำใหญ่ไปแล้วมันจำง เหมือน
กำแฟจำงไปก็ไม่อร่อย ไม่ได้เป็นเป้ำหมำยทีค่ นอยำกจะไปถึง”

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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ถ้ำคนไม่ได้ถูกสอน ให้รู้จักกำรคิดวิเครำะห์
ให้ลองคิดลองลงมือท�ำ หรือกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์
ก็คงมองได้แค่ตัวเองกับวงกลมรอบตัวเท่ำนั้น

ความหลากหลาย เสรีภาพ การวิจารณ์
คือพื้นฐานของการเรียนรู้
รจเรข วัฒนพำณิชย์

เป้าหมายของการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่สถิติว่าคนไทยอ่านหนังสือมาก
แค่ไหน หรือสอบแข่งขันได้อันดับที่เท่าไหร่ของโลก แต่ยังจำาเป็นต้องพิจารณาถึงคุณภาพ
เนื้อหาสิ่งที่อ่านและกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้คนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ นำ า ไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์ ป ลายทางในการพั ฒ นาตนเองและสั ง คม
ทว่ากระบวนการและผลลัพธ์ดังกล่าวคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากบรรยากาศ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปิดกว้างสำาหรับการอ่านและการเรียนรู้
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กำรใช้อำ� นำจเป็นเรื่องของชนชั้นน�ำ อ�ำนำจอำจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ
แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือกำรปิดกั้นบรรยำกำศของกำรวิพำกษ์วิจำรณ์
และกำรรับฟังควำมหลำกหลำย

มีความเห็นอย่างไรต่อค�าว่าสังคมฐานความรู้ และ
สังคมไทยจะก้าวไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้ ได้หรือไม่
ควำมรู้ไม่ใช่เรือ่ งของกำรท่องจ�ำ ควำมรู้ต้องมำจำกกำรวิพำกษ์
วิจำรณ์ มำจำกกำรถกเถียงกันอย่ำงเต็มทีบ่ นฐำนของควำมเป็น
เหตุเป็นผลหรือข้อเท็จจริง แต่ระบบกำรศึกษำไทยไม่ได้เอื้อ
ให้คนของเรำมีพื้นฐำนในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ มีแต่กำรท่องจ�ำ
เพื่อสอบท�ำคะแนน เสร็จแล้วก็จบไป และไม่ได้มีกำรสอนว่ำ
ควำมรู้หรือสิ่งที่เรำท่องจ�ำจะสำมำรถประยุกต์ใช้กับชีวิต หรือ
น�ำมำแก้ปัญหำในสังคมได้อย่ำงไร
ท�าไมสังคมไทยจึงไม่มีวัฒนธรรมการวิจารณ์
เรำไม่อยำกเรียกว่ำวัฒนธรรมไทยเป็นแบบนี้นะ เพรำะจริงๆ
แล้ววัฒนธรรมเป็นสิง่ ทีเ่ ลือ่ นไหลไปได้เรือ่ ยๆ วัฒนธรรมไม่ใช่
สิ่งตำยตัว สังคมสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมใหม่เพื่อให้เกิด
ควำมรู้ชุดใหม่ ซึ่งท�ำให้ประเทศเคลื่อนไปข้ำงหน้ำได้
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เหตุทที่ ำ� ให้สงั คมไม่ค่อยคุ้นเคยกับกำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์อำจเป็น
เพรำะสังคมไทยถูกสอนให้คิดเหมือนกัน ค�ำว่ำให้รู้รักสำมัคคี
จริงๆ แล้วเป็นค�ำที่มีควำมหมำยดีมำก แต่ในควำมเป็นจริง
กลำยเป็นว่ำทุกคนต้องคิดเหมือนกัน ต้องเดินไปในทิศทำง
เดียวกัน ถึงจะเป็นกำรรู้รักสำมัคคี ดังนั้นวำทกรรมต่ำงๆ
ที่เรำได้ยินมำตั้งแต่เด็กมันท�ำให้คนต้องคิดแบบเดียวเท่ำนั้น
ถ้ำคิดต่ำงก็กลำยเป็นอื่นไป

ลักษณะโดยทั่วไปของสังคมไทยที่ ไม่ค่อยยอมรับ
การวิพากษ์วิจารณ์และความคิดที่แตกต่าง ใช่หรือ
ไม่ว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชั้นน�าไทย
เองนั่นแหละที่ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหล
ถ้ำชนชั้นน�ำไม่ต้องกำรให้อ�ำนำจถูกยักย้ำยไปสู่คนอื่นก็จะ
กอดวัฒนธรรมกำรใช้อ�ำนำจเอำไว้ กำรใช้อ�ำนำจเป็นเรื่องของ
ชนชั้นน�ำ อ�ำนำจอำจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ไม่

เปลีย่ นไปเลยก็คอื กำรปิดกัน้ บรรยำกำศของกำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์
และกำรรับฟังควำมหลำกหลำย
ส่วนที่มีควำมเลื่อนไหลอย่ำงต่อเนื่องคือวัฒนธรรมของภำค
ประชำชน ซึ่งเรำเชื่อว่ำมันไม่เหมือนเดิมแน่ๆ กำรที่สังคม
เคลื่อนจำกอนำล็อกไปสู่สังคมดิจิทัล ท�ำให้ข้อมูลไหลเวียน
รวดเร็วขึ้นมำก เกิดควำมรู้ชุดใหม่เข้ำมำแทนที่ควำมรู้ชุดเก่ำ
และคนก็เข้ำถึงข้อมูลได้มำกขึ้น ในขณะที่ประชำชนข้ำงล่ำง
เลื่อนไหลแต่คนที่ควบคุมอ�ำนำจไม่ยอมเลื่อนไหล มันก็เกิด
เป็นแรงเสียดทำน และในที่สุดชนชั้นน�ำจะคงอ�ำนำจไว้ยำกขึ้น
เรำคิดว่ำวันข้ำงหน้ำจะต้องเกิดกำรเปลีย่ นแปลง เพียงแต่วำ่ จะ
เกิดแบบไหนและอย่ำงไร

หากมองในระดับที่เล็กลงมา โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่
ในโรงเรียนก็มีปัญหำ อย่ำงที่บอกว่ำมันถูกควบคุม ชนชั้นน�ำ
อยำกให้นักเรียนรู้ประวัติศำสตร์แบบไหนก็ใส่เข้ำมำ เรำไม่
อยำกใช้ค�ำว่ำโฆษณำชวนเชื่อ (propaganda) อย่ำงตอนนี้
หลักสูตรต้องกำรให้ลบชื่อนักกำรเมืองบำงคนออกจำกสำรบบ
ก็สำมำรถเอำออกจำกหลักสูตรได้ทันที ทั้งๆ ที่คนไทยควรจะ
ได้ เ รี ย นรู ้ ทั้ ง ในด้ ำ นดี แ ละไม่ ดี ดั ง นั้ น กำรเปลี่ ย นแปลง
ประวัติศำสตร์เพื่อให้เกิดผลทำงกำรเมืองจึงมักเกิดขึ้นกับ
หลักสูตรกำรศึกษำ

ระบบกำรศึกษำไทยต้องรื้อถอนกันใหม่ในระดับโครงสร้ำง
ทั้งเรื่องหลักสูตรและวิธีกำรสอน กฎหมำยหรือแบบแผนของ
กระทรวงศึกษำหลำยเรื่องมีมำตั้งแต่ยุคร้อยปีที่แล้วโดยไม่มี
กำรปรับเปลี่ยน แล้วยังบริหำรด้วยระบบรำชกำรที่แข็งตัว
ไม่ยืดหยุ่นหนุนเสริมกระบวนกำรที่ท�ำให้ประชำชนได้เติบโต
เอง แต่กลับยืดหยุ่นเรื่องที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของตัวเอง

การให้ ภ าคประชาสั ง คมมี ส ่ ว นร่ ว มในเรื่ อ งการ
จัดการศึกษาหรือการร่างหลักสูตรจะเป็นทางออก
ที่ดี ไหม
โรงเรียนเองก็เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียน
วิชำที่เป็นหลักสูตรท้องถิ่น อย่ำงตอนบ่ำยวันศุกร์ก็จะมีสอน
ร�ำดำบ สอนฟ้อนเล็บ สอนซอพื้นบ้ำน ซึ่งไม่ใช่ว่ำไม่ดีนะ
แต่เรำคิดว่ำไปเน้นกำรสอนเรื่องที่เป็นพื้นบ้ำนเกินไป คือมัน
ไม่ได้ท�ำให้กำรเรียนรู้กว้ำงไปกว่ำนั้น ไม่ได้ช่วยในกำรปรับ
เปลี่ยนวิธีคิด โรงเรียนไม่ได้สอนให้คนคิดว่ำจะเอำควำมรู้ไป
ใช้กับชีวิตจริงอย่ำงไร แล้วก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหำสังคมที่เขำ
เผชิญอยู่
แต่มองอีกด้านหนึง่ มีคนมากมายทีเ่ ป็นผลลัพธ์ของ
ระบบการศึกษาแบบเดิมๆ แต่สังคมไทยก็ยังคงอยู่
มาได้จนถึงทุกวันนี้
ใช่ มันขึ้นอยู่กับว่ำเรำอยำกเห็นสังคมเป็นแบบไหน ถ้ำมอง
แค่ตัวเรำตื่นเช้ำมำก็ไปท�ำงำนเสร็จแล้วก็กลับบ้ำน อย่ำงนี้ก็
ไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอก แต่ถ้ำมองให้กว้ำงไกลออกไป
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จำกตัวเรำ เรำก็คงอยำกจะเห็นสังคมที่ดีกว่ำนี้ ถ้ำท�ำเรื่องกำร
เรียนรู้ให้ดีกว่ำนี้ มีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กันมำกกว่ำนี้ คนครึ่ง
ค่อนประเทศคงจะอยำกเห็นสังคมดีขนึ้ แต่ถำ้ คนไม่ได้ถกู สอน
ให้รู้จักกำรคิดวิเครำะห์ (critical thinking) ไม่ได้ถูกสอนให้
ลองคิดลองลงมือท�ำ หรือรู้จักกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ ก็คงมองได้
แค่ตัวเองกับวงกลมรอบตัวเท่ำนั้นเอง

มีความหวังต่อการปฏิรูปศึกษาและการเรียนรู้มาก
น้อยแค่ ไหน เมื่อมองอย่างสัมพันธ์กับสถานการณ์
ทางสังคมในปัจจุบัน
มี เรำไม่เคยสิน้ หวัง อำจเป็นเพรำะว่ำตอนนีเ้ ป็นยุคดิจทิ ลั ไม่ใช่
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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การเปิดร้านหนังสือก็เลยเหมือนเป็นการส�ารวจ
พฤติ ก รรมความเป็ น ไปของคนร่ ว มสมั ย ไปด้ ว ย
เรียกว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ลงตัว
ใช่ แต่ไม่ใช่ลงตัวในแง่ก�ำไรทำงธุรกิจ อยำกบอกใครต่อใคร
ว่ำถ้ำอยำกรวยอย่ำมำเปิดร้ำนหนังสือ เพรำะจะไม่ได้อะไร แต่
กำรได้มำอยู่ตรงนี้ มันตอบสนองตัวเรำในด้ำนกำรมองเห็น

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปผ่ำนคนที่เข้ำมำซื้อหนังสือ บำงทีมี
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
เขำซือ้ ไปอ่ำนจริงๆ ไม่ได้ซอื้ ไปเก็บ นีเ่ ป็นปรำกฏกำรณ์กำรอ่ำน
ของคนรุ่นใหม่ที่น่ำสนใจ”

ภาพจาก ร้านหนังสือออนไลน์รี้ดเดอรี่ https://readery.co/
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ถ้ำใช้ควำมรู้บนหลักกำรแบบอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ
คือปิดกั้นไม่ให้คนตั้งค�ำถำม ยัดเยียดให้ท่องจ�ำอย่ำงเดียว
มันก็เป็นได้แค่ควำมรู้แบนๆ แต่ไม่ใช่กำรเรียนรู้ท่ลี ึกซึ้ง
หลังจากได้รับรางวัล International Women of
Courage แล้ว ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ก็เหมือนเดิมนะ เพรำะว่ำพอได้รับรำงวัลกลับมำไม่ถึงเดือน
ก็ถูกทหำรเรียกตัว เพียงเพรำะว่ำไปจัดกิจกรรม “ยืนเฉยๆ” ที่
ประตูท่ำแพ รำงวัลคงไม่ได้ช่วยอะไรมำก อำจจะช่วยได้ในแง่
ที่ว่ำพอเกิดเรื่องปุ๊ป ทำงกงสุลเขำก็ไปไถ่ถำมทหำรเกี่ยวกับ
ควำมเป็นไปของเรำ เลยแค่เป็นกำรเรียกไปคุยไม่ได้ถึงกับ
มีปัญหำอะไรมำก
ตอนถูกเรียกตัวไปค่ำยทหำร เรำบอกว่ำเรำไม่เคยขำยหนังสือ
ต้ อ งห้ ำ ม คื อ ถ้ ำ จะจั บ เพรำะขำยหนั ง สื อ แบบนี้ คุ ณ ต้ อ งมี
กฎหมำยออกมำก่อนว่ำหนังสือเล่มนั้นห้ำมขำย แต่น่ีไม่มีกฎ
อะไรห้ำม หนังสือที่วำงขำยในร้ำนของเรำก็มีวำงขำยในร้ำน
อื่นๆ เหมือนกันทุกร้ำน
ส่วนกิจกรรมก็ยังจัดอยู่ตลอด เรำคิดว่ำเรำไม่ได้ท�ำอะไรผิด
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กฎหมำยเลย ทุกอย่ำงท�ำอย่ำงเปิดเผย มีประชำสัมพันธ์
ก่อนงำน คุยเสร็จก็ยังเอำลงยูทูบอีกเพรำะถือว่ำไม่มีอะไรที่
ต้องกังวล เรำอยำกให้สังคมเป็นแบบนี้ สังคมที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมและเอำเรื่องทำงสังคมมำแบ่งปันกัน จริงๆ แล้ว
ทุ ก ๆ เรื่อ งในชีวิต ประจ�ำ วัน ก็เ ป็ น กำรเมือ งหมดนั่น แหละ
แม้แต่เรื่องอำหำร หนังสือ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่เจ้ำหน้ำที่
เขำไม่สนใจเรื่องพวกนี้ เรำจัดเสวนำที่เป็นเรื่องกำรเมืองตรงๆ
มีแค่ 20% เท่ำนั้นแต่กลับถูกมองว่ำอำจจะท�ำลำยควำมมั่นคง
ของชำติ

