Ideas Box การรียนรูຌละความคิดสรຌางสรรค์ ณ ทีไ฿ดกใเดຌ !
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ผู้อานวยการ Libraries without Borders
หຌองสมุดปຓนสถาบันอันทรงคุณคาสาหรับผูຌคนจากทุกชนชัๅนมาชຌานาน ปຓนหลงทรัพยากรทีไจาปຓนยิไง
ดຌานการศึกษา การขຌาถึงสารสนทศ วัฒนธรรม ละการฝຄกหัดวิชาชีพ ตปัจจุบันยังมีประชาชนจานวนมากทีไ
ขาดหนทางขຌาถึงหຌองสมุดซึไงอาจพลิกชีวิตของขาเดຌ ราเดຌสรຌาง Libraries Without Borders - LWB ซึไงปຓน
องค์กรเมสวงผลกาเรระดับนานาชาติ พืไอกาจัดความเมทาทียมดຌานการรียนรูຌละการขຌาถึงสารสนทศ
ดຌวยการกຌาวขຌามนิยามดัๅงดิมของหຌองสมุดละการขยายกรอบทีไหຌองสมุดจะขຌาเปมีบทบาทละสรຌางนวัตกรรม
ราปฏิบัติงาน฿นกวา 20 ประทศ฿นทวีปยุรป อมริกาหนือ อฟริกาละกลุมประทศละตินอมริกา ดย
พัฒนาครงการหลายประภท ทัๅงการฝຄกอบรมละการสรຌางศักยภาพบรรณารักษ์ การสรຌางหຌองสมุด ละการ
ผลักดัน฿หຌกิดนยบายทีไดี
รืไองราวของ Ideas Box: นวคิดยิไง฿หญทีไบรรจุมา฿นกลองลใกโ
฿นป พ.ศ. 2557 LWB เดຌสรຌาง Ideas Box ซึไงปຓนหຌองสมุดขนาดจิ็ว฿นหีบหลใก โ ฿บ ซึไงคลืไอนทีไละ
ติดตัๅงงายมຌกระทัไง฿นสถานการณ์ทีไยากลาบากละทຌาทายทีไสุด พืๅนทีไ 100 ตารางมตรถูกอัดนนดຌวยลักษณะ
การ฿ชຌงานมากมาย ทัๅงการชืไอมตอกับอินทอร์นใตผานดาวทียม ครืไองคอมพิวตอร์พกพา 4 ครืไอง ทใบลใต
จอสัมผัสกวา 15 ครืไอง ครืไองอานหนังสืออิลใกทรอนิกส์ 50 ครืไอง หนังสือ 300 ลม ละครืไองมือการรียนรูຌ
อีกมากมาย นอกจากนีๅ ยังประกอบดຌวยหนวยรียนรูຌ ดຌานการสรຌางภาพยนตร์ กมละวิดีอกม ของลน หุน
กระบอก ละหຌองฝຄกซຌอมละคร Ideas Box บรรจุครืไองกานิดเฟฟ้าละระบบบตตอรีไ พืไอ฿หຌสรຌางพลังงาน
฿ชຌองเดຌ 100% นืๅอหาการรียนรูຌถูกปรับตามภาษาของผูຌ฿ชຌบริการ ความตຌองการ ละวัฒนธรรมของภาคี฿น
ชุมชน ดั งนัๅ น มຌวา กล อ งตล ะ฿บจะมี รู ป บบครงสรຌ างตามมาตรฐานดี ยวกั น ต ฿ นต ล ะครงการกใ มี
อกลักษณ์ฉพาะตัว ปรผันตามบริบทละวัตถุประสงค์ Ideas Box พียงกลองดียว฿หຌบริการละมีความ
พรຌอมดຌานวัสดุทียบทากับหຌองสมุดขนาดลใกหงหนึไงของมือง ทีรไ องรับผูຌ฿ชຌบริการเดຌราว 5,000 คน
นวความคิด฿นการสรຌาง Ideas Box มาจากบทรียน฿นการทางานทีไ ประทศฮติ หลังพิบัติภัย
ผนดินเหวทีไทาลายลຌางกรุงปอร์ตปรงซ์ ทา฿หຌผูຌคนกวา 1.5 ลຌานคนตຌองอาศัยตามทຌองถนนละศูนย์พักพิง
ชัไวคราว ความชวยหลือทีไ ประชาคมนานาชาติมีตอวิกฤตินีๅมักมุง เปทีไรืไองความจาปຓนดຌานการอยูรอด ชน
อาหาร นๅาดืไมทีไสะอาด ทีไอยูอาศัย ครืไองนุงหม การสุขาภิบาล บริการทางการพทย์ ละการควบคุมรค
