ห้องสมุด การอ่าน การเรียนรู้
หนึ่งทศวรรษที่ฝนทั่งยังไม่เป็นเข็ม
ในขณะทีห่ อ้ งสมุดของไทยก�ำลังปรับตัวไปอย่างช้าๆ ข่าวคราว
ห้องสมุดยุคใหม่ทั่วโลกกลับด�ำเนินไปอย่างคึกคัก สวนทางกับ
ความเชื่อที่ว่าห้องสมุดมีความส�ำคัญลดลง
‘โอดิ’ (Oodi) ห้องสมุดแห่งใหม่กลางกรุงเฮลซิงกิ ประเทศ
ฟินแลนด์ ใช้เงินลงทุนไปกว่า 3.7 พันล้านบาท เพือ่ เฉลิมฉลองวาระ
ครบรอบ 100 ปีของการประกาศอิสรภาพออกจากรัสเซีย เปิดตัว
เมือ่ ปลายปี 2561
ต้นปี 2562 สิงคโปร์เดินหน้าตามวิสยั ทัศน์การสร้างประเทศสู่
Smart Nation ด้วยการเปิดห้องสมุด library@harbourfront
บนชัน้ 3 ของห้าง VivoCity เป็นห้องสมุดพืน้ ที่ 3,000 ตารางเมตร
ซึง่ มีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในห้างสรรพสินค้า
ในรอบสิบปีมานีม้ หี อ้ งสมุดทีอ่ อกแบบปรับปรุงใหม่หรือสร้างขึน้
ใหม่เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้จำ� นวนมากมายหลายแห่ง
ที่เด่นๆ อาทิ De Nieuwe Bibliotheek ประเทศเนเธอร์แลนด์
(2553) ห้องสมุดเมืองชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี (2554)
ห้องสมุดเครจีเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย (2555) ห้องสมุดเมือง
เบอร์มงิ แฮม สหราชอาณาจักร (2556) Dokk1 ประเทศเดนมาร์ก
(2558) และ Gifu Media Cosmos ประเทศญีป่ นุ่ (2558)
ทศวรรษที่ผ่านมา ความเชื่อที่ว่าหนังสือก�ำลังจะตายและจะ
ถูกแทนทีด่ ว้ ยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กำ� ลังเจือจางลง ค�ำถามทีว่ า่ ห้องสมุด
ยังส�ำคัญอยู่หรือไม่และจะด�ำรงอยู่ต่อไปอย่างไร เพราะการปฏิวัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารท�ำให้ผคู้ นใช้หอ้ งสมุดลดน้อยลง
และมีห้องสมุดปิดตัวไปเป็นจ�ำนวนมาก กลายเป็นค�ำถามใหม่ว่า
ห้องสมุดควรปรับตัวอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการอัน
หลากหลายของผูใ้ ช้งานได้มากทีส่ ดุ

อาจจะจริงดังทีม่ นี กั คิดตัง้ ข้อสังเกตไว้วา 
่ ห้องสมุดเปรียบเหมือน
สิง่ มีชวี ติ ทีม่ กี ารปรับตัวให้เข้ากับความเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ดังนัน้
ห้องสมุดจึงไม่เคยตาย และเป็นสถาบันทางสังคมที่เก่าแก่และ
มีอายุยืนยาวมานับร้อยๆ ปีโดยที่ยังไม่เสื่อมสลายสูญหาย อีกทั้ง
สามารถรักษาบทบาทและภาพลักษณ์สำ� คัญไว้ได้อย่างไม่เสือ่ มคลาย
โดยเฉพาะการเป็นแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ เป็นศูนย์รวมข้อมูล
สารสนเทศทีอ่ า้ งอิงได้
จะว่าไปแล้ว การอ่านหนังสือ เป็นเรื่องใหม่ที่คนหมู่มากบน
โลกใบนี้เพิ่งจะคุ้นเคย กิจกรรมการอ่านในอดีตถูกจ�ำกัดอยู่ใน
แวดวงเล็กๆ แคบๆ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับเรื่องของศาสนาและ
ชนชั้นปกครอง แต่เมื่อเครื่องพิมพ์กูเทนเบิร์กปรากฏตัวขึ้นเมื่อ
564 ปีกอ่ น โลกจึงก้าวสูก่ ารพิมพ์ยคุ ใหม่ และท�ำให้หนังสือแพร่หลาย
สู ่ ม วลชน สั ง คมมนุ ษ ย์ ก ้ า วหน้ า ขึ้ น จากหนั ง สื อ และการอ่ า น
โดยมีแหล่งความรูส้ ำ� คัญอย่างห้องสมุดสาธารณะเกิดขึน้ มาเคียงคูก่ นั
ณ เวลานี้ ห้องสมุดยุคใหม่ก�ำลังปรับตัวจากองค์กรที่เน้น
การเป็นคลังทรัพยากรหนังสือ (Collection Centered Organization)
ไปเป็นองค์กรทีเ่ น้นผูใ้ ช้เป็นศูนย์กลาง (User Centered Organization)
โดยค�ำนึงถึงความต้องการของผูค้ นในยุคดิจทิ ลั และโลกโลกาภิวตั น์
และให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึ้น พร้อมกับ
ประยุกต์แนวคิดการจัดการพืน้ ที่ (Space Management) เพือ่ ปรับ
บทบาทตนเองให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม
การจัดการพื้นที่ของห้องสมุดยุคใหม่มีความสัมพันธ์กับการ
สร้ า งพื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ้ ท างสั ง คม (Social Learning Space)
คือการเรียนรู้เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาหรือเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลีย่ นแปลง กระบวนการเรียนรูร้ ปู แบบหนึง่ ซึง่ ได้รบั การยอมรับ
ว่ามีประสิทธิภาพสูง คือการจัดให้มีพื้นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู ้ จ ากผู ้ ค นซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า ง ยิ่ ง ปั ญ หานั้ น มี
ความซับซ้อนมากเท่าไร การแบ่งปันความรูแ้ ละร่วมคิดร่วมแบ่งปัน
ไอเดียหาวิธีการแก้ไขจากผู้คนที่หลากหลาย ก็ยิ่งมีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นมากขึน้
‘การอ่าน’ จึงมิใช่เป็นการเรียนรูเ้ พือ่ ความรูเ้ ท่านัน้ แต่ยงั เป็น
การเรียนรู้เพื่อแสวงหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ค้นหาวิธีที่จะได้
ค�ำตอบซึง่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Knowledge for
Solution) และตอบโจทย์ทเี่ ป็นประเด็นทางสังคม
‘การเรียนรู’้ ในลักษณะนีย้ งั เรียกร้องการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ เพราะประเด็นปัญหาใหม่ๆ เกิดขึน้ ได้รวดเร็ว
และตลอดเวลา ความสามารถในการปรับตัวจึงเป็นอีกทักษะหนึง่
ซึง่ จ�ำเป็นส�ำหรับผูค้ นในโลกยุคใหม่
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย แม้ ว ่ า ผู ้ ค นทุ ก ระดั บ จะตระหนั ก ถึ ง
ความส� ำ คั ญ ของการอ่านและมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรม
การอ่าน จนท�ำให้ปริมาณการอ่านเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งในแง่จ�ำนวน
คนอ่านและเวลาทีใ่ ช้ในการอ่าน แต่การพูดถึงคุณภาพของการอ่าน
คุ ณ ภาพหนั ง สื อ และสื่ อ การอ่ า น และวั ฒ นธรรมการวิ จ ารณ์
กลับเป็นไปอย่างบางเบา
การอ่านที่มีคุณภาพกระตุ้นให้เกิดการคิด ความรู้ความเข้าใจ
ที่เกิดจากความคิดเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครพรากไปจากมนุษย์ในฐานะ
ปัจเจกได้ ในสังคมที่เปิดกว้างและมีเสรีภาพ พลังแห่งความคิด
จะช่วยผลักดันให้ผู้คนสามารถดึงเอาศักยภาพตนเองออกมาใช้ได้
อย่างเต็มที่ พลังความคิดของปัจเจกทีไ่ ม่จำ� นนต่อสภาพแวดล้อมเดิม
และไม่ ห ลบซ่ อ นหรื อ เลื่ อ นไหลไปกั บ พฤติ ก รรมรวมหมู ่ นี่ เ อง
ที่น�ำมาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ให้โลกก้าวหน้า
กว่าเดิม
การส�ำรวจการอ่านของประชากร โดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ในรอบล่าสุดนี้ พ้องเวลาพอดีกบั ปีสดุ ท้ายของทศวรรษแห่งการอ่าน
พ.ศ. 2552-2561 นัน่ ท�ำให้เราสามารถประมวลความเปลีย่ นแปลง

ด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับสังคมการอ่านและการเรียนรูข้ องประเทศไทย
ในรอบ 10 ปี โดยเฉพาะการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติ ซึง่ น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ แ บ่ ง เนื้ อ หาเป็ น ส่ ว นของข้ อ มู ล การส� ำ รวจ
ข้อสังเกต และการรวบรวมวิเคราะห์ปรากฏการณ์ส�ำคัญในโลก
การอ่านของไทย ถือเป็นโอกาสดีที่จะทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเพื่อที่
จะมุง่ มองไปข้างหน้าอย่างมีทศิ ทาง
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนา
ห้องสมุด เป็นงานยาก ต้องใช้ความเพียรพยายามสูง หากเปรียบ
เป็ น การฝนทั่ ง ตี เ หล็ ก เพื่ อ หวั ง ให้ ไ ด้ เ ข็ ม แหลมเล็ ก ก็ ดู เ หมื อ น
จะสร้างความรูส้ กึ ให้ทดท้อหดหู่ แต่เพราะมนุษย์นนั้ มีชวี ติ อยูด่ ว้ ย
ความหวั ง และความฝั น เราจึ ง เชื่ อ ว่ า อี ก ไม่ น านเข็ ม แหลมดุ จ
ความเฉี ย บคมทางปั ญ ญาจะเป็ น รากฐานของสั ง คมความรู ้
สร้างสรรค์ของไทย
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63.0%

เวลาที่ใช ในการอาน
นาที/วัน

42

59.1%
63.8% 55.9%

34

66.3%

27

26

27

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

76.2%
56.9%

08

57.4%

ประชากรนอกเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

2551

2554

2556

2558

2561

ความถี่ในการอานของเด็กเล็ก
ป

นานๆ ครั้ง
สัปดาหละ 1 วัน
สัปดาหละ 2-3 วัน

2551

2554

14.9%

2556

6.2%

2558

4.8%

9.7%

10.1%

8.6%

39.6%

42.0%

37.6%

สัปดาหละ 4-6 วัน

17.3%

ทุกวัน

18.5%

19.7%
22.0%

ทําไมไมอาน

2561

9.7%

8.1%

9.3%

10.0%

44.0%

44.1%

22.9%

19.1%

26.1%

17.9%

18.4%

เด็กยังเล็กเกินไป

อานหนังสือไมออก

7.9%

ชอบดูโทรทัศน

ป

2558

อานหนังสือ
อยางเดียว

77.6%

อานสื่ออิเล็กทรอนิกส
อยางเดียว

1.7%

5.4%

20.7%

37.7%

2.9%

5.3%

7.3%

11.3%

10.5%

21.1%

อานจากสื่อ
ทั้งสองประเภท
อานสื่ออิเล็กทรอนิกส
มากกวา
อานหนังสือ
มากกวา

ไมชอบหรือไมสนใจ

17.8%

ประเภทสื่อที่อาน

63.8%

2.0%

20.0%

4.0%

อานไมคลอง

0.9%

ไมมีหนังสือ

อานจากสื่อทั้งสอง
ประเภทเทาๆ กัน

2561
56.9%

(สื่อหรือภาษาที่อานได)
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การอานของประชากรอายุ 6 ป ขึ้นไป
การอานของประชากรจําแนกตามภูมิภาค

อานมากแคไหน

75%

จํานวน

69 นาที/วัน

49.7
ลานคน

78.8%

นาที/วัน

80

92.9%
109 นาที/วัน
74.3%
73 นาที/วัน

75%

70 นาที/วัน
ประชากรนอกเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

เด็ก

89.7%

37

สูงอายุ

หญิง
2554

ทําไมไมอาน
ป 2561

2.3%

ไมมีหนังสือ

(สื่อหรือภาษาที่อานได)

5.0%

สุขภาพไมดี

2556

2558

83 นาที/วัน

92.9% 109 นาที/วัน

วัยทํางาน
35

ชาย

10

90 นาที/วัน
ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

วัยรุน

66

2551

83.4%

75%
65 นาที/วัน

ปริมาณและเวลาในการอาน

เวลาที่ใช ในการอาน

39

80.4%
87 นาที/วัน

81.8%
52.2%

77 นาที/วัน
47 นาที/วัน

79.7%
77.9%

78 นาที/วัน
82 นาที/วัน

2561

30.3%

20.0%

25.0%

25.2%

3.7%

2.7%

12.7%

0.8%

0.3%

22.1%

0.7%

0.9%

0.7%

ชอบดูโทรทัศน
พิการ

หาอานยาก

ไมมีเวลาอาน
อานไมคลอง

ไมมีเงินซื้อ

อานหนังสือ
ไมออก
เลนเกม

ราคาแพงเกินไป

ไมชอบ
หรือไมสนใจ
ใชคอมพิวเตอร

ฟงวิทยุ

สายตาไมดี

อานทําไม

อานอะไร

17.5%

เพื่อการศึกษา

46.0%

เพื่อเพิ่มพูนความรู

36.8%

30.5%
สนใจอยากรู

3.4%
4.9%

เพื่อหนาที่การงาน

28.5%

9.1%

ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

บาน

27.2%
ที่ทํางาน

48.9%
ความรูทั่วไป

หนังสืออานเลน

26.1%

31.1%

40.3%

38.1%

หนังสือพิมพ

แบบเรียน

นิตยสาร

อานหนังสือ

19.6%

18.0%

สถานศึกษา

สถานที่เอกชน

1.0%

4.1%

หมูบาน

ราชการ

2551

หองสมุด

1.1%

เดินทาง

0.6%

สวนสาธารณะ

วารสาร

ศาสนา

2554 2556

2558

99.6% 99.4% 99.3% 96.1%

อานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

NA

NA

NA

2561
88.0%

54.9% 75.4%

ชองทางการเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
15.2%
เว็บไซต

0.3%
ซีดีหรือดีวีดี

0.6%

29.7%

ประเภทสื่อที่อาน
ป

อานที่ไหน
91.7%

60.5%

ชอบอาน

เพื่อใหทราบ
ขอมูลขาวสาร

เพื่อความบันเทิง

69.2%

สื่อสังคมออนไลน

68.1%

สื่อสังคมออนไลน

0.8%
อีเมล

69.8%

อินเทอรเน็ต

2.5%

แอพใชเน็ต

1.0%

แอพไมใชเน็ต

6.5%

อีบุค
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การอานของเด็กอายุ 6-14 ป
อานมากแคไหน
จํานวน

6.3

89.7%

89.2%

ลานคน

การอานของเด็กจําแนกตามภูมิภาค

90.2%

เวลาที่ใช ในการอาน

นาที/วัน

91.6%
83

92%

87%

71

91.7%

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ
38

39

2551

2554

46

94.7%
86.7%

12

88.3%

ประชากรนอกเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

2556

2558

2561

ทําไมไมอาน
26.7%
ชอบดู
โทรทัศน

1.4%
ไมมีหนังสือ

(สื่อหรือภาษาที่อานได)

0

1.3%

42.9%

17.9%

ไมมี
เวลาอาน

อานหนังสือ
ไมออก

ไมชอบหรือ
ไมสนใจ

4.2%

35.6%

8.9%

1.1%

พิการ

อานไมคลอง

เลนเกม

ใชคอมพิวเตอร

0.1%

0.9%

1.5%

3.0%

สายตาไมดี

สุขภาพไมดี

หาอานยาก

ไมมีเงินซื้อ

อานทําไม
77.0%

เพื่อการศึกษา

11.5%

สนใจอยากรู

2.0%

เพื่อเพิ่มพูนความรู

ชอบอาน

4.3%

0.0%

เพื่อใหทราบ
ขอมูลขาวสาร

เพื่อหนาที่การงาน

21.5%

2.6%

เพื่อความบันเทิง

ฟงวิทยุ

2.6%

ราคาแพง
เกินไป

ประเภทสื่อที่อาน
ป
อานหนังสือ
อานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

60.1%

0.4%

2551

2556

2558

2561

99.8% 99.6% 99.6% 99.8% 98.8%
NA

NA

NA

40.2% 56.7%

ชองทางการเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
16.2%
เว็บไซต

0.8%
ซีดีหรือดีวีดี

ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

2554

48.5%
สื่อสังคมออนไลน

0.5%
อีเมล

53.3%

อินเทอรเน็ต

3.0%

แอพใชเน็ต

1.4%

แอพไมใชเน็ต

5.9%

อีบุค
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การอานของวัยรุนอายุ 15-24 ป
อานมากแคไหน
จํานวน

8.7

92.9%

91.1%

ลานคน

การอานของวัยรุนจําแนกตามภูมิภาค

94.7%

เวลาที่ใช ในการอาน
นาที/วัน

90.8%
109

93.2% 93.7%

94

93.9%

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ
46

43

2551

2554

50

98.1%
89.3%

14

92.1%

ประชากรนอกเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

2556

2558

2561

ทําไมไมอาน
22.1%
ชอบดู
โทรทัศน

7.3%
ไมมีหนังสือ

(สื่อหรือภาษาที่อานได)

0

22.0%

23.1%

34.9%

ไมมี
เวลาอาน

อานหนังสือ
ไมออก

ไมชอบหรือ
ไมสนใจ

11.2%
พิการ

11.9%

2.5%

1.6%

เลนเกม

ใชคอมพิวเตอร

6.6%

1.7%

2.3%

สายตาไมดี

สุขภาพไมดี

หาอานยาก

ไมมีเงินซื้อ

37.5%

เพื่อการศึกษา

23.2%
สนใจอยากรู

53.2%

2.3%

26.1%

2.4%

ชอบอาน

เพื่อใหทราบ
ขอมูลขาวสาร

เพื่อหนาที่การงาน

36.4%

4.6%

เพื่อความบันเทิง

0.9%

ราคาแพง
เกินไป

ประเภทสื่อที่อาน
ป
อานหนังสือ
อานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

เพื่อเพิ่มพูนความรู

ฟงวิทยุ

อานไมคลอง

0.5%

อานทําไม

3.3%

2551

99.8% 99.7% 99.7% 99.4% 96.5%
NA

NA

NA

14.1% 34.7%

ชองทางการเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
4.8%
เว็บไซต

0.2%
ซีดีหรือดีวีดี

ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

2554 2556 2558 2561

22.5%
สื่อสังคมออนไลน

0.2%
อีเมล

23.3%

อินเทอรเน็ต

1.0%

แอพใชเน็ต

0.9%

แอพไมใชเน็ต

1.6%

อีบุค
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การอานของวัยทํางานอายุ 25-59 ป
อานมากแคไหน
จํานวน

28.5

81.8%

81.6%

ลานคน

การอานของวัยทํางานจําแนกตามภูมิภาค

82.0%

เวลาที่ใช ในการอาน
นาที/วัน

78.5%
77

83.4% 76.3%

86.6%

61

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ
37

31

33

2554

2556

95.2%
75.4%

16

77.4%

ประชากรนอกเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

2551

2558

2561

ทําไมไมอาน
35.3%
ชอบดู
โทรทัศน

3.4%

0

32.4%

17.5%

32.8%

ไมมี
เวลาอาน

อานหนังสือ
ไมออก

ไมชอบหรือ
ไมสนใจ

3.1%
ฟงวิทยุ

ไมมีหนังสือ

2.7%

10.9%

0.4%

0.2%

พิการ

อานไมคลอง

เลนเกม

ใชคอมพิวเตอร

7.8%

2.4%

0.9%

1.0%

สายตาไมดี

สุขภาพไมดี

หาอานยาก

ไมมีเงินซื้อ

(สื่อหรือภาษาที่อานได)

อานทําไม
1.7%

เพื่อการศึกษา

ประเภทสื่อที่อาน
34.9%

สนใจอยากรู

ป
อานหนังสือ

2551

2.9%

เพื่อเพิ่มพูนความรู

ชอบอาน

46.7%

7.6%

เพื่อใหทราบ
ขอมูลขาวสาร

เพื่อหนาที่การงาน

31.6%

8.8%

เพื่อความบันเทิง

NA

2556

NA

NA

2558

2561

95.3% 94.7%
57.0% 81.7%

ชองทางการเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
13.7%
เว็บไซต

0.1%
ซีดีหรือดีวีดี

ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

2554

99.6% 99.3% 99.1%

อานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

43.2%

0.7%

ราคาแพง
เกินไป

74.4%
สื่อสังคมออนไลน

0.8%
อีเมล

75.6%

อินเทอรเน็ต

2.1%

แอพใชเน็ต

0.9%

แอพไมใชเน็ต

6.2%

อีบุค
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การอานของวัยสูงอายุ 60 ป
อานมากแคไหน
จํานวน

6.1

52.2%

57.0%

ลานคน

การอานของวัยสูงอายุจําแนกตามภูมิภาค

48.3%

เวลาที่ใช ในการอาน

นาที/วัน

49.6%
51.7% 49.5%

59.2%

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

44

47

39
32

31

2554

2556

76.7%
45%

18

47.2%

ประชากรนอกเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

2551

2558

2561

ทําไมไมอาน
26.2%
ชอบดู
โทรทัศน

0.5%

0

8.2%

31.4%

16.4%

ไมมี
เวลาอาน

อานหนังสือ
ไมออก

ไมชอบหรือ
ไมสนใจ

4.8%
ฟงวิทยุ

ไมมีหนังสือ

1.6%

15.9%

0.0%

0.1%

พิการ

อานไมคลอง

เลนเกม

ใชคอมพิวเตอร

43.7%

8.4%

0.2%

0.5%

สายตาไมดี

สุขภาพไมดี

หาอานยาก

ไมมีเงินซื้อ

(สื่อหรือภาษาที่อานได)