คิดว่าจ�าเป็นต้องปรับลักษณะของกิจกรรมที่ท�าอยู่
บ้างไหม
ก็ต้องรู้จักเซ็นเซอร์ตัวเอง ยิ่งอยู่ในสถำนกำรณ์แบบนี้ยิ่งต้อง
รักษำฐำนที่มั่นสุดท้ำย ถ้ำต้องเสียพื้นที่ร้ำนหนังสือไปอีก
มันก็ไม่ไหว เรำจึงต้องสื่อสำรเรื่องทำงสังคมผ่ำนกิจกรรม
รูปแบบอื่นบ้ำง อย่ำงเช่นงำนศิลปะ

การเรี ย นรู ้ จ� า เป็ น ต้ อ งมี พื้ น ที่ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น
public space หรือไม่
กำรมีพื้นที่ก็ส�ำคัญ ยิ่งในยุคแบบนี้คนไม่รู้จะไปแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นกันที่ไหน พื้นที่ในอำกำศ (cyber space) มัน
ไม่พอส�ำหรับกำรมีปฏิสัมพันธ์กัน แต่ส�ำหรับนักเคลื่อนไหว
รุ่นใหม่ๆ เขำใช้พื้นที่ทำงกำยภำพน้อยเพรำะมันไม่มีท่ีทำงให้
เขำจริงๆ ขนำดมหำวิทยำลัยยังไม่สำมำรถปกป้องพื้นที่ทำง
วิชำกำรหรือพืน้ ทีก่ ำรเรียนรู้ของตัวเองได้ กำรหำพืน้ ทีข่ ้ำงนอก
ยิ่งเป็นเรื่องยำกขึ้นไปอีก
ภาพจาก สำานักข่าวประชาธรรม http://www.prachatham.com

เรำเชื่อในอ�ำนำจของควำมรู้ ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่ำ คนที่ใช้ควำมรู้
เหล่ำนั้นตั้งตนอยู่บนหลักกำรอะไร ถ้ำใช้ควำมรู้บนหลักกำร
แบบอ�ำนำจเบ็ดเสร็จ คือปิดกั้นไม่ให้คนตั้งค�ำถำม ยัดเยียด
ให้ทอ่ งจ�ำอย่ำงเดียว มันก็เป็นได้แค่ควำมรูแ้ บนๆ แต่ไม่ใช่กำร
เรียนรู้ที่ลึกซึ้ง

ที่ยังยืนหยัดเปิดร้ำนหนังสืออยู่ก็เพรำะต้องกำรจะบอกว่ำ
เรำยังต้องกำรพื้นที่ของกำรร่วมกันวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงมีเหตุ
มีผล กำรสร้ำงพื้นที่ให้เกิดกำรเรียนรู้มันผิดตรงไหน เรำเคย
ถู ก กดดั น ให้ ต ้ อ งปิ ด ตั ว ไปครั้ ง หนึ่ ง แต่ ก็ ต ้ อ งเปิ ด อี ก ครั้ ง
เพื่อให้คนเห็นว่ำพื้นที่แบบนี้มันยังมีอยู่

รจเรข วัฒนพำณิชย์ เจ้ำของและผู้ร่วมก่อตั้งร้ำนหนังสือ Book Re:public จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มจัดท�ำโครงกำรห้องเรียน
ประชำธิปไตย (Cafééé Democracy) ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี ในประเด็นหลำกหลำยทั้งด้ำนกำร
พัฒนำ สิทธิมนุษยชน ประชำธิปไตย และควำมเท่ำเทียมทำงเพศ หลังกำรรัฐประหำรปี 2557 เคยถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติ
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
ของชนชั้น กลางที่ซึ่ง นัก ศึก ษาส่ ว นใหญ่ ข าดสายใยและสำา นึก ผู ก พัน กับ ชนชั้น ผู ้ เ สีย เปรีย บ ขณะที่
มหาวิทยาลัยชั้นนำาถูกมองว่าเป็น “หอคอยงาช้าง” อยู่ห่างไกลจากวิถีชีวิตประชาชน ทำางานผลิตความรู้
ทางวิชาการอันทรงคุณค่าที่คนทั่วไปเข้าถึงยากและไม่สามารถเข้าใจได้
และแล้ว... ก็มีผู้บุกเบิกสร้างสะพานเชื่อมพรมแดนสองฟากฝั่งระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม ด้วยหวัง
จะช่วยลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของความรู้ ทำาความรู้ให้เคี้ยวง่าย เชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการให้เป็น
ฐานทางนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ใครๆ ก็เข้าใจได้ คิดได้ วิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะได้
เป็นการสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมั่นในศักยภาพทางปัญญาของคนทุกคน
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ปัญหำก็คือว่ำ
ประเทศนี้ไม่ได้ก�ำหนด
นโยบำยด้วยควำมรู้
ประเทศนี้ก�ำหนด
นโยบำยด้วยอ�ำนำจ
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เมื่อก่อนเรำคิดว่ำกำรจัดกำรควำมรู้คอื ท�ำให้ง่ำย
แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่น้นั เรำต้องดูด้วยว่ำคนรับควำมรู้เป็นใคร
ต้องใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรแบบไหน
และช่องทำงกำรสื่อสำรแต่ละแบบก็มีไวยำกรณ์ไม่เหมือนกัน
ช่วยเล่าประสบการณ์ ในการท�างานสื่อสารความรู้
ทางวิชาการว่ามีความเป็นมาอย่างไร
เมื่อผมย้อนมองดูประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของตัวเองในช่วง
10 ปี ที่ ผ ่ ำ นมำตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น อำจำรย์ ที่ ค ณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จนถึงกำรท�ำงำนร่วมกับทีดีอำร์ไอ
(สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย) และกำรออกมำ
ตัง้ บริษทั ดิวนั โอวันเปอร์เซนต์ มันกลำยเป็นจิก๊ ซอว์ทตี่ อ่ จุดกัน
ได้หมดเลย นั่นก็คือกำรเชื่อมโลกของวิชำกำรและองค์ควำมรู้
ต่ำงๆ กับโลกของมวลชนและประชำชนวงกว้ำงเข้ำด้วยกัน
ที่ผ่ำนมำนักวิชำกำรไทยท�ำงำนดีๆ ไว้เยอะ งำนวิจัยบำงชิ้นใช้
เวลำท�ำเป็นปีๆ ใช้งบประมำณเป็นล้ำนบำท แต่ปรำกฏว่ำคนที่
ได้อ่ำนหรือเข้ำถึงก็คือคนในวงกำรเดียวกันเอง ส่วนใหญ่
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อยู่ในห้องสมุด อยู่บนชั้นหนังสือ จึงมำคิดว่ำท�ำอย่ำงไรถึงจะ
ท�ำให้ของดีๆ พวกนี้แพร่กระจำยไปสู่สังคมวงกว้ำง มันเป็น
passion ที่เกิดจำกควำมรู้สึกเสียดำยของดี อยำกให้มีคนมำ
อ่ำนมีคนมำดู
ตอนอยู่ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผมได้เข้ำไปท�ำหน้ำที่
ผู ้ อ� ำ นวยกำรคณะท� ำ งำนสั ม มนำและเผยแพร่ ข องคณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยว่ำคณะฯ จะไม่ใช่ที่ที่ให้
ค�ำตอบทำงสังคมเฉพำะกับนักศึกษำที่มีโอกำสได้เข้ำมำเรียน
ปีละไม่กี่ร้อยคน แต่จะต้องให้ควำมรู้เศรษฐศำสตร์กับสังคม
วงกว้ำง มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในบ้ำนเมืองเยอะแยะ คณะฯ
ควรจะมีสว่ นช่วยในกำรผลิตค�ำอธิบำยทีม่ ตี อ่ เหตุกำรณ์เหล่ำนัน้
ชี้ ว ่ ำ อะไรคื อ ประเด็ น น่ ำ สนใจที่ ค วรจะตั้ ง ค� ำ ถำม แล้ ว ก็ มี

ค�ำตอบให้กับประเด็นค�ำถำมที่หลำยคนสงสัยจึงคิดว่ำจ�ำเป็น
ต้องมีกำรสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรที่คึกคัก น�ำมำสู่กำร
จัดกิจกรรมเสวนำทุกสัปดำห์ในหลำยๆ รูปแบบ

หมายความว่ า ที่ ผ ่ า นมามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น แหล่ ง
ความรู้ที่เปิดประตูความรู้สู่สังคมน้อยเกินไป
ใช่ครับ ผมคิดว่ำทุกคนอยู่ในพื้นที่ท่ีเป็น comfort zone ซึ่ง
comfort zone หนึ่ ง ส� ำ หรั บ นั ก วิ ช ำกำรก็ คื อ กำรท� ำ วิ จั ย
บำงคนอำจจะคิดว่ำงำนวิจัยที่ดีมีคุณภำพถือว่ำเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงแล้ว แต่ผมอยำกจะชวนคิดต่อว่ำนั่นไม่ใช่จุดหมำย
ปลำยทำง ผมเชื่อในปรัชญำของธรรมศำสตร์ว่ำเป็นตลำดวิชำ
ถ้ำเรำบอกว่ำงำนวิจัยเป็นเครื่องมือในกำรท�ำควำมเข้ำใจโลก
มันควรจะต้องถูกใช้สอนคนนอกรัว้ มหำวิทยำลัยด้วย กำรสอน
ไม่ใช่แค่พำคนมำดูของดี แต่ต้องสื่อสำรต้องเล่ำเรื่องเป็นด้วย
เพรำะว่ำกำรเขียนงำนวิชำกำรกับกำรเล่ำเรื่องมีรูปแบบวิธีกำร
ที่ไม่เหมือนกัน
ผมเรียกว่ำนี่เป็นกำรจัดกำรควำมรู้ คือเอำควำมรู้จำกงำนวิจัย
สำมสีร่ อ้ ยหน้ำมำดูวำ่ จะจัดกำรกับมันอย่ำงไรเล่ำเรือ่ งแบบไหน
คล้ำยๆ เอำวัตถุดิบมำปรุงรสให้อร่อย แล้วก็ท�ำให้เป็นระบบ
พอจัดกำรควำมรูเ้ สร็จก็ตอ้ งพิจำรณำว่ำจะสือ่ สำรกับสำธำรณะ
อย่ำงไร ผ่ำนช่องทำงไหน จังหวะเวลำใดเพรำะนักวิจัยจ�ำนวน
มำกไม่รู้จักวิธีท�ำงำนร่วมกับสื่อมวลชน ถ้ำเรำท�ำหน้ำที่เป็น
สะพำนเชื่อมตรงนี้ดีๆ สุดท้ำยสังคมก็ได้ประโยชน์ได้ฟัง

ควำมรู้จำกตัวละครที่ท�ำงำนวิจัยจริงๆ ในแบบที่เข้ำใจได้ เห็น
ควำมเชื่อมโยงกับเขำและสนุกรื่นรมย์
ในอีกด้ำนหนึ่งกำรน�ำควำมรู้ออกไปหำคนหมู่มำก สุดท้ำยมัน
ย้อนกลับมำท�ำให้งำนวิชำกำรเข้มแข็ง เพรำะถ้ำเรำมีเพือ่ นเยอะ
ขึ้ น ได้ คุ ย กั บ คนเยอะขึ้ น เรำก็ ฉ ลำดขึ้ น ด้ ว ยใช่ ไ หมครั บ
นักวิชำกำรก็จะตั้งโจทย์ที่สนุกขึ้นคมขึ้นได้ อย่ำงที่อำจำรย์
อัมมำร สยำมวำลำ บอกว่ำ เรำไม่สำมำรถหำค�ำตอบได้จำก
โจทย์ที่ไม่ดี ค�ำตอบที่ดีมำจำกโจทย์ที่ดีเท่ำนั้น เพรำะฉะนั้น
กำรออกไปปะทะกั บ สั ง คมไปเจอผู ้ ค นช่ ว ยขยำยโลกของ
นักวิชำกำรได้กว้ำงขึ้น

อาจารย์มองว่าสังคมไทยมีความรู้มากมาย เพียง
แต่ ต ้ อ งรู ้ จั ก น� า ของเดิ ม ที่ มี อ ยู ่ ม าจั ด การให้ มี
ประสิทธิภาพ
ใช่ครับ เรำท�ำงำนวิจัยกันเยอะมำกเรำตั้งค�ำถำมกับโจทย์
ส�ำคัญๆ ของประเทศเยอะมำก แล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบำย
ที่ ม ำจำกฐำนวิ ช ำกำรแทบจะทุ ก เรื่ อ ง แต่ ป ั ญ หำก็ คื อ ว่ ำ
ประเทศนี้ไม่ได้ก�ำหนดนโยบำยด้วยควำมรู้ ประเทศนี้ก�ำหนด
นโยบำยด้ ว ยอ� ำ นำจ ที่ ผ ่ ำ นมำนั ก วิ ช ำกำรจ� ำ นวนหนึ่ ง ที่ มี
ควำมรู้ก็หำวิธีกำรผลักดันควำมรู้ไปสู่นโยบำยด้วยกำรเข้ำหำ
อ�ำนำจ เอำงำนวิจัยของตัวเองไปยื่นใส่มือผู้มีอ�ำนำจไปกระซิบ
ข้ำงหูผู้มีอ�ำนำจ แล้วก็หวังว่ำผู้มีอ�ำนำจจะเอำไปปฏิบัติ มันถึง
ไม่เคยเวิร์คไงครับ เพรำะปัญหำมันอยู่ทผี่ ู้มอี ำ� นำจเขำไม่มเี หตุ

253

คนมักจะคิดว่ำงำนวิชำกำรคืองำนศักดิ์สิทธิ์ ต�ำรำคือควำมจริงแท้
เรำต้องท�ำให้คนเห็นก่อนว่ำงำนวิชำกำรไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์
...ถ้ำมีทฤษฎีใหม่ๆ ที่อธิบำยควำมจริงได้ดกี ว่ำ
ทฤษฎีเก่ำก็ถูกล้มล้ำงไป ควำมรู้จงึ พัฒนำต่อยอดไปได้
อะไรต้องเอำควำมรู้พวกนี้ไปท�ำต่อ เพรำะว่ำกำรเปลี่ยนแปลง
มันกระทบกับฐำนะอ�ำนำจของเขำ มันท�ำให้เขำท�ำงำนยำกขึ้น
ท�ำให้เขำเหนื่อยขึ้นท�ำให้ผลประโยชน์เขำหำยไป
เพรำะฉะนั้นถ้ำคุณต้องกำรเปลี่ยนประเทศนี้โจทย์ส�ำคัญคือ
โลกของกำรเมืองมันเปลี่ยนไปจำกเมื่อก่อนแล้ว เทคโนแครต
ที่ฝันอยำกจะท�ำประโยชน์เพื่อประชำชนอำจจะเป็นไปได้ใน
ยุคต้นของกำรพัฒนำที่โจทย์มันยังไม่ซับซ้อน แต่ในยุคนี้
ปัญหำประเทศมันซับซ้อนเรำต้องพัฒนำประเทศด้วยกำรค�ำนึง
ถึ ง คนในประเทศที่ ห ลำกหลำยไม่ มี ใ ครเป็ น เทวดำที่ จ ะรู ้
ทุ ก อย่ ำ ง เพรำะฉะนั้ น มั น ก็ ต ้ อ งใช้ พ ลั ง ประชำชนในกำร
ขับเคลื่อน
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ฉะนั้นสิ่งที่ผมพยำยำมท�ำทั้งที่คณะเศรษฐศำสตร์ ทีดีอำร์ไอ
รวมถึงสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่เวลำนี้ก็คือกำรพยำยำมเชื่อมั่นในพลัง
ของประชำชน เรำไม่ต้องวิ่งตรงไปหำผู้มีอ�ำนำจ เรำพยำยำม
สื่อสำรโดยตรงกับประชำชน แล้วเรำก็หวังว่ำประชำชนจะย้อน
กลับมำช่วยเรำในกำรเข้ำไปก�ำกับ ไปบังคับ ไปกดดันผูม้ อี ำ� นำจ
ให้ต้องปฏิรูปประเทศบนวิถีทำงประชำธิปไตยเพรำะเรำไม่
สำมำรถปฏิ รู ป ประเทศนี้ จ ำกผู ้ มี อ� ำ นำจได้ เรำต้ อ งปฏิ รู ป
ประเทศจำกฐำนข้ำงล่ำง