ราหในวาการศึกษาละวัฒนธรรมกใสาคัญเมยิไงหยอนเปกวากัน฿นการรักษาสุขภาวะของจิต฿จละ
อารมณ์ รวมทัๅงลดความปลกยกละสิๅนหวัง Ideas Box สริมสรຌางสานึกรูຌคุณคาตนอง ละมีสวนชวย฿น
การพัฒนากาลัง฿จละพลังสรຌางสรรค์ ซึไงบุคคลจาปຓนตຌอง฿ชຌพืไอสรຌางชีวิตขึๅน฿หมจากทีไพังทลายปຓนชิๅนลใกชิๅน
นຌอย นอกจากนีๅ การสรຌางบຌานหลังทีไสามซึไงปลอดภัย฿หຌผูຌคนเดຌรวมตัวละทางานรวมกันยังปกป้องทัๅงดใกละ
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ผูຌ฿หญจากความสีไยงตอการกระทาทารุณละการตักตวงผลประยชน์ รวมทัๅงสรຌางสวัสดิภาพ฿หຌ กับกลุมคนชาย
ขอบ ชน ชนกลุมนຌอยทางชาติพันธุ์ ผูຌทุพพลภาพ ดใกหญิงละสตรี ราเดຌรวมกันสรຌางหຌองสมุด 20 หง฿นศูนย์
พักพิง พืไอปຓนศูนย์กลางสาหรับการสรຌางชุมชน฿หมละการบงปันสารสนทศ ปຓนพืๅนทีไทีไผูຌปกครองฝากบุตร
หลานเวຌเดຌอยางปลอดภัย฿นชวงกลางวัน ครงการนีๅทา฿หຌราตระหนักปຓนครัๅงรกถึงความสาคัญของการขຌาถึง
สารสนทศ฿นสถานการณ์วิกฤติ
ปัจจุบันนีๅมีผูຌลีๅภัยละผูຌพลัดถิไนกวา 65 ลຌานคนทัไวลก ราว 28 ลຌานคนปຓนดใก ฉลีไยลຌวบุคคลหนึไง
ประสบภาวะลีๅภัยปຓนระยะวลา 17 ป ฿นขณะทีไความชวยหลือดຌานการศึกษาคิดลຌวมีพียง โ% ทานัๅน
Ideas Box ครงการรกโ ดานินการ฿นคายผูຌลีๅภัยชาวคองก ฿นสาธารณรัฐบุรุนดี ละรใวโ นีๅกใดานินการ฿น
คายผูຌลีๅภัยสาหรับชาวซีรีย ทีไตัๅงอยู฿นประทศจอร์ดน ลบานอน อิรัก ละตุรกี รวมทัๅงระหวางสຌนทางลีๅภัยเป
ยังยุรป ชน ประทศกรีซ อิตาลี ยอรมนี ละฝรัไงศส
จากการกใบ ขຌอมูล ผลการดานิ นงานมีห ลายประดใน ทีไน าสน฿จ ชน นักรี ยนทีไขຌาชัๅนรี ยนภาษา
ฝรัไงศสละคณิตศาสตร์ ฿นครงการ Ideas Box มีพัฒนาการดຌานวิชาการดีกวานักรียนทีไขຌาชัๅนรียนของ
รงรียนทัไวเปถึง 23 ปอร์ซในต์ ครูทีไขຌารวมครงการระบุวา ทัศนคติของนักรียนของพวกขาปลีไยนเป
กลาวคือมีชีวิตชีวา มีรงจูง฿จละมีสวนรวมมากขึๅน นอกจากนีๅ ผูຌลีๅภัยละผูຌพลัดถิไน ทีไมีบอบชๅาทางจิต฿จ กใ
เดຌรับการสริมสรຌางพลังสรຌางสรรค์ พวกขามารวมตัวกันนับพันคนทีไ Ideas Box พืไอสรຌางสัมพันธ์กับลกละ
สรຌางชีวิต฿หมอีกครัๅง
จากการฟื้นฟูศักดิ์ศรีสาหรับผูຌอพยพ สูการมอบอานาจ฿หຌกับผูຌยากเรຌทางสารสนทศของลก
รากาลังอยูบนสຌนทางสูการบรรลุป้าหมาย฿นการสรຌาง Ideas Box มากกวา 1,000 กลองภาย฿นป
พ.ศ. 2565 ตการตอสูຌพืไอศักดิ่ศรีของมนุษย์ครัๅงนีๅเมจากัดอยูพียงผูຌอพยพละผูຌพลัดถิไนทานัๅน ราชืไอวา
วัฒนธรรมละการศึกษาทาหนຌาทีไปຓนกลเกสรຌางการพัฒนาละการปลดอกสาหรับชุมชนตางโ ทัไวลกเดຌ
ป พ.ศ. 2558 ราเดຌปຂดตัวครงการ Ideas Box ฿นยานชุมชนผูຌมีรายเดຌนຌอย฿นประทศฝรัไงศสละ