อานทําไม
1.1%

เพื่อการศึกษา

ประเภทสื่อที่อาน
40.1%

สนใจอยากรู

ป
อานหนังสือ
อานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

34.4%

8.7%

เพื่อเพิ่มพูนความรู

ชอบอาน

39.3%

1.3%

เพื่อใหทราบ
ขอมูลขาวสาร

เพื่อหนาที่การงาน

10.1%

23.7%

เพื่อความบันเทิง

0.3%

ราคาแพง
เกินไป

2551

2556

2558

2561

99.8% 99.7% 99.7% 99.4% 96.5%
NA

NA

NA

14.1%

34.7%

ชองทางการเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส
4.8%
เว็บไซต

0.2%
ซีดีหรือดีวีดี

ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

2554

22.5%
สื่อสังคมออนไลน

0.2%
อีเมล

23.3%

อินเทอรเน็ต

1.0%

แอพใชเน็ต

0.9%

แอพไมใชเน็ต

1.6%

อีบุค
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https://pxhere.com/en/photo/1089695

20

ข้อสังเกต
บางประการ
จากผลสำ�รวจ
การอ่าน 2561

โดย ฝ่ายวิชาการ ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
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3.45 ล้านคนไม่ชอบอ่าน
ตอกย้ำ�ปัญหาการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ถึงแม้ว่าการส�ำรวจการอ่านรอบล่าสุดนี้จะมีปริมาณ
ผู้อ่าน (อายุ 6 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 78.8
คิดเป็นจ�ำนวน 49.7 ล้านคน แต่ข้อมูลที่น่าสนใจยังคง
อยู่ที่ตัวเลขด้านกลับคือจ�ำนวนประชากรที่ไม่อ่าน ซึ่ง
มีอยู่ประมาณร้อยละ 21.2 หรือประมาณ 13.7 ล้านคน
ในกลุ ่ ม ประชากรที่ ไ ม่ อ ่ า นเกื อ บ 14 ล้ า นคนนี้
ให้ เ หตุ ผ ลประการหนึ่ ง ที่ ไ ม่ อ ่ า นว่ า เป็ น เพราะไม่ ช อบ
หรือไม่สนใจอ่าน คิดเป็นร้อยละ 25.2 หรือประมาณ
3.45 ล้ า นคน เมื่ อ จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม อายุ พบว่ า 
กลุ ่ ม เด็ ก อายุ 6-14 ปี มี แ นวโน้ ม ไม่ ช อบอ่ า นลดลง
ชั ด เจนจากร้ อ ยละ 32.3 ในปี 2551 เหลื อ ร้ อ ยละ
17.9 ในปี 2561 หรือประมาณ 1.3 แสนคน ในขณะ
ที่กลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชนอายุ 15-24 ปี และวัยผู้ใหญ่
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อายุ 25-59 ปี มีสดั ส่วนไม่ชอบหรือไม่สนใจอ่านสูงมาก
ทั้งสองกลุ่ม คือร้อยละ 34.9 และ 32.8 ตามล�ำดับ
ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ชอบอ่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนของ
ผู้ไม่อ่านเนื่องจากไม่ชอบอ่านหรือไม่สนใจอ่านในกลุ่ม
อายุ 15-59 ปี ท�ำให้จ�ำนวนผู้ไม่อ่านเพราะไม่ชอบหรือ
ไม่สนใจอ่าน สูงถึง 1 ใน 4 ของประชากรที่ไม่อ่าน
นั่ น หมายความว่ า กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการ
ปลู ก ฝั ง นิ สั ย รั ก การอ่ า นยั ง ไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
เท่าทีค่ วร ยกเว้นการรรณรงค์สง่ เสริมในกลุม่ เป้าหมายวัย
เด็กที่อาจเรียกได้ว่าเห็นผลส�ำเร็จได้อย่างชัดเจน
อย่ า งไรก็ ต าม ควรตั้ ง ค� ำ ถามต่ อ ไปว่ า ประชากร
ที่ อ ่ า นเพิ่ ม ขึ้ น ก็ ดี หรื อ ข้ อ มู ล กลุ ่ ม เด็ ก อายุ 6-14 ปี
ที่ ไ ม่ ช อบอ่ า นลดลงก็ ดี จะถื อ ว่ า เป็ น ความส� ำ เร็ จ ได้
หรือไม่ เพราะความส�ำเร็จของการส่งเสริมการอ่านนั้น
หาใช่พิสูจน์ที่ปริมาณการอ่านเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว
แต่หมายถึงการปลูกฝังนิสยั รักการอ่านและเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติต่อการอ่านไปสู่การมีพฤติกรรมการอ่านด้วย
ดังนั้น หากการส่งเสริมการอ่านประสบความส�ำเร็จ
อย่างแท้จริงตั้งแต่วัยเด็กแล้ว เมื่อเติบโตขึ้นก็ควรจะ
ยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน และ
เป็นนักอ่านอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลผู้ไม่ชอบหรือไม่สนใจ
อ่ า นหนั ง สื อ จึ ง ควรจะลดลงในทุ ก ช่ ว งวั ย ประเด็ น นี้
นั บ เป็ น เรื่ อ งท้ า ทายทุ ก องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานด้ า น
ส่งเสริมการอ่าน รวมถึงห้องสมุดต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง

เหตุผลที่ไมอานเพราะไมชอบอาน
จําแนกตามชวงวัย

หนวย : รอยละ

15-24 ป

60 ปขึ้นไป

10.4
14.8
16.4

2551
2554
2556
2558
2561

13.0

21.8

27.0
21.6
30.0
32.8

21.6

2551
2554
2556
2558
2561

26.4
26.2
2551
2554
2556
2558
2561

32.3
33.0
24.3
20.1
17.9
2551
2554
2556
2558
2561

24.8
25.2

21.1

26.8
18.1

2551
2554
2556
2558
2561

25-59 ป

36.4
34.9

6-14 ป

34.2

ทั่วประเทศ

ประเภทสื่อที่อานจําแนกตามชวงวัย
หนวย : รอยละ

88.0
98.8
84.7
84.7
96.5

ทั่วประเทศ
6-14 ป

อานหนังสือ
กระดาษ

15-24 ป
25-59 ป
60 ปขึ้นไป
ทั่วประเทศ
6-14 ป

อานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

15-24 ป
25-59 ป
60 ปขึ้นไป 34.7

อ่านหนังสือกระดาษ
ลดลงเล็กน้อย อ่านจาก
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์พงุ่ ทะยาน

75.4
56.7
96.7
81.7

ผลส�ำรวจการอ่าน พ.ศ. 2561 ยังพบว่าการอ่าน
จากหนั ง สื อ กระดาษและจากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก� ำ ลั ง
จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 88.0 อ่านหนังสือ
กระดาษ และร้ อ ยละ 75.4 อ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กระนั้ น ก็ ดี พึ ง สั ง เกตว่ า การอ่ า นประเภทหลั ง นั้ น
ส่วนใหญ่เป็นการใช้โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ต (เกือบ
ร้อยละ 70) หากย้อนดูข้อมูลการส�ำรวจครั้งก่อนซึ่ง
เป็นครั้งแรกที่มีการปรับนิยามการอ่านให้ครอบคลุมถึง
การอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย จะพบว่าการอ่าน
หนังสือกระดาษและอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังมีความ
แตกต่างกันมาก คือร้อยละ 96.1 และ 54.9 ตาม
ล�ำดับ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการอ่านหนังสือกระดาษลด
ลงที ล ะน้ อ ย ส่ ว นการอ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนัยส�ำคัญ
เมื่ อ จ� ำ แนกตามช่ ว งอายุ ยั ง พบอี ก ว่ า  เยาวชน
วั ย รุ ่ น อายุ 15-24 ปี เ ป็ น เพี ย งกลุ ่ ม เดี ย วที่ อ ่ า นจาก
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากกว่ า หนั ง สื อ กระดาษ คื อ อ่ า น
จากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ้ อ ยละ 96.7 อ่ า นหนั ง สื อ
กระดาษร้อยละ 84.7 และเป็นการใช้โซเชียลมีเดีย
สู ง ที่ สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ 89.9 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คนรุ ่ น ใหม่
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย และอุปกรณ์
สือ่ สารเหล่านัน้ มีอทิ ธิพลอย่างสูงต่อการพฤติกรรมการอ่าน
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เมื่ อ พิ จ ารณาเชิ ง พื้ น ที่ ร ะหว่ า งในและนอกเขต
เทศบาล การอ่ า นของกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น เปรี ย บเที ย บสอง
พื้ น ที่ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั น มากคื อ ร้ อ ยละ 93.9 และ
ร้อยละ 92.1 ตามล�ำดับ จนอาจกล่าวได้ว่าลักษณะ
ความเป็นเมืองหรือความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
เมื อ งไม่ มี ผ ลต่ อ การอ่ า นในกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น เท่ า ไรนั ก
ตราบใดที่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์

การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงได้สะดวกทั่วถึง
พฤติกรรมของวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจความทันสมัย
อยากรู้อยากเห็น อยากสื่อสาร และอยากแสดงออก
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็ว (แต่ไม่ได้หมายถึงมีทักษะ
การรู ้ ดิ จิ ทั ล เสมอไป) เป็ น เงื่ อ นไขสนั บ สนุ น ให้ ก าร
อ่านเกิดขึ้นได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่มีข้อจ�ำกัดว่าด้วย
ความเป็นเมืองและชนบท

เด็กเล็ก 1.1 ล้านคน ไม่ได้อ่าน
เพราะถูกมองว่าเด็กเกินไป
ความเข้าใจผิดของพ่อแม่
ผลส�ำรวจการอ่านในกลุ่มเด็กเล็กอายุต�่ำกว่า  6 ปี
พบว่า  เด็กที่ไม่อ่านหรือพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อ่านหนังสือ
ให้ ฟ ั ง เป็ น เพราะพ่อแม่ผู้ป กครองเข้าใจว่าเด็ก ยังเล็ ก
เกินไป สูงถึงร้อยละ 63.8 หรือคิดเป็นเด็กเล็กจ�ำนวน
ประมาณ 1.1 ล้านคนที่ขาดโอกาสเข้าถึงการอ่าน และ
ความเข้ า ใจเช่ น นี้ เป็นสาเหตุส�ำคัญที่สุดเมื่อเทียบกั บ
เหตุ ผ ลอื่ น ๆ ที่ เ ด็ ก กลุ ่ ม นี้ ไ ม่ อ ่ า น เช่ น อ่ า นไม่ อ อก
อ่านไม่คล่อง ชอบดูโทรทัศน์
กล่าวในแง่นี้ องค์กรและหน่วยงานส่งเสริมการอ่าน
ในกลุ ่ ม เด็ ก ปฐมวั ย จึ ง ยั ง คงมี ภ ารกิ จ หนั ก หน่ ว งต่ อ ไป
ในการรณรงค์ ส ร้ า งความรู ้ แ ละความเข้ า ใจ รวมถึ ง
ความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เนื่องจากเด็กปฐมวัย
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นั้น แม้จะยังอ่านหนังสือไม่ออกด้วยตนเอง แต่สามารถ
ได้รับการส่งเสริมให้ใกล้ชิดหนังสือตั้งแต่แรกเกิดโดย
พ่อแม่ เช่น การอุ้มลูกนั่งตักเล่านิทานให้ฟังเป็นประจ�ำ
งานวิ จั ย จากแพทย์ แ ละผู ้ เ ชี่ ย วชาญมี ข ้ อ สรุ ป ที่ ชั ด เจน
แล้ ว ว่ า หนั ง สื อ นิ ท านภาพสามารถช่ ว ยพั ฒ นาสมอง
และการเรียนรู้ของเด็กเล็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่ง
เรี ย กกั น ว่ า ปี ท องของสมองมนุ ษ ย์ ที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นา
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่น ดังนั้น การให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นแก่ เ ด็ ก ที่ เ หมาะสมตามพั ฒ นาการ
จะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นมี โ อกาส
ได้อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

เด็กเล็กไมไดอานหนังสือ
เพราะพอแมผูปกครองเชื่อวาเด็กเกินไป
หนวย : รอยละ

70.9
65.9

64.8

ป

2554

63.8

2556

2558

2561

ประเภทสื่อที่เด็กเล็กอาน

หนวย : รอยละ

77.6

56.9

37.7
20.7
1.7
2558 2561

อานหนังสือกระดาษ
อยางเดียว

เด็กเล็ก 1.45 แสนคน
อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงอย่างเดียว

5.4

2558 2561

อานสื่ออิเล็กทรอนิกส
อยางเดียว

2558 2561

การอ่านในกลุ่มเด็กเล็กอายุต�่ำกว่า  6 ปีอีกประเด็น
หนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ ในกลุม่ เด็กเล็กทีอ่ า่ นนัน้ ร้อยละ 56.9
อ่านหนังสือกระดาษอย่างเดียว ขณะที่ร้อยละ 5.4 หรือ
จ�ำนวนประมาณ 1.45 แสนคนอ่านจากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เพียงอย่างเดียว เพิ่มขึ้นจากการส�ำรวจครั้งก่อนเมื่อปี
2558 ราว 3 เท่าตัว
แม้วา่ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติจะเพิง่ เก็บข้อมูลประเด็น
ดังกล่าวเพียง 2 รอบการส�ำรวจ และอาจยังไม่สามารถ
ระบุถึงแนวโน้มในอนาคตได้ชัดเจน แต่จ�ำนวนเด็กเล็ก
ที่ อ ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ่ า นจอเพี ย งอย่ า งเดี ย วอาจ
สร้ า งความกั ง วลใจให้ กั บ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ งาน
ด้ า นเด็ ก อยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย และเป็ น อี ก หนึ่ ง ประเด็ น ที่ ต ้ อ ง
รณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับสังคมต่อไปให้
มากขึ้น เนื่องจากมีงานวิจัยเชิงประจักษ์โดยกุมารแพทย์
และนักจิตวิทยาเด็กที่เผยให้เห็นว่า  การปล่อยให้เด็ก
อยู ่ กั บ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากเกิ น ไปอาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ ย งหลายด้ า น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบ
เชิงลบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พร้อมทั้งแนะน�ำ
ว่าการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์และการอ่านผ่านจอไม่สมควร
ใช้กับเด็กเล็กแรกเกิดจนถึงหนึ่งขวบครึ่งอย่างสิ้นเชิง

อานจากสื่อทั้งสองประเภท

เข็ม | 25

คนอ่านหนังสือในห้องสมุดลดลง
ฤาห้องสมุดจะเปลี่ยนแปลงสู่พื้นที่การเรียนรู้?
ส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการห้องสมุด ผลส�ำรวจ
การอ่าน พ.ศ. 2561 ระบุว่ามีผู้ใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่
อ่านหนังสือเพียงร้อยละ 0.6 หรือประมาณ 2.98 แสน
คน แต่ธุรกรรมหลักของห้องสมุดยังเป็นเรื่องของการยืม
คืนหนังสือ ซึ่งมีผู้ใช้บริการประเภทนี้มากกว่าการใช้เป็น
สถานที่อ่านหลายเท่าตัว แต่จ�ำนวนผู้ยืมคืนหนังสือก็มี
ทิศทางลดต�่ำลงเช่นเดียวกัน คือเหลือเพียงร้อยละ 8.3
หรือประมาณ 4.12 ล้านคน
การใช้ห้องสมุดเป็นพื้นที่การอ่านก�ำลังมีความส�ำคัญ
น้อยลงเรื่อยๆ สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ห้ อ งสมุ ด ทั่ ว โลก ตั ว เลขจากผลการส� ำ รวจปี ล ่ า สุ ด นี้
อาจดู น ่ า ตกใจเมื่ อ จ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ ห ้ อ งสมุ ด ส� ำ หรั บ อ่ า น
หนังสือลดลงเหลือต�่ำกว่า  3 แสนคน ซึ่งนับว่าน้อย
ที่สุดตั้งแต่มีการส�ำรวจ แต่ข้อมูลนี้ยังไม่สามารถบ่งบอก
ได้ว่ามีการใช้บริการประเภทอื่นนอกเหนือจากการอ่าน
เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เพราะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ห้ อ งสมุ ด ในการเรี ย นรู ้ ป ระเภทอื่ น เป็ น แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับห้องสมุดทั่วโลกเช่นกัน และ
ห้องสมุดของไทยคงยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเปลีย่ นผ่านใน
ลักษณะเดียวกันนี้ไปได้
ความส� ำ คั ญ ของห้ อ งสมุ ด ยั ง อยู ่ ที่ ธุ ร กรรมการยื ม
คืนหนังสือก็จริง แต่บทบาทด้านนี้ก็มีความไม่แน่นอน
ถึงแม้ว่าตัวเลขเชิงปริมาณยังคงมีผู้ใช้บริการนับล้านคน
แต่ถ้าหากมีเทคโนโลยีสนับสนุนการยืมคืนหนังสือโดย
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ไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุด หรือร้านหนังสือออนไลน์
และห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ริ่ ม ได้ รั บ ความนิ ย มและ
เพิ่ ม จ� ำ นวนมากขึ้ น จะส่ ง ผลกระทบให้ ค นเข้ า ไปใช้
ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ การยื ม คื น หนั ง สื อ ลดต�่ ำ ลงหรื อ ไม่
เป็นสิ่งซึ่งควรใคร่ครวญและคาดการณ์

อานหนังสือในหองสมุดนอยลง
ใชบริการยืมคืนหนังสือลดลง
อานหนังสือ
ที่หองสมุด
(รอยละ)

อานหนังสือ
ที่หองสมุด
(ลานคน)

ใชบริการยืมคืน
หนังสือ
ที่หองสมุด
หรือแหลงเรียนรู
ในชุมชน
(รอยละ)

ใชบริการยืมคืน
หนังสือ
ที่หองสมุด
หรือแหลงเรียนรู
ในชุมชน
(ลานคน)

2551

4.6

1.83

N.A.

N.A.

2554

2.4

1.01

14.2

6.08

2556

1.6

0.79

14.3

7.27

2558

1.2

0.57

12.9

6.27

2561

0.6

0.30

8.3

4.12

เปิดชื่อ 10 จังหวัด อ่านมากที่สุด
ในปี พ.ศ. 2561 เป็นครั้งแรกที่ส�ำนักงานอุทยาน
การเรียนรู้ โดยความช่วยเหลือด้านการสนับสนุนข้อมูล
จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทดลองจัดท�ำชุดข้อมูล
จ� ำ นวนประชากรนั ก อ่ า นเป็ น รายจั ง หวั ด และพบว่ า
กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล คื อ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
สมุ ท รปราการ เป็ น 4 จั ง หวั ด ที่ มี ป ริ ม าณผู ้ อ ่ า นสู ง
ติดอยูใ่ น 10 อันดับแรก จังหวัดหัวเมืองส�ำคัญของภูมภิ าค
เช่น ภูเก็ต ขอนแก่น อุบลราชธานี ติดอยู่ในกลุ่มนี้เช่น
กัน ที่น่าสนใจคือจังหวัดสระบุรี แพร่ และตรัง เป็นสาม
จังหวัดที่มีประชากรอ่านมากอยู่ในสิบอันดับแรกด้วย

การจัดอันดับนี้พิจารณาเฉพาะร้อยละของประชากร
ที่อ่านเท่านั้น ซึ่งมาจากการลงพื้นที่ส�ำรวจในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ ง โดยที่ ยั ง ไม่ มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ หรื อ การ
วิเคราะห์ถึงเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมใดๆ ของแต่ละ
จังหวัดมาพิจารณาประกอบ หากจะมีการตั้งประเด็น
หัวข้อการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ลงลึกในบางจังหวัด และ
น�ำไปสู่การศึกษาค้นคว้าจนเกิดความรู้ใหม่ๆ ที่จะน�ำไป
ประยุกต์ปรับใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการอ่านในจังหวัด
อื่ น ต่ อ ไป ย่ อ มถื อ ว่ า ข้ อ มู ล นี้ ไ ด้ ยั ง ประโยชน์ แ ก่ ก าร
ส่งเสริมสังคมการอ่านเกินกว่าที่คาด

10 อันดับจังหวัดอานมาก
ประชากรที่อาน (รอยละ)

1

กรุงเทพมหานคร
92.9

6

อุบลราชธานี
88.8

2

สมุทรปราการ
92.7

7

แพร
87.6

8

ตรัง
87.2
นนทบุรี
86.6
ปทุมธานี
86.2

3 ภูเก็ต

91.3

4

ขอนแกน
90.5

9

5

สระบุรี
90.1

10
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เหลียวหลัง แลหน้า
ทศวรรษแห่งการอ่าน
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วันที่ 5 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ก�ำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้วนั ที่ 2 เมษายน
ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน และปี 2552-2561 เป็น
‘ทศวรรษแห่งการอ่าน’ พร้อมกันนัน้ ยังให้ตงั้ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการอ่านเพือ่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ของ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้จดั ท�ำแผนส่งเสริม
การอ่านเพือ่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ เป็น
แผนงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอ่าน เพื่อใช้
เป็นกรอบการด�ำเนินงานตามมติ ครม. ที่ก�ำหนดให้
ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน
ผ่านไป 10 ปี ผลลัพธ์จากแผนงานส่งเสริมการอ่าน
ดูเหมือนจะยังเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าไรนัก กิจกรรมและ
โครงการที่เกิดขึ้นภายใต้แผนงานยังคงเป็นงานประจ�ำ
ที่ท�ำกันมาเป็นปกติ อาจมีการพลิกแพลงแต่งเติมสีสัน
ให้น่าสนใจมากขึ้น แต่ไม่ได้ก่อเกิดผลกระทบอย่างมี
นัยส�ำคัญ
ขณะที่ โครงการเมืองหนังสือโลก 2556 หรือ World
Book Capital 2013 โดยกรุงเทพมหานคร นับเป็น
โครงการใหญ่ที่ปรากฏเด่นชัดว่าเกี่ยวข้องกับการอ่าน
โดยตรง แต่ก็ถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายว่ามีลักษณะเป็น
งานอีเวนต์ (event) มากกว่าการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านอย่างจริงจัง และมีรูปธรรมไว้ให้จดจ�ำ
สานต่อคือ หอสมุดเมือง กทม. ซึ่งเปิดตัวและให้บริการ
ในเดือนเมษายน 2560 ส่วนโครงการและกิจกรรมอื่น
กลับค่อยๆ เลือนหายไป
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ความพยายามขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีวัฒนธรรม
การอ่านและรักการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญไปสู่
การพัฒนาศักยภาพคนและยกระดับคุณภาพชีวติ ให้สงู ขึน้
ด� ำ เนิ น ไปท่ า มกลางความผั น ผวนทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคมตลอดสิบปี นับเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ในการแปลงแผนไปสู ่ ก ารมี น โยบายที่ ต ่ อ เนื่ อ งหรื อ มี
โครงการใหม่ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว
อุ ป สรรคอี ก ประการหนึ่ ง คื อ ข้ อ มู ล ประเมิ น ผล
การด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ มีอยู่จ�ำกัดและ
ไม่สมบูรณ์ กล่าวได้ว่ามีเพียงข้อมูลเชิงสถิติซึ่งจัดท�ำโดย
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุก 2-3 ปี
เท่านัน้ ทีพ่ อจะสามารถใช้อา้ งอิงผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมาได้
ในช่วงท้ายของ ‘ทศวรรษแห่งการอ่าน’ หน่วยงาน
ภาครั ฐ ได้ จั ด ท� ำ แผนส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการเรี ย นรู ้
ที่น่าสนใจอย่างน้อย 2 แผน ได้แก่ แผนแม่บทส่งเสริม
วั ฒ นธรรมการอ่ า นสู ่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข องไทย
พ.ศ. 2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้าน
พิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)
การประเมินผลที่เกิดจากแผนระดับชาติทั้งสองคงยัง
ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ ใ นทั น ที เ นื่ อ งจากอยู ่ ใ นช่ ว งเริ่ ม ต้ น
แต่สงิ่ ทีค่ อ่ นข้างแน่นอนก็คอื ความท้าทายใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตข้างหน้านัน้ คาดการณ์ได้ยาก การเปลีย่ นแปลง
ด้ า นเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว รุ น แรงส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
พฤติกรรมการอ่านและการเรียนรู้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ท�ำให้
โครงการหรือนโยบายตามแผน อาจไม่เป็นไปในทิศทาง
ที่คาดหวัง
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แผนงานส่งเสริมการอ่าน
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หน่วยงานหลัก
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กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์

คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ด้วยบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

1. ปลูกฝังคุณค่าการอ่านทุกรูปแบบ เพือ่ เป็นวิถใี นการค้นหาความรู้ และเรียนรูต้ ลอดชีวติ แก่คนไทยทุกวัย
2. พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน และสือ่ สารเชิงคิด วิเคราะห์ของคนไทยเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3. พัฒนาสื่อ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสร้างพื้นที่การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในด้านการอ่าน โดยรณรงค์การอ่านเขียนภาษาไทย ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งบริหารจัดการและสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนา
ความสามารถในด้านการอ่านของคนไทย
2. พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยปลูกฝังและสร้างทัศนคติคนไทยให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การอ่านหนังสือและสื่อทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน  และก�ำหนดมาตรการจูงใจให้ภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมการอ่านในสังคมไทย
3. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน โดยแสวงหาภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและเพิ่มจ�ำนวนแหล่งการเรียนรู้ให้สามารถจัดบริการได้ครอบคลุม
ทุกต�ำบล/ชุมชน อย่างทั่วถึง ทันสมัย และมีคุณภาพ เพื่อท�ำให้การอ่านเป็นที่สนใจมากขึ้น

เป้าหมาย

1. ประชากรวัยแรงงานที่เป็นผู้รู้หนังสือในระดับใช้งานได้ในชีวิตประจ�ำวันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.21 เป็น
ร้อยละ 99.00
2. ประชากรไทยอายุ 15 ปีขนึ้ ไปทีส่ ามารถอ่านออกเขียนได้มเี พิม่ ขึน้ จากร้อยละ 92.64 เป็นร้อยละ 95.00
3. ค่าเฉลีย่ ในการอ่านหนังสือของคนไทยเพิม่ ขึน้ จากปีละ 5 เล่ม เป็นปีละ 10 เล่มต่อคน
4. แหล่งการอ่านได้รบั การพัฒนาและเพิม่ จ�ำนวนให้สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทุกต�ำบล/ชุมชน
อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
5. การสร้างภาคีเครือข่ายการอ่านเพือ่ ปลูกฝังนิสยั รักการอ่านและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน

งบประมาณ

1. งบประมาณสนับสนุนจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. งบประมาณปกติของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย

โครงการกรุงเทพมหานคร
เมืองหนังสือโลก 2556 (World Book Capital 2013)
หน่วยงานหลัก

กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์

คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นด้วยบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

1. เพือ่ สร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยัง่ ยืนของคนกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ให้การอ่านเป็นเครือ่ งมือจรรโลงปัญญา
3. เพือ่ ให้การส่งเสริมเป็นเงือ่ นไขสร้างความรักและความเข้าใจ
4. เพือ่ ให้การอ่านเป็นเวทีนำ� ความคิดอันหลากหลาย
5 เพือ่ ให้ World Book Capital เป็นสิง่ กระตุน้ เกิดความร่วมมือสร้างจิตส�ำนึกเห็นความส�ำคัญของการอ่าน

พันธกิจ

1. การจัดตั้งหอสมุดกรุงเทพฯ (City Library)
2. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย
3. สร้างวัฒนธรรมการอ่านสร้างวัฒนธรรมการคิด (Reading Culture : Thinking Culture)
4. ส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน (Children & Youth Books Promotion)
5. ส่งเสริมมหานครแห่งวรรณกรรม (50 เขต 50 วรรณกรรม)
6. ส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ (Scientific Book for Scientific Mind)
7. ส่งเสริมหนังสือพัฒนาจิตใจ (Spiritual Books)
8. การติดตามสนับสนุนกิจกรรมและแผนงานต่างๆ ของภาคีที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง
9. เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมส�ำนักพิมพ์นานาชาติ (IPC 2014)

ยุทธศาสตร์

1. ร่วมเปลี่ยนกระบวนทัศน์สังคมและสื่อสาธารณะ ท�ำให้คนกรุงเทพฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
อ่านสร้างทัศนคติว่าการอ่านเปลี่ยนชีวิตได้ โดยผ่านสื่อสาธารณะเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มครอบครัวที่สามารถวางรากฐานได้ตั้งแต่วัยเยาว์
2. การบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายชัดเจนและต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครเป็นแม่งานหลัก
ในการประสานให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดัน Bangkok World Book Capital 2013
3. สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน
พัฒนาวิชาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกส่วน
4. เปิดพืน้ ทีแ่ ละทรัพยากรการอ่านทีเ่ ข้าถึงง่าย อ่านได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา พัฒนาพืน้ ทีก่ ารอ่านเดิมทัง้ ใน
ห้องสมุดต่างๆ ร้านหนังสือทีด่ ำ� เนินการในทุกพืน้ ทีใ่ ห้มคี ณ
ุ ภาพและพร้อมบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับเปิดพืน้ ทีก่ ารอ่านใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับชีวติ เมืองใหญ่ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงการอ่านได้งา่ ยทีส่ ดุ
5. ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ทุกคนอ่านทุกที่ทุกเวลา ทั้งในครอบครัวสถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ
ทั้งส่งเสริมการอ่านด้วยเทคนิคที่เข้าถึงทุกคนทุกวัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน

งบประมาณ

งบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2554-2556 จ�ำนวน 280 ล้านบาท
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แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564
หน่วยงานหลัก
วิสัยทัศน์

คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

1. เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมในระดับชุมชนและสังคม ทีส่ นับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมรักการอ่าน
และการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง และมีทักษะการอ่านที่มีคุณภาพ สามารถน�ำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อช่วยให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อด�ำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดวัฒนธรรม
การอ่านขึ้นกับคนไทยทุกช่วงวัย และน�ำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในท้ายที่สุด เพื่อยกระดับพลัง
ทางปัญญาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนา
แล้ว

ยุทธศาสตร์

1. ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทัศนคติที่ดีและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้มากขึ้น
2. อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค เพื่อให้
ประเทศไทยมีแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านทั้งในรูปแบบที่มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย
สะดวก ทั่วถึงและไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่
3. ยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ประเทศไทยได้มีแหล่งเรียนรู้และ
สื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยและสามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน/สังคมให้
เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีกลไกขับเคลื่อนและมีการด�ำเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

เป้าหมาย

1. ภายใน 5 ปี คนไทยใช้เวลาในการอ่านทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้ เฉลีย่ 90 นาทีตอ่ วัน จากเดิม 66 นาทีตอ่ วัน
2. สร้างสภาพแวดล้อมในระดับชุมชนและสังคม ทีส่ นับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมรักการอ่านและ
การเรียนรูท้ เี่ ข้มแข็ง และมีทกั ษะการอ่านทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถน�ำความรูม้ าใช้ประโยชน์ได้
3. ท�ำให้เกิดการบูรณาการท�ำงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพือ่ ด�ำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนือ่ งให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึน้
กับคนไทยทุกช่วงวัยและน�ำสังคมไทยไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูใ้ นท้ายทีส่ ดุ

งบประมาณ
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กระทรวงวัฒนธรรม

งบโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จากงบประมาณประจ�ำปีของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
หน่วยงานหลัก

ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

วิสัยทัศน์

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยเป็นพื้นที่ให้ความรู้และเติมเต็มทักษะที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21
ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาให้แก่ประชาชน
2. เพื่อให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3.เพื่อให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นพื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย

Roadmap
ในการบูรณาการ
พิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูของไทย
ในระยะ 20 ปี

ระยะที่ 1 (1-5 ปี)
- บูรณาการการให้บริการ
- มีกลไกสนับสนุนงานร่วมกัน
ระยะที่ 2 (6-10 ปี)
- มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
ระยะที่ 3 (11-20 ปี)
- คนไทยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และการเรียนรู้
- สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์

1. การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
2. การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู 
3. การเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูผานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู้  
4. การบริหารจัดการกระบวนการบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ไม่ได้ก�ำหนดงบประมาณที่ชัดเจน
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อ่านมากขึ้น อ่านไม่ออก และการรู้หนังสือ
การรณรงค์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รวมทัง้ การ
เพิ่มจ�ำนวนและการพัฒนาพื้นที่การอ่าน อันเนื่องมาจาก
นโยบายส่งเสริมการอ่าน เป็นปัจจัยสนับสนุนให้จ�ำนวน
ผู้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.3 ในปี 2551 เป็น
ร้อยละ 78.8 ในปี 2561 และปริมาณการอ่านหนังสือ
เพิม่ ขึน้ จาก 39 นาทีตอ่ วันในปี 2551 เป็น 80 นาทีตอ่ วัน
ในปี 2561
ถึ ง แม้ ว ่ า ปริ ม าณการอ่ า นจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น แต่ ใ นอี ก
ด้ า นหนึ่ ง ยั ง คงมี ผู ้ ไ ม่ รู ้ ห นั ง สื อ อยู ่ อี ก เป็ น จ� ำ นวนมาก
ผลส�ำรวจของยูเนสโกครั้งล่าสุดเมื่อปี 2558 ระบุว่า 
มีประชากรที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มากกว่า  4 ล้านคน
ในจ�ำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี เกือบ 2 แสนคน
ทั้ ง นี้ จ� ำ นวนเยาวชนที่ ไ ม่ รู ้ ห นั ง สื อ มี แ นวโน้ ม ลดลง
แต่จ�ำนวนผู้ไม่รู้หนังสือในวัยผู้ใหญ่ (อายุ 24 ปีขึ้นไป)
กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เช่ น เดี ย วกั น กั บ ข้ อ มู ล การส� ำ รวจของส� ำ นั ก งาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ใ นปี 2558 จะพบตั ว เลขที่ น ่ า สนใจใน
กลุม่ เด็กอายุ 6-14 ปีทไี่ ม่อา่ น หรือเทียบเท่าเด็กนักเรียน
ชั้น ป.1-ม.3 ซึ่งระบุว่าอ่านไม่ออกร้อยละ 31.7 คิดเป็น
จ�ำนวนถึง 2 แสนคนเศษ หากรวมเด็กกลุม่ อายุเดียวกันนี้
ที่อ่านไม่คล่อง/อ่านได้เพียงเล็กน้อย อีกร้อยละ 34.7
นัน่ หมายความว่ามีเด็กในวัยเรียนจ�ำนวนกว่า 450,000 คน
ที่ยังมีปัญหาอ่านไม่ออกหรืออ่านไม่คล่อง
ในการส�ำรวจล่าสุดในปี 2561 พบว่ากลุม่ เด็กวัยเรียน
ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานยั ง คงประสบปั ญ หา
อ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่องร้อยละ 42.9 และ 26.5
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ตามล� ำ ดั บ คิ ด เป็ น จ� ำ นวนประมาณ 510,000 คน
ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการส�ำรวจครั้งก่อน
แน่ น อนว่ า ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาในระบบนั้ น
ปั ญ หานี้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ข ทั้ ง ในด้ า น
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และควรลงไป
ดูในรายละเอียดถึงสาเหตุและสภาพแวดล้อมของตัวเด็ก
เป็นรายคน จึงจะสามารถแก้ปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก
หรืออ่านไม่คล่องได้ตรงจุด
ขณะเดี ย วกั น เด็ กกลุ ่ ม นี้ อ าจหมายรวมไปถึ ง เด็ ก
ซึ่ ง ขาดโอกาสหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เช่น เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กที่หลุดออกจากระบบการ
ศึกษากลางคัน อันเนื่องมาจากความยากจน มีภาระใน
การช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว หรื อ ไม่ มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น
หลั ก แหล่ ง จ� ำ ต้ อ งโยกย้ า ยไปตามอาชี พ ของพ่ อ แม่
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการแตกต่างไปจาก
กลุ่มเด็กที่ได้รับการศึกษาในระบบ

ปริมาณการอานหนังสือ
ของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป

ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่อานหนังสือ
หนวย : รอยละ

2554

เฉลี่ย
78.8
79.7
77.9

2551

หนวย : นาที/วัน
เฉลี่ย
77.7
78.9
76.5

2548

82.8
80.8

68.8
68.4

เฉลี่ย
68.6

67.5
65.1

2546

เฉลี่ย
66.3

71.6
66.7

64.8
57.7

เฉลี่ย
61.2

เฉลี่ย
69.1

เฉลี่ย
81.8

80
66

51
39

2556 2558

2561

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

2548

2551

35

37

2554

2556

2558

2561

ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ

จํานวนประชากรที่อานไมออกเขียนไมได
หนวย : พันคน

อายุ ( ป )
2,321.80

15+

2543
15-24

114.37
104.01

15-24

15+

2553
15-24

15-24

รวม

1,102.03
109.16
93.56

3,342.20

1,000.18
938.08
164.51
162.85

รวม

1,938.26
2,565.64

15+

2558

3,513.65
2,240.17

15+

2548

รวม

1,191.85

1,451.47
81.07
97.84

รวม

4,017.11

ขอมูลจาก Institute of Statistics, UNESCO
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การอ่านกับความเหลื่อมล้ำ�
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง สั ด ส่ ว นประชากรที่ อ ่ า นหนั ง สื อ
เปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคต่างๆ และระหว่างพื้นที่ใน
และนอกเขตเทศบาลพบว่า  ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2561
กรุ ง เทพมหานครเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ป ระชากรอ่ า นหนั ง สื อ
มากที่สุด ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้อ่านหนังสือ
น้อยทีส่ ดุ มาโดยตลอดนับจากการส�ำรวจปี 2551 เป็นต้นมา 
กระทั่งล่าสุดปี 2561 ภาคที่มีประชากรอ่านน้อยที่สุดคือ
ภาคใต้ โดยมีชอ่ งว่างของร้อยละระหว่างภาคทีอ่ า่ นสูงสุด
กับต�่ำสุดต่างกัน 18.6 ส่วนพื้นที่ในและนอกเขตเทศบาล
มีช่องว่างของร้อยละต่างกัน 8.4
มี ข ้ อ สั ง เกตว่ า  ตั้ ง แต่ ป ี 2551-2556 ช่ อ งว่ า ง
ความแตกต่างนีล้ ดลงเรือ่ ยๆ แต่ในปี 2558 ซึง่ ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติได้ปรับนิยาม “การอ่าน” ให้ครอบคลุม
ทั้ ง การอ่ า นหนั ง สื อ และการอ่ า นเนื้ อ หาผ่ า นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ช่องว่างกลับเพิม่ สูงขึน้ เล็กน้อย สะท้อนว่า
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงการอ่านอาจมีความเชือ่ มโยง
กับปัญหาการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่
ไม่เท่าเทียมกันด้วยเช่นกัน แต่ผลการส�ำรวจปี 2561
ช่องว่างนี้ได้ปรับตัวลดลงจากการส�ำรวจครั้งก่อน ดังนั้น
ถ้าหากสมมติฐานดังกล่าวถูกต้อง ย่อมหมายความว่า
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร มีการกระจายตัวทัว่ ถึงครอบคลุมทุกพืน้ ที่
มากขึ้นกว่าเดิม
ช่องว่างของปริมาณผู้อ่านระหว่างพื้นที่ เรียกได้ว่า
เป็ น ความเหลื่ อ มล�้ำประเภทหนึ่ง อันอาจสืบ เนื่องมา
จากปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานที่
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แตกต่ า งระหว่ า งเมื อ งกั บ ชนบท ซึ่ ง ท� ำ ให้ โ อกาสใน
การเข้าถึงหนังสือ สือ่ การอ่าน และแหล่งเรียนรูส้ าธารณะ
เกิดความไม่เท่าเที่ยมกัน แต่ก็ยังไม่เคยมีงานศึกษา
วิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณการอ่านกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
ผลส�ำรวจการอ่านจ�ำแนกตามภูมิภาคพบว่าแนวโน้ม
จ�ำนวนผู้อ่านเพิ่มสูงขึ้นในทุกภาค แต่ประเด็นที่น่าสนใจ
คื อ ปั จ จั ย อะไรที่ ท� ำ ให้ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ
ภาคเหนือมีจ�ำนวนผู้อ่านเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าภาคอื่น
และใช้เวลาประมาณ 10 ปีจึงพ้นจากภาคที่มีการอ่าน
น้อยที่สุดสองล�ำดับสุดท้ายไปได้ ในทางกลับกันอะไร
คื อ สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ จ� ำ นวนผู ้ อ ่ า นของภาคใต้ ล ดลงจาก
การส� ำ รวจรอบที่ แ ล้ ว แม้ จ ะเป็ น ตั ว เลขที่ ล ดลงเพี ย ง
เล็กน้อย แต่ก็ท�ำให้กลายเป็นภาคที่มีร้อยละของผู้อ่าน
น้อยที่สุดไปในการส�ำรวจรอบนี้
ข้อมูลความแตกต่างของจ�ำนวนร้อยละของผู้อ่าน
เปรียบเทียบเชิงพื้นที่ระหว่างภูมิภาค และระหว่างในกับ
นอกเขตเทศบาล อาจช่วยให้ตระหนักว่าการส่งเสริม
การเข้าถึงหนังสือ สือ่ การอ่าน และแหล่งเรียนรูส้ าธารณะ
นั้น เกี่ยวข้องกับปัญหาโครงสร้างการพัฒนาที่มีความ
ไม่เท่าเทียมกัน ถ้าหากไม่นับอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดทาง
ภูมศิ าสตร์ซงึ่ อาจแก้ไขได้ดว้ ยการขยายโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว นโยบายส่งเสริมการอ่าน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพควรทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของครัวเรือน ตลอดจน
การลดช่องว่างความเป็นเมืองและชนบทอีกด้วย

ปริมาณผู
าน ยเปรี
ยบระหว
ิภาค
ปริมาณผู
้อ่านอเปรี
บเทียบเที
ยบระหว่
างภูางภู
มิภมาค
ป

กรุงเทพฯ
รอยละ

ภาคกลาง
รอยละ

ภาคใต
รอยละ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ชองวาง
ความแตกตาง
ระหวางภาค
ที่มีผูอานมากที่สุด
กับนอยที่สุด

รอยละ

รอยละ

2551

85.8

70.5

67.1

58.2

62.9

27.6

2554

84.2

71.3

69.7

63.0

65.9

21.2

2556

94.6

83.1

80.3

77.2

78.5

17.4

2558

93.5

78.4

75.1

73.0

74.3

20.5

2561

92.9

80.4

74.3

75.0

75.0

18.6
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คํานวณและวิเคราะหโดยสํานักงานอุทยานการเรียนรู

าน ยเปรี
ยบเทีายงผูบระหว
งผูที่อยูในและนอกเขตเทศบาล
ปริมาณผู้อปริ
่านมาณผู
เปรียอบเที
บระหว่
้ที่อยู่าในและนอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ

นอกเขตเทศบาล
ที่อานหนังสือ
รอยละ

ชองวาง
ความแตกตาง

2551

77.7

61.2

16.5

2554

77.2

64.1

13.1

2556

86.2

78.2

8.0

2558

82.9

73.4

9.5

2561

83.4

75.0

8.4

รอยละ
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ความท้าทายของนโยบายส่งเสริมการอ่าน
แห่งชาติจะเป็นกลไกส�ำคัญส�ำหรับการสร้างวัฒนธรรม
การอ่านของประเทศไทย 1 แต่ตลอดสิบปีมานี้ยังไม่มี
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหยิบเอาข้อเสนอของเขาไป
ผลักดันให้เป็นรูปธรรม
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา การสนับสนุนการให้บริการ
และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานด้วยค่าใช้จา่ ย
ทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ หรือไม่คดิ ค่าบริการเลยเริม่ ปรากฏให้เห็นมากขึน้
ตามแนวโน้มการแสวงหาความรู้ในยุคดิจิทัล ห้องสมุด
ประชาชนบางแห่งมีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต WiFi ฟรี
โดยบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานด้านไอซีทีภาครัฐ
หรื อ ร่ ว มกั บ ภาคธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ในรู ป แบบความร่ ว มมื อ
เพือ่ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ถือว่าเป็นรูปแบบวิธกี าร
ที่น่าสนใจหากห้องสมุดใดมีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ
ในกรณีเช่นนี้อาจรวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
บุคลากรด้านไอทีในรูปแบบจิตอาสา เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะดิจทิ ลั ให้แก่คนทุกวัย ซึง่ น่าจะเป็นกิจกรรม
หลักที่ส�ำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

www.tcfe.or.th

นอกเหนือจากการรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านแล้ว ยังมีแนวทางอื่นๆ
ที่ ส ่ ง เสริ ม สั ง คมการอ่านให้มีรากฐานที่เ ข้ม แข็ง อาทิ
การส่งเสริมให้มีกลไกการผลิตหนังสือดีมีคุณภาพและ
ท�ำให้หนังสือมีราคาถูกหรือท�ำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง
หนังสือได้ง่าย ดังเช่นกรณีของสถาบันหนังสือแห่งชาติ
อินเดีย (India National Book Trust) ซึ่งด�ำเนินงาน
หลายด้ า น ทั้ ง การแปลหนั ง สื อ ตามภาษาของสั ง คม
พหุ วั ฒ นธรรม การเจรจากั บ ส� ำ นั ก พิ ม พ์ เ พื่ อ จั ด พิ ม พ์
หนังสือวิชาการราคาถูก การสนับสนุนทุนให้แก่นักเขียน
นักแปลในการตีพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่า  การประสาน
กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้จัดซื้อหนังสือดีมีคุณภาพ
ส�ำหรับประกอบการเรียนและให้บริการในห้องสมุด และ
การสร้างระบบหนังสือสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้
มกุ ฏ อรฤดี บรรณาธิ ก ารส� ำ นั ก พิ ม พ์ ผี เ สื้ อ และ
ศิลปินแห่งชาติ เป็นผูน้ ำ� เสนอแนวคิดเรือ่ งสถาบันหนังสือ
แห่งชาติไว้มานานกว่าสิบปี เขาชีใ้ ห้เห็นว่าสถาบันหนังสือ

เข็ม | 41

นิตยสาร ‘ตาย’
สื่อออนไลน์ ‘เกิด’

42

ย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วแทบไม่มีใคร
รูจ้ กั สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือไอแพด แต่
ทุกวันนีอ้ ปุ กรณ์อจั ฉริยะ (smart device)
เหล่านีม้ กี ารใช้งานอย่างแพร่หลายจนกลาย
เป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวัน โดยมีปจั จัย
สนับสนุนคือเครือข่าย 3G และ 4G ทีเ่ ปิด
ให้บริการเต็มรูปแบบนับตั้งแต่ปี 2556
เป็นต้นมา  ประกอบกับอุปกรณ์มีราคา
ถู ก ลงจนท� ำ ให้ ค นส่ ว นใหญ่ ส ามารถหา
ซือ้ ได้ ปัจจุบนั (2561) มีผใู้ ช้งานอุปกรณ์
อัจฉริยะทุกประเภทประมาณ 46 ล้านคน2
ในจ�ำนวนนี้เกือบร้อยละ 90 มีโทรศัพท์
มือถือใช้งาน โดยตัง้ แต่ปี 2555 ถึง 2560
สัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นถึง 9 เท่า3
ท�ำให้โทรศัพท์มือถือประมาณร้อยละ 70
ของผู้ใช้เป็นโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน
เ มื่ อ ผู ้ ค น ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม ต ่ อ กั บ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ง ่ า ยทุ ก ที่ ทุ ก เวลา  และ
สามารถค้นหาข่าวสารความรู้ที่ต้องการ
ได้ ด ้ ว ยตนเองผ่ า นเครื่ อ งมื อ สื บ ค้ น
(search engine) หรือเว็บไซต์ต่างๆ และ
โซเชียลมีเดีย อีกทั้งการบริโภคข่าวสาร
ออนไลน์ยงั รวดเร็วและตรงตามความสนใจ

มากกว่า  จึงแทบไม่มีความจ�ำเป็นต้องรอ
อ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าหรือคอยติดตาม
อ่ า นนิ ต ยสารที่ อ อกเป็ น รายปั ก ษ์ ห รื อ
รายเดือนดังเช่นในอดีต
พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์และ
นิ ต ยสารเปลี่ ย นแปลงไปแทบจะสิ้ น เชิ ง
เช่นนี้เอง ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาของ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละนิ ต ยสารลดลงราว
ร้อยละ 40 สวนทางกับการเติบโตของ
สื่ อ ออนไลน์ ที่ เ ม็ ด เงิ น โฆษณาพุ ่ ง สู ง ขึ้ น
กว่า 5 เท่าตัว ประกอบกับต้นทุนหลักคือ
ค่ากระดาษทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี สือ่ นิตยสารและ
หนังสือพิมพ์จึงตกอยู่ในภาวะยากล�ำบาก
และต่างก็ตอ้ งปรับกลยุทธ์เพือ่ ความอยูร่ อด
เช่น การปรับลดพนักงาน การลดจ�ำนวน
หน้าหนังสือ การออก free-copy การหันไป
ผลิ ต เนื้ อหาออนไลน์ แต่ สุด ท้ า ยแล้ ว ก็
ยังมีนิตยสารและหนังสือพิมพ์ทั้งเก่าและ
ใหม่หลายสิบหัวที่ต้องยุติการตีพิมพ์ไป
อย่างถาวร
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เม็ดเงินโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อดิจิทัล

เม็ดเงินโฆษณาผานหนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อดิจิทัล

หน่วย : ล้านบาท

หนวย : ลานบาท

หนังสือพิมพ*

นิตยสาร**

20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

สื่อดิจิทัล***

16,973

16,426

17,637
15,617

14,973

14,869

11,956

11,965

12,841

9,479
6,115
4,771

4,317

4,999

5,146

4,842

4,721

4,171

2,783

2551

2552

2553

2554

* และ ** ขอมูลจาก GroupM Thailand
*** ขอมูลจาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

2555

2557

8,925
7,650

3,642
2,558

2556

12,402

8,084

4,248

ป
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17,040

2558

2559

1,600

2560

1,440

2561

(คาดการณ)

2559-2560 สึนามิถล่มนิตยสาร
อั น ที่ จ ริ ง การเกิ ด และดั บ ของนิ ต ยสารนั้ น เป็ น
ปรากฏการณ์ปกติ นิตยสารเก่าแก่ชอื่ ดังอย่าง เช่น ลลนา 
และสตรีสาร ก็ยตุ บิ ทบาทไปตัง้ แต่ปี 2538 และ 2539
ตามล� ำ ดั บ แต่ ส ถานการณ์ ข าลงของวงการนิ ต ยสาร
เริ่ ม ปรากฏเค้ า ลางให้ เ ห็ น จากการอ� ำ ลาแผงหนั ง สื อ
ของนิตยสารสรรสาระ ผู้หญิง และเปรียว ในปี 2557
และ 2558 จนกระทั่งปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560

อาจเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งสึนามิของนิตยสารไทย เมื่อ
สิ่งพิมพ์เบอร์ใหญ่ที่ยืนหยัดมายาวนานต่างทยอยล้มหาย
ตายจาก นิตยสารชือ่ ดังทีอ่ ยูค่ บู่ รรณพิภพไทยมายาวนาน
ต้องปิดตัวไปไม่นอ้ ยกว่า  15 ฉบับ ไม่วา่ จะเป็นสกุลไทย
พลอยแกมเพชร อิมเมจ บางกอกรายสัปดาห์ ภาพยนตร์
บันเทิง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เนชั่นสุดสัปดาห์ ครัว
ขวัญเรือน คูส่ ร้างคูส่ ม ฯลฯ
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นิตยสารและหนังสือพิมพที่ยุติการพิมพและจําหนาย
2538

เริ่มจําหนายป 2516
รวมระยะเวลา 22 ป

2539

2555

เริ่มจําหนายป 2491
รวมระยะเวลา 48 ป

เริ่มจําหนายป 2526
รวมระยะเวลา 29 ป

2557

เริ่มจําหนายป 2539
รวมระยะเวลา 17 ป

2558

เริ่มจําหนายป 2526
รวมระยะเวลา 31 ป

เริ่มจําหนายป 2524
รวมระยะเวลา 34 ป

2560

เริ่มจําหนายป 2546
รวมระยะเวลา 14 ป

46

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 25 ป

เริ่มจําหนายป 2537
รวมระยะเวลา 23 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 25 ป

เริ่มจําหนายป 2543
รวมระยะเวลา 17 ป

เริ่มจําหนายป 2511
รวมระยะเวลา 49 ป

เริ่มจําหนายป 2520
รวมระยะเวลา 40 ป

เริ่มจําหนายป 2523
รวมระยะเวลา 37 ป

2559

เริ่มจําหนายป 2497
รวมระยะเวลา 62 ป

เริ่มจําหนายป 2531
รวมระยะเวลา 28 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 24 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 24 ป

เริ่มจําหนายป 2537
รวมระยะเวลา 22 ป

เริ่มจําหนายป 2501
รวมระยะเวลา 58 ป

เริ่มจําหนายป 2540
รวมระยะเวลา 19 ป

เริ่มจําหนายป 2517
รวมระยะเวลา 42 ป

เริ่มจําหนายป 2545
รวมระยะเวลา 14 ป

เริ่มจําหนายป 2547
รวมระยะเวลา 12 ป

เริ่มจําหนายป 2515
รวมระยะเวลา 44 ป

2561
* ป 2562 กลับมาใหมในชื่อ ลลนาออนไลน (Lalanaonline)
** ประกาศปดตัวเดือนเมษายน 2561 แตกลับมาตีพิมพใหมอีกครั้ง
ในเดือนมิถุนายน 2561

เริ่มจําหนายป 2508
รวมระยะเวลา 53 ป

เริ่มจําหนายป 2551
รวมระยะเวลา 10 ป

เริ่มจําหนายป 2512
รวมระยะเวลา 49 ป

หมายเหตุ กุมภาพันธ 2562 หนังสือพิมพโพสตทูเดย
ประกาศยุติการตีพิมพภายในเดือนมีนาคม และปรับเปนสื่อดิจิทัล
เพียงอยางเดียว
รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู
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https://www.bitebrands.co/2017/04/pengertian-media-massa-jenis-definisi-fungsi-manfaat.html

สื่อออนไลน์เกิดใหม่
ในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นสู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละ
นิตยสารพยายามปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ด้วย
การดั ด แปลงเนื้ อ หาให้ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ฐากูร บุนปาน กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการ
หนังสือพิมพ์ว่า  “เมื่อตอนที่ตลาดหนังสือพิมพ์รุ่งเรือง
ถึงขีดสุดมีคนซื้อ 2.2 ล้านฉบับ ทุกวันนี้ขายได้ต�่ำกว่า 
2 ล้านฉบับ แต่จริงๆ แล้วผู้บริโภคข่าวไม่ได้น้อยลง
เพียงแต่เปลี่ยนที่อ่านเท่านั้น มีผู้อ่านข่าวทางเว็บไซต์
วันละหลายล้านคน และมีจำ� นวนผูก้ ดไลค์เฟซบุก๊ เพิม่ ขึน้
ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้สถิติยอดวิวเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพิ่มขึ้น
ท�ำให้รู้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมมุขปาฐะ ชอบพูด ชอบคุย
ชอบให้มีคนสรุปให้ฟังก่อนอ่านเอง”4
นอกจากสื่อเก่าที่ผันมาท�ำสื่อดิจิทัลแล้ว ยังมีเว็บไซต์
ข่าวสารเกิดขึ้นใหม่มากมายจนกลายเป็นปรากฏการณ์
เช่น The Standard, The MATTER, The Momentum,
101.world, waymagazine, The Cloud สือ่ ออนไลน์ใหม่ๆ
เหล่านี้มีเนื้อหาและลีลาการน�ำเสนอข่าวที่มีเอกลักษณ์
แตกต่ า งกั น ถึ ง แม้ ว ่ า สื่ อ น้ อ งใหม่ จ ะมี สั ด ส่ ว นผู ้ อ ่ า น

น้อยกว่าส�ำนักข่าวกระแสหลัก แต่ก็มีแนวโน้มที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จนอาจกล่าวได้ว่าทั้งสื่อเก่าที่
ผันมาท�ำสื่อดิจิทัลและสื่อที่เกิดขึ้นใหม่มิใช่ทางเลือกใน
การอัพเดทข่าวสารอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นรูปแบบหลัก
ในการบริโภคข่าวสารของคนในยุคปัจจุบันไปเสียแล้ว
ชัยพร ไตรวัฒน์ศิริวัฒน์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวสาร
ส�ำหรับผู้ชาย Unlockmen วิเคราะห์ว่า  ในยุคแรกๆ
สือ่ ออนไลน์เปรียบเป็น ‘น่านน�ำ้ สีคราม’ (Blue Ocean) ทีม่ ี
ผูเ้ ล่นรายใหญ่นอ้ ยมาก ความเย้ายวนของเม็ดเงินโฆษณา
ที่เทมาทางสื่อออนไลน์ดึงดูดให้เกิดผู้พัฒนาเนื้อหาหน้า
ใหม่ๆ จนกลายเป็น ‘น่านน�้ำสีแดง’ (Red Ocean)
ที่มีการแข่งขันสูง
“ปัจจุบันสื่อออนไลน์มากขึ้น บางคนเข้ามาท�ำตรงนี้
เพราะมองว่าง่าย เร็ว ถูก แค่มมี อื ถือหนึง่ เครือ่ งก็สามารถ
เป็น Publisher หรือ Blogger ได้ แต่ถา้ คิดจะจริงจัง และ
เพื่อให้ด�ำรงอยู่ได้ในยุคที่มีสื่อออนไลน์มากมาย ต้องมี
กระบวนการคิด กระบวนการท�ำงาน ทัง้ กองบรรณาธิการ
และทีมโปรดักชั่น ไม่ต่างกับการท�ำนิตยสารคุณภาพ
เล่มหนึ่ง”5
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เว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์เกิดใหม่ในรอบ 10 ปี
ชื่อ

50

ปีที่เริ่ม

ผู้ก่อตั้ง และ/หรือบรรณาธิการ

แนวเนื้อหา

2554

สฤณี อาชวานันทกุล
บุญลาภ ภูสุวรรณ

ส�ำนักข่าวสืบสวนสอบสวน เน้นประเด็น
ตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐและภาคเอกชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2554

ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

น�ำเสนอข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวเพื่อชุมชน ข่าวนโยบายสาธารณะ และ
ข่าวสืบสวน

2556

ชัยพร ไตรวัฒน์ศิริวัฒน์

เว็บไซต์ข่าวสารส�ำหรับผู้ชาย ที่สนับสนุน
การปลดล็อคศักยภาพของตัวเองด้วยมุมมอง
ที่กว้างขึ้น

2558

อธิคม คุณาวุฒิ

แหล่งชุมนุมคอลัมนิสต์คุณภาพสูง น�ำเสนอ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง
เศรษฐกิจวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ศิลปะและ
ไลฟ์สไตล์

2559

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
(ต้นปี 2562 ลาออกไปท�ำงานที่สิงคโปร์
ปัจจุบัน พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ เป็น
บรรณาธิการ)

เว็บไซต์ข่าวสารความเป็นไปของโลกที่พยายาม
น�ำเสนอแง่มุมแบบใหม่และอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

2559

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
นิติพัฒน์ สุขสวย
ภาสกร ประมูลวงศ์
(วงศ์ทนงและนิติพัฒน์ลาออกเมื่อปี
2560 ส่วนภาสกรหันเหไปท�ำงาน
ภาพยนตร์มาก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่ง)

พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์
และพลังของคนรุ่นใหม่ เป็นการพัฒนาเนื้อหา
จากนิตยสารกระดาษที่ได้รับความนิยมสูงมาสู่
แพลตฟอร์มดิจิทัล

2559

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
(ลาออกพร้อมทีมงานรุ่นก่อตั้ง หลังจาก
เปิดตัวได้เพียง 6 เดือน ปัจจุบัน
อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา เป็นบรรณาธิการ
บริหาร)

The Momentum อยูภ่ ายใต้บริษทั เดย์ โพเอทส์
เป็นส�ำนักข่าวว่าด้วยสังคมเมืองและโลกข่าว
ธุรกิจสร้างสรรค์ข่าวไลฟ์สไตล์ ที่น�ำเสนอ
เนื้อหาให้มีเสน่ห์ ทั้งรูปแบบบทความวิดีโอ
อินโฟกราฟิก และวิทยุออนไลน์ เมื่อมีการ
เปลี่ยนทีมบรรณาธิการ ได้ปรับแนวทางจาก
ส�ำนักข่าวออนไลน์เป็นสื่อออนไลน์ ไม่เน้น
แข่งขันเรื่องความเร็วของข่าว แต่ให้น�้ำหนักกับ
งานเขียนเชิงสกู๊ปที่หลากหลายเรื่องราวทั้งหนัก
และเบามีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น

ชื่อ

ปีที่เริ่ม

ผู้ก่อตั้ง และ/หรือบรรณาธิการ

แนวเนื้อหา

2559

ไม่เปิดเผยชื่อบรรณาธิการ

เกิดจากการรวมตัวของทีมนักข่าวอาชญากรรม
ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เน้นการท�ำข่าว
เผยแพร่ ตีแผ่ความจริง และยืนข้างความ
เป็นธรรม โดยใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลักใน
การสื่อสารกับผู้อ่าน

2560

ณัฐกร เวียงอินทร์

พื้นที่ส�ำหรับผู้ชาย น�ำเสนอมุมมองความคิด
ชีวิตการท�ำงาน และไลฟ์สไตล์ส�ำหรับผู้ชาย
ในยุคดิจิทัล

2560

ปกป้อง จันวิทย์

เว็บไซต์ที่พยายามสื่อสารความรู้ในเชิงวิชาการ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้คนในสังคม
วงกว้างเข้าใจและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
อย่างมีคุณค่า

2560

ทรงกลด บางยี่ขัน

ชุมชนนักเล่าเรื่องที่สนุกและมีเสน่ห์ ว่าด้วย
เรื่องชุมชน วัฒนธรรมสร้างสรรค์ และชีวิต
ที่ดีกว่า

2560

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

ส�ำนักข่าวที่น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทาง
สร้างสรรค์ เพือ่ ให้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
และแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม

2561

นันทพร ศานติเกษม หรือ
‘ปิยะพร ศักดิ์เกษม’
ปาริฉัตร ศาลิคุปต หรือ ‘กิ่งฉัตร’
น.พ.พงศกร จินดาวัฒนะ หรือ‘พงศกร’
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
สุลวัณ จันทรวรินทร์
ประพัฒน์ สกุณา
วสิตา กิจปรีชา
วรัญญู อินทรก�ำแหง

นิตยสารแนวนวนิยายในโลกดิจิทัล เกิดจาก
การรวมตัวกันของนักเขียนนวนิยายชื่อดังที่เคย
ฝากผลงานไว้ในโลกนิตยสารกระดาษ
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โอกาสและข้อจำ�กัด
ของอีบุ๊คไทย

http://kiorpic.pw/library-shelf-organization-Google-Search-library-t.html
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ระยะเวลาเพี ย ง 10 ปี หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่เข้ามาตอบสนองความต้องการ
ของนักอ่านทั่วโลก ทั้งที่เป็นส่วนเสริม
และแทนที่หนังสือกระดาษ มีการใช้งาน
อย่างแพร่หลาย ยอดขายอีบคุ๊ ในระดับโลก
ทะยานขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในประเทศที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
กระทั่ ง ปี 2559 เริ่ ม มี สั ญ ญาณว่ า
การเติ บ โตของอี บุ ๊ ค ชะลอตั ว ลงคล้ า ย
กับเข้าสู่จุดอิ่มตัว แต่ถึงแม้ยอดขายจะ
ไม่ร้อนแรงเท่ากับช่วงก่อนหน้า  มูลค่า
การจ�ำหน่ายอีบุ๊คโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น
ทุ ก ปี ทว่ า ความกั ง วลว่ า อี บุ ๊ ค จะเข้ า มา
เป็ น คู ่ แ ข่ ง หรื อ แทนที่ ห นั ง สื อ กระดาษ
กลั บ ค่ อ ยๆ ลดลงจนไม่ มี ใ ครเชื่ อ ว่ า
หนังสือจะสาบสูญไปดังที่เคยสันนิษฐาน
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ส�ำหรับประเทศไทย อีบคุ๊ ในระยะแรกๆ
มีลักษณะเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เช่ น งานวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการ
การบุ ก เบิ ก ร้ า นจ� ำ หน่ า ยอี บุ ๊ ค ออนไลน์
เริม่ ต้นเมือ่ ปี 2552 ซึง่ เป็นช่วงทีม่ อี ปุ กรณ์
ประเภท e-reader เข้ามาจ�ำหน่าย และ
โทรศัพท์มือถือสามารถท�ำงานได้มากกว่า
เพี ย งแค่ ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล เสี ย ง ท� ำ ให้
ผู ้ ใ ช้ ส ามารถอ่ า นอี บุ ๊ ค ได้ ทั้ ง จากเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละแอพพลิ เ คชั่ น ผ่ า น
อุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device)
ในวงการห้องสมุด จากเดิมทีก่ ารใช้งาน
อีบุ๊คจะแพร่หลายอยู่เฉพาะในส่วนของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ก็เริ่มมีห้องสมุด
ประเภทอื่นทดลองให้บริการยืมคืนอีบุ๊ค
ควบคู ่ ไ ปกั บ การให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ และ
สื่อรูปแบบเดิม เช่น อุทยานการเรียนรู้
(TK park) และหอสมุดแห่งชาติ ถือเป็นการ
เพิ่มช่องทางเข้าถึงความรู้และสารสนเทศ
ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จ�ำเป็นต้องซื้อหา
จากร้านหนังสือออนไลน์
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มูลคาการจําหนายหนังสือ
ุคในบางประเทศ
มูและอี
ลค่าบการจำ
�หน่ายหนังสือและอีบุ๊คในบางประเทศ
หนวย : พันลานดอลลารสหรัฐ

