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กลองความคิด 

การรียนรูຌละความคิดสรຌางสรรค์ ณ ทีไ฿ดกใเดຌ ! 

ดย จรมี ลาชาล ิJérémy LACHALี 
กรรมการบริหาร หຌองสมุดเรຌพรมดน 

 

 ฿นฐานะทรัพยากรสรีซึไงทบปราศจากอุปสรรค฿นการขຌาถึง (entry barriers) หຌองสมุดประชาชน
ปຓนสถาบันอันทรงคุณคาส าหรับผูຌคนจากทุกชนชัๅนละทีไมาซึไงสวงหาทัๅง การศึกษา฿นระบบ (formal 

instruction) ละการศึกษาตามอัธยาศัย (informal instruction) หຌองสมุดปຓนทรัพยากรทีไจ าปຓนยิไงส าหรับ
การศึกษา การขຌาถึงสารสนทศ (information access) ความรูຌพืๅนฐานทางวัฒนธรรม (cultural literacy) 

ละการฝຄกหัดวิชาชีพ (vocational training) มาชຌานาน ฿นลกทีไก าลังปลีไยนปลงเปเมหยุดยัๅง หຌองสมุดยังมี
บทบาททางประวัติศาสตร์ (historic responsibility) ดຌวย สาย฿ยทางสังคมก าลังออนอลง หຌองสมุดน าผูຌคนสู
การคຌนหาความหมาย จุดอຌางอิง (points of reference) ละสถานทีไซึไงพวกขาจะสามารถติดตอชืไอมยงกับ
ผูຌอืไนเดຌ หຌองสมุดถือปຓนสถานทีไ฿นอุดมคติจริงทຌส าหรับการสรຌางทัๅงรืไองราวฉพาะบุคคลละรืไองราวรวมกัน 
(individual and collective narratives) รวมทัๅงท าหนຌาทีไปຓนกลองครืไองมือซึไงมอบอ านาจ (empower) ฿หຌ
ชุมชน฿นการพัฒนาตนองละริไมตຌนตามหาสรีภาพเดຌ 
 การดิจิเทซ์หรือการปลงปຓนดิจิทัล (digitization) ท า฿หຌหຌองสมุดขຌาถึงผูຌ฿ชຌบริการมากกวาทีไคย
ปຓนมา ฿นรายงานป พ.ศ. 2557-2558 หอสมุดหงชาติประทศอังกฤษ (British Library) พียงหงดียวเดຌ
ปຓนจຌาภาพจัดครงการการรียนรูຌนอกสถานทีไ (on-site learning programs) ซึไงมีผูຌขຌารวมกวา 35,000 คน 
นอกจากนีๅ ผูຌคนอีกกวา 3.5 ลຌานคนยังเดຌรับประยชน์จากทรัพยากรการรียนรูຌออนเลน์ (online learning 

resources) ฿นประทศสหรัฐอมริกา หຌองสมุดประชาชนตຌอนรับผูຌขຌายีไยมชมกวา 1.59 ลຌานคน฿นป พ.ศ. 
2552 ยิไงเปกวานัๅน กวาครึไงของวัยรุนละผูຌสูงอายุดຌอยอกาสทัไวประทศ฿ชຌหຌองสมุดประชาชน฿นการขຌาถึง
อินทอร์นใต นัยของการขຌาถึงหຌองสมุดเดຌ (accessibility of libraries) คือการทีไหຌองสมุดเดຌรับมอบบทบาท
พิศษ (uniquely positioned) ฿นการตอสูຌกับการ฿หຌขຌอมูลผิด (misinformation) ละความเมสมอภาคทาง
ศรษฐกิจสังคม (socioeconomic inequality)  

 มຌกระทัไง฿นขณะทีไหຌองสมุดก าลังขจัดอุปสรรคขวางกัๅนการ฿ชຌงาน กใยังมีประชาชนจ านวนมากทีไขาด
หนทางขຌาถึงหຌองสมุดหรือประยชน์อันอนกอนันต์ทีไหຌองสมุดสรຌางเวຌ ฿นพืๅนทีไหางเกลละขาดคลน
ทรัพยากรหลายหงทัไวลก ประชากรจ านวนมากเมเดຌรับประยชน์จากทรัพยากรหຌองสมุดทีไอาจพลิกชีวิตเดຌ 
ราเดຌสรຌางหຌองสมุดเรຌพรมดนซึไงปຓนองค์กรเมสวงผลก าเรระดับนานาชาติ (the international nonprofit 

Libraries Without Borders หรือ LWB) ขึๅนพืไอมอบอ านาจละสริมบทบาท (agency) ของผูຌดຌอยอกาส 
(vulnerable people) ทัไวลกดยการพิไมการขຌาถึงสารสนทศทีไชืไอถือเดຌละการศึกษาคุณภาพสูง 
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรคือการก าจัดความเมทาทียมดຌานการรียนรูຌละการขຌาถึงสารสนทศดຌวยการ
กຌาวขຌามนิยามดัๅงดิมของหຌองสมุดละการขยายกรอบทีไหຌองสมุดจะขຌาเปมีบทบาทละสรຌางนวัตกรรม  
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 วันนีๅ LWB ปฏิบัติงาน฿นกวา 20 ประทศ฿นทวีปยุรป อมริกาหนือ อฟริกาละกลุมประทศละติน
อมริกา ราพัฒนาครงการหลายประภททัๅงการฝຄกอบรมละการสรຌางศักยภาพบรรณารักษ์ การสรຌาง
หຌองสมุด฿หมละการผลักดัน฿หຌกิดนยบายทีไดีขึๅน รานຌนการพัฒนานวทางทีไปຓนนวัตกรรมการปฏิวัติ
หຌองสมุด การจินตนาการนวทาง฿หมทีไหຌองสมุดจะตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ฿นยุคสารสนทศ 
(information era) ละการก าจัดอุปสรรคชิงกายภาพ สังคมละสัญลักษณ์ซึไงจ ากัดการขຌาถึงหຌองสมุด 