สหรัฐอมริกา ตัวอยางทีไนาสน฿จคือทีไชุมชนมอร์ริส เฮทส์ ิMorris Heightsี มืองบรใองซ์ (Bronx) ฿นรัฐ
นิวยอร์ก ทีไถูกประกาศวาปຓนขตทีไยากจนทีไสุด฿นประทศสหรัฐอมริกา ดยประชากร 40 ปอร์ซในต์มีรายเดຌ
ตไากวาสຌนบงระดับความยากจน ละมีอัตราการวางงานสูงถึง 25 ปอร์ซในต์ สิไงรกทีไราทาคือปฏิบัติงาน
รวมกับหุຌนสวนทຌองถิไน฿นการหาความตຌองการฉพาะของชุมชนละพืๅนทีไดานินการ ผานการสนทนากลุมละ
การศึกษาภาคสนาม ป้าหมายอีกประการหนึไงคือการปรับ Ideas Box ฿หຌขຌากับภาษาของประชากรป้าหมาย
ละวัตถุประสงค์ของครงการ
หลังการดานินการเดຌสองดือน รายงานผลกระทบครงการ (impact report) บงชีๅวา Ideas Box เดຌ
สรຌางพืๅนทีไการรียนรูຌทีไปลอดภัยละขຌาถึงเดຌสาหรับดใก ชวย฿หຌผูຌ฿หญสามารถขຌาถึงครืไองมือพัฒนาวิชาชีพเดຌ
อยางสะดวกสบาย อีกทัๅงยังปຓนพืๅนทีไพบปะสาธารณะทีไปลอดภัยเรຌกาพงดຌานอายุ ชืๅอชาติ หรือพศ
฿นป พ.ศ. 2558 LWB เดຌริไมตຌนครงการสาคัญรวมกับสมาพันธ์หຌองสมุดรัฐหงประทศออสตรลีย
฿นการขຌาถึงชุมชนพืๅนมืองดัๅงดิม อันหางเกลละเมคยขຌาถึงหຌองสมุดเดຌมากอน Ideas Box สรຌางอกาส฿หຌ
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ชุมชนหล านีๅ ชืไ อมยงกับ ลกภายนอก ประชาสั มพั น ธ์มรดกทางวัฒ นธรรมของพวกขา ละมอบอกาส
การศึกษาทีไดีกวา฿หຌกับบุตรหลานของพวกขา
ทุกวันนีๅ มีการดานินการครงการ Ideas Box กวา 30 ครงการ฿นพืๅนทีไปริมณฑลละชนบทหางเกล
ของประทศอุตสาหกรรมตางโ รวมทัๅง฿นชุมชนรายเดຌนຌอยของนครปารีส มาร์ซย์ ละกาลส์ ฿นประทศ
ฝรัไงศส มืองดีทรอยต์ ฿นประทศสหรัฐอมริกา รวมทัๅงครงการการศึกษาขຌางทางสาหรับดใก฿นสาธารณรัฐ
ซนกัล
การนาหຌองสมุดเปทุกหนทุกหง
จุดขใงของ Ideas Box คือความปຓนทีไสุดทัๅง฿นงความสะดวกดຌานการคลืไอนยຌาย ความอนกประสงค์
ละการปรับรูปบบเดຌตามวัตถุประสงค์การ฿ชຌงาน LWB พิไงลงนามกับ กระทรวงวัฒนธรรมหงประทศ
คลอมบีย พืไอขຌาเปติดตัๅง Ideas Box อยางนຌอย โเ กลอง ฿นพืๅนทีไซึไงสงครามกลางมืองทีไยาวนานกวา 5เ ป
พิไงสงบลง มันปຓนสัญลักษณ์อันงดงามละสารอันทรงพลังทีไสดงถึงบทบาทของวัฒนธรรม สารสนทศ ละ
หຌองสมุด ฿นการสรຌางประชาธิปเตย สาย฿ยทางสังคม ละความศรัทธาระหวางชุมชนขึๅนอีกครัๅง
LWB ชืไอวาหຌองสมุดมิเดຌปຓนหลงทรัพยากรหนังสือบบสามัญอีกตอเป สิไงสาคัญประการรกสุดของ
หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 คือปຓนสถานทีไสาหรับการขຌาถึงสารสนทศละการศึกษาอันปດยมคุณภาพ รวมทัๅง
ปຓนพืๅนทีไสาหรับการสรຌางความรูຌ การกอรางสรຌางชุมชนละการสรຌางนวัตกรรมทางสังคม หຌองสมุดปຓนสถานทีไ