USA

ญี่ปุน
หนังสือ

เยอรมนี
อีบุค

หนังสือ

อีบุค

จีน

ป

หนังสือ

อีบุค

หนังสือ

2552

15.09

0.82

8.55

0.35

6.32

<0.01

4.00

2553

14.14

1.52

8.22

0.52

6.26

0.03

3.92

2554

13.10

2.31

7.91

0.70

6.29

0.06

อิตาลี
อีบุค

อังกฤษ

หนังสือ

อีบุค

หนังสือ

อีบุค

<0.01

3.30

0.01

2.64

0.14

<0.01

3.31

0.01

2.59

0.19

3.92

0.02

3.19

0.03

2.46

0.29

2555

11.87

3.35

7.61

0.89

6.20

0.15

4.10

0.06

3.13

0.05

2.33

0.48

2556

10.84

4.52

7.20

1.12

6.14

0.25

4.21

0.01

3.06

0.09

2.22

0.59

2557

9.99

5.69

6.94

1.33

6.12

0.35

4.22

0.14

2.97

0.12

2.09

0.76

2558

9.31

6.74

6.69

1.52

6.08

0.46

4.19

0.20

2.86

0.17

1.94

0.95

2559

8.76

7.59

6.49

1.69

6.07

0.57

4.14

0.26

2.72

0.24

1.78

1.15

2560

8.31

8.23

6.32

1.83

6.06

0.67

4.08

0.33

2.54

0.32

1.60

1.35

2561

7.94

8.69

6.18

1.93

6.05

0.78

4.07

0.38

2.35

0.39

1.41

1.54

ขอมูลจาก The Economist6

บทความซึ่ ง จั ด ท� ำ โดย PwC Thailand ระบุ ว ่ า 
ยอดจ�ำหน่ายอีบุ๊คของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 14 ต่อปี จากมูลค่าตลาด
2,960 ล้านบาทในปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 5,705
ล้านบาทในปี 2565 และส่วนแบ่งการตลาดของอีบุ๊ค
จะเพิ่มจากร้อยละ 7.4 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 14.1
ในปี 25657 บทวิเคราะห์ดังกล่าวค่อนข้างจะเป็นมุมมอง
เชิงบวก และอิงอยู่กับมูลค่าตลาดหนังสือสูงถึงประมาณ
40,000 ล้านบาท ในขณะที่ข้อมูลจากผู้จ�ำหน่ายหนังสือ
ของไทยระบุ ว ่ า มู ล ค่ า ตลาดหนั ง สื อ นั้ น อยู ่ ที่ ป ระมาณ
26,000 ล้านบาทและภาพรวมมีการเติบโตไม่มากนัก8
54

มุ ม มองเชิ ง บวกดั ง กล่ า วมาจากปั จ จั ย สนั บ สนุ น
การเติบโตของตลาดอีบุ๊คที่ค่อนข้างเด่นชัด แนวโน้ม
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของคนไทยเป็นไป
อย่างแพร่หลาย ปริมาณผู้ใช้อุปกรณ์โมบายโดยเฉพาะ
โทรศัพท์มอื ถือเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยทีเ่ กือบร้อยละ 70
เป็นโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน นอกจากนั้นปริมาณ
การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นข้อมูล
ดาต้าก็เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าในระยะเวลาเพียง 4 ปี (25572560) สวนทางกับปริมาณการใช้งานข้อมูลเสียงหรือเพือ่
โทรศัพท์พูดคุยที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
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อินเทอรเน็ต 20.1

77.2
77.2

79.3

81.4

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
ปริ
ออินิน่อเทอร
ปริมมาณการใช
าณการใช
เทอร
จากโทรศั
พท์เคลื
นที่ เเน็น็ตต

8.0
22.4
22.4

23.7
23.7

1,016,838,000
1,016,838,000

35.0
33.7
33.7 35.0
26.4

26.5
26.5

14.8

34.9
34.9
34.9 34.9

32.2
32.2

28.9
28.9

30.8
30.8

25542555
2552
25522553
25532554
25552556
25562557
25572558
25582559
25592560
25602561
2561

ขอขมูอลมูจาก
ลจากผลสํ
ผลสํ
ารวจการมี
ารวจการมี
การใช
การใช
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
สารสนเทศและการสื
่อสารในครั
่อสารในครั
วเรืวเรื
อ89.6
นอน
88.2
โดยสํ
โดยสํ
านัากนังานสถิ
กงานสถิ
ติแตหิแงหชาติ
งชาติ
81.4
77.2
70.2

506,055,000
506,055,000

28.3
28.3

79.3

ป
ป

2557
2557

2558
2558

2559
2559

2560
2560

ขอมูลจาก สําน
ขอมูลจาก สําน

ขอมูลจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
ขและกิ
อมูลจจาก
คณะกรรมการกิงจชาติ
การกระจายเสี
การโทรคมนาคมแห
(กสทช.) ยง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

73.3

66.4
61.8
56.8

56.8
52.9

โทรศัพทมือถือ

คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต

47.5

29.3

20.1

30.9

22.4

32.0

23.7

33.7

26.5

35.0

28.9

38.2

39.3

34.9

34.9

32.2

30.8
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28.3

จากโทรศัพทเคลื่อนที่
ขอมูลเสียงหรือการใชโทรศัพท (ลานนาที)

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผลส�ำรวจการอ่านของประชากร
โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กลับชี้ให้เห็นว่าท่ามกลาง
51,021.48 สารสนเทศและการสือ
การเติบโตของตลาดเทคโนโลยี
่ สาร
43,460.84
และความนิยมใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device)
ในการเข้าถึงสารสนเทศด้วยการดู ฟัง หรืออ่านนัน้ ส่งผลให้
การอ่านหนังสือกระดาษลดลงเป็นล�ำดับ จากร้อยละ
99.3
ในปี 2556
ร้อยละ2560
96.1 ในปี 2558 และ
2557
2558 เป็น
2559
ป
ร้ อ ยละ 88.0 ในปี 2561 ส่ ว นการอ่ า นเนื้ อ หา
3,294,325,000
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น มี ตั ว เลขสู ง ขึ้ น อั น เป็ น ผลมาจาก
ความแพร่ ห ลายของอุ ป กรณ์ ไ อที โดยในการส� ำ รวจ
ขอมูลพบว่
ดาตา (กิากนัะไบต
ปี 2558
กอ่)านเกินกว่าครึง่ หนึง่ อ่านเนือ้ หาจากสือ่
ทีไ่ ม่ใช่หนังสือกระดาษ
หรือร้อยละ 54.9 และเพิม่ ขึน้ เป็น
1,758,895,000
ร้อยละ 75.4 ในปี 2561 แต่มีข้อที่น่าสังเกตคือรูปแบบ
ของสื่อที่ใช้1,016,838,000
อ่านนั้นเป็นอีบุ๊คเพียงร้อยละ 1.9 ในปี 2558
และขยับเป็นร้อยละ6.5 ในปี 2561 ถือว่าเพิม่ ขึน้ ในอัตรา
ที่ส506,055,000
ูง แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับหนังสือ
กระดาษหรือการอ่านผ่านสื่อสังคมออนไลน์
70,720.42
62,851.09

ป

2557

2558

2559

2560

ขอมูลจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

http://divano.maticosovnikar.com/libros-para-ibook.html
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ประชากรที
นหนังงสืสืออ
ประชากรที่อ่อา่านหนั
จำจํ�าแนกตามประเภทและสื
แนกตามประเภทและสื่อ่อทีที่ใช่ ใอช้าอน่าน
หนวย : รอยละ

อานหนังสือ

99.3

96.1

88.0

อานเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส

12.1

54.9

75.4

เว็บไซต

N.A.

17.5

15.2

อีบุค

N.A.

1.9

6.5

ซีดีหรือไฟล

0.4

1.3

0.3

สื่อสังคม
ออนไลน

N.A.

45.5

68.1

อีเมล

N.A.

0.9

0.8

2556

2558

2561

ป
ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

อีบุ๊ค-ออดิโอบุ๊คโอกาสที่อาจหลุดลอย
หากค�ำนวณฐานคนอ่านอีบุ๊คจากข้อมูลผลส�ำรวจ
การอ่ า นข้ า งต้ น พบว่ า ผู ้ อ ่ า นอี บุ ๊ ค จะมี อ ยู ่ ป ระมาณ
9 แสนคนเศษ ถึงแม้วา่ จะเป็นสัดส่วนไม่มากเมือ่ เทียบกับ
นักอ่านหลายสิบล้านคน แต่ในมุมมองธุรกิจแล้วจ�ำนวน
ผู้บริโภคขนาดนี้ย่อมไม่อาจมองข้ามไปได้ เพราะผู้อ่าน
อีบคุ๊ น่าจะเป็นกลุม่ ทีม่ รี ะดับการศึกษาค่อนข้างสูง มีกำ� ลังซือ้
คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี นิยมความทันสมัยทันโลก
สนใจหาความรู้ใหม่ๆ และตัดสินใจใช้จ่ายไม่ยากเพื่อให้
ได้มาซึง่ ความรูท้ สี่ นใจ
รวิ ว ร มะหะสิ ท ธิ์ ผู ้ บ ริ ห าร MEB ให้ สั ม ภาษณ์
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่า  ตลาดอีบุ๊คของไทย
มีมลู ค่าประมาณ 600-700 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด
ประมาณร้อยละ 5 ของตลาดหนังสือ จึงมีโอกาสเติบโตได้
อีกมาก เทียบกับสหรัฐอเมริกาอีบุ๊คมีส่วนแบ่งประมาณ
ร้อยละ 20 ไทยอาจจะใช้เวลาอีก 3-5 ปี เฉพาะร้านหนังสือ
ออนไลน์ MEB มีอบี คุ๊ ในระบบประมาณ 70,000 เล่ม9
ห้องสมุดนอกมหาวิทยาลัยก็มีอีบุ๊คไว้ให้เลือกอ่านอยู่
ในระดับหลักหมืน่ รายการ อาทิ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ของทีเคพาร์ค ซึง่ เปิดให้บริการปี 2558 มีอบี คุ๊ 22,409
รายการ เป็นหนังสือภาษาไทย 12,844 รายการ ภาษา
ต่างประเทศ 9,565 รายการ10 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ของหอสมุดแห่งชาติ เปิดให้บริการปี 2561 มีอีบุ๊ค
ประมาณ 18,000 รายการ ประกอบด้วยทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ 14 ฐาน เป็นทรัพยากรสารสนเทศมากกว่า 
10,000 รายการ วารสารและหนังสือพิมพ์รวมแล้วกว่า 
7,400 ชื่อเรื่อง และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกประมาณ

700 ชื่อเรื่อง11 ถือว่ายังมีปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
หนังสือกระดาษหรืออีบคุ๊ ภาษาต่างประเทศทีจ่ ำ� หน่ายทัว่ ไป
ในระยะแรกๆ การจัดท�ำอีบคุ๊ ภาษาไทยพบกับอุปสรรค
อย่างมาก เนื่องจากการดัดแปลงหนังสือที่เคยตีพิมพ์
แล้ ว ให้ เ ป็ น อี บุ ๊ ค ติ ด ขั ด เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูเ้ ขียน ผูอ้ อกแบบภาพศิลป์ และ
ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ซึ่ ง มี ค วามซั บ ซ้ อ นคลุ ม เครื อ แต่ ล ะเล่ ม
มีเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกัน นับเป็นปัจจัยส�ำคัญทีล่ ดทอนแรง
จูงในการผลิตอีบคุ๊ ภาษาไทย แต่ภายหลังเมือ่ มีการจัดสรร
ผลประโยชน์ ใ นการจ� ำ หน่ า ยหนั ง สื อ ที่ ชั ด เจนมากขึ้ น
การตี พิ ม พ์ ห นั ง สื อ เล่ ม ใหม่ เ พื่ อ วางจ� ำ หน่ า ยจึ ง มั ก มี
การผลิตเป็นอีบุ๊คควบคู่กันไปด้วย แต่ถึงกระนั้นรายได้
จากการขายอีบุ๊คภาษาไทยยังมีสัดส่วนน้อยมาก เพราะ
คนยังคงนิยมอ่านหนังสือกระดาษ
ผลสื บ เนื่ อ งจากปริ ม าณอี บุ ๊ ค ภาษาไทยที่ มี จ� ำ นวน
ไม่มากเท่าที่ควรในช่วงแรก ท�ำให้ความหลากหลายของ
เนื้อหากลายเป็นปัญหาที่ตามมา ถึงแม้ว่าในช่วง 10 ปี
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ที่ผ่านมาจะมีนักเขียนรุ่นใหม่ๆ ที่ผลิตผลงานเป็นอีบุ๊ค
ให้เห็นอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเขียนเป็นตอนๆ
ให้ผู้ติดตามอ่านทางออนไลน์ก่อน เมื่องานเขียนนั้นได้
รับความนิยมมากขึ้นจึงค่อยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มกระดาษ
พร้อมกับฉบับอีบุ๊ค เนื้อหาของอีบุ๊คประเภทนี้จึงตอบ
โจทย์ความต้องการของนักอ่านเพียงบางกลุ่มเท่านั้น
ทุกวันนี้ เมือ่ นักอ่านเริม่ คุน้ เคยและลองอ่านอีบคุ๊ มากขึน้
แต่กลับมีคู่แข่งส�ำคัญคือแพลตฟอร์มสื่อที่สามารถดูหรือ
ฟังได้ด้วย อาทิ ยูทูปหรือพอดแคสต์ ซึ่งมีความดึงดูด
น่าสนใจและเป็นช่องทางในการแสวงหาข่าวสารความรู้
หรือความบันเทิงที่มีทั้งปริมาณและความหลากหลาย
มากกว่ า  อี ก ทั้ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ฟรี ค อนเทนต์ ห รื อ ไม่ มี
ค่าใช้จา่ ย รวมไปถึงโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์สอื่ ออนไลน์
ที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ หรือเป็นตอนๆ สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการอ่านผ่านหน้าจอของคนในยุคปัจจุบัน
ตลาดอีบคุ๊ ภาษาไทยจึงมีมลู ค่าไม่สงู แม้จะมีการเติบโต
ต่อเนื่องทุกปี แต่ก็ไม่หวือหวา ฟากฝั่งผู้ผลิตเนื้อหาก็
ยังไม่ลงทุนกับตลาดนีม้ ากนักตราบใดทีย่ งั ไม่เห็นแนวโน้ม
ความต้องการจากผู้อ่าน แม้จะเป็นตลาดที่มีศักยภาพ
และเทคโนโลยีพื้นฐานมีความพร้อมอย่างมากแล้วก็ตาม
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-book) อี ก ประเภทที่
น่าสนใจคือ หนังสือเสียงหรือออดิโอบุ๊ค (Audio Book)
มีสัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อประชากร
โลกใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device) เพิ่มมากขึ้น
ในสหรัฐอเมริกาประชากรร้อยละ 26 นิยมฟังออดิโอบุ๊ค
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ซงึ่ อายุตำ�่ กว่า 35 ปี12
ร้ า นออดิ โ อบุ ๊ ค ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด คื อ Audible มี อ อดิ โ อบุ ๊ ค
จ�ำหน่ายมากกว่า 4.2 แสนรายการ13
ส�ำหรับประเทศไทย ออดิโอบุค๊ ยังไม่เป็นทีน่ ยิ มมากนัก
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบไม่แสวงหาก�ำไรเพื่อรองรับ
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การใช้งานของผูม้ คี วามบกพร่องทางสายตา ส่วนการผลิต
ในเชิ ง พาณิ ช ย์ มี ต ้ น ทุ น ในการอั ด เสี ย งโดยนั ก อ่ า น
ที่มีทักษะ จึงท�ำให้ราคาจ�ำหน่ายออดิโอบุ๊คสูงกว่าอีบุ๊ค
และหนังสือกระดาษ ยิ่งท�ำให้การตัดสินใจซื้อออดิโอบุ๊ค
เป็นไปได้ยาก
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้ก่อตั้งบริษัท อุ๊คบี จ�ำกัด ให้ความเห็นถึงปัจจัยที่ท�ำให้
ตลาดออดิโอบุค๊ ยังไม่เติบโตว่า “ปัจจุบนั ออดิโอบุค๊ ยังขาด
ความหลากหลาย เป็นเหมือนปัญหาไก่กบั ไข่ เมือ่ ออดิโอบุค๊
มีจำ� นวนน้อยคนฟังก็นอ้ ย เมือ่ คนฟังน้อยการผลิตก็นอ้ ย
ตามไปด้วย แต่ตลาดหนังสือในต่างประเทศใหญ่กว่า 
เมื่อผลิตแล้วมีคนฟังเยอะก็คุ้มที่จะท�ำ ตลาดก็จะพัฒนา
ได้เร็วกว่า 
“บริบทของไทยไม่เหมือนกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศ
เช่นในอเมริกา การอ่านอีบุ๊คหรือฟังออดิโอบุ๊คมีมาตั้งแต่
ยังไม่มสี มาร์ทโฟน การพัฒนาเทคโนโลยีสอดคล้องไปกับ
สิ่งที่ผู้คนใช้งานกันอยู่แล้ว แต่พวกเราเป็น mobile first
คอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งแรกคื อ สมาร์ ท โฟน พฤติ ก รรม
การใช้งานส่วนใหญ่คอื เข้าเฟซบุก๊ ยูทปู หรือโซเชียลมีเดีย
อืน่ ๆ เพือ่ ติดตามข่าวสารสัน้ ๆ แต่ไม่ได้คนุ้ เคยกับการใช้งาน
สื่อที่ต้องจดจ่อยาวๆ เช่นการอ่านหนังสือทั้งเล่มหรือ
ฟังทัง้ เรือ่ ง ในขณะทีส่ อื่ ประเภทพอดแคสต์นา่ จะเติบโตได้
มากกว่า เพราะใครๆ ก็สามารถผลิตขึ้นเองได้ มีรูปแบบ
เหมือนเป็นการชวนคุยเรื่องราวจิปาถะแบบสนุกๆ ไป
พร้อมกับสาระ ซึง่ เมือ่ สือ่ มีปริมาณมากผูฟ้ งั ก็มที างเลือก
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น”14
อี บุ๊ คและออดิ โ อบุ ๊ คนั้ น เป็ น หนั ง สื ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์
ทีแ่ ตกต่างกันเพียงแค่วธิ กี ารอ่าน คือเป็นหนังสือทีอ่ า่ นเอง
(อีบุ๊ค) กับหนังสือที่ฟังคนอื่นอ่านให้ฟัง (ออดิโอบุ๊ค)

ในต่ า งประเทศได้ รั บ ความนิ ย มสู ง ไม่ ต ่ า งจากหนั ง สื อ
กระดาษ เป็ น รู ป แบบการอ่ า นที่ ไ ม่ ไ ด้ แ ปลกแยก
ไปจากการอ่ า นหนั ง สื อ ทั่ ว ไป และมั ก จะมี ข ่ า วคราว
ความเคลื่ อ นไหวที่ มี สี สั น น่ า สนใจเกิ ด ขึ้ น เป็ น ระยะ
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงสารสนเทศทั้งที่เป็น
ความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น ได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ การอ่ า น
หนังสือเล่ม

แต่สำ� หรับประเทศไทย ในรอบ 10 ปีมานีย้ อดขายอีบคุ๊
อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง แต่ก็ไม่สามารถชดเชย
ยอดขายที่ลดลงของหนังสือกระดาษได้ ส่วนออดิโอบุ๊ค
นั้นแทบจะไม่ปรากฏข่ าวหรือ ข้อมู ล ด้ว ยสาเหตุแ ละ
ข้อจ�ำกัดทั้งหลายดังที่กล่าวมาจึงเป็นเรื่องยากที่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จะสร้างปรากฏการณ์หรือมีบทบาทต่อ
วงการหนังสือและการอ่านของไทย หรือมิเช่นนัน้ คงต้องรอ
จนกว่าจะเกิดเทคโนโลยีพลิกผันเข้ามาเปลี่ยนโฉม

จำ�นวนออดิโอบุ๊คในร้านค้าออนไลน์ และห้องสมุดออนไลน์
จํานวนออดิโอบุคในรานคาออนไลน และหองสมุดออนไลน
จํานวนออดิโอบุค
(รายการ)
1,186

ผู ใหบริการ

อุคบี
โครงการออดิโอบุคเดซี มูลนิธิคนตาบอดไทย
สวนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ สํานักงาน กศน.
TK Public Online Library

ภาษาไทย 338 รายการ
ภาษาอังกฤษ 389 รายการ

9,082
282
727

นายอินทร

ไมมีจําหนาย

MEB

ไมมีจําหนาย

รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู
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ลําดับเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับอีบุค
ในไทยและตางประเทศ
iBook เปนสํานักพิมพ
แหงแรกที่ตีพิมพหนังสือ
ไปพรอมกับผลิตอีบุค
เริ่มโครงการ
กูเทนเบิรก
(Gutenberg Project)
ซึ่งมีเปาหมายในการ
สรางหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส
สาธารณะที่มีหนังสือ
กวา 10,000 เลม

2514

2536

Bibliobytes
เปนบริษัทแรกที่
จัดจําหนายอีบุค
ทางอินเทอรเน็ต

เกิดบริษัท
Fiction Works
ซึ่งผลิตอีบุค
โดยเฉพาะ

2537

2541

Dick Brass นักลงทุน
ดานเทคโนโลยีชาวอเมริกนั
ทํานายวาเมื่อถึงป 2016
หนังสือกวา 90%
ในทองตลาดจะถูกแทนที่
ดวยอีบุค

2542

Rocket
นวัตกรรม
เครื่องอานอีบุค
ถือกําเนิดขึ้น
เปนครั้งแรก

2543

Amazon เปดตัว
เครื่องอานอีบุค
Kindle ออกวาง
จําหนายครั้งแรก
ในอเมริกา

สํานักพิมพกระแสหลัก
เชน Random House,
HarperCollins และ
Penguin เตรียมพรอม
เปดตัวอีบุค
2544

Microsoft เปดตัว
ซอฟตแวรสําหรับ
อานอีบุค และจับมือ
กับ Amazon
ในการขายอีบุค

ขอมูลตางประเทศ จาก https://mastermindmaps.wordpress.com/2013/05/20/a-short-history-of-e-books/
รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู
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2547

กําเนิด Scribd
เว็บไซตที่ทุกคน
สามารถฝากและ
แชรเอกสารใหผูอื่นอาน
โดยไมมีคาใชจายไดรับ
ฉายาวา "YouTubeแหง
ไฟลเอกสาร"

2550

กูเกิลรวมมือกับ
หองสมุดที่มีชื่อเสียง
เพื่อสแกนหนังสือ
ในโครงการ
“Google Book Search”
โซนี่เปดตัวเครื่องอาน
อีบุค Librie ซึ่งสามารถ
ลิงกไปยังเว็บไซตตา งๆ ได