มีวิธีในการสื่อสารความรู้ยากๆ ให้คนทั่วไปเข้าใจ
อย่างไร
นักวิชำกำรท�ำวิจัยมำเป็นปีทุกคนก็จะหวงงำนที่ตัวเองท�ำมำ
อยำกจะเอำทุกอย่ำงที่ท�ำใน 1 ปียัดลงไปในอินโฟกรำฟิก

1 แผ่น แรกๆ เรำก็ท�ำอย่ำงนั้น สุดท้ำยมันสื่อสำรกับใคร
ไม่ได้เลย เรำก็ตอ้ งรูจ้ กั วิธไี ฮไลท์ ทุกคนมันเรียนรูด้ ว้ ยกันหมด
นะครับ ทั้งนักวิชำกำรรวมถึงดีไซเนอร์ที่ท�ำอินโฟกรำฟิกเองก็
ต้องมำอ่ำนข้อมูล ต้องมีคนประสำนงำนตรงกลำงมำท�ำงำน
ด้ ว ยกั น เหล่ ำ นี้ เ ป็ น ประสบกำรณ์ ที่ เ รำต้ อ งคิ ด ทั้ ง นั้ น เลย
ต้องเรียนรู้ว่ำเขียนข่ำวอย่ำงไรให้น่ำสนใจ ต้องมีวิธีพำดหัว
อย่ำงไร นักข่ำวต้องกำรข่ำวแบบไหน ประชำชนต้องกำรอะไร
Feedback เป็นอย่ำงไร เนื้อหำแบบไหนที่คนแชร์เยอะ จะ
รักษำควำมน่ำเชื่อถืออย่ำงไร ถ้ำผิดพลำดต้องท�ำอย่ำงไร
เมือ่ ก่อนเรำคิดว่ำกำรจัดกำรควำมรูค้ อื ท�ำให้งำ่ ย แต่จริงๆ แล้ว
มันไม่ใช่แค่นั้น เรำต้องดูด้วยว่ำคนรับควำมรู้เป็นใครต้องใช้

http://pokpong.org/

ช่องทำงกำรสือ่ สำรแบบไหน และช่องทำงกำรสือ่ สำรแต่ละแบบ
ก็มีไวยำกรณ์ (grammar) ไม่เหมือนกัน ทีวีมีไวยำกรณ์แบบ
ของมัน งำนวิจัยมีไวยำกรณ์แบบของมัน ผมถึงปิ๊งตรงนี้
มั น เปลี่ ย นให้ เ รำไปต่ อ ได้ อี ก ชั้ น เลยว่ ำ สอนหนั ง สื อ นี่ คื อ
ไวยำกรณ์แบบหนึ่ง เขียนงำนวิจัยไวยำกรณ์แบบหนึ่ง เขียน
ต้นฉบับบทควำมไวยำกรณ์อีกแบบหนึ่ง จัดรำยกำรโทรทัศน์
ไวยำกรณ์ก็อีกแบบหนึ่ง แม้แต่โซเชียลมีเดียแต่ละชนิดก็มี
ไวยำกรณ์คนละแบบ เรำต้องหำรูปแบบกำรสื่อสำรควำมรู้ให้
เหมำะสมกับช่องทำงแต่ละแบบ ไม่ใช่แค่สรุปงำนวิจัยให้สั้น
และง่ำยเท่ำนั้น ถ้ำเป็นทีวีก็ต้องคิดว่ำจะใช้ประโยชน์จำกกำร
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ใช้ภำพเล่ำเรื่องอย่ำงไร หรือกำรเอำงำนวิจัยไปใช้สอนหนังสือ
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเดินเรื่องตำมโครงสร้ำงของงำนวิจัยเป๊ะๆ

ในอนาคตมหาวิทยาลัยยังจะเป็นสถาบันทีเ่ ป็นแหล่ง
ความรู้ให้กับสังคมสามารถพึ่งพาได้อยู่หรือไม่
ผมว่ ำ มหำวิ ท ยำลั ย เมื อ งนอกปรั บ ตั ว เยอะนะครั บ 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

256 | โหล

ประเด็นที่สำมคือในต่ำงประเทศไม่คิดว่ำมหำวิทยำลัยเป็นที่
ผูกขำดควำมรู้ เขำมี Think Tank สำรพัด มีองค์กรพัฒนำ
เอกชนท� ำ งำนเชิ ง ประเด็ น และสะสมองค์ ค วำมรู ้ ม ำกมำย
สื่อมวลชนท�ำหน้ำที่อย่ำงมีคุณภำพ เพรำะฉะนั้นควำมรู้จึง
กระจำยและหลำกหลำย ไม่มีใครผูกขำดควำมงำมควำมดี
ควำมจริ ง แต่ เ มื อ งไทยถ้ ำ พู ด ถึ ง สถำบั น วิ จั ย ก็ ต ้ อ งนึ ก ถึ ง
มหำวิทยำลัย ถ้ำคนข้ำงนอกไปแข่งแทบไม่ชนะเลย เพรำะมัน
ไปติดอยู่กับชื่อกับบุญเก่ำ วัฒนธรรมของเรำไปให้คุณค่ำกับ
มหำวิทยำลัยเยอะ งบประมำณด้ำนควำมรู้ไปกระจุกอยู่ที่
มหำวิทยำลัย พอมหำวิทยำลัยไม่ฟังก์ชั่นมันก็ตำย

ท� า อย่ า งไรจึ ง จะท� า ให้ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมอุ ด ม
ปัญญา
มันเชื่อมโยงกันอยู่หลำยเรื่อง ในด้ำนวัฒนธรรมคนมักจะคิด
เสมอว่ำงำนวิชำกำรคืองำนศักดิ์สิทธิ์ ต�ำรำคือควำมจริงแท้
เรำต้องท�ำให้คนเห็นก่อนว่ำงำนวิชำกำรไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์
ทฤษฎี ก็ คื อ เรื่ อ งเล่ ำ ชุ ด หนึ่ ง ที่ พ ยำยำมอธิ บ ำยและเข้ ำ ถึ ง
ควำมจริงให้มำกทีส่ ดุ มันไม่ใช่ควำมจริงแท้อนั สมบูรณ์ เพรำะ
ฉะนั้นถ้ำมีทฤษฎีใหม่ๆ ที่อธิบำยควำมจริงได้ดีกว่ำ ทฤษฎีเก่ำ
ก็ถูกล้มล้ำงไป ควำมรู้จึงพัฒนำต่อยอดไปได้
ด้ำนทีส่ องก็คอื ต้องท�ำให้คนกล้ำท้ำทำย กล้ำวิพำกษ์วจิ ำรณ์ถงึ
สิง่ ทีเ่ ป็นอยู่ ถ้ำสังคมยิง่ เต็มไปด้วยสิง่ ทีเ่ รำตัง้ ค�ำถำมไม่ได้มำก
เท่ำไร วัฒนธรรมกำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์วฒ
ั นธรรมกำรท้ำทำยเพือ่

เรียนรู้ ‘เสรีนิยมประชาธิป ไตย’ ผ่านรายการ “วัฒนธรรมชุบแป้งทอด”
สปิริตของ ‘วัฒนธรรมชุบแป้งทอด’ คือกำรตั้งค�ำถำมให้เห็น
ว่ำทุกเรื่องในโลกเป็นควำมรู้ทั้งนั้น และกำรตั้งค�ำถำมที่คม
และน่ำสนใจจะน�ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง เรำเริ่มต้นจำกกำร
ตั้ ง ค� ำ ถำมเรื่ อ งรอบตั ว ให้ เ ห็ น ว่ ำ ทุ ก เรื่ อ งมี มิ ติ เ ศรษฐกิ จ
กำรเมือง สังคมเชื่อมโยงกันอย่ำงแยกไม่ออก เพรำะฉะนั้น
ถ้ำคุณจะเข้ำใจสังคมคุณต้องรู้มิติต่ำงๆ ไม่ใช่รู้แค่ศำสตร์ใด
ศำสตร์หนึ่ง
ทีมงำนเบื้องหลังมีแนวทำงกำรท�ำงำนว่ำเรำไม่ได้ท�ำสื่อเพื่อ
ผลักดันควำมคิดควำมเชือ่ ของตัวเรำ เพือ่ ให้ทกุ คนเป็นเหมือน
เรำ แต่เรำท�ำเพื่อตั้งค�ำถำม เสนอค�ำตอบที่หลำกหลำย ให้
คนดูเอำกลับไปคิดต่อ ให้สังคมเกิดกำรอภิปรำยถกเถียงกัน
จุดยืนของคนท�ำสื่อไม่ใช่กำรออกมำประกำศว่ำอะไรถูกผิด
เรำอยำกสร้ำงแพลตฟอร์ม สร้ำงพื้นที่ทำงปัญญำมำกกว่ำ

รำยกำรนี้มีวิธีแ ต่ ง ตัว หลำยชั้น มัน ห่ อ เนื้อ หำด้ ว ยลู ก เล่ น
ด้วยวิธีกำรเล่ำเรื่องให้ดูมีสไตล์ มีรสอร่อย หีบห่อสวยงำม
เมื่อมันสนุก เด็กๆ ก็เปิดดู ครูบำอำจำรย์ก็เอำไปใช้สอน
หนังสือได้ แก่นของวัฒนธรรมชุบแป้งทอดคือเรำต้องกำร
จะผลั ก ดั น วั ฒ นธรรมแบบเสรี นิ ย มประชำธิ ป ไตยนี่ แ หละ
เพรำะเรำถือว่ำนีค่ อื ฐำนของกำรเรียนรูแ้ ละควำมคิดสร้ำงสรรค์

พวกเรำเป็นเสรีนิยม (liberal) มีพื้นฐำนควำมเชื่อในเรื่อง
ควำมหลำกหลำย กระทั่งทีมงำนเรำเองยังมีควำมชอบหรือ
ควำมสนใจในเรือ่ งทีแ่ ตกต่ำงกัน เรำก็ตอ้ งเชิญคนทีม่ คี วำมคิด
เห็นแตกต่ำงหลำกหลำย แล้วก็น�ำเสนอในสิ่งที่เขำเป็นอย่ำง
เป็นธรรมกับเขำ ให้เขำได้พดู ในสิง่ ทีค่ ดิ อย่ำงครบถ้วนรอบด้ำน
แล้วคนดูจะเป็นคนตัดสินในแต่ละเรื่องเอง เรำเชื่อมั่นในพลัง
ของคนดู เรำอยำกให้รำยกำรเป็นกำรผจญภัยทำงปัญญำของ
คนดู

จริงๆ แล้ววัฒนธรรมชุบแป้งทอดก็คอื ปฏิบตั กิ ำรทำงกำรเมือง
ในเชิงวัฒนธรรม เรำก�ำลังจะท�ำรำยกำรที่ไม่ได้สื่อสำรเฉพำะ
กับคนที่สนใจสังคมเชิงลึกอยู่แล้ว เรำอยำกน�ำควำมรู้เชิงลึก
ออกสู่มวลชนวงกว้ำง โจทย์ก็คือท�ำอย่ำงไรให้ควำมรู้พวกนี้
ออกไปสู่คนดูทั่วไปได้ส�ำเร็จ ท�ำอย่ำงไรถึงจะสื่อสำรกับกลุ่มนี้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เล่ำเรื่องอย่ำงไรให้ดึงดูด ท�ำอย่ำงไร
ให้คนรุน่ ใหม่ดู ท�ำอย่ำงไรให้ชนชัน้ กลำงในเมืองดูแล้วมองเห็น
คุณค่ำควำมหมำยของประชำธิปไตยในระดับวิธคี ดิ และวิถชี วี ติ
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ถ้ำสังคมยิ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่เรำตั้งค�ำถำมไม่ได้มำกเท่ำไร
วัฒนธรรมกำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์วัฒนธรรมกำรท้ำทำย
เพื่อแสวงหำควำมจริงก็ไม่เกิด

แสวงหำควำมจริงก็ไม่เกิด เพรำะฉะนั้นเรำต้องดูว่ำเรำเรียนรู้
กันอย่ำงไรในครอบครัวในโรงเรียนในระดับสังคม และเรำรับ
สื่อแบบไหน ถ้ำสื่อกลัวอ�ำนำจแล้วสื่อไม่พูดถึงควำมจริงที่
แตกต่ำงคนก็จะไม่รู้จักตั้งค�ำถำม ทุกคนก็ถูกครอบง�ำด้วย
อุดมกำรณ์ท่ีถูกผลิตซ�้ำแบบนี้ หรือถ้ำเรำตั้งค�ำถำมแล้วแต่ถูก
ปฏิบัติด้วยควำมรุนแรงกลับมำ สิ่งต่ำงๆ พวกนี้จะเกิดขึ้นมำ
ได้อย่ำงไร ผมคิดว่ำเรื่องเหล่ำนี้เป็นเรื่องใหญ่ คือเรำจะเป็น
ไทยแลนด์ 4.0 หรือ Creative Economy ไม่ได้ ถ้ำสังคม
ไม่มีเสรีภำพและไม่เป็นประชำธิปไตย