 

รืไองราวของกลองความคิด: นวคิดยิไง฿หญทีไบรรจุมา฿นกลองลใก โ  
 พืไอบรรลุวัตถุประสงค์ขຌางตຌน ฿นป พ.ศ. 2557 LWB เดຌสรຌางกลองความคิด (Ideas Box) ซึไงปຓน
หຌองสมุดสมือนละกายภาพขนาดจิ็ว (extremely compact virtual and physical library) ทีไตัๅงวางบน
ทนวางสินคຌาหรือพาลท (pallets) จ านวนสองทนเดຌ นอกจากนีๅยังคลืไอนทีไละติดตัๅงเดຌงายมຌกระทัไง฿น
สถานการณ์ทีไยากล าบากละทຌาทายทีไสุด ฿นชวงปຂดตัวกลองความคิด พืๅนทีไ 100 ตารางมตรถูกอัดนนดຌวย
ลักษณะการ฿ชຌงานมากมาย ทัๅงการชืไอมตอกับอินทอร์นใตผานดาวทียม (internet connection via 

satellite) ครืไองคอมพิวตอร์พกพา 4 ครืไอง ทใบลใตจอสัมผัส (touch-screen tablets) กวา 15 ครืไอง 
ครืไองอานอิลใกทรอนิกส์ (electronic readers) 50 ครืไอง หนังสือ 300 ลม ละครืไองมือการรียนรูຌ 
(pedagogical tools) อีกมากมาย นอกจากนีๅ กลองความคิดยังประกอบดຌวยหนวยรียนรูຌการสรຌางภาพยนตร์ 
(cinema module) ซึไงจัดตรียมอุปกรณ์ส าหรับการผลิตสารคดีละขาวชุมชน รวมทัๅงกมส์ละวิดีอกมส์ 
ของลน หุนกระบอกละหຌองฝຄกซຌอมละคร (theatre workshop) ดຌวย อีกสิไงหนึไงทีไบูรณาการ฿นกลอง
ความคิดคือฟอร์นิจอร์นๅ าหนักบา ซึไงรวมถึงตຍะส าหรับ฿หຌค าปรึกษาดຌานคอมพิวตอร์ละสืไอส าหรับนัไงอาน
หนังสือหรือชมภาพยนตร์ นอกจากจะถูกออกบบ฿หຌตัๅงบนทนขนสงสินคຌาพียง 2 ทนเดຌลຌว กลองความคิด
ยังคลืไอนยຌายเดຌงาย ทนทานละติดตัๅงเดຌเมยุงยาก มืไอจัดกใบ ตัวกลองจะปງองกันสิไงทีไบรรจุภาย฿นจากฝน 
ความรຌอนละฝุຆน หลังจาก฿ชຌวลาพียงเมกีไนาที฿นการปຂดออกพืไอ฿ชຌงาน กลองจะกลายปຓนพืๅนทีไ฿หຌผูຌคนเดຌ
สานสัมพันธ์ รียนรูຌ ลนละสรຌางสรรค์ ยิไงเปกวานัๅน กลองความคิดยังบรรจุครืไองก านิดเฟฟງา (generator) 

ละระบบบตตอรีไ (battery system) พืไอ฿หຌสรຌางพลังงาน฿ชຌองเดຌ 100% ฿นดຌานนืๅอหา วัสดุ฿นกลอง
ความคิดถูกปรับตามภาษาของผูຌ฿ชຌบริการ ความตຌองการละวัฒนธรรมของชุมชนหุຌนสวน (community 

partners) สมอ ดังนัๅน ฿นขณะทีไรูปบบครงสรຌางพืๅนฐานของกลองความคิดนัๅนมีมาตรฐานดียวกัน ตละ
ครงการกใมีอกลักษณ์ฉพาะตัว ปรผันตามปริบทละวัตถุประสงค์  
 กลองความคิดเดຌปຂดตัวนวัตกรรมขนาน฿หญ฿นการสรຌางการขຌาถึงครืไองมือสารสนทศละวัฒนธรรม
฿นพืๅนทีไหางเกลละขาดทรัพยากร กลองความคิดพียงกลองดียว฿หຌบริการละมีความพรຌอมดຌานวัสดุ
ทียบทากับหຌองสมุดหนึไงหง฿นมืองลใก รองรับผูຌ฿ชຌบริการเดຌราว 5,000 คน นอกจากนีๅ กลองความคิดยัง฿หຌ
บริการระดับยอยกวานัๅนเดຌอยางมีประสิทธิภาพเมยิไงหยอนเปกวากัน ชน ฿นการสริมศักยภาพของรงรียนทีไ
ขาดคลนทรัพยากร 
 กลองความคิดถูกรังสรรค์ขึๅน฿นบืๅองตຌนละด านินการปຓนครัๅงรก฿นป พ.ศ. 2557 พืไอปฏิวัติชีวิต
ของผูຌอพยพละผูຌพลัดถิไน นวความคิด฿นการสรຌางศูนย์สืไอการรียนรูຌคลืไอนทีไกิดจากบทรียนทีไรารียนรูຌจาก
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การชวยหลือ฿นประทศฮติ (Haiti) หลังพิบัติภัยผนดินเหวทีไท าลายลຌางกรุงปอร์ตปรงซ์ ิPort-au-Princeี 
฿นป พ.ศ. 2553 ละท า฿หຌผูຌคนกวา 1.5 ลຌานคนตຌองอาศัยตามทຌองถนนละศูนย์พักพิงชัไวคราว ราก าลัง
ปฏิบัติงาน฿นประทศฮติกอนกิดหายนะ ละมืไอวิกฤตการณ์อุบัติขึๅน หุຌนสวนของราขอ฿หຌรามาชวยสรຌาง
หຌองสมุด฿นศูนย์พักพิงส าหรับผูຌพลัดถิไน ฿นตอนนัๅนราถามตัวองวานีไปຓนวลาทีไหมาะสมส าหรับการสรຌาง
หຌองสมุดหรือเม ทรัพยากรทางการงินเมควรถูก฿ชຌพืไออาหาร นๅ าละทีไอยูอาศัยกอนกระนัๅนหรือ ตหุຌนสวน
ของรายังยืนยันค าดิม ดังนัๅนราจึงรวมกันสรຌางหຌองสมุด 20 หงภาย฿ตຌรมงาของตในท์฿นศูนย์พักพิงส าหรับผูຌ
พลัดถิไน฿นประทศ (internally displaced person camps หรือ IDP camps) สถานทีไหลานีๅกลายปຓน
ศูนย์กลางส าหรับการสรຌางชุมชน฿หมละการบงปันสารสนทศ ปຓนพืๅนทีไทีไผูຌปกครองฝากบุตรหลานเวຌเดຌอยาง
ปลอดภัย฿นชวงกลางวัน ครงการนีๅท า฿หຌราตระหนักปຓนครัๅงรกถึงความส าคัญของการขຌาถึงสารสนทศ฿น
สถานการณ์วิกฤต ิ