2551

Barnes&Noble
เปดตัวเครื่อง
อานอีบุค
Nook

Scribd จับมือกับ
Simon&Schuster
เพื่อเริ่มขายอีบุค
Amazon
เปดตัวเครื่อง
อานอีบุค
Kindle 2
นับเปนการ
ตีตลาดหนังสือ
กระดาษอยาง
จริงจังเปนครั้งแรก

2552

เกิดบริษัท
อุค บี (Ookbee)
ผูใหบริการอีบุค
รายแรกใน
ประเทศไทย

ทีเคพารคเปดตัว
TK Public Online
Library ซึ่งเปน
หองสมุดประชาชน
ออนไลนแหงแรก
ของไทย

Apple เริ่ม
วางจําหนาย
iPad มาพรอม
กับแอพพลิเคชั่น
iBook ซึ่งมีไว
สําหรับอานอีบุค
MEB
สตารทอัพไทย
ที่พัฒนาแพลตฟอรม
จําหนายอีบุค
ถือกําเนิดขึ้น

2553

2554

ยอดจําหนาย
อีบุคทะยานสูง
ใกลแตะ 1 พันลาน
เหรียญสหรัฐ
(966 ลานเหรียญสหรัฐ)
และคาดการณวาใน
ป 2558 จะเพิ่มสูงขึ้น
เปน 3 เทา

2555

รานหนังสือ
นายอินทรเปดตัว
NaiinPann
BiblioTech
รานจําหนาย
หองสมุดไรหนังสือ
หนังสือออนไลน
แหงแรกของโลก
ซึ่งจัดจําหนาย
เกิดขึ้นที่มลรัฐเท็กซัส อีบุคจากกวา
สหรัฐอเมริกา
100 สํานักพิมพ

2556

ทีเคพารค
จัดทํา TK App
รวบรวมหนังสือดี
นํามาดัดแปลงเปน
อีบุคและสื่อสงเสริม
การอานมากกวา
รอยรายการ
สามารถเปดอานได
ทั้งแบบออนไลน
หรือดาวนโหลด
อานแบบออฟไลน
ผานแอพพลิเคชั่น
และเว็บเบราเซอร

2557

2558

MEB ขายหุนให
กับเครือบริษัท COL
ซึ่งเปนหุนสวนกับ
รานหนังสือ B2S
ทําใหกลายเปน
ผูใหบริการออนไลน
ที่มีอีบุคจําหนาย
มากที่สุดในไทย
หนังสือเสียง
(Audio Book)
วางจําหนายเปน
ครั้งแรกในไทย
ผานทางแอพพลิเคชั่น
AIS Bookstore

2559

Ookbee จับมือกับ
Ozcademe เปดตัว
Secret Owl
แพลตฟอรมหองสมุด
ยุคใหมสาํ หรับโรงเรียน
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ทีต่ อ งการจะ
พัฒนาหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสเปน
ของตัวเอง
หอสมุดแหงชาติ
เปดบริการ
NLT Smart Library
หองสมุดไรหนังสือ

2561

มีสัญญาณ
การเติบโตที่
ชะลอตัวลง
ของยอดจําหนาย
อีบุคใน
หลายประเทศ
ยอดจําหนาย
อีบุคในสหรัฐ
อเมริกาและอังกฤษ
แซงหนาหนังสือ
กระดาษเปนครั้งแรก
ในประวัติศาสตร
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วิกฤตและทางรอด
ของร้านหนังสือ

www.zipeventapp.com

62

ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 ตลาดหนังสือ
ของไทยมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่องและ
หดตัวลงเกือบร้อยละ 20 ส่งผลต่อวงจร
ธุรกิจหนังสืออย่างถ้วนหน้า ทัง้ ส�ำนักพิมพ์
สายส่ง และร้านหนังสือ ถึงแม้วา่ ร้านหนังสือ
จะยั ง เป็ น ช่ อ งทางหลั ก ในการกระจาย
หนั ง สื อ ถึ ง มื อ ผู ้ อ ่ า น แต่ ผู ้ บ ริ โ ภคก็ มี
ทางเลื อ กมากขึ้ น ในการหาซื้ อ หนั ง สื อ
โดยเฉพาะจากเทศกาลหนั ง สื อ ซึ่ ง ทุ ก
ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ต ่ า งพร้ อ มใจกั น ลดราคา 
ส่วนการสั่งซื้อหนังสือผ่านร้านออนไลน์

ก็มีแรงจูงใจเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว
ในการค้ น หาหนั ง สื อ ที่ ต ้ อ งการและ
บริการจัดส่ง
ร้ า นหนั ง สื อ จึ ง ก้ า วสู ่ ส ถานการณ์ ที่
ยากล�ำบาก เนือ่ งจากต้องแบกรับต้นทุนที่
สูงขึ้น ทั้งค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน
และค่าบริหารจัดการร้าน ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมาร้านหนังสือนับร้อยแห่งทยอย
ปิ ด ตั ว ร้ า นที่ เ หลื อ อยู ่ พ ยายามปรั บ ตั ว
โดยมองถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ หม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผูค้ นในปัจจุบนั

มูลคาตลาดหนังสือ

เปรียบเทียบสัดสวน
ชองทางการซื้อหนังสือ

หนวย : ลานบาท

หนวย : รอยละ

29,300
27,900

27,100

รานหนังสือ

47

เทศกาลหนังสือ

35

ออนไลน (หนังสือเลม)

15

ออนไลน (อีบุค)

3

23,900

ป

2557

2558

2559

ขอมูลจาก สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือ
แหงประเทศไทย

2560

ผลสํารวจจาก สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือ
แหงประเทศไทย
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ทางเลือก ทางรอด ร้านหนังสือเชนสโตร์
ในภาวะเปราะบางของธุรกิจหนังสือ ร้านประเภท
เชนสโตร์ น ่ า จะยื น หยั ด อยู ่ ไ ด้ ด ้ ว ยสายป่ า นที่ ย าวกว่ า
ร้ า นหนั ง สื อ อิ ส ระ แต่ อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว เชนสโตร์ ก็ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงไม่ยิ่งหย่อนกว่า กั น
เครือข่ายร้านหนังสือรายใหญ่อย่างเช่นซีเอ็ด (SE-ED)
ซึ่งเคยมียอดขายสูงถึง 5,700 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบัน
กลั บ มี ตั ว เลขขาดทุ น สาขาหลายแห่ ง ต้ อ งยุ บ เลิ ก
ปิดกิจการ บางสาขาจ�ำเป็นต้องลดขนาดพื้นที่ร้านลง
เช่ น เดี ย วกั บ ร้ า นนายอิ น ทร์ ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ลดจ� ำ นวน
สาขาลงเช่นกัน
ส่วนเครือข่ายร้านหนังสือที่ด�ำเนินงานโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ คือร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ซึ่งก่อตั้งมายาวนาน
กว่า 60 ปี ก็ประสบภาวะยากล�ำบากไม่ตา่ งกับเชนสโตร์
เอกชน ล่าสุดเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการของร้าน
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทั้ง 10 สาขา เมื่อปี 2561 ว่ามีราย
ได้ 391.79 ล้านบาท ขาดทุน 14.44 ล้านบาท15 โดยมี
ค่าใช้จา่ ยหลักคือค่าเช่าอาคารสถานทีแ่ ละค่าจ้างพนักงาน
จึงเตรียมจะปิดสาขาที่ไม่ท�ำก�ำไร
กระนั้ น ก็ ดี ยั ง มี ร ้ า นหนั ง สื อ ประเภทเชนสโตร์ ที่
สามารถด�ำเนินธุรกิจเติบโตสวนกระแส ดังเช่น บีทูเอส
เอเซียบุค๊ ส และคิโนะคูนยิ ะ ซึง่ กลยุทธ์ของร้านหนังสือทัง้
3 แห่งอาจเป็นแนวทางทีช่ ใี้ ห้เห็นทางรอดของร้านหนังสือ
ในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน ตัวอย่างเช่น
• เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ ร ้ า นขายหนั ง สื อ ให้ เ ป็ น พื้ น ที่
สร้างสรรค์ หรือพืน้ ทีท่ างความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ
โดยจั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามหลากหลายสอดคล้ อ งกั บ
64

พฤติกรรมลูกค้าและสามารถใช้สอยได้สารพัดประโยชน์
เช่น นั่งอ่านหนังสือ นั่งท�ำงาน ใช้อินเทอร์เน็ต ชม
นิทรรศการ เล่นและเรียนรู้
• จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านที่ท�ำให้เกิดบรรยากาศ
ที่มีชีวิตชีวาและก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆแก่นักอ่าน
เช่น จัดงานเปิดตัวหนังสือ พบปะนักเขียน จัดกิจกรรม
ศิลปะ และเวิร์คช็อปต่างๆ
• น� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ กั บ การขายและการตลาดให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบการค้นหาและสั่งซื้อ
หนังสือออนไลน์ บริการจัดซือ้ หนังสือจากทัว่ โลก เพิม่ ไลน์
สินค้าอีบุ๊ค สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
• จ�ำหน่ายสินค้า  nonbook ที่สร้างแรงบันดาลใจและ
บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง และช่วยเสริมคุณค่า
ของสินค้าหลักคือหนังสือ เช่น เหล็กฉากกั้นหนังสือ
เน้นดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์ เครื่องเขียนส�ำหรับ
คนท�ำงานด้านการออกแบบและงานศิลปะ ซีดเี พลงบรรเลง
ซึ่งช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการอ่านหนังสือ
ซีดภี าพยนตร์หายากทีส่ ร้างจากวรรณกรรมคลาสสิก

จํจำา�นวนร
นหนังงสืสืออประเภทเชนสโตร์
ประเภทเชนสโตร(chain
(chainstore)
store)
นวนร้าานและสาขาของร
นค้าสาขาของร้าานหนั
จํานวนรานและสาขาของรานหนังสือประเภทเชนสโตร (chain store)
ป
ป

2555
2555
2560
2560

438
ราน16
438
350
ราน16
ราน21
350

200
ราน17
200
156
ราน17
ราน22
156

ราน21

88
ราน18
88
108
ราน18
ราน23
108

ราน22

ราน23

10
สาขา
10
10
สาขา
สาขา24
10

70
สาขา19
70
45
สาขา19
สาขา25
45

สาขา24

รายไดและกำไรของรานหนังสือประเภทเชนสโตร (chain store)
หนวย : ลานบาท
รายได้และกำไรของร
ละกำ�ไรของร้านหนังสือประเภทเชนสโตร
ประเภทเชนสโตร์ (chain store)
รายได
รายได
หนวย : ลานบาท

ป
ป

สาขา25

3
สาขา20
3
320
สาขา
สาขา26
3
สาขา26

กําไร / ขาดทุน
กําไร / ขาดทุน

รายได

2556

5,359

3,670

N.A.

N.A.

72

179

N.A.

N.A.

2557
2556

4,967
5,359
4,544
4,967

3,837
3,670
3,991
3,837

925
N.A.

627
N.A.

81
72
71
81

201
179
223
201

16
N.A.

31
N.A.

4,289
4,544
3,770
4,289

12
71
-26
12

250
223
250

N.A.

N.A.
36

N.A.
24

N.A.

N.A.

N.A.

2558
2557
2559
2558
2560
2559

4,166
3,991

872
925
877
872

676
627
730
676

4,166

877

730

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

15
16
36
15

ขอมูลจาก บทความเรื่อง SE-ED ขาดทุน แต B2S กําไรในเฟซบุกวิตามินหุน (Stock Vitamins)27 และบทความเรื่องรานขายหนังสือที่ยังเติบโตในเว็บไซตลงทุนแมน28
2560
3,770
-26

43
31
24
43

27
28
27 นแมน
ข16อบทคั
มูลจาก
ง SE-EDยบเที
ขาดทุ
น แต บB2S
กวิตามินหุน 21(Stock
Vitamins)
และบทความเรื
นขายหนั
งสือที่ยังเติบโตในเว็บไซตลงทุ
สมาคมผู
จัดพิมพและผู
จําหนายหนั่องสืงรอาแห
งประเทศไทย
https://www.facebook.com/stock.vitaดยอบทความเรื
งานวิจัยเรื่อ่องการเปรี
ยบการรั
รบุคลิกํกาไรในเฟซบุ
ภาพ

ตราสินคารานหนังสือระหวาง “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร” และ “นายอินทร”
17
16 บทความเรื่อง คืนหนังสือใหรานหนังสือ : ทางเลือกและทางรอด
บทคัดยองานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการรับรบุคลิกภาพ
ของธุรกิจรานหนังสือไทย
ตราสิ
นคารานหนังสือระหวาง “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร” และ “นายอินทร”
18
17 บทความเรื่อง บีทูเอส ฝนหวานแบบแอมะซอน
บทความเรื่อง คืนหนังสือใหรานหนังสือ : ทางเลือกและทางรอด
19
บทความเรื่อง เอเซียบุคส เปดสาขาใหญสุด@เซ็นทรัลเวิลด
ของธุรกิจรานหนังสือไทย

22
23
21
24
22
25
23
26
24

สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
https://www.suksapanpanit.com
สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
https://www.asiabooks.com/asia_books_branches/
สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/คิโนะคูนิยะ
https://www.suksapanpanit.com

mins/posts/-se-ed-ขาดทุน-แต-b2s-กําไร-ใคร
-ๆ-ก็รูวาธุรกิจหนังสือกําลังตกตํ่าจากการเขา
https://www.facebook.com/stock.vitaมาของโ/1970406353224753/
mins/posts/-se-ed-ขาดทุน-แต-b2s-กําไร-ใคร
28
http://longtunman.com/4292
-ๆ-ก็รูวาธุรกิจหนังสือกําลังตกตํ่าจากการเขา
มาของโ/1970406353224753/
27
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https://www.archdaily.com/779931/storyline-cafe-junsekino-architect-and-design/
568ca072e58ece2d3c0005d1-storyline-cafe-junsekino-architect-and-design-photo
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ความหวังของร้านหนังสืออิสระ
ทศวรรษที่ผ่านมามีร้านหนังสืออิสระเก่าแก่ที่ต้องปิด
ตัวลงหลายแห่ง เช่น ปริ๊นซ์บุ๊คสโตร์ ร้านหนังสือชื่อดัง
ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งจ�ำหน่ายมานานกว่า  30 ปี ร้าน
หนังสือนาครบวรรัตน์ ซึ่งอยู่คู่ชาวนครศรีธรรมราชมา
เกือบ 30 ปี รวมทั้งร้านหนังสืออิสระที่เปิดได้ไม่นาน
ก็ตอ้ งยุตกิ จิ การ เช่น ร้านเอกาลิเต้ จ.ล�ำปาง ร้านหนังสือ
เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เนื่องจากร้านหนังสือเป็นธุรกิจที่
มีกำ� ไรต�ำ่ หากยอดขายน้อยเกินไปหรือไม่เป็นไปตามเป้า
ย่อมกระทบต่อความอยู่รอดทันที
เมื่อธุรกิจหนังสือได้รับผลกระทบจากการพลิกผัน
ทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) และ
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการอ่ า นของผู ้ บ ริ โ ภค
ร้านหนังสือเองก็พลอยได้รบั ผลกระทบไปด้วย การทีไ่ ม่มี
สาขาเหมือนกับร้านประเภทเชนสโตร์ ท�ำให้ร้านหนังสือ
อิ ส ระพยายามหาทางออกด้ ว ยการจั บ มื อ กั น เพื่ อ ช่ ว ย
ส่งเสริมการขายซึง่ กันและกัน ดังเช่นการจัดงาน “สัปดาห์
ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติครั้งที่ 1” เมื่อปี 2556 และ
ยังคงจัดต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน (แต่ตัดค�ำว่า  ‘แห่งชาติ’
ออกไป) นอกจากจะประชาสัมพันธ์ให้ร้านหนังสืออิสระ
ประจ�ำท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นแล้ว ยังช่วยกัน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจ�ำหน่ายหนังสือ
หมุนเวียนไปตามร้านต่างๆ อีกด้วย
Harvard Business School เคยศึกษาวิจยั ปรากฏการณ์
ที่ร้านหนังสือในสหรัฐอเมริกากลับเพิ่มจ�ำนวนขึ้นในช่วง
ปี 2552-2558 ทั้งๆ ที่ร้านหนังสืออิสระเคยล้มหาย
ตายจากไปจนมีจ�ำนวนลดลงถึงร้อยละ 4229 อันเนื่องมา

จากยุครุ่งเรืองของร้านหนังสือออนไลน์อย่างแอมะซอน
(Amazon) โดยค้นพบทางรอดของร้านหนังสืออิสระ
ที่สรุปรวบยอดเป็นหลัก ‘3C’ ได้แก่ Community คือ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร้านหนังสืออิสระและ
คุณค่าแบบท้องถิน่ นิยม (Localism) Curation คือการเลือก
หนังสือที่ไม่เน้นหนังสือขายดี แต่เลือกอย่างมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และช่วยให้ผู้อ่านได้พบหนังสือใหม่ๆ และ
Convening คือการสวมบทบาทเป็ นพื้น ที่ ทางปั ญญา 
ส�ำหรับลูกค้าที่มีความคิดหรือมีความสนใจตรงกันมา
ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ
ส�ำหรับประเทศไทย การประยุกต์หลัก 3C และ
การสร้างสรรค์เอกลักษณ์หรือจุดเด่นของร้านหนังสืออิสระ
แต่ละแห่ง จะช่วยให้ร้านหนังสืออิสระฟันฝ่าสถานการณ์
ความเปลี่ ย นแปลงที่ ห นั ก หน่ ว งรอบนี้ ไ ปได้ ห รื อ ไม่
เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่ง

จำนวนรานหนังสืออิสระ
หนวย : ราน

2547*

2556*

2560**

25
9

33

14
13

450

250

169

* ขอมูลจาก บทความเรื่องสัปดาหรานหนังสืออิสระแหงชาติ
ครั้งที่1 : พลังขับเคลื่อนของกลุม stand alone
** ขอมูลจาก สมาคมผูจัดพิมพ และผูจําหนายหนังสือ
แหงประเทศไทย

18
57
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พื้นที่การอ่านเกิดใหม่

https://andyafk.com/2018/07/12/too-fast-to-sleep/
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แนวคิด ‘พืน้ ทีท่ สี่ าม’ หรือ Third Place
เกิดขึ้นในเมืองที่มีอัตราความหนาแน่น
ของประชากรต่อพื้นที่ค่อนข้างสูง ท�ำให้
คนรุ่นใหม่มีความต้องการพื้นที่ซึ่งไม่ใช่
บ้าน ทีท่ ำ� งานหรือโรงเรียน ส�ำหรับท�ำงาน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพบปะพูดคุย
หาไอเดียกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
เป็ น หนึ่ ง ปรากฏการณ์ เ ด่ น ทางสั ง คม
ของไทยในทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
เมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพฯ และหัวเมือง
ต่ า งจั ง หวั ด แนวคิ ด นี้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงการออกแบบพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะ
เป็นชุมชน ไม่วา่ จะเป็นร้านกาแฟ ร้านหนังสือ
ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์
แนวคิ ด ‘พื้ น ที่ ที่ ส าม’ มี ส ่ ว นท� ำ ให้
ห้องสมุดปรับพืน้ ทีก่ ารอ่านให้มบี รรยากาศ
ทีเ่ ป็นกันเองมากขึน้ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
เช่น ปลั๊กไฟ และ WiFi ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
ท�ำงานหรือค้นคว้าด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
หรืออุปกรณ์ไร้สาย เช่นเดียวกันกับพื้นที่
การอ่านทีไ่ ม่ใช่หอ้ งสมุด ซึง่ ปรากฏเพิม่ ขึน้
อย่างชัดเจน ในด้านหนึ่งการขยายตัวของ
พืน้ ทีล่ กั ษณะดังกล่าวเหมือนกับเป็นคูแ่ ข่ง
ของห้องสมุด ซึ่ง ณ เวลานี้ไม่ได้ผูกขาด
การให้บริการพืน้ ทีก่ ารอ่านอีกต่อไป แต่ใน
อีกด้านหนึ่ง Third Place ก็ท�ำให้เห็นถึง
ทิศทางของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ
ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนในปัจจุบัน

ซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะทุกประเภท
Third Place ที่ไม่ใช่ห้องสมุดมีหลาย
ลักษณะ เช่น คาเฟ่หรือร้านจ�ำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มซึ่งออกแบบกายภาพร้าน
ให้น่านั่งพบปะสังสรรค์และอ่านหนังสือ
co-working space ซึง่ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
เป็นรายวันหรือรายชั่วโมงส�ำหรับท�ำงาน
ประชุม หรือท�ำการบ้าน ถูกออกแบบให้มที ี่
นัง่ ทัง้ แบบเดีย่ ว แบบกลุม่ และห้องประชุม
กลุ่มย่อย บางแห่งมีบริการเครื่องพิมพ์
จอทัชสกรีน หรือกระดานอัจฉริยะ (smart
board) ส�ำหรับประชุม learning common
เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ส�ำหรับการเรียน
รู ้ แ ละจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย สิ่ ง ที่ ดู
จะขาดเสียไม่ได้เลยส�ำหรับ ‘พื้นที่ที่สาม’
คือกาแฟและอาหารว่าง บางแห่งเปิดให้
บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า
ที่เป็นนักศึกษาซึ่งจ�ำเป็นต้องอ่านหนังสือ
ดึกๆ คนรุ่นใหม่หรือคนท�ำงานฟรีแลนซ์
ซึ่งท�ำงานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ และบางแห่ง
ให้ บ ริ ก ารแม้ ก ระทั่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ งี บ นอน
หลังจากตรากตร�ำอ่านหนังสือหรือท�ำงาน
ยาวนานหลายชั่วโมง