อาจารย์คิดว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นได้หรือไม่
แน่นอนครับ แต่ก็ต้องท�ำงำนหนักขึ้นเพรำะเรำก�ำลังสู้กับอะไร
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ที่ใหญ่มำก แล้วเรำคำดหวังกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้ำ
คว�่ำแผ่นดินไม่ได้ สิ่งที่เรำท�ำอยู่มันค่อยๆ รุกคืบไปข้ำงหน้ำ
ควำมส�ำเร็จส�ำหรับผมไม่ได้อยู่ที่จุดหมำยปลำยทำงแต่อยู่ท่ี
ระหว่ำงทำง บนเส้นทำงห้ำปีของดิวนั โอวันเปอร์เซนต์ผมคิดว่ำ
คนที่นี่เก่งขึ้น ผมเองก็ค่อยๆ เก่งขึ้น แต่เรำยังมีพื้นที่ให้
เรียนรูต้ ่อ
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท�ำให้ผมยังมองเห็นควำมหวังเสมอทุกเทอมที่
ผมสอนหนังสือ ผมจะมีตัวชี้วัดส่วนตัวอันหนึ่งที่ใช้ประเมิน
ควำมส�ำเร็จของตัวเอง นั่นคือ กำรที่นักศึกษำเดินมำหำท้ำย
ชั้นเรียนด้วยสีหน้ำคับข้องใจและแววตำที่มีควำมหมำย แล้ว
ถำมว่ำ ‘อำจำรย์เรำจะปล่อยให้บ้ำนเมืองเป็นแบบนี้ได้อย่ำงไร
เรำท�ำอะไรได้บ้ำง’ ผมไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูปให้ แต่มักตอบไป

ว่ำเป็นหน้ำทีข่ องคุณไง อีกสีป่ ใี นรัว้ มหำวิทยำลัยลองหำค�ำตอบ
ของตัวเองต่อค�ำถำมเมื่อกี๊นี้ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทำงทำง
ปัญญำเลยนะ และทุกปีผมยังเจอเด็กที่เดินมำหำผมแบบนี้

ดูเหมือนว่างานสอนเป็นงานที่อาจารย์ถนัดและรัก
ที่จะท�า ท�าไมถึงตัดสินใจลาออกแล้วมาเปิดบริษัท
ดิวันโอวันเปอร์เซนต์
ชีวติ นีผ้ มไม่เคยคิดว่ำต้องท�ำบริษทั เอกชนคิดว่ำจะเป็นอำจำรย์
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
องค์ ก รนี้ เรำน่ ำ จะสร้ ำ งสถำบัน ของเรำเองแบบที่เ รำดู แ ล
รับผิดชอบมันได้เต็มรูปแบบ ท�ำตำมควำมคิดควำมฝันของ
ตัวเองได้เต็มที่ขึ้น
ที่ตั้งชื่อดิวันโอวันเปอร์เซนต์ก็เพรำะว่ำ 101 คือรหัสวิชำ
ควำมรู้พื้นฐำน เรำอยำกผลักควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ออกไปสู่สังคม
วงกว้ ำ งอย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ อี ก ด้ ำ นหนึ่ ง หมำยถึ ง เรำท� ำ งำน
เกินร้อย โลโก้ก็สะท้อนถึงสปิริตของงำนที่เรำท�ำคือ knowledge ยกก�ำลังด้วย creativity เพรำะเรำเชื่อว่ำควำมรู้เป็น
ฐำนในกำรท�ำควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และเรำก็
เชื่อว่ำถ้ำเรำเอำควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปยกก�ำลัง มันจะช่วยเพิ่ม
พลังควำมรู้อีกเป็นทวีคูณ

ปกป้อง จันวิทย์ อดีตอำจำรย์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และอดีตที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และสื่อสำร
สำธำรณะ สถำบันวิจยั เพือ่ กำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดอี ำร์ไอ) หนึง่ ในผูก้ อ่ ตัง้ และบรรณำธิกำรอ�ำนวยกำรส�ำนักพิมพ์ openworlds
และผู้ก่อตัง้ เว็บไซต์โรงเรียนไท ตลำดวิชำสำธำรณะออนไลน์ ปัจจุบนั ท�ำงำนทีบ่ ริษทั ดิวนั โอวันเปอร์เซนต์อย่ำงเต็มตัวในต�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
สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายไอเดีย การเรียนรู้กพ็ ร้อมจะเกิดขึ้นได้เสมอ
มีการวิเคราะห์กันว่าแม้คนรุ่นใหม่จะเติบโตขึ้นในโลกของดิจิทัล แต่อย่างไรเสียก็ยังคงต้องการพื้นที่
การเรียนรู้ที่ผู้คนได้มีปฏิสัมพันธ์ควบคู่กันไปด้วย แนวโน้มหนึ่งซึ่งกำาลังเติบโตอย่างชัดเจนก็คือพื้นที่
การทำางานที่เรียกว่า co-working space ซึ่งผุดขึ้นมากมายตามหัวเมืองใหญ่ๆ ในประเทศไทย
ล่าสุดคือ Jump Space จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบุกเบิกโดยคนหนุ่มไฟแรงแห่งเมืองหมอแคนทีม่ คี วามคิด
แตกต่างจากคนทำาธุรกิจทั่วไป เพื่อหวังจะสร้างพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดเป็นชุมชนวิชาชีพ
ของชนรุ่นดิจิทัล ณ ดินแดนศูนย์กลางการค้าของภาคอีสาน
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เรำบังคับให้ต้องเป็น
อย่ำงที่อยำกจะเห็นไม่ได้
เพรำะเมื่อไหร่ที่เรำไปบีบบังคับ
มันจะไม่ใช่ชุมชน
แต่จะกลำยเป็นกำรครอบง�ำ
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แนวคิ ด และโมเดลธุ ร กิ จ co-working space
ยังใหม่มาก แม้แต่ในกรุงเทพฯ เองก็เพิ่งจะเกิดขึ้น
ได้ ไ ม่ น าน อะไรคื อ จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส นใจท� า ธุ ร กิ จ นี้
ในต่างจังหวัด
ผมเคยไปเยี่ยมชม Hubba co-working space ที่กรุงเทพฯ
รู้สึกว่ำเป็นสถำนที่ที่ cool ดีเพรำะท�ำให้คนได้มำเจอกัน ก็เลย
คิดว่ำน่ำจะมีสถำนที่อย่ำงนี้ที่ขอนแก่นบ้ำง ตอนนั้นยังไม่ค่อย
เข้ำใจหรอกว่ำ co-working space คืออะไร จนเมื่อได้
เรียนรู้กับโรงเรียนบ่มเพำะผู้ประกอบกำรสตำร์ทอัพไทยหรือ
Disrupt University จึงเริม่ เข้ำใจว่ำกำรทีส่ ตำร์ทอัพจะเติบโต
ได้ต้องมีนิเวศ (ecosystem) ที่เหมำะสมเพื่อให้คนหลำยๆ
แบบหรือพวก 3H ได้มำเจอกัน ทั้งที่เป็นนักคิด (Hustler)
นักออกแบบ (Hipster) และนักประดิษฐ์ (Hacker) ซึ่งคน
3 แบบนีม้ โี อกำสมำเจอกันยำกมำก เพรำะปกติแล้วคนทีท่ ำ� งำน
อิ ส ระมั ก จะนั่ ง ท� ำ งำนตำมร้ ำ นกำแฟ แต่ ทุ ก คนที่ เ ข้ ำ ไป
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ร้ำนกำแฟก็ต่ำงคนต่ำงกิน ต่ำงคนก็ต่ำงอยู่ มันเป็นไปไม่ได้ท่ี
พวกเขำจะมำท�ำควำมรู้จักกัน

พืน้ ทีห่ รือระบบนิเวศทีส่ ตาร์ทอัพต้องการมีลกั ษณะ
อย่างไร
ส�ำหรับคนที่จะเป็นสตำร์ทอัพ ก่อนอื่นคุณต้องกล้ำที่จะพูด
สิ่งที่คิดอยู่ในใจหรือไอเดียที่มีอยู่ หลำยคนอำจจะมโนเองว่ำ
สิ่งที่คิดมันเจ๋งมำกเลยไม่ได้พูดออกมำ แต่ถ้ำคุณอยำกพูดขึ้น
มำคุณจะไปพูดกับใครในเมือ่ ไม่มสี ถำนทีซ่ งึ่ มีคนอยำกฟังสิง่ ที่
คุณพูด
co-working space มีหน้ำที่สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดกำร
แบ่งปันควำมคิด แต่ไม่ได้ก�ำหนดว่ำมันจะต้องเกิด เรำเหมือน
คนทีเ่ ตรียมน�ำ้ เตรียมดิน เตรียมแสง ช่วยปรับอำกำศ เรำไม่รู้
หรอกว่ำจะเกิดอะไรขึ้น เพรำะคนที่มำเจอกันพร้อมที่จะพำกัน

ภาพจาก https://www.facebook.com/pg/jumpspacethailand

ไปทำงไหนก็ได้ เรำมีควำมคำดหวังแต่เรำบังคับให้ต้องเป็น
อย่ำงที่อยำกจะเห็นไม่ได้ เพรำะถ้ำเมื่อไหร่ที่เรำไปบีบบังคับ
มันจะไม่ใช่ชุมชนแล้วแต่จะกลำยเป็นกำรครอบง�ำ

แล้วเชิญผู้ใหญ่มำเปิดงำน ผมไม่ชอบอย่ำงนั้นก็เลยริเริ่มงำน
Kaen Talk ขึ้นมำ เป็นเหมือนดินเนอร์ปำร์ตี้คือแทนที่จะคุย
กันตอนกลำงวัน ก็เปลี่ยนมำคุยกันตอนเย็นแทน

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

งำนนี้จัดมำแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกจัดเป็นงำนเล็กๆ ในโรงแรม
เพื่อคุยกันเรื่องสตำร์ทอัพ ได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำก
SIPA (ส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ)
มีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังคนทัง้ ในและนอกวงกำรไอที ปรำกฏ
ว่ำมีคนมำจำกไหนก็ไม่รู้ ทัง้ พนักงำนออฟฟิศ พนักงำนธนำคำร
คนท�ำหอพัก ฯลฯ เรำเองก็ไม่คิดมำก่อนว่ำจะมีคนสนใจเรื่อง
อย่ ำ งนี้ม ำกขนำดนี้ Kaen Talk 2 เป็นกิจกรรมทอล์ค
เกี่ยวกับงำนด้ำนหุ่นยนต์ ส่วน Kaen Talk 3 จัดเรื่อง What
is startup? เป็นกิจกรรมทอล์คตอนกลำงวันและงำนปำร์ต้ี
ตอนกลำงคืน

กระบวนการที่จัดให้คนได้มาพบปะกันมีอะไรบ้าง
พูดตรงๆ เลยว่ำท�ำทุกรูปแบบ ไม่มีตำยตัว จัดปำร์ต้ีริมสระ
ว่ำยน�้ำก็มี มันเป็นเรื่องของกำรสร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบใหม่ที่
ไม่ใช่กำรเชิญนักวิชำกำรมำนั่งคุยกันในห้องประชุมสี่เหลี่ยม
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ขอนแก่นมีความต้องการพื้นที่แบบ co-working
space มากน้อยแค่ ไหน
ประมำณ 3 ปีที่แล้ว Hubba เคยมำส�ำรวจพื้นที่ดูลู่ทำงกำร
ลงทุนและวิเครำะห์ว่ำขอนแก่นยังไม่พร้อม คือยังมองเห็น
กลุ่มผู้บริโภคไม่ชัดว่ำมีตัวตนจริงหรือเปล่ำ อยู่ที่ไหนและ
มีพฤติกรรมอย่ำงไร สถำนที่อย่ำงเช่นร้ำนกำแฟหรือคอมมูนิตี้
มอลล์ยงั สำมำรถตอบโจทย์ชวี ติ ของคนรุ่นใหม่ของทีน่ ไี่ ด้ และ
อำจจะไม่ได้ตอ้ งกำรสถำนทีท่ มี่ กี จิ กรรมพบปะหรือแลกเปลีย่ น
ควำมคิดกับคนอื่น Hubba ก็เลยตัดสินใจชะลอกำรลงทุน
ถึงแม้ว่ำกิจกรรม Kaen Talk พิสูจน์ให้เห็นว่ำขอนแก่นมี
กลุ่มคนที่สนใจเรื่องสตำร์ทอัพอยู่จริง แต่ไม่มีอะไรรับรองได้
ว่ำจ�ำเป็นต้องมีพ้ืนที่อย่ำง co-working space หรือไม่ ก็ถือ
ได้ว่ำเป็นกำรเริ่มต้นที่มีควำมเสี่ยงอยู่ ท�ำให้เรำลงทุนเองคน
เดียวไม่ได้
ผมเป็นคนที่อยู่ในวงกำรเทคสตำร์ทอัพ (tech startup) ก็พอ
จะมองเห็นว่ำโลกมันก�ำลังเปลีย่ นไปอย่ำงไร กรุงเทพฯ เปลีย่ น
ไปอย่ำงไร ผมเองพยำยำมจะท�ำควำมเข้ำใจกับนักลงทุนให้เห็น

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

แล้วในที่สุดกลายมาเป็น Jump Space ได้อย่างไร
จริงๆ แล้ว co-working space เป็นสถำนที่อย่ำงไรก็ได้
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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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

Jump Space เกิดขึ้นเร็วเกินไปไหม
ผมว่ำก�ำลังพอดี อำจจะเร็วไปแค่หลักเดือน เพรำะเรำเห็นแล้ว
ว่ำแนวโน้มแบบนี้ก�ำลังมำ ตอนนี้กำรด�ำเนินงำนของเรำติดลบ
ก็จริง แต่เรำรู้ว่ำท�ำไมถึงติดลบ เรำติดลบเพื่อรอบำงอย่ำงอยู่
ด้ำนหนึ่งเรำก็อยำกให้ภำครัฐเข้ำมำช่วยสนับสนุนพื้นที่ใน
ลักษณะนี้บ้ำง ซึ่งยังมองเห็นนโยบำยไม่ชัดเท่ำไรนัก จริงๆ
งบประมำณจำกภำครัฐก็มลี งมำทีข่ อนแก่นตลอด แต่มนั ไปอยู่
ในภำคส่วนอื่นและยังท�ำแบบเดิมๆ เช่น กำรอบรมเขียนแผน
ธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในกระดำษ
ผมก�ำลังเขียนโครงกำรบ่มเพำะธุรกิจเพื่อขอทุนสนับสนุนจำก
หน่วยงำนรัฐ ซึ่งจะไม่ใช่รูปแบบกำรอบรมแบบเดิมๆ สิ่งที่เรำ
เสนอคือกำรให้ผู้เข้ำร่วมอบรมได้เข้ำใจกระบวนกำรทำงธุรกิจ
จำกประสบกำรณ์จริงที่มำจำกกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่ม
คนในแวดวงเดียวกันหรือจำกผู้รู้ที่มีประสบกำรณ์มำก่อน
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ท�าความรู้จักสตาร์ทอัพ
สตำร์ทอัพคือธุรกิจรูปแบบใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ซึง่ เน้นกำรใช้นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่ ตอบโจทย์
ปัญหำใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครท�ำ ต่ำงจำกเอสเอ็มอีที่เติบโต
ตำมก�ำ ไรที่ล งทุ น เช่ น กำรขยำยสำขำร้ ำ นก๋ ว ยเตี๋ย วออกไป
เรื่อยๆ แต่สินค้ำและบริกำรของสตำร์ทอัพนั้นเป็นสิ่งที่เติบโต
ได้อย่ำงรวดเร็วโดยกำรท�ำซ�้ำได้ เช่น เฟซบุ๊คซึ่งท�ำเพียงครั้ง
เดียวแต่มีผู้ใช้งำนได้นับพันล้ำนคน โดยที่ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
ไม่ได้เพิ่มขึ้นตำมจ�ำนวนผู้ใช้งำน
แหล่งเงินทุนในกำรขยำยกิจกำรธุรกิจสตำร์ทอัพมักไม่ได้มำ
จำกธนำคำรเหมือนกับผู้ประกอบกำรรำยย่อยอื่นๆ แต่ใช้
วิธีกำรระดมทุนสำธำรณะ (Crowdfunding) ซึ่งมีทั้งรูปแบบ
กำรบริจำค กำรสนับสนุน กำรให้กู้ และกำรเข้ำหุ้น ซึ่ง
ประเทศไทยก�ำลังจะมีกฎหมำยขึ้นมำรองรับกำรระดมทุน
ประเภทนี้อย่ำงถูกต้อง
กล่ำวกันว่ำ สตำร์ทอัพเป็นธุรกิจที่มีโอกำสเติบโตได้สูงแบบ
ก้ำวกระโดด และถือเป็นอีกหนึ่งก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจุบันทั้งภำคเอกชนและภำครัฐจึงต่ำง
ตื่นตัวและให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมสตำร์ทอัพ ควำม