ซึไงผูຌคนมาพบปะกันพืไอสกสรรอนาคตละสรຌางทางออกสาหรับความทຌาทายทีไพวกขาผชิญ
หຌองสมุดจะปຂดตัวอยูหลังกาพงมิเดຌ ละหຌองสมุดตຌองถูกรังสรรค์฿หຌอยูทุกหนทุกหงทีไสังคมตຌองการ
บนทຌองถนนละ฿นสวน ฿นรงรียนละรือนจา ฿นรงพยาบาล มหาวิทยาลัยละรงงาน บนอินทอร์นใตละ
ออฟเลน์ (offline) พืไอบรรลุวัตถุประสงค์หลานีๅ หຌองสมุดเมพียงจะตຌองปรับปรุงการ฿หຌบริการตจะตຌอง
ปลีไยนชุดความคิด ละพิจารณาบทบาทละพันธกิจของตน฿หม
LWB รียกบรรณารักษ์วา ผูຌประกอบการทางสังคม (social entrepreneurs) นืไองดຌวยรา
ปรารถนาจะนຌนบทบาททีไสาคัญยิไง ฿นดຌานการปฏิวัติทางสังคมละการสรຌางนวัตกรรมซึไงปຓนอัตลักษณ์ของ
บรรณารักษ์ ราเดຌพัฒนาครงการ วิทยาลัยหຌองสมุดเรຌพรมดน (Bibliotheques Sans Frontieres
Campus หรือ BSF Campus) ซึไงปຓนพลตฟอร์มพืไอการรียนรูຌสมือนผานวใบเซต์ (virtual learning web
platform) ซึไงขຌาถึงเดຌทัๅงบบออนเลน์ละออฟเลน์สาหรับบรรณารักษ์ชาวฝรัไงศส ครงการบมพาะผูຌนา
ยาวชน ละครงการนวัตกรรมของคนหนุมสาว฿นถบอฟริกาตะวันตก
ความทຌาทายของราคือการสรຌางครืไองมือ฿หຌหຌองสมุด ซึไงมีอยูราว 230,000 หง฿นซีกลก฿ตຌ เดຌ
นาเป฿ชຌพืไอปฏิวัติตนองสูหຌองทดลองนวัตกรรมทางสังคม ผนวกกับการบมพาะครงการ มกกอร์สปซ การ
ทางานรวมกัน ละครงการการศึกษา กลาวคือ ปຓนพืๅนทีไของชุมชนทຌองถิไนซึไงผูຌคนจะวาดอนาคตของตน
รามักเดຌยินผูຌคนกลาววาหຌองสมุด เมอืๅอประยชน์อีกตอเป หตุพราะอินทอร์นใตละทคนลยี
พรหลายเปทุกหนทุกห ง ราหในตรงขຌาม ละราชืไอมัไน วาหຌองสมุดเมคยมีความจาปຓ นทาทีไมี฿นวันนีๅ
หຌองสมุดปຓนกลเกสาคัญ฿นการตอสูຌกับความเมทาทียมละการ฿หຌครืไ องมือกับผูຌคนพืไอป้องกันความสีไยง
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การสรຌางองค์ความรูຌ ของสั งคมละองค์ความรูຌ รวม ละการกຌปัญหาทีไประสบ สิไงทีไชัดจนคือบทบาทของ
หຌองสมุดกาลังปลีไยนเป฿นลกทีไกาลังปลีไยนปลง หຌองสมุดมิเดຌปຓนหลง กใบรวบรวมทรัพยากรหนังสืออีก
ตอเป ตปຓนศูนย์ซึไงนาสนอบริการหลากหลายทีไมีสวนชวย฿นการพัฒนามนุษย์ละการสรຌางนวัตกรรมทาง
สังคม
Ideas Box ปรารถนาจะออกบบทางออกอันปຓนอกลักษณ์พืไอตอบสนองวิกฤติมนุษยธรรม ตการณ์
กลับปຓนวาทางออกนัๅนกลายปຓนกลองครืไองมือสากล ทีไออกบบละปรับ ปลีไยน฿หຌขຌากับความตຌองการละ
บริบท฿ดกใเดຌทัไวลก ราหวังวาวันพรุงนีๅ Ideas Box จะบงบานพิไมจานวนขึๅนละมีสวน฿นการรังสรรค์หຌองสมุด
หงศตวรรษทีไ 21 ขึๅน฿หม สาหรับประชาชน ละดยประชาชน
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