เข็ม | 69

ตัวอยาง Third Place ที่เปนพื้นที่การอาน
Too fast
to sleep
กรุงเทพฯ

C.A.M.P.
เชียงใหม

Cafe´

Learning
Common

Librarista
เชียงใหม

ไฟ-ฟา
(FAI-FAH)
กรุงเทพฯ

Cafe´

Book Store & Cafe´

มาหาสมุด
เชียงใหม

Book I’m in
นครปฐม

JOINT Cafe
& Workspace
กรุงเทพฯ

JUMP Space
ขอนแกน

Cafe´

หองสมุดบานๆ
นานๆ
นาน

Learning
Common

คํานํา
(Kumnumm)*
นครปฐม

Guest house

Cafe´

Co-working Space

Co-working
Space
2552

2553

2555

2556

2557

2558

GROWTH Cafe
กรุงเทพฯ

Co-working Space

My Cafe
The Library
กรุงเทพฯ
Cafe´

ThinkTank
(Third Place)
กรุงเทพฯ
Cafe´

หมั่นเหลา
อุบลราชธานี

Cafe´ & Gallery
* ปดใหบริการป 2560
รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู
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R.E.A.D. Café
กรุงเทพฯ
Cafe´

Storyline Bangkok
กรุงเทพฯ
Cafe´

SPACE@SIAM
กรุงเทพฯ

Co-working Space

Learn Hub
กรุงเทพฯ

Co-working Space

AIS Design
Centre
(AIS D.C.)
กรุงเทพฯ

Discovery Hubba
กรุงเทพฯ
Co-working Space

Learning
Common

Round About Cafe
& Workspace
กรุงเทพฯ

บานบางเขน
กรุงเทพฯ

Museum & Cafe´

Co-working Space
2559

2560

The Rabbit Hub
กรุงเทพฯ
Co-working Space

COLAB on Convent
กรุงเทพฯ
Co-working Space

2561

NapLab
กรุงเทพฯ

Co-working Space

Early Bird
Study Café
เชียงใหม

Co-working Space

MaSHARES
co-working Space
กรุงเทพฯ
Co-working Space

MUIC
Co-Working Space
นครปฐม
Co-working Space

Reading Café
เชียงราย
Cafe´
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การปรับตัว
ของห้องสมุด

https://www.ryoiireview.com/article/co-working-at-saim-chula/
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ในอดีตเมื่อต้องการค้นคว้าหาความรู้
อ่านหนังสือ หรือศึกษาวิจยั ทุกคนจะนึกถึง
ห้องสมุดเป็นอันดับแรกในฐานะศูนย์กลาง
ของข้อมูลสารสนเทศ แต่ในยุคดิจทิ ลั ผูค้ น
สามารถเข้ า ถึ ง ความรู ้ ด ้ ว ยตนเองทุ ก ที่
ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต ท�ำให้ความต้องการ
พึ่งพาสารสนเทศจากห้องสมุดน้อยลง
มีผลการส�ำรวจพบว่า  คนอังกฤษเข้า
ห้องสมุดลดลงจากร้อยละ 48.2 ใน ปี 2548
เหลือร้อยละ 33.9 ในปี 2558 ส่วนใหญ่
ให้เหตุผลว่ามีเวลาน้อยลง และร้อยละ 17
ให้เหตุผลว่า สามารถซือ้ หรือเข้าถึงหนังสือ
ได้จากทีอ่ นื่ 30 ในปีเดียวกันยังมีการส�ำรวจ
พบว่าชาวอเมริกันใช้ห้องสมุดร้อยละ 44
ลดลงจาก ปี 2555 ซึง่ มีผใู้ ช้บริการห้องสมุด
ร้อยละ 5331
ประเทศไทยก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ในช่ ว ง
สิบปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการยืมคืนหนังสือ
ที่ห้องสมุดลดลงประมาณ 1 เท่าตัวเหลือ
ร้อยละ 8.3 และใช้หอ้ งสมุดเพือ่ อ่านหนังสือ
เหลือเพียงร้อยละ 0.6 หรือลดลงเกือบ
8 เท่า  คิดเป็นจ�ำนวนผู้ใช้ห้องสมุดเป็น
สถานที่ อ ่ า นประมาณ 2.98 แสนคน
เท่านั้น นอกจากนั้นการอ่านหนังสือใน
ห้องสมุดดูเหมือนเป็นเรื่องของเด็กและ
เยาวชนในวัยเรียน แต่เมือ่ พ้นจากวัยเรียน
ไปแล้วก็แทบจะไม่มีใครอ่านหนังสือใน
ห้องสมุดกันอีก

ข้อที่น่าสังเกตก็คือ ในรอบสิบปีนี้ห้อง
สมุ ด ยั ง คงมี จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 
70 แห่งในทุกภูมิภาค ทั้งที่เป็นการบูรณะ
อาคารเดิมและก่อตั้งห้องสมุดแห่งใหม่
การทีอ่ ปุ สงค์และอุปทานด้านห้องสมุดก�ำลัง
สวนทางกัน น่าจะเป็นเพราะผู้เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาห้องสมุดได้เริ่มตระหนักถึง
ความท้าทายของยุคดิจิทัล จึงพยายาม
แสวงหาโมเดลใหม่ๆ ด้วยการสร้างสรรค์
ห้องสมุดใหม่ให้แตกต่างไปจากห้องสมุด
แบบดั้งเดิม (ที่คงจะเข้าไปปรับเปลี่ยน
ได้ ย าก) เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของผู้ใช้บริการยุคใหม่ให้มากที่สุด

เข็ม | 73

ประชากรที่ใชบริการหองสมุด
และยืมหนังสือ จำแนกตามภูมิภาค

หนวย : รอยละ

ป

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคใต

ภาคตะวันออก
เฉียเหนือ

ภาคเหนือ

ทั่วประเทศ

2551

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

2554

9.5

10.5

13.5

15.4

21.0

14.2

2556

8.0

9.2

13.7

18.2

23.1

14.3

2558

8.6

8.5

12.5

17.7

17.7

12.9

2561

6.6

6.8

9.0

9.3

10.7

8.3

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

ประชากรที่อานหนังสือ
จำแนกตามสถานที่อาน

หนวย : รอยละ

ป

บาน

สถานศึกษา

สถานที่เอกชน

ที่ทํางาน

หองสมุด

2551

71.0

16.1

21.1

19.8

4.6

2554

76.1

21.1

19.5

18.2

2.4

2556

75.6

20.8

26.8

21.3

1.6

2558

84.3

21.7

24.6

25.2

1.2

2561

91.7

19.6

18.0

17.2

0.6

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ประชากรที่อานหนังสือในหองสมุด
จำแนกตามชวงอายุ
หนวย : รอยละ

อายุ 6-14 ป

อายุ 15-24 ป

อายุ 25-59 ป

อายุ 60 ปขึ้นไป

2551

7.8

6.7

2.9

2.9

2554

5.4

4.6

0.9

0.4

2556

4.2

3.9

0.4

0.4

2558

4.0

2.6

0.2

0.2

2561

12.5

1.3

0.1

0.2

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ห้องสมุดกับบทบาทใหม่ที่เป็นไปได้
แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งริเริ่มผลักดันเผยแพร่
โดยอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ส่งผลสะเทือนให้
ห้องสมุดทัว่ ประเทศเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อเนื่องมาตลอดทศวรรษแห่งการอ่าน (2552-2561)
อย่างไรก็ตาม “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่อุบัติขึ้นมานานเกิน
กว่าทศวรรษ ก็ยังเป็นห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือและ
สารสนเทศ ซึ่งนับวันผู้คนจะสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้
เองผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล ประเด็นที่น่าขบคิดต่อไป ก็คือ
ความส� ำ เร็ จ ที่ ผ ่ า นมาเพี ย งพอหรื อ ไม่ ที่ จ ะตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ ค นที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
และห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต จะเติ ม เต็ ม บทบาทที่ ยั ง ไม่ เ คยท� ำ
มาก่อนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
อย่างไรบ้าง
ช่ ว ง 10 ปี ม านี้ ห้ อ งสมุ ด ของไทยหลายแห่ ง มี
การปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอย่างเห็น
ได้ชัด ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม การให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต WiFi เพื่อ
ให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าสารสนเทศและความรู้
ด้วยตนเอง แต่แนวคิดด้านการจัดการพื้นที่ (Space
Management) ยังคงอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น บางแห่ง
เริ่ ม ที่ จ ะจั ด สรรพื้ น ที่ บ างส่ ว นให้ ส ามารถใช้ เ สี ย งได้
มีการออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้โปร่งโล่ง มีโซฟานัง่ เล่น หรือมีกาแฟ
และอาหารว่างให้บริการ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ต่างๆ ตามที่ห้องสมุดเชี่ยวชาญ เช่น ห้องสมุด
มารวย จัดเวิรค์ ช็อปให้ความรูเ้ รือ่ งการออมและการจัดการ
ด้ า นการเงิ น ห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย วจั ด กิ จ กรรมให้ เ ยาวชน
76

ได้สำ� รวจธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภายในสวนสาธารณะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุด
บทบาทในการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ
ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ ปรากฏให้เห็นและน่าสนใจ
มากขึ้ น กว่ า ในอดี ต อาทิ หอประวั ติ เ มื อ ง ภายใน
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ เ มื อ งฉะเชิ ง เทรา  (KCC) ที่ น� ำ เสนอ
เรื่ อ งราวคุ ณ ค่ า ในอดี ต ของจั ง หวั ด ได้ อ ย่ า งมี ชี วิ ต ชี ว า 
ห้ อ ง “นิ พ พานชิ ม ลาง” ที่ ห อจดหมายเหตุ พุ ท ธทาส
เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารลองสั ม ผั ส ประสบการณ์ ที่ ส งบสุ ข
และมีกิจกรรมบรรยายอย่างสม�่ำเสมอในวันเสาร์และ
อาทิตย์ ศูนย์การเรียนรูธ้ นาคารแห่งประเทศไทยจัดแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เรื่องความส�ำคัญของการออมและ
การบริหารเงินตลอดช่วงชีวิต โดยใช้สื่อที่ทันสมัยดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายทุกวัย ท�ำให้เรื่องที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่อง
ที่เข้าใจง่าย
กระแสเมกเกอร์ทแี่ พร่เข้ามาในช่วงกลางของทศวรรษ
แห่ ง การอ่ า น เป็ น เงื่ อ นไขส� ำ คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น บทบาท
ห้องสมุดให้เป็นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการเรียนรู้
จากการทดลองและลงมือท�ำ แต่พื้นที่ “เมกเกอร์สเปซ”
ในห้องสมุดกลับไม่ปรากฏชัดเท่าไรนักเมื่อเทียบกับนอก
ห้ อ งสมุ ด ซึ่ ง ผุ ด ขึ้ น มากมาย คงมี เ พี ย งห้ อ งสมุ ด ใน
รัว้ มหาวิทยาลัย เช่น หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของแก่น
ที่สนับสนุนพื้นที่ให้นักศึกษาได้ริเริ่มสร้างสรรค์ถังขยะ
อัจฉริยะซึ่งควบคุมการท�ำงานด้วย IoT เป็นต้น
นอกเหนือจาก“สารสนเทศที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ”
ซึ่งท�ำให้ห้องสมุดยังคงด�ำรงจุดแข็งอันเป็นข้อได้เปรียบ

สถาบั น ทางสั ง คมอื่ น แล้ว ห้องสมุดยังมีสินทรัพ ย์อัน
ล�้ำค่าอยู่กับตัว นั่นคือ “พื้นที่” ที่สามารถรังสรรค์ให้
เกิดประโยชน์กับผู้คนและสังคมได้อีกมาก งานบริการ
ด้านสารสนเทศถือเป็นงานปกติที่จ�ำเป็นต้องท�ำแต่ยัง
ไม่เพียงพอ (necessary but not sufficient) นวัตกรรม
การบริการทีอ่ อกจากกรอบห้องสมุดแบบเดิม โดยค�ำนึงถึง
ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก ด้วยการเปลี่ยนมุมมอง
เรื่องพื้นที่ที่ไม่จ�ำกัดเพียงแค่การเป็นคลังหนังสือหรือ
ทรัพยากรและพื้นที่การอ่าน จะน�ำไปสู่ความเป็นไปได้
ใหม่ ๆ ที่ น ่ า ตื่ น เต้ น ดั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว กั บ ห้ อ งสมุ ด
หลายแห่งทั่วโลก

http://www.sspatial.com/th/article/detail/191
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รายชื่อหองสมุดเปดใหมหรือมีการบูรณะ
ปรับปรุงอาคารและเปดใช ระหวางป 2552-2561
หองสมุดฟนบาน
ยานเวียงเชียงใหม
ขุมทรัพยความรู
จังหวัดอางทอง
หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปญโญ
กรุงเทพฯ
2552

The Reading
Room
กรุงเทพฯ

2553

2554

หองสมุดการทองเที่ยว
กรุงเทพฯ
2555

อุทยานการเรียนรู
สมุทรสาคร (SK Park)
อุทยานการเรียนรู
วิทยาศาสตรและ
ดาราศาสตร
องคการบริหาร
สวนจังหวัดพะเยา

* ปดใหบริการปลายป 2560 เปลี่ยนเปนการนําหนังสือ
ไปจัดกิจกรรมสงเสริมการอานนอกสถานที่
** ปดตัวไมมีกําหนด ตั้งแตกลางป 2561
รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู
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อุทยานการเรียนรู
TK park
เทศบาลเมืองสตูล

2556

ศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา
(KCC)

(อาคารใหม
ติดกับสถานทูตจีน)

อุทยานการเรียนรู
CU Phuket
Knowledge Park
ภูเก็ต

อุทยานการเรียนรู
นครหาดใหญ
สงขลา

2557

หองสมุดมารวย

กรุงเทพฯ

2558

อุทยานการเรียนรูระยอง

หองสมุดสถาบันเกอเธ

อุทยานการเรียนรู
และศูนยการเรียนรู
ไอซีทีเทศบาล
นครพิษณุโลก

กรุงเทพฯ

อุทยานการเรียนรูตราด
อุทยานการเรียนรู
ศูนยการศึกษา
กองทัพภาคที่ 2
นครราชสีมา
หองสมุดสองเล
สงขลา
หองสมุดบิดคิด

(Bizkit Book Library)*

เชียงราย

(ปรับปรุงอาคารใหม)

หองสมุดกระทอม
ทุงเสี้ยวถนอมแพร
เชียงใหม
หองสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ

(ปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม)

ศูนย ICT
Learning Center

(ปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม)

สงขลา
อุทยานการเรียนรู
นครลําปาง

อุทยานการเรียนรู
บานพรุ
สงขลา
อุทยานการเรียนรู
นครสงขลา ณ โรงสีแดง
สงขลา
หองสมุด
สันติประชาธรรม
กรุงเทพฯ
2558

หองสมุด
เพื่อนหนังสือ
กรุงเทพฯ
หองสมุดศูนย
มานุษยวิทยา
สิรินธร

(อาคารใหมในสวน)

กรุงเทพฯ

ศูนยการเรียนรู
ธนาคารแหงประเทศไทย
กรุงเทพฯ

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
สังกัด กศน. จํานวน 12 แหง
ใน 12 จังหวัดคือ พัทลุง มหาสารคาม
สกลนคร บุรีรัมย อุตรดิตย เลย ชัยภูมิ
สระบุรี อุทัยธานี กําแพงเพชร ชลบุรี
สมุทรสงคราม

หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร
อุทยานการเรียนรู
ปตตานี

2559

อุทยานการเรียนรู
รอยเอ็ด
ดรุณบรรณาลัย
กรุงเทพฯ
หองสมุด
em space**
ปทุมธานี
อุทยานการเรียนรู
เชียงราย
อุทยานการเรียนรู
สี่มุมเมือง
ยะลา
หองสมุดรังไหม
เชียงใหม

2560

2561

อุทยานการเรียนรู
นครราชสีมา
อุทยานการเรียนรู
แมฮองสอน

หองสมุด
มิวเซียมสยาม
กรุงเทพฯ

อุทยานการเรียนรู
นครภูเก็ต

(ปรับปรุงอาคารใหม)

หองสมุด TCDC
อาคารใหม
ณ ไปรษณียบางรัก
กรุงเทพฯ

หองสมุด
เนียลสัน เฮยส

2552

2560

หองสมุดเพื่อการเรียนรู
สังกัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 14 แหง

หอสมุดแหงชาติ

กรุงเทพฯ

(ปรับปรุงอาคารใหม)

กรุงเทพฯ

อุทยานการเรียนรู
วิคตอเรีย การเดนส
(VK Park)
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แนวคิดหรือการบริการห้องสมุดที่แปลกใหม่และน่าสนใจ
ชื่อ

ปีที่เริ่ม

รายละเอียด

ห้องสมุดพร้อม
ปัญญา

กรมราชทัณฑ์

2546

การพัฒนาห้องสมุดในเรือนจ�ำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
มาตรฐานสากล โดยกรมราชทัณฑ์ตั้งเป้าให้มีห้องสมุดใน
เรือนจ�ำทุกแห่ง

กล่องหนังสือ
สร้างสรรค์

กลุ่มระบัดใบ

2548

การหมุนเวียนหนังสือระหว่างชุมชนโดยจัดแบ่งหนังสือ
เป็นกล่องๆ น�ำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน

ห้องสมุดมนุษย์

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย

2553

ห้องสมุดซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความรู้ ประสบการณ์ และ
เรื่องเล่าที่สามารถแบ่งปันให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นเดียวกับ
หนังสือ

ห้องสมุดสีเขียว

กรุงเทพมหานคร

2554

ห้องสมุดในสวนสาธารณะที่ออกแบบโดยค�ำนึงถึงความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และจุดประกายให้ผู้ใช้บริการเกิดจิตส�ำนึก
สีเขียว

ห้องสมุดการ์ตูน

กรุงเทพมหานคร

2555

ห้องสมุดที่เป็นสวรรค์ส�ำหรับเด็กๆ เพราะเต็มไปด้วยการ์ตูน
ของเล่น และสื่อการเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก ซึ่งเชื่อว่าความสนุกและ
ความสุขจะน�ำไปสู่แรงบันดาลใจในการอ่าน

ส�ำนักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.)

2556

เป็นห้องสมุดประชาชนระดับหมู่บ้าน ซึ่งอาจตั้งอยู่ที่บ้าน ร้าน
ขายของช�ำ ร้านตัดผม ร้านน�้ำชา ฯลฯ ซึ่งจะได้รับสนับสนุน
หนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ หนังสือรายปักษ์
รายสัปดาห์ นิตยสาร รวมถึงหนังสืออื่นๆ จาก กศน.

TK Public
Online Library

ทีเคพาร์ค

2558

ห้องสมุดประชาชนออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการ
ยืมคืนอีบุ๊คกว่า 20,000 รายการ

โซนอ่านหนังสือ
24 ชั่วโมง

ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
ขอนแก่น

2558

การแบ่งโซนห้องสมุดเพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558

ออกแบบโซนอ่านหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย ลักษณะคล้าย
เตียง 2 ชั้น มีเบาะส�ำหรับเอนนั่งหรือนอนเพื่อรับชมสื่อจากจอ
คอมพิวเตอร์ติดผนัง หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

บ้านหนังสือ
อัจฉริยะ

เดอะ บ็อกซ์

80

หน่วยงาน

ชื่อ

หน่วยงาน

ปีที่เริ่ม

รายละเอียด

เดอะมอลล์ กรุ๊ป

2558

การเล่าเรื่องโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนโดยตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆ

Park&Pick

ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
ขอนแก่น

2559

บริการแบบไดรฟ์ทรู (Drive Thru) โดยผู้ใช้สามารถขับรถ
เข้าไปแวะจอดยังจุดบริการบริเวณลานจอดหลังห้องสมุดโดย
ไม่ตอ้ งลงจากรถ เพือ่ คืนหนังสือหรือรับหนังสือทีจ่ องยืมไว้ลว่ งหน้า 

รถหนอนน้อย

ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
ขอนแก่น

2560

รถไฟฟ้าไร้มลพิษ ให้บริการรับส่งหนังสือจากคณะต่างๆ รวมถึง
Book Drop ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Digital Shelf

ห้องสมุดมารวย

N.A.

ชั้นหนังสือดิจิทัล ออกแบบหน้าจอสัมผัสให้มีการน�ำเสนอ
เนื้อหาบางส่วนของหนังสือ แทนที่จะให้ข้อมูลบรรณานุกรม
เพียงอย่างเดียว เพื่อให้ผู้สืบค้นได้รับสารสนเทศตรงตาม
ความต้องการยิ่งขึ้น

ส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
ขอนแก่น

N.A.