เคลือ่ นไหวทีน่ ำ่ สนใจเช่นกำรจัดงำน Startup Thailand 2016
ทั่วทุกภูมิภำคเพื่อให้ควำมรู้และจุดประกำยเรื่องสตำร์ทอัพให้
กับคนรุ่นใหม่ กำรก่อตั้งโรงเรียนสอนสตำร์ทอัพ Disrupt
University และกองทุนสตำร์ทอัพ 500 TukTuks โดย
เรืองโรจน์ พูนผล ผูบ้ กุ เบิกวงกำรสตำร์ทอัพเมืองไทย นอกจำกนี้
ผูป้ ระกอบกำรยังมีกำรรวมตัวกันเป็นสมำคม 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

ข้อมูลจาก สรุปภาพรวมสตาร์ทอัพไทย 2016 : แรงจริงหรือแค่กระแส รวยเร็วไหม และเราจะไปทางไหนกันต่อ!? http://themomentum.co
ภาพจาก http://www.thailandstartup.org
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มำเรียนรูฝ้ กึ ฝนให้รจู้ กั กำรตัง้ สมมติฐำนและกำรทดสอบตลำด
กันจริงๆ ซึ่งจะเป็นวิธีกำรบ่มเพำะสร้ำงธุรกิจแบบใหม่

จุดแข็งของขอนแก่นอยู่ที่ ไหน
ผมว่ ำ อยู ่ ที่ ภ ำคเอกชน ภำคเอกชนในขอนแก่ น เรำท� ำ งำน
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�าคัญที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร
ผมคิดว่ำทัศนคติ (mindset) เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด คือคุณต้อง
ยอมรับควำมคิดของคนอืน่ ต้องเข้ำใจว่ำควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจ
ไม่ได้เกิดจำกปัจจัยหรือองค์ประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพียง
อย่ำงเดียว ควำมหลำกหลำยต่ำงหำกที่จะท�ำให้คุณอยู่รอดใน
ทำงธุรกิจ
แต่ก่อนนี้ทุกคนอำจจะเก่งหรือเชี่ยวชำญเฉพำะทำง แล้วท�ำใน
สิ่งที่เก่งจนประสบควำมส�ำเร็จ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ มันเป็นเรื่อง
ของกำรบูรณำกำร ถ้ำคุณมี mindset ที่ยอมรับควำมคิดเห็น
ที่แตกต่ำงหลำกหลำย คุณถึงจะท�ำงำนร่วมกันกับคนอื่นได้
ท�ำให้ทมี แข็งแกร่งขึน้ ได้ และไม่ได้หมำยควำมว่ำเมือ่ เติบโตขึน้
ทุกคนจะต้องกลำยเป็นผู้ประกอบกำร แต่กำรมีควำมเข้ำใจ
อย่ำงนี้มันท�ำให้คุณสำมำรถขับเคลื่อนองค์กรที่มีนวัตกรรมได้

อัจฉริยะ ดำโรจน์ ผู้ก่อตั้ง Jump Space ซึ่งเป็น co-working space แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น ท�ำธุรกิจด้ำนไอที
ในต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทเมกำจีเนียส และเป็นกรรมกำร Thailand Tech Startup Association หรือสมำคม
กำรค้ำเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ สนใจติดตำมควำมเคลื่อนไหวของธุรกิจสตำร์ทอัพและพยำยำมสร้ำงพื้นที่
หรือนิเวศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้กำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงนวัตกรรมส�ำหรับคนขอนแก่นรุ่นใหม่
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เมืองอัจฉริยะภูเก็ต
เศรษฐกิจดิจิทัล แรงงานทักษะไอที
ผศ.ดร.รัตนำ เวทย์ประสิทธิ์

เพียงระยะไม่นานมานี้เอง ผู้คนต่างพูดถึงแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้พัฒนา
เติบโตจากฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม แต่สำาหรับภาพที่เล็กลงมาในระดับจังหวัดนั้น
ภูเก็ตถูกกำาหนดทิศทางการพัฒนาสู่การเป็นเกาะอัจฉริยะมานานนับสิบปีแล้ว ซึง่ หมายถึงความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานไอทีและพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพควรเป็นสิ่งที่น่าจะมองเห็นรูปธรรมได้บ้างไม่มากก็น้อย
อย่างไรก็ตาม หนทางสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’ (Smart City) นั้นมิได้ราบเรียบ ถึงแม้ทั้งภาครัฐและเอกชนจะพยายาม
ร่วมมือกันอย่างไร แต่ก็ยังไม่ทันต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบ
บริหารงานและงบประมาณภาครัฐที่มีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติล่าช้านับเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนโฉมหน้าของภูเก็ต
จากภาพความฝันสู่ความจริง
วันนี้ ทิศทางการพัฒนาระดับชาติกาำ ลังเดินมาบรรจบกับเส้นทางการพัฒนาของจังหวัด หากความพยายามของภูเก็ต
ประสบความสำาเร็จ อาจกลายเป็นโมเดลตัวอย่างทีน่ าำ ไปใช้ในหลายพืน้ ทีจ่ นกระทัง่ บรรลุเป้าหมายสู่ประเทศไทย 4.0
ก็เป็นไปได้
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ถ้ำอยำกจะวำงรำกฐำน
ด้ำนดิจิทัล เรำต้องมองไปข้ำงหน้ำ
ค�ำนวณคำดกำรณ์ควำมต้องกำร
นักพัฒนำ และวำงแผนผลิต
นักพัฒนำที่มีคุณภำพ
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ICT คือลมหายใจของเมืองท่องเที่ยว

มำสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพทำงเศรษฐกิ จ เกิ ด ขึ้ น
ทั้ ง ในระดั บ สถำนประกอบกำรและระดั บ เมื อ ง ตั ว อย่ ำ ง
กำรด� ำ เนิ น งำนระดั บ สถำนประกอบกำรที่ เ ห็ น ชั ด เจนคื อ
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรท่องเที่ยวให้ทันสมัยและ
สะดวกสบำย อำทิ กำรสร้ำงระบบกำรจองที่พักหรือแพ็คเกจ
ท่ อ งเที่ ย วออนไลน์ กำรให้ บ ริ ก ำร wi-i f i กำรติ ด ตั้ ง
กล้ อ งวงจรปิ ด เพื่ อ รั ก ษำควำมปลอดภั ย บริ เ วณโรงแรม
ที่ พั ก กำรพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ น และตู ้ คิ อ อสที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงเบ็ดเสร็จ

“ภูเก็ตเติบโตขึ้นจำกธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ไอที
มำกที่ สุ ด ต่ อ ไปนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม หลั ก จะเป็ น กลุ ่ ม FIT
(Foreign Individual Tourist) คือนักท่องเที่ยวที่ไม่อำศัย
เอเย่นต์ ไม่ซอื้ แพ็กเกจทัวร์ เขำจะศึกษำข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต
มำก่อนว่ำอยำกจะไปเที่ยวที่ไหน ตรงไหนมีอะไรน่ำดู แล้วก็
จองตั๋วเครื่องบินเองจองโรงแรมเอง เพรำะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ำ
ไอทีเป็นสิง่ ทีข่ บั เคลือ่ นธุรกิจท่องเทีย่ ว โจทย์กค็ อื จะท�ำอย่ำงไร
ให้เขำเข้ำมำท่องเที่ยวได้สะดวก มีข้อมูลให้เขำได้ศึกษำก่อน
เดินทำง มำถึงแล้วสำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็ว และมีแผนที่
ช่วยน�ำทำง”

ส่วนกำรด�ำเนินงำนระดับเมือง เพิ่งจะมีกำรก่อตั้งบริษัทภูเก็ต
พัฒนำเมือง ซึ่งเป็นกำรลงขันกันระหว่ำงเอกชนเพื่อพัฒนำ
จังหวัดให้มีควำมน่ำอยู่ด้วยนวัตกรรมและเป็นโครงสร้ำง
พื้นฐำนส�ำหรับกำรท่องเที่ยว เช่น รถไฟฟ้ำรำงเบำ เรือส�ำรำญ
ดิจิทัล ท่ำจอดเรือที่ทันสมัย ฯลฯ

ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก
ด้วยทรัพยำกรทีส่ วยงำม กิจกรรมท่องเทีย่ วทีห่ ลำกหลำย และ
กำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนระดับสำกล อีกทั้งยังเป็นแม่ข่ำย
ที่เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวของจังหวัดฝั่งทะเลอันดำมัน รองรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมำกถึ ง 13-15 ล้ ำ นคนต่ อ ปี สร้ ำ งเม็ ด เงิ น
ได้มำกกว่ำปีละ 4 แสนล้ำนบำท กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งในประเด็นส�ำคัญของกำรขับเคลื่อน
นโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของภูเก็ต

ภำคเอกชนของภูเก็ตนั้นได้น�ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่ อ สำรมำใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของบรรดำ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมำนำนแล้ ว กำรเตรี ย มพร้ อ มและน� ำ ICT
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ทิศทางการพัฒนาชัด ปลดล็อคอุปสรรค
งบประมาณ บูรณาการสารสนเทศ

กำรพัฒนำด้ำนไอทีในจังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นมำนับสิบปี ใน
ระยะแรกด�ำเนินกำรโดยภำครัฐ มุ่งสนับสนุนให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียม เนื่องจำกในอดีต
คอมพิวเตอร์ยังมีรำคำแพง เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง
และเทคโนโลยีอุปกรณ์โมบำยยังไม่แพร่หลำย ภำครัฐจึงเน้น
ไปที่กำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ไอที

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นแนวคิดในกำรพัฒนำ
เมืองโดยบูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ Internet of
Things (IoT) เพื่อแก้ปัญหำหรือจัดกำรทรัพยำกรของเมือง
โดยมี เ ป้ ำ หมำยสู ง สุ ด อยู ่ ที่ ก ำรยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ของ
ประชำกรอย่ำงชำญฉลำด คุณลักษณะส�ำคัญของเมืองอัจฉริยะ
ได้แก่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีประสิทธิภำพด้วย
กำรใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล (data analysis) และ ปัญญำ
ประดิษฐ์ (Artiicial Intelligence หรือ AI) เชื่อมโยงคน
ในท้ อ งถิ่น ให้ ใ กล้ ชิด กับ หน่ ว ยงำนของท้ อ งถิ่น ด้ ว ยกำรใช้
นวัตกรรมแบบเปิดและกำรมีสว่ นร่วมผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
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
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล หรื อ สมำร์ ท ซิ ตี้ ข องกระทรวงเทคโนโลยี
* ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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
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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 ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ
กำรสื่ อ สำร* ซึ่ ง โครงกำรเหล่ ำ นี้ ล ้ ว นบ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ทิ ศ ทำง
กำรพัฒนำเมืองภูเก็ตที่มีควำมชัดเจนมำยำวนำนระยะหนึ่ง
ทุ ก วั น นี้ ภู เ ก็ ต ได้ ชื่ อ ว่ ำ เป็ น เมื อ งที่ มี ค วำมทั น สมั ย รองจำก
กรุงเทพฯ และเริ่มมองกำรพัฒนำไอทีในแง่ที่เป็นเครื่องมือใน

* ปัจจุบนั คือกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
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กำรยกระดับควำมเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยให้
ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีควำมสุข ฉลำด และยั่งยืน (Smile Smart
และ Sustainable)
“ส�ำหรับภูเก็ตแล้วไอทีไม่ได้เป็นเรื่องแปลกปลอม เป็นสิ่งที่
ทุกคนเคยชิน เพียงแต่อำจจะยังน�ำมำประยุกต์ใช้ไม่เต็มที่
ภูเก็ตมีกำรพัฒนำด้ำนไอทีอย่ำงต่อเนือ่ งโดยภำคเอกชนต่ำงคน
ต่ำงท�ำ แต่สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือทั้งภำครัฐและภำคเอกชนควร
จะไปด้ ว ยกั น เพรำะระบบบำงอย่ ำ งเป็ น เรื่ อ งที่ เ อกชนท� ำ
ฝ่ำยเดียวไม่ได้ จนกระทั่งล่ำสุดเกิดนโยบำยภูเก็ตสมำร์ทซิต้ี
แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ จึงเป็นรูปเป็นร่ำงมำกขึ้น