 การตอบสนองฉพาะหนຌาประการรกทีไประชาคมนานาชาติมีตอวิกฤติมนุษยธรรมครัๅงส าคัญนีๅมักมุง
พียงการจัดการกับความจ าปຓนดຌานการอยูรอดทีไรงดวนทีไสุดของประชาชนผูຌประสบภัย ชน อาหาร นๅ าดืไมทีไ
สะอาด ทีไอยูอาศัย ครืไองนุงหม การสุขาภิบาล บริการทางการพทย์ละการควบคุมรค ราหในดຌวยวาความ
ชวยหลือดังกลาวมีความจ าปຓนยิไงยวดอยางเมนากังขา 
 ฿นขณะดียวกัน กใกิดความตระหนักมากขึๅนรืไอย โ วาความส าคัญของการจัดการกับความจ าปຓนดຌาน
วัฒนธรรมละการศึกษาของผูຌอพยพนัๅนกใส าคัญเมยิไงหยอนเปกวากัน฿นการรักษาสุขภาวะของจิต฿จละ
อารมณ์ละการปງองกันการกอตัวของปัญหาระยะยาวจากความครียด ภาวะซึมศรຌาละอาการปຆวยกายทีไมี
หตุมาจากจิต (psychosomatic ailments) อืไน โ ทีไชืไอมยงกับรคครียดจากหตุการณ์บอบชๅ าหรือรຌายรง 
(post-traumatic stress disorder) การขຌาถึงทรัพยากรการศึกษา หนังสือ คอมพิวตอร์ ครงการฝຄกอบรม 
ความชวยหลือดຌานกฎหมายละครืไองมือสารสนทศอืไน โ จะท า฿หຌอนาคตของชุมชนผูຌอพยพละผูຌลีๅภัยสด฿ส
ขึๅนอยางมากดຌวยกระบวนการกระตุຌนปัญญาอยางตอนืไอง (sustained intellectual stimulation) ละการ
ลดความรูຌสึกปลกยกละสิๅนหวัง ครงการกลองความคิดสริมสรຌางส านึกรูຌคุณคาตนอง (sense of self-

worth) ละมีสวนชวย฿นการพัฒนาก าลัง฿จละพลังสรຌางสรรค์ (inner strength and resilience) ซึไงบุคคล
จ าปຓนตຌอง฿ชຌพืไอสรຌางชีวิตขึๅน฿หมจากทีไพังทลายปຓนชิๅนลใกชิๅนนຌอยละชุมชนจ าปຓนตຌอง฿ชຌพืไอสรຌางสังคม
อารยะรอบรูຌ (informed civil society) นอกจากนีๅ การสรຌางบຌานหลังทีไสามซึไงปลอดภัย฿หຌผูຌคนเดຌรวมตัวละ
ท างานรวมกันยังปกปງองทัๅงดใกละผูຌ฿หญจากความสีไยงตอการกระท าทารุณละการตักตวงผลประยชน์ 
(abuse and exploitation) รวมทัๅงสรຌางสวัสดิภาพ฿หຌกับกลุมคนชายขอบ (marginalized groups) ชน ชน
กลุมนຌอยทางชาติพันธุ์ (ethnic minorities) ผูຌทุพพลภาพ ดใกหญิงละสตรี 
 พลวัตดังกลาวปຓนทีไประจักษ์ดัง฿นชวงวลาหลังหตุผนดินเหวครัๅงรุนรง฿นประทศชิลี (Chile) ฿นป 
พ.ศ. 2553 งานวิจัยดยคณะท างานพืไอการปลีไยนปลงดຌานทคนลยีละสังคม (Technology & Social 

Change Group หรือ TASCHA) ณ วิทยาลัยสารสนทศ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เดຌศึกษาความจ าปຓนดຌาน
สารสนทศละการสืไอสารหลังหตุหายนะ การ฿หຌบริการของหຌองสมุดละศูนย์การรียนรูຌทคนลยีสารสนทศ
ชุมชน (telecenters) ละวิธีการพัฒนาการบริหารจัดการภาวะฉุกฉิน คณะผูຌวิจัยพบวาหຌองสมุดละศูนย์การ
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รียนรูຌทคนลยีสารสนทศชุมชน ทัๅง฿นฐานะศูนย์กลางสาธารณะส าหรับการขຌาถึงอินทอร์นใตละ฿นฐานะ
ศูนย์กลางชิงกายภาพละสังคมของชุมชน มีบทบาทส าคัญ฿นการฟຕนฟูละการพัฒนาหลังพิบัติภัย 
ประสบการณ์ละการรียนรูຌลักษณะดียวกันกใกิดขึๅนหลังภัยผนดินเหวละสึนามิทีไจมตีประทศญีไปุຆน฿นป 
พ.ศ. 2554  