Phuket Smart City Innovation Park
Phuket Smart City Innovation Park เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ำนเทคโนโลยีแห่งใหม่ล่ำสุดของภูเก็ตที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี
2559 ก่อตัง้ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร*
และส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) หรือ SIPA เพื่อสร้ำงระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดปัจจัยที่
จะน�ำไปสู่กำรเป็นสมำร์ทซิต้ี นั่นก็คือกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรเทคโนโลยี (Tech Startup) และผูป้ ระกอบกำรสร้ำงสรรค์
รวมทั้งเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชน
เกี่ยวกับภำพของเมืองภูเก็ตที่ก�ำลังจะพัฒนำไปในอนำคต
พื้นที่ชั้นล่ำงประกอบด้วย video wall ที่จ�ำลองภำพเมือง
อัจฉริยะออกมำให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องระบบรักษำ
ควำมปลอดภั ย ซึ่ ง ภำพกล้ อ งวงจรปิ ด ทั่ ว ทั้ ง เกำะสำมำรถ
น�ำมำประมวลผลร่วมกัน กำรใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมทั่วจังหวัด หรือระบบติดตำมเรือท่องเที่ยวทุกล�ำ
ของภูเก็ต มีห้องสำธิตนวัตกรรมซอฟต์แวร์จำกผลงำนของ
คนภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนกำรลงทุนร่วมกับ
BOI เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับนักลงทุนไม่ต้องเดินทำง
ไปยังกรุงเทพฯ หรือสุรำษฎร์ธำนีซงึ่ เคยเป็นศูนย์ยอ่ ยแห่งเดียว
ของภำคใต้
* ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พื้นที่ชั้นสองเป็นห้องส�ำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรควำมจุ
ประมำณ 30 คน รวมทั้งพื้นที่ co-working space ซึ่งมี
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเหมำะกับกำรใช้งำนทดสอบ
ประสิทธิภำพของซอฟต์แวร์ ส่วนชั้นสำมเป็นพื้นที่ให้เช่ำระยะ
ยำวส�ำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่สนใจ
พื้นที่ชั้นสี่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์วำงแผนจะพัฒนำเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้ส�ำหรับ SME ในลักษณะของหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น ซึ่งอำจไม่ใช่ผู้ประกอบกำรด้ำนดิจิทัล แต่เป็นกำร
ส่งเสริมให้ธุรกิจเหล่ำนั้นได้ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอย่ำง
เต็มที่
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“นโยบำยรั ฐ ที่ อ อกมำถื อ ว่ ำ สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่
เพรำะมำจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของภำคเอกชน แต่กำร
สนับสนุนของภำครัฐที่ผ่ำนมำยังมีข้อจ�ำกัดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ควำมคล่ อ งตั ว ในกำรบริ ห ำรและกำรจั ด สรรงบประมำณ
แต่ในปีงบประมำณ 2561 เป็นต้นไปทุกอย่ำงน่ำจะดีขึ้น
เพรำะเริ่มมีกำรบริหำรโดยใช้งบยุทธศำสตร์ที่จัดสรรแบบใช้
พืน้ ทีเ่ ป็นฐำน (area-based) ซึง่ จะท�ำให้กำรจัดสรรงบประมำณ
เป็ น ไปอย่ ำ งรวดเร็ ว ขึ้ น และจะช่ ว ยให้ ก ำรขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ ง
สมำร์ทซิตี้เป็นไปได้มำกยิ่งขึ้น
“ส่ ว นในระดั บ ปฏิ บั ติ บริ ก ำรของภำครั ฐ ยั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
บูรณำกำรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบให้มำกกว่ำเดิม เช่น

ในเรื่องควำมปลอดภัย ภูเก็ตมีกล้องวงจรปิดไม่รู้ก่ีพันตัว
แต่ เ รำไม่ เ คยสำมำรถประมวลผลภำพร่ ว มกั น แล้ ว น� ำ มำ
วิเครำะห์ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ เพรำะต่ำงคนต่ำงซื้อ ต่ำงก็
มีระบบเป็นของตัวเอง นี่เป็นตัวอย่ำงหนึ่งที่จะต้องพยำยำม
ท�ำให้ส�ำเร็จ”

อุปสงค์-อุปทานแรงงานทักษะไอที
กับคุณภาพนักพัฒนา

เห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำเกำะภูเก็ตก�ำลังมีควำมต้องกำรด้ำน
ดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะควำมต้องกำรทรัพยำกรมนุษย์
ที่มีทักษะดิจิทัลซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงเมืองอัจฉริยะ
และต้องมีชนชั้นสร้ำงสรรค์ (creative class) ที่เป็นผูส้ ร้ำง
นวั ต กรรมเพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรในอนำคตภำยใต้
สิง่ แวดล้อมดิจทิ ลั
“10 ปีทผี่ ำ่ นมำภูเก็ตเปลีย่ นแปลงไปมำกและไปไกลกว่ำจังหวัด
อื่นเยอะ อย่ำงเช่นเรื่องกรำฟิกแอนิเมชั่นซึ่งเคยเป็นเรื่องใหม่
ส�ำหรับประเทศไทย ภูเก็ตจัดอบรมเรือ่ งนีม้ ำอย่ำงต่อเนือ่ งและ

274 | โหล

ซอฟต์แวร์พาร์คภูเก็ต
ซอฟต์แวร์พำร์คภูเก็ตหรือเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต
ได้ชื่อว่ำเป็นเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ที่เล็กที่สุดในโลก
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2552 โดยกำรลงทุนของภำคเอกชน เพือ่ ขำนรับ
นโยบำยภำครัฐด้ำนเทคโนโลยี ซึ่งลงมำที่จังหวัดภูเก็ตอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ งหลำยโครงกำร วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ เป็ น สถำน
ประกอบกำรของคนท�ำงำนไอที เพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ
นวัตกรรม และกำรจ้ำงงำน และเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนำ
เพือ่ สร้ำงนวัตกรรม

ซอฟต์แวร์พำร์คภูเก็ตยังมีบทบำทด้ำนพัฒนำทักษะไอซีทีให้
กับคนรุน่ ใหม่ในภูเก็ต โดยกำรก่อตัง้ ศูนย์สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ภูเก็ต กำรจัดกิจกรรมอบรมต่ำงๆ และใช้โซเชียลมีเดียเป็น
สื่ อ กลำงในกำรกระจำยข้ อ มู ล ด้ ำ นกำรพั ฒ นำทั ก ษะไอซี ที
ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนในภูเก็ต

ปัจจุบันซอฟต์แวร์พำร์คภูเก็ตเป็นแหล่งรวมของบริษัทด้ำน
เทคโนโลยีกว่ำ 10 บริษทั ในบรรยำกำศกำรท�ำงำนทีผ่ อ่ นคลำย
และกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ พื้นที่กว่ำ 50% ถูกรักษำไว้
เป็นโซนสีเขียว และสร้ำงลู่วงิ่ ไว้รอบสระน�ำ้ ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็น
เหมืองดีบกุ ภำยในอำคำรออกแบบตกแต่งอย่ำงมีสสี นั มีพนื้ ที่
ส�ำหรับพักผ่อนอิริยำบถ สนทนำ และจัดประชุม
ซอฟต์แวร์พำร์คภูเก็ตคำดหวังที่จะสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ซึง่ คนทีท่ ำ� งำนในสำยงำนใกล้เคียงกันได้ทำ� กิจกรรมและเกิดกำร
แลกเปลีย่ นทักษะควำมรูร้ ะหว่ำงกัน แต่ภำพดังกล่ำวยังเกิดขึ้น
ไม่ชดั เจนนักเนือ่ งจำกขำดผูน้ ำ� กระบวนกำรหรือ Community
Builder ที่มีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนประสำนเครือข่ำย
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เห็นควำมเปลี่ยนแปลงในกำรน�ำเรื่องพวกนี้มำใช้อย่ำงชัดเจน
ก่อนหน้ำนี้วงกำรอสังหำริมทรัพย์ไม่ว่ำจะน�ำเสนองำนอะไร
ก็มักจะใช้รูปถ่ำยหรือวิดีโอ แต่ตอนนี้หันมำใช้ภำพสำมมิติ
กันหมด ถ้ำไม่ใช้ก็ขำยไม่ออก”
ในขณะทีภ่ เู ก็ตมีอปุ สงค์ (demand) หรือควำมต้องกำรแรงงำน
ด้ำนไอทีเพิ่มสูงขึ้น แต่กลับมีอุปทำน (supply) หรือปริมำณ
แรงงำนที่มีทักษะด้ำนไอทีไม่เพียงพอ สถำบันอุดมศึกษำใน
จังหวัดภูเก็ตนั้นมีอยู่เพียง 2 แห่งยังไม่สำมำรถผลิตแรงงำน
ที่มีทักษะในสำขำที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนได้
“ตอนนี้นักพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Developer)
ของภูเก็ตมีไม่พอ ไม่ใช่ไม่พอในแง่จ�ำนวนที่สถำบันกำรศึกษำ
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ผลิ ต ได้ แต่ ไ ม่ พ อในแง่ จ� ำ นวนคนที่ เ รี ย นจบออกไปแล้ ว
สำมำรถท�ำงำนได้ตรงกับที่ตลำดต้องกำรหรือตรงกับที่ได้
เรียนมำ เพรำะว่ำธรรมชำติของศำสตร์ด้ำนโปรแกรมมิ่งเป็น
เรื่องที่ยำกและเครียด บำงคนทนเรียนจนจบแล้วก็ไม่อยำก
ท�ำงำนด้ำนนี้ไปเลยก็มี
“คนที่ จ ะเป็ น นั ก พั ฒ นำต้ อ งเก่ ง เรื่ อ งตรรกะและมี ค วำมรู ้
คณิตศำสตร์ที่ดี ซึ่งเป็นวิชำที่เด็กไทยไม่ค่อยเข้มแข็ง เดี๋ยวนี้
ที่อเมริกำเขำสอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ชั้นประถม ใช้เกมใน
เว็บไซต์สอนวิธีคิดเชิงตรรกะ ซึ่งถือเป็นพื้นฐำนของกำรเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ที่จะน�ำไปสู่กำรเป็นนักพัฒนำ
ด้ำนไอที

“ถ้ำอยำกจะวำงรำกฐำนด้ำนดิจิทัล เรำต้องมองไปข้ำงหน้ำว่ำ
ต้องกำรสร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจดิจิทัลเท่ำไหร่ แล้วค�ำนวณคำด
กำรณ์ควำมต้องกำรนักพัฒนำออกมำ จำกนั้นก็วำงแผนผลิต
นักพัฒนำทีม่ คี ณ
ุ ภำพให้เพียงพอรองรับกับควำมต้องกำรนัน้ …
กำรสร้ำงนักพัฒนำด้ำนไอทีที่มีคุณภำพจะต้องเปลี่ยนวิธีกำร
สอนใหม่ และไม่ใช่สอนวิชำด้ำนคอมพิวเตอร์อย่ำงเดียวแต่ยงั
ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชำญภำษำต่ำงประเทศด้วย”
ปัญหำค่ำครองชีพสูงในจังหวัดภูเก็ตนับเป็นปัจจัยลบต่อวงกำร
นักพัฒนำด้ำนไอที เนื่องจำกอำชีพโปรแกรมเมอร์ในภูเก็ต
ได้รับค่ำตอบแทนน้อยกว่ำคนในสำยงำนแอนิเมชั่น ดังนั้น
ผู ้ ป ระกอบอำชี พ โปรแกรมเมอร์ จึ ง ไหลออกไปท� ำ งำนที่
กรุงเทพฯ ท�ำให้ภเู ก็ตต้องน�ำเข้ำนักพัฒนำจำกจังหวัดใกล้เคียง
เช่นหำดใหญ่

แต่ ก ำรใช้ แ รงงำนข้ ำ มจั ง หวั ด ย่ อ มไม่ ใ ช่ ท ำงออกที่ ย่ั ง ยื น
เนื่ อ งจำกหั ว เมื อ งใหญ่ ใ นแต่ ล ะภู มิ ภ ำคต่ ำ งก็ มี ทิ ศ ทำง
กำรพั ฒ นำเมื อ งที่ ต ้ อ งใช้ ไ อที ห รื อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป็ น
องค์ประกอบส�ำคัญ ท�ำให้ควำมต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะไอที
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในหลำยพื้ น ที่ กำรสร้ ำ งนั ก พั ฒ นำด้ ำ นไอที ท่ี มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้จึงเป็น
ควำมท้ ำ ทำยที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น เฉพำะกั บ ภู เ ก็ ต หำกแต่ เ ป็ น
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 การใช้สารเคมีในภาคเกษตรอย่างเข้มข้น การรุกทำาลายป่า สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนั้นยากจะปิดกั้นและไม่อาจใช้เวลาฟื้นฟูกลับคืนมาได้ดังเดิมในเร็ววัน
แต่ห้วงเวลาของการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้กลายเป็นโอกาสของการเรียนรู้และสร้างสรรค์
องค์ความรู้ขึ้นใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขุดลึกลงไปที่ฐานรากของปัญหา เรียนรู้และจัดการความรู้
ด้วยความตระหนักเข้าใจถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมของชาวบ้านและชุมชน กล้าลองผิดลองถูก และ
ทดลองสร้างโมเดลความสำาเร็จจากจุดเล็กๆ ก่อนที่จะคิดใหญ่และขยายวงกว้างออกไป
วันนี้ งานจัดการความรู้และการเรียนรู้ของชาวน่านยังไม่สิ้นสุด แต่ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ามกลาง
ปัญหาได้ก่อเกิดเส้นทางสายใหม่ที่มั่นใจได้ว่า อนาคตของจังหวัดจะเป็นการเติบโตที่มั่นคงและยัง่ ยืน
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เรำให้ควำมรู้ที่ไม่ตรง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน
เรำพยำยำมยัดเยียดควำมรู้ให้เขำ
เขำก็ไม่ได้รับไป
เพรำะมันไม่มีประโยชน์
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ส�าหรับจังหวัดน่าน โจทย์ส�าคัญส�าหรับการเรียนรู้
ในปัจจุบันคืออะไร
ตอนนีเ้ รำมีปญ
ั หำเรือ่ งกำรท�ำเกษตรเชิงเดีย่ ว มีปญ
ั หำเรือ่ งภูเขำ
หัวโล้น ตั้งแต่ไหนแต่ไร น่ำนเป็นสังคมเกษตรกรรม ปลูกข้ำว
ไร่ซึ่งใช้พื้นที่ไม่เยอะ ปกติแล้วครอบครัวหนึ่งจะมี 5-6 แปลง
ปีนี้ท�ำแปลงนี้ปีต่อไปก็ย้ำยไปอีกแปลงหนึ่ง พอครบ 4-5 ปี
ก็จะวนกลับมำที่เดิม หรือที่เรียกกันว่ำท�ำไร่เลื่อนลอย ที่ท�ำ
อย่ำงนีก้ เ็ พรำะว่ำกำรปลูกพืชในทีเ่ ดิมซ�ำ้ ๆ กันจะท�ำให้ดนิ เสือ่ ม
วัชพืชขึ้นง่ำย แต่ถ้ำเวียนไปปลูกพืชที่อื่น ดินในแปลงเดิมจะ
เริ่มฟื้นตัวและมีควำมสมบูรณ์ระดับหนึ่ง
แต่ปจั จุบนั คนน่ำนหันมำปลูกข้ำวโพด ซึง่ รำคำผลผลิตต่อไร่ตำ�่
หนึ่งไร่ได้ไม่เกิน 3,000 บำท เพรำะฉะนั้นท�ำ 10 ไร่ก็ได้เงิน
แค่ 30,000 บำท มันไม่พอ ก็ต้องท�ำ 200-300 ไร่ มีสถิติว่ำ
ปี 2553 น่ำนมีไร่ข้ำวโพดประมำณ 3 แสนไร่ แต่พอปี 2558
มีถึง 1.3 ล้ำนไร่ คือเพิ่มขึ้นกว่ำหนึ่งล้ำนไร่ภำยใน 5 ปี
เดี๋ยวนี้เขำไม่ได้ถือมีดคนละด้ำมไปถำงป่ำบุกเบิกที่ท�ำกิน
เหมือนคนสมัยก่อน แต่บรรทุกยำฆ่ำหญ้ำใส่ถัง 200 ลิตรต่อ
กับเครือ่ งปัม๊ แล้วรำดรดลงบนผืนดิน ไร่หนึง่ ต้องใช้ยำฆ่ำแมลง
อย่ำงน้อย 3 ลิตร ต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง ลองคิดดูว่ำพื้นที่ล้ำนไร่
ต้องใช้ยำฆ่ำหญ้ำมำกมำกแค่ไหน แล้วมันไปไหนหมด ค�ำตอบ
ก็คือไหลลงแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
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การเรียนรู้จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นได้
อย่างไร
ประเด็นเรื่องกำรปลูกข้ำวโพดกับภูเขำหัวโล้น จริงๆ แล้วมัน
เป็นเพียงแค่เนื้อหำเชิงปรำกฏกำรณ์เท่ำนั้นเอง แต่หัวใจก็คือ
ระบบเศรษฐกิจของครัวเรือน เรำต้องเข้ำไปศึกษำว่ำครัวเรือน
เขำมีควำมต้องกำรในกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงไร จึงจะจัดกำรเรียน
รู้ในเรื่องนั้นๆ ให้กับพวกเขำได้ เรียกว่ำเป็น Family-Based
Learning จึงจะไปลดจ�ำนวนไร่ข้ำวโพดลงได้
แต่กระแสทุนที่นี่แรงมำก ผมอยำกเปรียบเทียบให้เห็นว่ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่ นนโยบำยชำติ อยูใ่ นแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ มำหลำยสิบปีแล้ว จนถึงวันนีก้ ย็ งั เป็นไปในแนวทำง
นัน้ ไม่ได้ แต่เรือ่ งกำรปลูกข้ำวโพดนีไ่ ม่มหี น่วยงำนไหนสอนเลย
แต่มันลำมไปไวมำก ถำมว่ำเขำเรียนรู้มำจำกไหน หนึ่งคือ
เรียนรู้จำกพ่อค้ำคนกลำงทีต่ ลำด สองคือเรียนรู้จำกเพือ่ นบ้ำน
อันที่สำมส�ำคัญที่สุดคือ เขำมีแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ เห็นบ้ำน
นั้นได้เงินหลำยแสนเห็นบ้ำนนี้ได้รถคันใหม่
นี่คือตัวอย่ำงที่เรำต้องวิเครำะห์แล้วน�ำมำเป็นต้นแบบกำร
เรียนรู้ เรำจะเห็นได้วำ่ หนึง่ กำรแสวงหำควำมรู้เกิดมำจำกกำร
มีแรงบันดำลใจ อย่ำงที่สองนี่ชัดเจนเลยว่ำ ถ้ำอยำกจะปลูก
ข้ำวโพดก็สำมำรถท�ำได้ง่ำยๆ แค่มีที่ดินท�ำกิน ปัจจัยกำรผลิต
ก็มำส่งให้ถึงบ้ำนเลย ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยำฆ่ำแมลง
พอปลูกเสร็จแค่วำงข้ำวโพดไว้ที่ไร่ก็มีคนมำขนไป จัดกำรให้

เรียบร้อยคิดเงินให้เสร็จสรรพ โดยที่เขำไม่ต้องควักเงินลงทุน
แต่ถ้ำเขำจะเลี้ยงหมูหลุมสักคอกหนึ่ง ต้องคิดเองหมดเลยว่ำ
จะต้องหำเงินจำกไหน ซื้อพันธุ์ที่ไหน เลี้ยงอย่ำงไร แล้วจะ
ต้องหำตลำดที่ไหน
หน่วยงำนภำครัฐจึงควรเข้ำมำท�ำเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ โดย
เฉพำะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ชุดควำมรู้เรำมีอยู่แล้วแต่ท�ำให้
เข้ำใจง่ำย ลงมือท�ำได้ง่ำย และให้ชำวบ้ำนมองเห็นว่ำท�ำแล้วได้
ประโยชน์

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ครัวเรือนอย่างไร
ถ้ำเกษตรกรปลูกข้ำวโพดอย่ำงเดียวเป็นจ�ำนวนมำกๆ หำก
ผลผลิตล้นรำคำอำจจะตกต�ำ่ ลง ก็ไปกระทบกับรำยได้ครัวเรือน
หรือหำกมองในแง่ควำมเสี่ยงเมื่อผลผลิตชนิดนั้นรำคำตก
กำรปลูกพืชหลำยชนิดนั้นก็ช่วยกระจำยควำมเสี่ยงได้ดีกว่ำ
อีกอย่ำงหนึ่งคือสหภำพยุโรปซึ่งเป็นลูกค้ำผลิตภัณฑ์อำหำร
สัตว์เริ่มตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม และเพิ่งออกมำตรกำร
ไม่รับซื้อข้ำวโพดจำกที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือที่ดินจำกกำร
รุกป่ำ ตรงนี้ก�ำลังจะเป็นแรงกดดันต่อบริษัทที่รับซื้อข้ำวโพด
อีกทำงหนึ่ง
แม้ว่ำน่ำนเป็นจังหวัดเกษตรกรรม แต่เรำต้องน�ำเข้ำอำหำรมำ
จำกจังหวัดอื่นๆ ทั้งเนื้อสัตว์ ปลำ และพืชผัก เพรำะเรำกลำย
เป็นจังหวัดผลิตข้ำวโพด แล้วก็ส่งออกไป จำกนั้นจึงค่อยน�ำ

เงินกลับมำซื้ออำหำร ลองวิเครำะห์ดูว่ำ เรำปลูกข้ำวโพด
เรำซื้อปุ๋ยซื้อยำ นี่คือกำรขำดทุนครั้งที่หนึ่ง พอเก็บเกี่ยวแล้ว
เอำไปขำยต่อให้พอ่ ค้ำเรำขำดทุนแล้วครัง้ ทีส่ อง แล้วเวลำน�ำเงิน
ไปซื้อข้ำวปลำอำหำรเรำก็ต้องขำดทุนอีกเป็นครั้งที่สำม เพรำะ
พ่อค้ำซือ้ ขำยของก็ตอ้ งเอำก�ำไร แต่ถำ้ เรำหันมำเพำะปลูกพืชให้
หลำกหลำย โดยเฉพำะผลิตสิ่งที่เรำต้องกินประจ�ำ อย่ำงข้ำว
พริก มะเขือ เรำลงทุนปัจจัยกำรผลิตแค่ครั้งเดียว ไม่ต้องเสีย
เงินอีกระหว่ำงทำง

วิทยาลัยชุมชนเข้ามีมาบทบาทอย่างไรในการแก้
ปัญหาที่ก�าลังวิกฤตินี้
เรำเริ่มจำกในระดับเล็กก่อน เรำได้เข้ำไปศึกษำเชิงลึกถึงควำม
ต้องกำรของครัวเรือน โดยมีผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท�ำกำรเกษตร
มำช่วยวิเครำะห์ เช่น ควรจะปลูกพืชอะไรบ้ำง พื้นที่ที่มี
ควำมชันระดับต่ำงๆ เหมำะจะปลูกพืชชนิดใด หรือระบบจัดกำร
น�้ำควรจะเป็นอย่ำงไร แล้วทุกฝ่ำยมำร่วมกันออกแบบแปลง
เกษตรที่ตรงกับควำมต้องกำรในกำรด�ำรงชีวิตของเขำจริงๆ
วิทยำลัยชุมชนมีแนวทำงในกำรท�ำห้องเรียนกำรเกษตรเพื่อให้
ชำวบ้ำนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ โดยให้ครอบครัว 8-15
ครัวเรือนจัดสรรพื้นที่แปลงเล็กๆ ไว้ ซึ่งเมื่อคิดรวมกันแล้ว
อำจจะมีประมำณ 100 ไร่ วิทยำลัยชุมชนจะเข้ำไปมีบทบำท
เหมือนกับนักจัดกำรควำมรู้ เป็น Facilitator คอยจัดเนื้อหำ
ให้สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขำต้องกำรเรียนรู้

281

อาจารย์คดิ ว่าการจัดการความรูแ้ ละจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ดั ง กล่ า วจะสามารถเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก าร
เกษตรของน่านให้มีความยั่งยืนได้หรือไม่
จริงๆ แล้วนอกจำกกำรส่งเสริมควำมรูด้ ำ้ นกำรผลิตยังมีปญ
ั หำ
อื่ น ๆ รออยู ่ อี ก เรำขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งเกษตรอิ น ทรี ย ์ ห รื อ
ผักปลอดภัยไม่ค่อยได้ เรำเข้ำไปสอนกลุ่มชำวบ้ำนบำงหมู่บ้ำน
จนเขำเชี่ยวชำญมำกเรื่องกำรปลูกผัก แต่สุดท้ำยแล้วก็ยังมี
ปัญหำเรื่องกำรตลำดและกำรจัดกำร
ถ้ำเรำดูเส้นทำงอำหำรว่ำผลิตเสร็จแล้วไปไหน ยกตัวอย่ำงเช่น
กะหล�่ำปลีซ่งึ ปลูกที่น่ำนเยอะ พอปลูกเสร็จไม่มีกำรจัดกำรที่ดี
พ่อค้ำคนกลำงก็จะรับกะหล�ำ่ ปลีจำกแต่ละดอยใส่รถไปทีต่ ลำด
พิษณุโลก เอำไปกองอยู่ตรงนั้น แล้วพ่อค้ำก็แบ่งเอำกลับมำ
ขำยทีน่ ำ่ นอีกครัง้ รำคำก็เพิม่ สูงขึน้ ไปอีก เป็นทีร่ กู้ นั ว่ำน่ำนไม่มี
ตลำดกลำงกำรเกษตร ดังนั้นแล้วผมคิดว่ำหน่วยงำนรำชกำร
ตั้งแต่ระดับนโยบำยลงมำถึงระดับปฏิบัติ คงต้องคุยกันอย่ำง
จริงจังเพือ่ ช่วยกันแก้ปัญหำด้ำนกำรตลำดและกำรจัดกำร เช่น
ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งตลำดกลำงสินค้ำเกษตรขึ้นมำ
ในจังหวัด
ในส่วนของวิทยำลัยชุมชน เรำก�ำลังทดลองท�ำเรือ่ งตลำดสีเขียว
หรือตลำดปลอดภัย คือพยำยำมจะสร้ำงตลำดขึ้นมำสักแห่ง
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หนึง่ เพือ่ ให้ชำวบ้ำน 60-70 ครัวเรือนทีอ่ ยู่ในโครงกำรของเรำมี
จุดกระจำยสินค้ำในจังหวัดน่ำนและส่งออกไปยังจังหวัดอื่นๆ
เช่น เรำไปส่งเสริมให้ชำวบ้ำนปลูกข่ำ ตะไคร้ มะกรูด พืชพวกนี้
ปลูกแล้วดินไม่เสีย และสำมำรถเก็บผลผลิตไว้ได้นำน เรำจะ
ลองหำตลำดให้เขำประมำณสัปดำห์ละ 3,000 กิโลกรัม แล้ว
วำงแผนกับชุมชนว่ำใครจะปลูกอะไรเป็นสัดส่วนเท่ำไหร่ ถ้ำ
พืชชนิดหนึ่งรำคำลดลงก็ยังมีชนิดอื่นที่ยังขำยได้
ถ้ำแปลงทีเ่ รำเข้ำไปท�ำ 5-6 แปลง มีสกั แปลงหนึง่ ทีอ่ ยูร่ อดและ
อยู่กินกับมันได้ มันก็จะเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ
คนอื่น เรำมองว่ำนี่คือควำมยั่งยืนในระดับครัวเรือนมำกกว่ำ
กำรมองในเรื่องกำรหำเงิน แต่จำกตรงนี้ก็เป็นโอกำสที่ชำวบ้ำน
จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ต่อไปได้ด้วย

นอกจากเรื่องการเกษตรที่เป็นรากฐานของจังหวัด
น่านแล้ว ยังมีประเด็นอะไรที่ส�าคัญ หรือเป็นเรื่อง
ท้าทายที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
เรื่องที่ใกล้ตัวเรำมำกที่สุดคือเรื่องอำเซียน เพรำะเรำอยู่ติดกับ
ชำยแดนลำว จำกลำวก็สำมำรถเชื่อมต่อไปที่เดียนเบียนฟูของ
เวียดนำมได้ไม่ไกล ส่วนชำติทกี่ ำ� ลังมีบทบำทกับเรำมำกทีส่ ดุ ก็
คือจีน เพรำะอยู่ห่ำงกันแค่ 300 กิโลเมตร เรียกว่ำเรำสำมำรถ
ไปถึงเขำเขำสำมำรถมำถึงเรำได้ภำยในวันเดียว

เรำยังไม่รู้ว่ำในอนำคตข้ำงหน้ำจะต้องเจอกับสถำนกำรณ์อะไร
บ้ ำ ง แต่ เ รื่ อ งพื้ น ฐำนที่ เ รำจ� ำ เป็ น ต้ อ งรู ้ คื อ เรื่ อ งภำษำและ
วัฒนธรรม เพือ่ ให้เรำสือ่ สำรกับคนในประเทศรอบข้ำงได้รเู้ รือ่ ง
อีกประเด็นหนึ่งคือปัญหำแรงงำน ตอนนี้เรำอำศัยแรงงำนจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ในอนำคตพวกเขำมีขีดควำมสำมำรถที่
จะยกระดับตัวเองจนกลำยเป็นผู้ประกอบกำรและมีบทบำทใน
ธุรกิจท้องถิ่นของเรำได้ ดังนั้นถ้ำหำกเรำไม่เตรียมตัวและ
ไม่วำงแผนกันให้ดี สุดท้ำยเรำอำจจะต้องกลำยไปเป็นแรงงำน
ให้เขำแทน