 ปัจจุบันนีๅมีผูຌลีๅภัยละผูຌพลัดถิไนกวา 65 ลຌานคนทัไวลก ฿นจ านวนนีๅ กองทุนพืไอดใกหงสหประชาชาติ 
ิ“nited Nations Children’s Fund หรือ UNICEF) รายงานวาราว 28 ลຌานคนปຓนดใก ส านักงานขຌาหลวง
฿หญผูຌลีๅภัยหงสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees หรือ UNHCR) 

ประมาณการวาบุคคลหนึไงประสบภาวะลีๅภัยดยฉลีไยทีไระยะวลา 17 ป อยางเรกใตาม องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ละวัฒนธรรมหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) รายงานวาพียงสองปอร์ซในต์ของความชวยหลือดຌานมนุษยธรรมจากทัไวลกอุทิศพืไอ
การศึกษา ดังนัๅนจึงมีความจ าปຓนรงดวน฿นการสรຌางกลยุทธ์ตัดขนาน (crosscutting strategies) ทีไบูรณาการ
ประดในทางสังคมละจิต฿จ การศึกษาละสารสนทศพืไอมอบอ านาจ฿หຌกับผูຌลีๅภัยละชุมชนจຌาของประทศ
฿นชวงการสรຌางชีวิต฿หม ดຌวยครืไองมือ ครงการละพืๅนทีไหลานีๅ ผูຌพลัดถิไนจะสามารถออกบบทางกຌปัญหา
ฉพาะตน (tailor-made solutions) พืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับทุกคนซึไงปรับรูปบบ฿หຌหมาะกับ
สิไงวดลຌอมละความตຌองการของพวกขาอง 
 ราเดຌสรຌางกลองความคิดพืไอจัดการกับความทຌาทายนีๅละพืไอ฿หຌครืไองมือกຌปัญหา฿หຌผูຌทีไดຌอยอกาส
ทีไสุดกຌาวผานอุปสรรคทีไพวกขาผชิญ ราเดຌด านินการครงการกลองความคิดครงการรก โ ฿นคายผูຌลีๅภัย
ชาวคองก (Congolese refugee camps) ฿นสาธารณรัฐบุรุนดี (Burundi) ทวีปอฟริกา ละพียงเมนาน
หลังจากนัๅน รากใเดຌด านินการครงการ฿นคายผูຌลีๅภัยส าหรับวิกฤติการณ์ประทศซีรีย (Syrian Crisis) เดຌก 
คาย฿นประทศจอร์ดน ลบานอน อิรักละตุรกี รวมทัๅง฿นสຌนทางผูຌลีๅภัย฿นยุรป ชน ประทศกรีซ อิตาลี 
ยอรมนีละฝรัไงศส ปัจจุบันนีๅ ครงการกลองความคิดกวา 50 ครงการถูกด านินการ฿นปริบททีไทຌาทายทีไสุด 
มีสวนชืไอมยงบุคคลผูຌถูกบงยกกลับสูลกละพัฒนาชีวิตพวกขาผานการศึกษา การคุຌมครองดใก การสรຌาง
ละการมอบอ านาจ฿หຌชุมชนทีไดีกวาดิม  
 สิไงทีไนาสน฿จอยางยิไงคือการนຌนวิธีการทีไกลองความคิดสนอพืๅนทีไการรียนรูຌ฿หม฿นปริบทหลานีๅ 
ตัวอยางชน การทดลองบบสุมละมีกลุมควบคุม (randomized controlled trial) ฿นสาธารณรัฐบุรุนดี
ชีๅ฿หຌหในวานักรียนทีไขຌาชัๅนรียนภาษาฝรัไงศสละคณิตศาสตร์ซึไงจัด฿นกลองความคิดมีพัฒนาการดຌานวิชาการ
ดีกวานักรียนทีไขຌาชัๅนรียนวิชาดียวกัน฿นปริบทรงรียนบบดัๅงดิมถึง 23 ปอร์ซในต์ กลองความคิดเมพียง
สรຌางนืๅอหาการศึกษา วัฒนธรรมละสารสนทศรูปบบ฿หม ตยังสรຌางพืๅนทีไ฿หม฿นการจัดกิจกรรมตาง โ 
นอกจากนีๅ ขຌอมูลปງอนกลับชิงคุณภาพ (qualitative feedback) จากครูทีไขຌารวมงานวิจัยยังชีๅวาทัๅงสองมิติ
ของกลองความคิดมีผลตอทัศนคติของนักรียนทีไรียน฿นชัๅนรียนกลองความคิด พวกขารายงานวาทัศนคติของ
นักรียนของพวกขาปลีไยนเปมืไอบทรียนถูกสอน฿นกลองความคิด กลาวคือ พวกขา มีชีวิตชีวา มีรงจูง฿จ
ละมีสวนรวมมากขึๅน ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลຌองกับขຌอมูลทีไกใบรวบรวม฿นการศึกษาอืไนซึไงกในຌน
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ความส าคัญของทัๅงการสรຌางวัสดุการศึกษาคุณภาพสูงละการปรับปรุงสิไงวดลຌอมการรียนรูຌพืไอพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดยฉพาะอยางยิไง฿นสถานการณ์ฉุกฉินตาง โ  
 งานวิจัยอีกชิๅนหนึไงซึไงด านินการ฿นป พ.ศ. 2558 นຌนบทบาทของกลองความคิด฿นการสริมสรຌางพลัง
สรຌางสรรค์ละการตอสูຌกับความบอบชๅ าทางจิต฿จส าหรับดใกละครอบครัวของพวกขา ทุกวัน฿นบางปริบททีไ
รຌาวรานละปลกยกทีไสุดของลก ผูຌลีๅภัยละผูຌพลัดถิไนนับพันรวมตัวกัน ณ กลองความคิดพืไอสรຌางสัมพันธ์
กับลกละสรຌางชีวิต฿หมอีกครัๅง  
 

จากการฟื้นฟูศักดิ์ศรีส าหรับผูຌอพยพสูการมอบอ านาจ฿หຌกับผูຌยากเรຌทางสารสนทศของลก 

 ราก าลังอยูบนสຌนทางสูการบรรลุปງาหมายการสรຌางกลองความคิดมากกวา 1,000 กลองภาย฿นป 
พ.ศ. 2565 ตความฝันของราเมยุติพียงคนัๅน ราก าลังมุงสรຌางอนาคตซึไงนอกจากจะมีหຌองสุขาหนึไงหຌอง
ส าหรับผูຌอพยพ 100 คนภาย฿นคายลຌว ยังมีการชืไอมตออินทอร์นใต หຌองทดลองส าหรับการรียนรูຌละการ
กຌปัญหาอยางสรຌางสรรค์ รวมทัๅงหนຌาตางสูลกกวຌาง ปัจจัยส าคัญจึงมิ฿ชพียงการปฏิวัติทางทคนลยีต
รวมถึงการปฏิวัติทางปรัชญาทีไ฿หຌนิยาม฿หมกับมนุษยธรรมนิยม (humanitarianism) จากดิมทีไยึดติดกับการ
จัดการอาหาร นๅ าดืไม บริการทางการพทย์ละทีไพักอาศัยส าหรับผูຌอพยพ ซึไงปຓนความจ าปຓนขัๅนพืๅนฐานทีไสุด
ของชีวิต ราขอสนอ ณ ทีไนีๅวาการขຌาถึงการศึกษาละวัฒนธรรมกใปຓนสิทธิขัๅนพืๅนฐานของมนุษย์ฉก
ชนดียวกัน ส าหรับดใกซึไงติบต฿นคายอพยพ การขຌาถึงสารสนทศละความรูຌ หนังสือ รงรียนละสืไอ ลຌวน
ปຓนสิไงจ าปຓน ราตຌองบงปันประสบการณ์ของรากับผูຌวางนยบายระดับนานาชาติพืไอปรับปรุงนวทางซึไง
วางรากฐานการตอบสนองดຌานมนุษยธรรม  
 ตการตอสูຌพืไอศักดิ่ศรีของมนุษย์ครัๅงนีๅเมจ ากัดอยูพียงผูຌอพยพละผูຌพลัดถิไนทานัๅน ราชืไอวา
วัฒนธรรมละการศึกษาท าหนຌาทีไปຓนกลเกสรຌางการพัฒนาละการปลดอกส าหรับชุมชนตาง โ ทัไวลกเดຌ 
บรรณารักษ์จ านวนมากมายีไยมรา฿นป พ.ศ. 2557 ละกลาวกับราวาครืไองมืออันอัศจรรย์นีๅเมควร฿ชຌพียง
พืไอตอบสนองวิกฤตการณ์การอพยพทานัๅน พืไอตอบสนองขຌอรียกรຌองของพวกรา ฿นป พ .ศ. 2558 ราเดຌ
ปຂดตัวครงการกลองความคิด฿นยานชุมชนผูຌมีรายเดຌนຌอย฿นประทศฝรัไงศสละสหรัฐอมริกา 

ตัวอยางหนึไงทีไนาสน฿จคือครงการกลองความคิดทีไราริไมตຌนขึๅน฿นมืองบรใองซ์ (Bronx) ฿นรัฐ
นิวยอร์ค฿นชวงฤดูรຌอนป พ.ศ. 2558 ราท างานรวมกับหຌองสมุดประชาชนหงรัฐนิวยอร์ค (New York Public 

Library) ละองค์กรการศึกษาศิลปะทຌองถิไน฿นการสรຌางครงการกลองความคิด฿นชุมชนมอร์ริส เฮทส์ ิMorris 

Heightsี ซึไงปຓนสวนหนึไงของขตลือกตัๅง (congressional district) ทีไถูกประกาศวายากจนทีไสุด฿นประทศ
สหรัฐอมริกา ดยประชากร 40 ปอร์ซในต์มีรายเดຌตไ ากวาสຌนบงระดับความยากจน (poverty line) ละมี
อัตราการวางงานสูงถึง 25 ปอร์ซในต์ ผลของความยากจนปรากฎ฿นรูปอัตรานักรียนลาออกจากรงรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (high-school dropout rate) ละสัดสวนครอบครัวดูลดยมลีๅยงดีไยว 
(single mother headed households) ทีไสูง ประกอบกับพียงหนึไง฿นสามของประชากรวัยผูຌ฿หญเดຌรับ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกวา ดຌวยตระหนักวากวาครึไงของชองวางดຌานความส ารใจ (achievement 

gap) ระหวางคนหนุมสาว฿นกลุมรายเดຌตไ าละกลุมรายเดຌสูงนัๅนกิดจากการขຌาถึงอกาสการรียนรูຌชวงปຂดภาค
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รียนฤดูรຌอนทีไเมสมอภาค ราจึงมุงปງาเปทีไการลดชองวางดຌานความส ารใจ฿นชวงวลาดังกลาว สิไงรกทีไราท า
คือปฏิบัติงานรวมกับหุຌนสวนทຌองถิไน฿นการหาความตຌองการฉพาะของชุมชนละพืๅนทีได านินการ 
(implementation locations) ผานการสนทนากลุม (focus groups) ละการศึกษาภาคสนาม (field visits) 