การรับมือที่ ไม่ใช่เชิงรับแต่เป็นเชิงรุกมีหรือไม่
มีหลำยเรื่องที่วิทยำลัยชุมชนจะท�ำ เช่น เรื่องกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดน่ำนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และ
สำมำรถเชือ่ มกับกำรท่องเทีย่ วของเพือ่ นบ้ำน เช่น สิบสองปันนำ
หลวงพระบำง และเดียนเบียนฟู โดยมีจังหวัดน่ำนเป็นประตู
กำรท่องเที่ยว
วิทยำลัยชุมชนน่ำนมีแผนจะเปิดหลักสูตรอนุปริญญำด้ำน
กำรท่องเที่ยว ซึ่งพยำยำมจะประชำสัมพันธ์ให้มีนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อที่ในอนำคตจะกลำย
เป็นสำยสัมพันธ์ที่สำมำรถเชื่อมโยงกันด้ำนธุรกิจท่องเที่ยว
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ไร่ข้าวโพดกับปัญหาภูเขาหัวโล้น
จังหวัดน่ำนมีพนื้ ทีป่ ่ำสงวนแห่งชำติถึง 16 แห่ง และเป็นต้นน�ำ้
ส�ำคัญ ได้แก่แม่น�้ำยมและแม่น�้ำน่ำน แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มี
อัตรำกำรบุกรุกป่ำเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ พื้นที่ป่ำสงวน
กลำยสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรมมำกกว่ำ 1.2 ล้ำนไร่ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรบุกรุกป่ำเพื่อท�ำเป็นไร่ข้ำวโพด
ข้ำวโพดเป็น 1 ใน 4 พืชเศรษฐกิจส�ำคัญเนื่องจำกเป็นวัตถุดิบ
หลักในกำรผลิตอำหำรสัตว์ที่มีตลำดรองรับทั้งภำยในและต่ำง
ประเทศ โรดแม็ปข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ถูกวำงระยะเวลำไว้ 12 ปี
นับตัง้ แต่ปี 2557-2569 เป้ำหมำยก็คอื เพิม่ ผลผลิตให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของธุรกิจอำหำรสัตว์ ในขณะเดียวกันก็มี
แนวทำงในกำรลดพื้นที่กำรเพำะปลูกที่ไม่เหมำะสม เพื่อให้
สอดคล้องกับควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกร
ธรรมชำติและทิศทำงกำรตลำดของโลก ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำ
หมอกควัน กำรบุกรุกป่ำ กำรขำดแคลนน�้ำและกำรใช้สำรเคมี
ในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ มีหลำยปัจจัยที่ส่งผลให้กำรปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สูงชันขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ทั้งแรง
จูงใจเชิงนโยบำยได้แก่ นโยบำยด้ำนเงินกู้ นโยบำยทำงรำยได้
เช่นกำรรับจ�ำน�ำและประกันรำคำข้ำวโพด นอกจำกนี้ยังมีกำร

ภาพจาก รายการสามัญชนคนไทย ตอน คนไทยกินป่าเป็นอาหาร
(30 พฤษภาคม 2558) สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต เช่น ปุ๋ยและสำรเคมีจำกภำคเอกชน
เงื่อนไขเหล่ำนี้มีส่วนท�ำให้พื้นที่ภูเขำข้ำวโพดปรำกฏเด่นชัดใน
หลำยพื้นที่
กำรลดพืน้ ทีป่ ลูกข้ำวโพดในพืน้ ทีส่ งู ชันและลดกำรรุกล�ำ้ ป่ำเป็น
ประเด็นที่สังคมก�ำลังให้ควำมสนใจ เพรำะพื้นที่ดังกล่ำวเป็น
นิเวศที่เปรำะบำง และอำจก่อให้เกิดผลกระทบทำงสังคมและ
สิง่ แวดล้อมตำมมำอีกหลำยด้ำน อำทิ ภัยพิบตั ิ น�ำ้ แล้ง น�ำ้ ท่วม
ดินถล่ม และหมอกควัน นับตั้งแต่ต้นปี 2559 บริษัทเอกชน
ในต่ำงประเทศซึ่งเป็นคู่ค้ำที่รับซื้อข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มมี
แนวทำงไม่รับซื้อสินค้ำกำรเกษตรจำกที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์

ข้อมูลจาก รายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย: ข้าวโพด บาดแผลการพัฒนา (16 ตุลาคม 2558) สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
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อยากให้อาจารย์ชว่ ยสรุปถึงเงือ่ นไขหรือสิง่ แวดล้อมที่
สนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จ
กำรเรียนรูท้ จี่ ะประสบผลส�ำเร็จมำกทีส่ ดุ ก็คอื กำรเรียนรูท้ ที่ ำ� ให้
ทุกคนได้รับประโยชน์ เรำต้องศึกษำว่ำเนื้อหำที่เรำจัดกำร
เรีย นรู ้ ต รงกับ ควำมต้ อ งกำรของเขำจริง ๆ ถ้ ำ ผู ้ เ รีย นได้ มี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ จะท�ำให้เขำเกิดกำรยอมรับ และ
น�ำผลจำกกำรเรียนรู้ไปต่อยอดจนเกิดประโยชน์
กำรหำควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำกับควำมต้องกำรอำจ
ไม่ใช่เรื่องง่ำย บำงครั้งเรำมองว่ำควำมรู้นี้ดี น่ำจะให้เขำได้

เรียนรู้ แต่พอจัดกระบวนกำรเรียนรู้จริงๆ ชำวบ้ำนอำจจะบอก
ว่ำไม่ใช่ ที่ผ่ำนมำเรำให้ควำมรู้ที่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน เรำพยำยำมยัดเยียดควำมรู้ให้เขำ เขำก็ไม่ได้รับไป
เพรำะมันไม่มปี ระโยชน์กบั เขำ แม้แต่กำรศึกษำตำมอัธยำศัยก็
ยังเป็นเช่นนั้น เขำไม่ชอบสิ่งนั้นแต่ก็ยังต้องเรียน
อีกประกำรหนึ่งคือเรื่องบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ต้องมีควำม
สัมพันธ์กับเนื้อหำที่เรียน เช่นเรียนเรื่องกำรท�ำนำก็ควรจะไป
จัดกระบวนกำรเรียนรูใ้ นแปลงนำเลย ไม่จำ� เป็นต้องให้ชำวบ้ำน
เข้ำมำเรียนในศูนย์กำรเรียนรู้แล้วเอำควำมรู้ไปใส่ให้เขำ

ฌัชชภัทร พำนิช ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนน่ำน เคยด�ำรงต�ำแหน่งสำธำรณสุขอ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน สนใจงำนด้ำนกำร
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชนและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยเริ่มต้นจำกรำกฐำนครอบครัว มีผลงำนวิจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่
“กำรสืบทอดวัฒนธรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในชุมชนไทลื้อ: กรณีศึกษำ ต�ำบลงอบ อ�ำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน”
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ท้ายเล่ม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์: สังเคราะห์แนวคิดจากบริบทไทย
จุ ด ประสงค์ ป ระกำรหนึ่ ง ในกำรจั ด ท� ำ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ ควำม
พยำยำมที่จ ะประมวลข้ อ มู ล และสรุ ป แนวคิด เกี่ย วกับ สภำพ
แวดล้อมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ของสังคมไทย ส่วนหนึ่งเป็นกำร
รวบรวมควำมรู้ที่ต่อเนื่องมำจำกหนังสือ ‘คิดทันโลก’ ซึ่งจัดพิมพ์
ไปเมื่อปีที่แล้ว อีกส่วนหนึ่งมำจำกกำรอ่ำน แปล และสัมภำษณ์
ผู้คนในแวดวงต่ำงๆ อีกหลำยสิบคน
โดยทัว่ ไป แนวคิดเกีย่ วกับสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (Learning
Environment) มักเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำปรับปรุงบรรยำกำศ
ในชัน้ เรียนและสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน ส่วนอีกค�ำหนึง่ ทีม่ ใี ห้เห็น
คือระบบนิเวศกำรเรียนรู้ (Learning Ecosystem) มีควำมหมำย
ที่ขยำยขอบเขตมำกกว่ำพื้นที่โรงเรียน แต่ครอบคลุมไปถึงสถำน
ทีท่ ำ� งำน ชุมชน ซึง่ แวดล้อมด้วยทรัพยำกร ผู้คน และเทคโนโลยี
ซึ่งล้วนมีส่วนในกำรสนับสนุนให้เกิดสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ทั้ง
แง่บวกและแง่ลบ
อย่ำงไรก็ดี มโนทัศน์ของค�ำว่ำ “สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้” มัก
ถูกโน้มน�ำให้นึกถึงเพียงแค่กำรปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพ
ดังเช่นอำคำรสถำนที่หรือสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งไม่เพียงพอในกำร
ท�ำควำมเข้ำใจถึงองค์ประกอบทีส่ นับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อกำร
เรียนรู้สร้ำงสรรค์ ดังนั้นกำรขยับมุมมองไปยังมิติเชิงวัฒนธรรม
รวมถึงระบบโครงสร้ำงกำรศึกษำ แล้วน�ำมำทดลองสังเครำะห์ จึง
พอจะสรุปแนวคิดเบื้องต้นว่ำด้วยสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
สร้ำงสรรค์ได้ ดังแผนภำพ

แหล่งเรียนรู้/พื้นที่กำรเรียนรู้
เสรีภำพ
ในกำร
แสดงออก

ควำมคิด
สร้ำงสรรค์

เนื้อหำสำระ

กิจกรรม

ควำมหลำกหลำย

จำกรูป สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ ควรมีองค์ประกอบ
ที่จ�ำเป็น 6 ประกำรได้แก่
1. แหล่งเรียนรู้หรือพื้นที่กำรเรียนรู้ ที่มีทรัพยำกรหลำกหลำย
และเพียงพอตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ นี่คือมุมมอง
ในเรื่องพื้นที่กำยภำพซึ่งคุ้นเคยกันดี
2. เนื้อหำสำระ หรือ Content แบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนทีห่ นึง่
คือองค์ควำมรู้ของแหล่งเรียนรู้นั้นๆ และส่วนที่สองคือสื่อ
กำรเรียนรู้ เป็นตัวกลำงที่น�ำองค์ควำมรู้ไปสู่ผู้เรียนหรือผู้ใช้
3. กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ ในลักษณะที่เป็นทั้งโครงกำร
อีเว้นท์ และกำรรณรงค์ ซึง่ ควรเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์แก่
ผู้ใช้ในลักษณะของกำรลงมือปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมรู้ด้วย

ตนเอง และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมกำรแบ่งปันควำมรู้หรือ
บทเรียนจำกกำรลงมือท�ำไม่ว่ำจะส�ำเร็จหรือล้มเหลว
4. ควำมหลำกหลำย หมำยถึงกำรยอมรับในควำมแตกต่ำง
ทัง้ ควำมคิดและวิถชี วี ติ เคำรพในอัตลักษณ์ยอ่ ยไม่ให้ถกู กลืน
หำย โดยไม่จ�ำเป็นต้องแสวงหำควำมเป็นหนึ่งเดียวเสมอไป
5. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิด
เชิงตรรกะ คิดเป็นระบบ และควำมมีเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐำน
กำรคิดสร้ำงสรรค์ทสี่ ำมำรถใช้แก้ไขปัญหำหรือกระทัง่ ต่อยอด
จนเกิดนวัตกรรม
6. เสรีภำพในกำรแสดงออกทั้งกำรคิดกำรเขียนและกำรพูด
โดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรใช้เสรีภำพที่จะต้อง
ไม่กระทบสิทธิเสรีภำพของผู้อื่นหรือคนส่วนใหญ่
อุปสรรคของกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ใน
สังคมไทยนั้นดูเหมือนว่ำจะไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบสำมประกำร
แรก (แน่นอนว่ำมิใช่หมำยควำมว่ำองค์ประกอบเหล่ำนีไ้ ม่มปี ญ
ั หำ
ในเชิงคุณภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ปัญหำในกำรจัดกำรควำมรูเ้ พือ่
สร้ำงต้นแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดี กำรเข้ำถึง และผลกระทบทำง
สั ง คม) แต่ อ ยู ่ ที่ อ งค์ ป ระกอบสำมประกำรหลั ง ซึ่ ง อำจเรี ย ก
รวมกันไปว่ำ ‘บริบทที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์’
ปัญหำระดับรำกฐำนทีส่ ดุ คือสังคมไทยขำดกำรส่งเสริมให้คนรูจ้ กั
คิดวิเครำะห์คิดเป็นระบบและคิดอย่ำงมีเหตุผล หรือที่พูดกันจน
แทบจะเป็นที่ยอมรับกันไปแล้วว่ำเด็ก (นักเรียน) ไทยคิดไม่เป็น
ซึ่งทักษะกำรคิดดังกล่ำวจะฝึกฝนเรียนรู้กันได้ก็ต่อเมื่อระบบ

กำรศึกษำมีบรรยำกำศเปิดกว้ำง ใช้อำ� นำจน้อย ลดกำรเรียนรู้เชิง
เทคนิคและกำรท่องจ�ำ ให้น�้ำหนักกับกำรสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้
และปรับตัวของผู้เรียนให้สำมำรถพัฒนำตนเองได้ ย้ำยควำมรู้ท่ี
มีศูนย์กลำงอยู่ที่ครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ด้วยควำมเชื่อว่ำนักเรียน
สำมำรถสร้ำงควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครูท�ำหน้ำที่เป็นเพียง
ผู้กระตุ้นและคอยให้ค�ำแนะน�ำ
ระบบอุปถัมภ์และลักษณะอ�ำนำจนิยมในสังคมไทยยังเป็นอีกหนึง่
ปัจจัยที่บั่นทอนกำรคิดวิเครำะห์และคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงร้ำยแรง
ท�ำให้รำกฐำนกำรวิจำรณ์ออ่ นแอ ขำดนิสยั กำรใช้เหตุผล หลักกำร
ไม่หนักแน่น คนไม่เห็นควำมจ�ำเป็นของควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถ
ในกำรคิดเป็น ยอมรับควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจ เน้นอยู่ในพื้นที่
ปลอดภัยภำยใต้กำรอุปถัมภ์ของผูม้ อี ำ� นำจเหนือกว่ำ ไม่กล้ำแสดง
ควำมคิดเห็นและลงมือท�ำเพรำะกลัวถูกต�ำหนิหรือกลัวล้มเหลว
ทำงออกของปัญหำและอุปสรรคดังข้ำงต้นปรำกฏอยู่ในหนังสือ
เล่มนี้แล้ว บำงประเด็นอำจไม่ได้ชี้ให้เห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ
แต่ได้สะท้อนอย่ำงชัดเจนแล้วว่ำอะไรคือต้นตอของปัญหำ
บทสังเครำะห์นี้อำจเป็นข้อสรุปที่ออกจะรวบรัดและมองโลก
ในแง่ร้ำย และเป็นไปได้ว่ำอำจยังไม่ครอบคลุมรอบด้ำน หรือ
แม้กระทั่งอำจไม่ใช่เรื่องใหม่ท่ีไม่มีใครเคยรู้
แต่ใช่หรือไม่ว่ำทั้งๆ ที่รู้ เรำต่ำงก็ปล่อยปละละเลยปัญหำเหล่ำนี้
มำนำนจนเกินไปแล้ว
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ค่ำนิยม

12 ประกำร

หนึ่งรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ สองซื่ิอสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สำมกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ สีม่ ุ่งใฝ่ เล่ำเรียน เพียรวิชำ
ห้ำรักษำ วัฒนธรรม ประจ�ำชำติ หกไม่ขำด ศีลธรรม ศำสนำ
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชำ แปดรักษำ วินัย กฎหมำยไทย
เก้ำปฏิบัติ ตำมพระ รำชด�ำรัส สิบไม่ขำด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกำยใจ สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