ปງาหมายอีกประการหนึไงคือการปรับกลองความคิด฿หຌขຌากับภาษาของประชากรปງาหมายละวัตถุประสงค์
ของครงการ 
 หลังการด านินการเดຌสองดือน รายงานผลกระทบครงการ (impact report) บงชีๅวากลองความคิด
เดຌสรຌางพืๅนทีไรียนรูຌทีไปลอดภัยละขຌาถึงเดຌส าหรับดใก฿นขตดຌาน฿ตຌของบรใองซ์ (South Bronx) ตัวอยางชน 
ฟรงค์ ดใกชายวัย 13 ป เดຌ฿ชຌครืไองมือ฿นกลองความคิดผลิตสารคดีกีไยวกับชุมชน ค าถามทีไลึกซึๅงละการมี
สวนรวม฿นกลุมอยางกระตือรือรຌนของขามีสวนสนับสนุนผูຌขຌารวมครงการทีไยาว์วัยกวา ซึไง เดຌกลับมาสริม
ความมัไน฿จ฿นตนองของฟรงค์ชนกัน ฿นวันสุดทຌาย ขาพูดกับทีมงานกลองความคิดวา [กลองความคิด] จะ
มีสงผลตอศักยภาพของผม฿นรงรียน ออ… ฿นรงรียนผมเม฿ครยกมือสดงความคิดหใน... ผมออกจะขีๅอาย 
ตทีไกลองความคิด คุณเดຌประสบการณ์จากการพูดคุยละบงปันความหใน ตอนนีๅ ผมจึงอาจมัไน฿จทีไจะพูด
มากขึๅน฿นรงรียน นอกจากนีๅ กลองความคิดยังสรຌางพืๅนทีไซึไงขຌาถึงครืไองมือพัฒนาวิชาชีพเดຌอยาง
สะดวกสบายส าหรับผูຌ฿หญ การส ารวจความตຌองการของ LWB พบวาผูຌ฿หญวางงานจ านวนมาก฿นชุมชนขาดทีไ
ปรึกษาวิชาชีพ (professional mentors) ทีไจะ฿หຌขຌอมูลปງอนกลับกีไยวกับวิธีการน าสนอประสบการณ์ของ
พวกขาอยางมืออาชีพ คน ผูຌปกครองวางงานรายหนึไง เดຌปรับปรุงขຌอมูลประวัติยอ (resume) ของขาละ
สมัครงานคนขับรถบรรทุกผานชองทางออนเลน์จากการขຌารวมครงการกลองความคิด อีกตัวอยางคือ มาร์ค 
ซึไงทีมงานกลองความคิดท าความรูຌจักระหวางติดตัๅงกลองความคิดทีไรຌานซักผຌาดຌวยตนองหงหนึไง ขาเดຌ
ออกบบละพิมพ์฿บปลิวประชาสัมพันธ์ธุรกิจซอมเฟหนຌารถยนต์สมัครลนของขาส าหรับลูกคຌาทีไก าลังรอผຌาทีไ
ซักละอบหຌง  
 กลองความคิดเดຌรังสรรค์พืๅนทีไส าหรับการอภิปรายละการท างานรวมกันทีไยืดหยุนทวาทรงพลัง กมส์ 
ชน หมากรุก หมากฮอส ดมิน กมส์บิงกสีไตัว (connect four) กมส์ปัຕนดินปງงดว์ (play-doh) ปຂดประตู
สูการอภิปรายทีไดีละสรຌางพืๅนทีไพบปะสาธารณะทีไปลอดภัยเรຌก าพงทัๅงดຌานอายุ ชืๅอชาติหรือพศ ผลการ
ด านินครงการหลานีๅเดຌรับการบันทึก฿นระหวางการสัมภาษณ์ชิงคุณภาพอยางกวຌางขวาง฿นการศึกษาน ารอง
มืองบรใองซ์ (Bronx pilot) ตกใหในประจักษ์฿นสถานทีไอืไนทีไมีการด านินการครงการกลองความคิด 
ตัวอยางชน ฿นป พ.ศ. 2558 หຌองสมุดเรຌพรมดนเดຌริไมตຌนครงการส าคัญกับสมาพันธ์หຌองสมุดรัฐหง
ประทศออสตรลีย (Australian State Libraries) ฿นการอืๅอมถึงชุมชนพืๅนมืองดัๅงดิม (aboriginal 

communities) อันหางเกลละเมคยขຌาถึงครงการหຌองสมุดเดຌมากอน การถือก านิดของกลองความคิดเดຌ฿หຌ
อกาสชุมชนหลานีๅ฿นการชืไอมยงกับลก ประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมของพวกขาละมอบอกาส
การศึกษาทีไดีกวา฿หຌกับบุตรหลานของพวกขา วันนีๅ มีการด านินการครงการกลองความคิดกวา 30 ครงการ
฿นพืๅนทีไปริมณฑลละชนบทหางเกลของประทศอุตสาหกรรมตาง โ รวมทัๅง฿นชุมชนรายเดຌนຌอยของนครปารีส 
มาร์ซย์ (Marseilles) ละกาล (Calais) ฿นประทศฝรัไงศส ละมืองดีทรอยต์ (Detroit) ฿นประทศ
สหรัฐอมริกา ยิไงเปกวานัๅน ครงการกลองความคิดเดຌพิสูจน์ศักยภาพอันมหาศาลของครงการ฿นการสรຌาง
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ความปลีไยนปลง฿หຌกับประทศก าลังพัฒนา ตัวอยางชน ฿นสาธารณรัฐซนกัล (Senegal) ซึไงหຌองสมุดเรຌ
พรมดนด านินการครงการการศึกษาขຌางทางส าหรับดใก (street children educational program) ดย฿ชຌ
ครงการกลองความคิดละรวมมือกับหุຌนสวนทຌองถิไน  
 

การน าหຌองสมุดเปทุกหนทุกหง 
 จุดขใงของกลองความคิดคือความปຓนทีไสุดทัๅง฿นงความสะดวกดຌานการคลืไอนยຌาย (mobility) ความ
อนกประสงค์ (versatility) ละการปรับรูปบบเดຌตามวัตถุประสงค์การ฿ชຌงาน (customizability) กลอง
ความคิดปรับปลีไยน฿หຌขຌากับปริบทสวน฿หญเดຌ จากทางดิน฿นศูนย์การคຌาทางตอนหนือของประทศฝรัไงศส
เปจนคายผูຌอพยพ฿นทะลทรายประทศอธิอปย ตัวอยางชน มืไอรใว โ นีๅ฿นฤดรຌอน ป พ.ศ. 2559 LWB เดຌ
ลงนาม฿นสัญญากับกระทรวงวัฒนธรรมหงประทศคลอมบีย (Colombian Ministry of Culture) พืไอ
ด านินการครงการกลองความคิดภาย฿ตຌกรอบกระบวนการสรຌางสันติภาพอยางยัไงยืน (ongoing peace-

building processes) ฿นชวงฤดู฿บเมຌรวงทีไลຌว หลังสงครามกลางมืองทีได านินมาถึง 52 ป รัฐบาลประทศ
คลอมบียละกองจรทหารหงคลอมบีย (Revolutionary Armed Forces of Colombia) เดຌลงนาม฿น
สนธิสัญญาสงบศึกครัๅงประวัติศาสตร์ ฿นขณะทีไอดีตนักรบจะหวนคืนสูชีวิตพลมืองสามัญ฿นวลาพียงเมกีไดือน 
มีการคาดการณ์วากระบวนการสรຌางสันติภาพจะ฿ชຌวลานานนับหลายป สถาบันรัฐหลายประภทปลาสนาการ
จากกือบทุกพืๅนทีไซึไงเดຌรับผลกระทบจากความขัดยຌง฿นชวงครึไงศตวรรษทีไผานมา ก าลังมีการด านินการ
ผนงานพืไอลงทุน฿นพืๅนทีไหลานีๅอยางรวดรใวละยัไงยืน กลองความคิดปຓนครืไองมือทีไยอดยีไยมส าหรับการ
หยัไงรากการ฿หຌบริการดຌานสารสนทศ การศึกษาละวัฒนธรรมขึๅน฿หมอีกครัๅงเดຌอยางรวดรใว฿นพืๅนทีไหางเกล
หลานีๅ ฿นชวงเมกีไดือนถัดจากนีๅ กลองความคิดอยางนຌอย 20 กลองจะถูกติดตัๅงดยหอสมุดหงชาติประทศ
คลอมบียดຌวยการสนับสนุนจากผูຌชีไยวชาญภาคสนามของหຌองสมุดเรຌพรมดน ความรียบงาย ความรวดรใว
฿นการสรຌางละการด านินการครงการกลองความคิดจะอืๅอ฿หຌหຌองสมุดปຓนสถาบันรัฐหงรกทีไกอตัๅงขึๅน฿น
พืๅนทีไดดดีไยวหลานีๅ ละสิไงนีๅองปຓนสัญลักษณ์อันงดงามละสารอันทรงพลังทีไสดงถึงบทบาทของวัฒนธรรม 
สารสนทศละหຌองสมุด฿นการสรຌางประชาธิปเตย สาย฿ยทางสังคมละความศรัทธาระหวางชุมชนขึๅนอีกครัๅง 
 ณ หຌองสมุดเรຌพรมดน ราชืไอวาหຌองสมุดมิเดຌปຓนหลงทรัพยากรหนังสือบบสามัญอีกตอเป เมวา
จะปຓนบบกายภาพหรือสมือน ประภทตรึงติดหรือคลืไอนยຌายเดຌ ระดับชุมชนหรือระดับลก ท าหนຌาทีไ
หຌองปฏิบัติการประดิษฐกรรม (fabrication laboratory หรือ fablab) พืๅนทีไผลิตผลงานหรือศูนย์การรียนรูຌ 
สิไงส าคัญประการรกสุดของหຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 คือปຓนสถานทีไส าหรับการขຌาถึงสารสนทศละ
การศึกษาอันปດยมคุณภาพ รวมทัๅงปຓนพืๅนทีไส าหรับการสรຌางความรูຌ การกอรางสรຌางชุมชนละการสรຌาง
นวัตกรรมทางสังคม หຌองสมุดปຓนสถานทีไซึไงผูຌคนมาพบปะกันพืไอสกสรรอนาคตละสรຌางทางออกส าหรับ
ความทຌาทายทีไพวกขาผชิญ นายคริส บูร์ก ิChris Bourgี ผูຌอ านวยการหຌองสมุดหงสถาบันทคนลยี
มสซาชูซตส์ (Massachusetts Institute of Technology Libraries หรือ MIT Libraries) กลาว฿นการ
สัมภาษณ์ลาสุดวา การสรຌางการขຌาถึงสารสนทศทีไนาชืไอถือละครืไองมือส าหรับประมิน ฿ชຌงาน ท าความ
ขຌา฿จละสวงหาประยชน์จากสารสนทศปຓนสิไงทีไหຌองสมุด บรรณารักษ์ละนักจดหมายหตุเดຌด านินการมา



8 

 

ตลอด ตอนนีๅบทบาทหลานัๅนทวีความส าคัญกวาทีไคยปຓน นายบอร์ก เดຌอธิบายวิสัยทัศน์ของขาตอหอสมุดฯ 
วาปຓน ชองทาง หรือ อกาส (platform) ระดับลกบบปຂดซึไงท า฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงสารสนทศ
ทีไชวย฿หຌพวกขากຌปัญหาทຌาทายระดับลก ชน การพิไมการขຌาถึงนๅ าสะอาดหรือการคຌนหาหลงพลังงาน
สะอาดชนิด฿หม  
 หຌองสมุดจะปຂดตัวอยูหลังก าพงมิเดຌ ละหຌองสมุดตຌองถูกรังสรรค์฿หຌอยูทุกหนทุกหงทีไสังคมตຌองการ 
บนทຌองถนนละ฿นสวน ฿นรงรียนละรือนจ า ฿นรงพยาบาล มหาวิทยาลัยละรงงาน บนอินทอร์นใตละ
ออฟเลน์ (offline) ส าหรับผูຌทีไเมสามารถชืไอมตอกับระบบอินทอร์นใตเดຌ พืไอบรรลุวัตถุประสงค์หลานีๅ 
หຌองสมุดเมพียงจะตຌองปรับปรุงการ฿หຌบริการสูภายนอก (outreach) ตจะตຌองปลีไยนชุดความคิด (mindset) 

ละพิจารณาบทบาทละพันธกิจของตน฿หม ณ หຌองสมุดเรຌพรมดน รารียกบรรณารักษ์วา ผูຌประกอบการ
ทางสังคม (social entrepreneurs) นืไองดຌวยราปรารถนาจะนຌนบทบาททีไส าคัญยิไงของกระบวนการปฏิวัติ
ทางสังคมละการสรຌางนวัตกรรมซึไงปຓนอัตลักษณ์ของบรรณารักษ์ พืไอการสงสริมวิสัยทัศน์นีๅ ราเดຌพัฒนา
ครงการซึไงรียกวา วิทยาลัยหຌองสมุดเรຌพรมดน (Bibliotheques Sans Frontieres Campus หรือ BSF 

Campus) ดຌวยการสนับสนุนจากมูลนิธิบิลล์ละมลินดา กตส์ (Bill and Melinda Gates Foundation) 

พรຌอมกันนัๅน วิทยาลัยหຌองสมุดเรຌพรมดนกใปຓนอกาสหรือพลใตฟอร์มพืไอการรียนรูຌสมือนผานวใบเซต์ 
(virtual learning web platform) ซึไงขຌาถึงเดຌทัๅงบบออนเลน์ละออฟเลน์ส าหรับบรรณารักษ์ชาวฝรัไงศส
ละครงการผูຌน ายาวชนซึไงฟูมฟักละรงสรຌางครงการนวัตกรรมตาง โ ของบรรณารักษ์ละผูຌชีไยวชาญดຌาน
สารสนทศรุนหนุมสาว฿นถบอฟริกาตะวันตก ปัจจุบัน มีหຌองสมุดราว 230,000 หง฿นซีกลก฿ตຌ ความทຌา
ทายของราคือการสรຌางครืไองมือ฿หຌหຌองสมุดหลานีๅ฿ชຌพืไอปฏิวัติตนองสูหຌองทดลองนวัตกรรมทางสังคมซึไง
ผนวกการบมพาะครงการ พืๅนทีไผลิตผลงาน การท างานรวมกันละครงการการศึกษาขຌาเวຌดຌวยกัน กลาวคือ 
ปຓนพืๅนทีไของชุมชนทຌองถิไนซึไงผูຌคนจะวาดอนาคตของตนเดຌ ฿นวลาดียวกัน ราก าลังสรຌางตຌนบบหรือมดล
ผูຌประกอบการทางสังคมขึๅน฿หม นืไองดຌวยราทราบวางินสนับสนุนจากภาครัฐ (public funding) ฿นหลาย
พืๅนทีไทัไวลกก าลังลดทอนลงหรือมีนຌอยกินกวาจะชวย฿หຌหຌองสมุดสามารถ฿ชຌศักยภาพสูงสุดพืไอปฏิวัติการ
พัฒนามนุษย์ พืไอจัดการกับปัญหานีๅ ราก าลังด านินการครงการนาม กลองความคิดดยผูຌประกอบการ 
(Ideas Box by Entrepreneurs) ซึไงจะปຂด฿หຌผูຌประกอบการทางสังคม฿นชุมชนสามารถชากลองความคิดพืไอ
สรຌางธุรกิจขนาดยอมเดຌ 
 ณ หຌองสมุดเรຌพรมดน รามักเดຌยินผูຌคนกลาววาหຌองสมุดเมอืๅอประยชน์อีกตอเป หตุพราะ
อินทอร์นใตละทคนลยีพรหลายเปทุกหนทุกหง ราหในตรงขຌาม ละราชืไอมัไนวาหຌองสมุดเมคยมี
ความจ าปຓนทาทีไมี฿นวันนีๅ หຌองสมุดปຓนกลเกส าคัญ฿นการตอสูຌกับความเมทาทียมละการ฿หຌครืไองมือกับ
ผูຌคนพืไอปງองกันความสีไยง การสรຌางองค์ความรูຌของสังคมละองค์ความรูຌรวม ละการกຌปัญหาทีไประสบ สิไงทีไ
ชัดจนคือบทบาทของหຌองสมุดก าลังปลีไยนเป฿นลกทีไก าลังปลีไยนปลง หຌองสมุดมิเดຌปຓนหลง กใบรวบรวม
ทรัพยากรหนังสืออีกตอเป ตปຓนศูนย์ซึไงน าสนอบริการหลากหลายทีไมีสวนชวย฿นการพัฒนามนุษย์ละการ
สรຌางนวัตกรรมทางสังคม 
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 ดຌวยครงการกลองความคิด ราปรารถนาจะออกบบทางออกอันปຓนอกลักษณ์พืไอตอบสนองวิกฤติ
มนุษยธรรม ตการณ์กลับปຓนวาทางออกนัๅนกลายปຓนกลองครืไองมือสากล (universal toolbox) ทีไออกบบ
ละปรับปลีไยน฿หຌขຌากับความตຌองการละปริบท฿ดกใเดຌทัไวลก ราหวังวาวันพรุงนีๅ กลองความคิดจะบงบาน
พิไมจ านวนขึๅนละมีสวน฿นการรังสรรค์หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ขึๅน฿หม ส าหรับประชาชนละดย
ประชาชน 

 

 

 