ให้บริการยืมสิ่งของต่างๆ เช่น หมอน ร่ม เครื่องนวด แท็บเล็ต
สมาร์ทวอทช์ ฯลฯ

ห้องสมุดมีขา
(Walking
Library)

library of thing

รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
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ห้องสมุดในยุคข่าวปลอม
ข่าวปลอม หรือ Fake News นัน้ เป็นสิง่ ทีม่ าพร้อมกับ
ความแพร่หลายของการใช้อนิ เทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
ในระยะเริ่มแรกปัญหานี้ยังดูไม่รุนแรงมากนัก แต่ในช่วง
10 ปีมานี้ข่าวปลอมมีอิทธิพลสูงต่อความคิดความเชื่อ
ของผู้คนในสังคม และกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
อย่ า งรุ น แรง โดยเฉพาะในสถานการณ์ค วามขัดแย้ ง
แบ่งขั้วทางการเมืองหรือมีการแข่งขันช่วงชิงมวลชน
สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญกับปัญหา
ข่าวปลอมซึ่งขยายไปสู่วงกว้างผ่านการแชร์ของผู้ใช้งาน
โซเชียลมีเดีย การส�ำรวจพบว่าชาวอเมริกันกว่า  60%
ได้รับข่าวปลอมโดยไม่เจตนาจากช่องทางการบริโภค
ข่ า วสารในแต่ ล ะวั น ในการเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี
สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2559 สังคมอเมริกันได้รับข่าวสาร
ท่วมท้นจากการเสพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในบรรดา
ข่าวและสารสนเทศเหล่ า นี้ พ บว่ า ยอดการมี ส ่ ว นร่ ว ม
(engagement) ในข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก 20
อันดับแรกรวมกันสูงถึง 8.7 ล้านครั้งในช่วงสามเดือน
ก่อนการเลือกตั้ง สูงกว่ายอดการมีส่วนร่วมในข่าวจริง
ของส�ำนักข่าวกระแสหลักทีม่ อี ยู่ 7.3 ล้านครัง้ 32 ข่าวปลอม
ทีเ่ กีย่ วกับการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีครัง้ ล่าสุด 5 อันดับแรก
มีผเู้ ข้าถึงมากกว่า 7.8 ล้านครัง้ ท�ำให้ชาวอเมริกนั 82%
เชื่อว่าข่าวปลอมมีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้ง33
ในอินเดีย ประชาชนอย่างน้อย 32 คน ถูกประชาทัณฑ์
หรือท�ำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต เนื่องจากข่าวปลอมที่
แพร่ ส ะพั ด ในวอทส์ แ อปเกี่ ย วกั บ การลั ก พาตั ว เด็ ก
ในเคนยาเหตุจูงใจของข่าวปลอมมักเป็นเรื่องเงินและ
82

เทคโนโลยีต่างๆ ส่วนไนจีเรียมักมีข่าวปลอมที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อการร้ายและกองทัพ34
ส�ำหรับความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยที่
กินเวลายาวนานกว่า 10 ปี แม้จะไม่มขี อ้ มูลตัวเลขยืนยัน
ขนาดความรุนแรงของข่าวปลอม แต่เชื่อว่าผู้คนจ�ำนวน
ไม่น้อยต้องเคยผ่านตาข่าวสารที่แฝงไว้ด้วยอคติและ
มีการชี้แจงในเวลาต่อมาว่าไม่เป็นความจริง ท�ำให้แต่ละ
คนต้องคอยเตือนสติตัวเองในการเสพรับข่าวสารผ่าน
โซเชียลมีเดีย
นอกจากแรงจู ง ใจที่ มุ ่ ง เอาชนะทางการเมื อ งแล้ ว
ข่าวปลอมยังมีแรงจูงใจจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เนื่องจากสื่อใหม่ (new media) ที่เป็นช่องทางหลักของ
ข่าวปลอมนั้นมีรายได้หลักมาจากค่าโฆษณา ซึ่งแปรผัน
ตามยอดคลิกอ่าน ยอดกดไลค์หรือแชร์ หากสามารถ
เพิ่ ม ยอดคลิ ก หรื อ ยอดแชร์ เ นื้ อ หาได้ ม ากเท่ า ไหร่ ก็
หมายถึงค่าโฆษณายิ่งเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นผู้ใช้งานเว็บไซต์
หรือสื่อสังคมจึงมักเห็นพาดหัวข่าวที่หวือหวาเร้าใจหรือ
จงใจปลุกปัน่ ปฏิกริ ยิ าในเชิงความรูส้ กึ จนตกเป็นเหยือ่ ของ
การเพิม่ ยอดคลิก (clickbait) วอชิงตันโพสต์เคยรายงานว่า
เว็บไซต์ข่าวปลอมบางแห่งสามารถสร้างรายได้สูงถึงกว่า 
10,000 ดอลลาร์ตอ่ เดือน โดยการใช้ Google AdSense35
พีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้สื่อข่าวส�ำนักข่าวไทย อสมท.
และผู้ด�ำเนินรายการ ‘ชัวร์ก่อนแชร์’ ให้ความเห็นว่า 
“คนไทยจ�ำนวนมากเพิ่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก
แต่ขาดความรู้ความช�ำนาญทักษะชีวิตออนไลน์ เกิด
สังคมที่เชื่อง่ายไม่ตรวจสอบ กลายเป็นจุดอ่อน ตกเป็น

เหยื่อการหลอกลวงของอาชญากร นักธุรกิจ นักต้มตุ๋น
ทางออนไลน์”36
แม้ในวันนีย้ งั ไม่มกี ารประเมินตัวเลขมูลค่าความเสียหาย
อันเกิดขึน้ จากข่าวปลอม ทว่า ผลส�ำรวจทีร่ ะบุวา่ คนไทยมี
ทัศนคติเชิงบวกอย่างมากกับการเชือ่ มต่อกับโลกออนไลน์
โดยไม่ตระหนักถึงผลที่ตามมา37 ก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง
ที่จะน�ำไปสู่วิกฤตอันมีที่มาจากข่าวปลอม

https://pitchapornbee.wordpress.com/2017/04/19/ข่าวยุคใหม่ที่บิดเบือน/
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สถานการณ์
สถานการณขข่าาวปลอมในประเทศไทย
วปลอมในประเทศไทย
ตลอดป 2559
มีขาวปลอมกวา

300

40%

หัวขอ

ประเด็น
ขาวปลอมยอดฮิต

1.สุขภาพ

2.ศาสนา

“ศูนยชัวรกอนแชร”
เพื่อตรวจสอบขาวปลอม
และใหขอมูลที่ถูกตอง

ขาวปลอมแตละหัวขอมีการไลคและแชร
บนเฟซบุคนับแสนครั้ง

เชื่อถือขอมูลที่ไดรับ
จากชองทางโซเชียลมีเดีย

3

ป 2560 เปด

ลักษณะขาวที่คนเห็นแลวเชื่อ :

3.การเมือง

1. แหลงขาวที่อางอิงบุคคลมีชื่อเสียง
2. การพบเห็นขาวเดิมซํ้าๆ บนหนานิวสฟดของเฟซบุก
3. ขาวที่สอดคลองกับความเชื่อที่ตนมีอยูแลว

รวบรวมจาก บทความเรื่อง “ใจดี โลกสวย เชื่อคนง่าย!!! คนไทย 40% เชื่อข่าวปลอมบนโซเชียลสูงสุดในภูมิภาค” บทความเรื่อง “ข่าวปลอมในไทย: คุณควรกังวลแค่ไหน?” และ
บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง “ลักษณะของข่าวปลอมในประเทศไทยและระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร”

ข่าวปลอมถูกยกระดับให้เป็นประเด็นใหญ่ระดับโลก
มีการก่อตั้งเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงสากล (IFCN)
รวมทัง้ โครงการ First Draft Partner Network ซึง่ เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชนและบริษัท
เทคโนโลยีชั้นน�ำของโลก 72 แห่ง ส่วนกูเกิลได้ออก
แอพพลิ เ คชั่ น Google News ซึ่ ง ใช้ เ ทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ช่วยแยกแยะหรือเปรียบเทียบข่าวปลอม
ได้สะดวกขึ้น
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ในประเทศไทยเกิดรายการโทรทัศน์ “ชัวร์ก่อนแชร์”
เมื่ อ ปี 2558 ซึ่ ง ต่ อ มาในปี 2560 ได้ พั ฒ นาเป็ น
“ศูนย์ชวั ร์กอ่ นแชร์” เพือ่ ตรวจสอบและให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ป ระชาชนตกเป็ น เครื่ อ งมื อ การส่ ง ข้ อ มู ล
ข่าวปลอม ข่าวมั่ว นอกจากนี้ยังมีเฟนเพจที่ช่วยเตือนสติ
คนในโลกไซเบอร์ไม่ให้หลงเชือ่ ข่าวปลอม เช่น อ๋อ มันเป็น
อย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ซึ่งเน้นประเด็นที่สามารถ
พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ หมอแล็บแพนด้า  ซึ่งเน้น

ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือ
ยาลดความอ้วน Drama-addict เน้นประเด็นทางสังคม
และการเมือง เป็นต้น
ห้ อ งสมุ ด ในต่ า งประเทศล้ ว นมี บ ทบาทมากขึ้ น ใน
การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด วิ พ ากษ์ แ หล่ ง ข้ อ มู ล และใช้
วิจารณญาณในการบริโภคสารสนเทศ ด้วยความเชื่อว่า
การเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ค้ น หาความรู ้ จ ะไม่ มี
ความหมายเลยหากคนเราปราศจากทักษะการรู้เท่าทัน
สือ่ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
หรือไม่สามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับข่าวปลอม
ตัวอย่างเช่น สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American
Library Association - ALA) ให้ความส�ำคัญกับปัญหา
ข่ า วปลอมโดยริ เ ริ่ ม โครงการ Media Literacy @
Your Library เป็นโครงการฝึกอบรมบรรณารักษ์ทั่ว
ประเทศให้มีทักษะส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้ใช้บริการ
มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแพร่
กระจายของข่าวปลอมและการเลือกแหล่งสารสนเทศ
ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ นอกจากนี้ ยั ง สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ เ รี ย กว่ า 
The CRAAP test ซึง่ เป็นลิสต์รายการทีช่ ว่ ยให้ผบู้ ริโภคตัง้
ค�ำถามกับสารสนเทศอย่างรอบด้าน ทัง้ ความเป็นปัจจุบนั
ของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศที่ต้องการ
กั บ สารสนเทศที่ พ บ แหล่ ง ข่ า ว ความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ความสมเหตุ ส มผลของเนื้ อ หา  และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
ข่าวนั้นๆ ถูกสร้างขึ้นมา
ช่วงหนึง่ ทศวรรษทีผ่ า่ นมา สังคมไทยเดินหน้าเข้าสูย่ คุ
ดิจทิ ลั ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ความผันผวน
ทางเศรษฐกิจ และการทะลักท่วมท้นของข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดของไทยต่างก็สนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศ

ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ยังมีบทบาทน้อยมากใน
การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารเรี ย นรู ้ รั บ มื อ กั บ ข่ า วปลอม
รวมไปถึงทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ จึงน่า
ตั้งค�ำถามว่าสารสนเทศที่ผู้ใช้จะได้รับผ่านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยนั้น หากเป็นสารสนเทศที่ผดิ พลาด จะสามารถ
ตอบโจทย์การแสวงหาความรูไ้ ด้ตรงตามความต้องการหรือ
วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้จริงหรือไม่
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ห้องสมุดในกระแสการเรียนรู้ดิจิทัล
และการสร้างนวัตกรรม
ในรอบ 10 ปีมานี้ คนไทยเริ่มคุ้นเคยกับแหล่งเรียนรู้
รู ป แบบใหม่ ท่ี เ น้ น การลงมื อ ท� ำ และตอบโจทย์ เ รื่ อ ง
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น เมกเกอร์สเปซ (Maker
Space) เมกเกอร์คลับ (Maker Club) และ โค้ดดิ้งคลับ
(Coding Club) พืน้ ทีก่ ารเรียนรูเ้ หล่านีเ้ น้นการแลกเปลีย่ น
ความรูจ้ ากประสบการณ์และการลองผิดลองถูก จนกระทัง่
เกิดการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการเรียนรู้
ในอนาคตซึ่งก�ำลังเปลี่ยนจากการท่องจ�ำเนื้อหาความรู้
ไปสู ่ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ มี ผู ้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (LearnerCentered Approach) มุง่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย
กระตุน้ ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีตรรกะ รูจ้ กั แก้ไขปัญหา 
และสามารถท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้ เป็ น การเรี ย นรู ้
แบบลงมื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ แสวงหาความรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
(Active Learning)
พื้นที่เรียนรู้เมกเกอร์และโค้ดดิ้งเริ่มขึ้นในประเทศ
ตะวันตก แต่ในเวลาเพียงไม่กปี่ กี แ็ พร่กระจายข้ามทวีปไป
ปรากฏอยูใ่ นหลายประเทศ ในประเทศไทย เมกเกอร์คลับ
เกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ทุกภูมิภาค ทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่
ภู เ ก็ ต และขอนแก่ น ซึ่ ง ต่ า งก็ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
ด้ า นสถานที่ ร วมทั้ ง เครื่ อ งมื อ ที่ จ� ำ เป็ น และทั น สมั ย
จากเอกชน เมกเกอร์สเปซหลายแห่งกลายเป็นพื้นที่
สาธารณประโยชน์ ซึ่ ง บรรดาเมกเกอร์ ห รื อ นั ก ศึ ก ษา
สามารถเข้ามาท�ำโปรเจ็กต์โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก
หรืออาจไม่มีเลย
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“การท�ำงานของคนเราทุกวันนีค้ อื มีไอเดีย ไปเมกเกอร์
สเปซหรือ co-working space ไปหาคนทีค่ ล้ายๆ กัน หรือ
คนที่มีความสามารถแตกต่างกันแต่สนใจเรื่องเดียวกัน
ชั ก ชวนกั น มาท� ำ เพราะฉะนั้ น โลกของการพั ฒ นา
จะเปลี่ยนไปหมด”38 ภาณุทัต เตชะเสน หรือหมอจิมมี่
สปอนเซอร์หลักของเชียงใหม่เมกเกอร์คลับกล่าว พร้อมกับ
วิเคราะห์ว่าวงการเมกเกอร์ในประเทศไทยยังสามารถ
เติบโตได้อีกไกลในอนาคต
“โดยธรรมชาติของวงการเมกเกอร์เป็นโอเพ่นซอร์ส
(open source) ตอนนี้ มี เ มกเกอร์ ส เปซเกิ ด ขึ้ น มาก
ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นและกระจายความรู้ ท�ำให้วงการนี้
ยิ่งโตเร็ว ผลงานของน้องๆ ที่สร้างสรรค์ข้ึนมาน่าสนใจ
และสามารถท�ำเป็นผลิตภัณฑ์จริงได้หลายตัว เชื่อว่าอีก
ไม่นานน่าจะได้เห็นสตาร์ทอัพด้านนี้ในเมืองไทยเกิดขึ้น
มากมาย”
มิชารี มุคบิล คุณพ่อกลุ่มโฮมสคูลหรือบ้านเรียน
ผู้ก่อตั้งชมรมเขียนโค้ด CoderDojo Thailand ซึ่งเป็น
สาขาของโค้ดดิง้ คลับสัญชาติไอริช บอกว่า “ส�ำหรับผมเอง
สิ่งที่อยากสร้างคือชุมชน ชุมชนที่จะช่วยสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ขณะเดียวกันก็สนุกกับการเรียนรูแ้ ละอยูร่ ว่ มกัน
ชมรมก็คอื พืน้ ที่ ‘การเล่น’ เราสนุกกับการเล่นและเห็นว่า
วิธีนี้มันได้ผล เราจึงอยากสร้างพื้นที่แบบนี้ให้ลูกเล่น”39
เขาให้สมั ภาษณ์รายการ readWORLD ทางพอดแคสต์
ของทีเคพาร์ค ถึงแก่นแท้ของชมรมเขียนโค้ดแห่งนี้ว่า

เป็นเหมือน ‘ตลาดสด’ ที่เปิดกว้างให้ใครต่อใครก็เข้าถึง
ได้และสามารถแลกเปลีย่ นไอเดียหรือความคิดเพือ่ ทดลอง
ท�ำหรือแก้ไขปัญหา เป็นชุมชนของคนที่ชื่นชอบสนใจ
ในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายๆ กันมาเรียนรู้ด้วยกันโดย
ไม่จ�ำเป็นต้องมี ‘ครู’ มาสอน
การเรียนรู้จากเพื่อนซึ่งมีความรู้และทักษะต่างๆ กัน
หรือการขอค�ำปรึกษาจากพีเ่ ลีย้ ง จนน�ำมาสูค่ วามรูใ้ หม่นนั้
ไม่วา่ สุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะส�ำเร็จหรือล้มเหลว แทบจะกลาย
เป็ น ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ไ ปแล้ ว ว่ า แต่ ล ะคนจะสรุ ป หรื อ
ถอดบทเรียนให้กับผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ ผ่านทางโซเชียล
มีเดีย เขียนบล็อก หรือน�ำผลงานของตนเผยแพร่เป็น
open source เพือ่ ให้ผอู้ นื่ ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปกับการลองผิด
ลองถู ก ซ�้ ำ อี ก และสามารถน� ำ ไปพั ฒ นาต่ อ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ที่ไม่สิ้นสุดค่านิยมเช่นนี้
มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing

economy) ซึ่ ง ปรากฏเด่ น ชั ด และแพร่ ข ยายไปอย่ า ง
กว้ า งขวางในห้ ว งเวลาเดี ย วกั บ ความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีดิจิทัล
“ปัจจัยที่ท�ำให้ชุมชนอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเยอะแยะ
มหาศาลขนาดนี้ได้ เกิดจากการแบ่งปันข้อมูล แบ่งปัน
เวลาของคนเข้าไปช่วยเขียนบทความ เช่น การเขียน
บทความในวิกพิ เี ดียนีช่ ดั เลย ท�ำให้ไม่มใี ครใช้สารานุกรม
บริตานิกา (Encyclopedia Britannica) แล้ว เพราะทุกคน
เข้าไปร่วมแบ่งปันและสร้างระบบนิเวศข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ให้สมบูรณ์ขึ้น น่าใช้ข้ึน สร้างแรงบันดาลใจและต่อยอด
กันมากขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรม” มิชารี กล่าว
แนวคิ ด ที่ ดู เ หมื อ นว่ า แทบจะมี ร ากฐานเดี ย วกั บ
Active Learning เช่นนี้เอง ส่งผลสะเทือนต่อการศึกษา
ในระบบทีพ่ ยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลง
เช่นกัน ดังเห็นได้จากการพัฒนาเนือ้ หาหลักสูตรแกนกลาง
https://wdo.org/a-creative-design-hub-for-thailand/
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง ค� ำ นวณ
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
รวมไปถึ ง การริ เ ริ่ ม โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง
ในโรงเรี ย น (Coding at School) โดย สวทช.
การสร้างห้องเรียนโค้ดดิ้งออนไลน์ CodingThailand.org
โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การเริ่มให้
บริการเมกเกอร์สเปซในสถาบันอุดมศึกษาและแหล่งเรียนรู้
สาธารณะ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับเอกชนที่มี
ศั ก ยภาพในการถ่ ายทอดทัก ษะให้กับ ครูและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า  ห้ อ งสมุ ด ของไทยเกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเรื่องการน�ำอุปกรณ์เครื่อง
มือหรือเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ ซึ่งเป็นเพียงส่วน
เสี้ยวหนึ่งของการจัดการพื้นที่ (Space Management)
แต่มิได้สะท้อนถึงการเพิ่มพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่แตกต่าง
หลากหลายอั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด
และพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นความคึกคักของพื้นที่
การเรียนรู้แนวใหม่ที่เติบโตราวกับดอกเห็ดในรอบสิบปี
ส่วนใหญ่แล้วจึงเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนอกอาณา
บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า ‘ห้องสมุด’ เสียมากกว่า
มี ตั ว อย่ า งมากมายในต่ า งประเทศชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า 
ห้องสมุดนั้นสามารถขยายบทบาทสู่การเป็นพื้นที่เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะดิ จิ ทั ล และการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
เนื่องจากมีความพร้อมด้านพื้นที่กายภาพ ตั้งอยู่ในแหล่ง
ซึ่งสาธารณชนเข้าถึงได้สะดวก ประกอบกับบทบาทหลัก
ในการเป็นศูนย์กลางของสารสนเทศ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นปัจจัย
สนับสนุนที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศ
และการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติได้โดยไม่ยาก
88

ห้ อ งสมุ ด ประชาชนฟาแยตต์ วิ ล ล์ (Fayetteville
Free Library) เป็นห้องสมุดแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาซึ่ง
ให้บริการพื้นที่เมกเกอร์สเปซที่เรียกว่า  FFL Fab Lab
ภายในห้องสมุดแห่งนีย้ งั มี Digital Creation Lab ส�ำหรับ
งานสร้างสรรค์ประเภทมีเดีย และบริการน�ำชมนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นในห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชนชิคาโก ริเริม่ โครงการ Innovation
Lab ให้บริการเครือ่ งมือการสร้างสรรค์นวัตกรรม กิจกรรม
สาธิ ต และการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยร่ ว มมื อ กั บ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมซึ่ ง มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
ในทวีปยุโรป ห้องสมุดประชาชนของประเทศต่างๆ
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในชื่อ Generation Code: Born at the
Library เป็นประจ�ำทุกปี ในช่วงที่มีการจัดงานสัปดาห์
การเขียนโค้ดแห่ง EU
ส�ำหรับประเทศไทย ปัจจุบนั มีแหล่งเรียนรูภ้ าครัฐทีเ่ ริม่
ให้บริการเมกเกอร์สเปซ เช่น Enjoy Maker Space ทีจ่ ตั รุ สั
วิทยาศาสตร์ อพวช. ขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ ห้องสมุดแห่งแรกที่ให้บริการเมกเกอร์สเปซ
คือหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือ
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่นอกเหนือจากนีย้ งั ไม่ปรากฏ
ข้อมูลว่ามีหอ้ งสมุดประชาชนแห่งใดในประเทศไทยเปิดให้
บริการพื้นที่เมกเกอร์สเปซ มีเดียแล็บ หรือโค้ดดิ้งคลับ
ดังเช่นที่ก�ำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในห้องสมุดยุคใหม่
ของต่างประเทศ

https://www.exploreyork.org.uk/event/maker-monday-explore-labs-makerspace-york-explore/2017-11-06/
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ความเคลื่อนไหวด้านการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมในไทยและต่างประเทศ
ปี
2548
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นิตยสาร Make: ฉบับปฐมฤกษ์ วางจ�ำหน่ายในสหรัฐอเมริกา น�ำเสนอเรื่องราวว่าด้วยเมกเกอร์โดยเฉพาะ
งาน Maker Faire จัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองซานแมทีโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นการรวมบรรดาเมกเกอร์มา
ปล่อยของแสดงไอเดียและผลงานการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คดิ ค้น ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงจนมีการจัดงานเดียวกันนีใ้ นอีก
หลายเมืองทั่วสหรัฐฯ ปีถัดมาอังกฤษเป็นประเทศแรกที่จัดงานนี้ขึ้นในทวีปยุโรป นอกจากนั้นยังมีการจัดงาน Mini Maker
Faires ซึ่งมีขนาดเล็กลงเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
เปิดตัวร้านค้าออนไลน์ Etsy ที่เน้นสินค้าแฮนด์เมด หรือสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นช่องทางส�ำหรับ
เมกเกอร์ในการจ�ำหน่ายสินค้าไปได้ทั่วโลก

2550

ก่อตั้ง Girls in Tech ในสหรัฐฯ เป็นองค์กรซึ่งเน้นให้การศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมพลังแก่สตรี
มีสาขาทั่วโลกกว่า 50 แห่ง

2551

ก่อตั้ง FabLab Thailand ชุมชนส�ำหรับผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ แรงบันดาลใจ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน
การออกแบบทางดิจิทัล

2552

เปิดตัว TechShop เมกเกอร์สเปซรายใหญ่ซึ่งมีสาขาในสหรัฐอเมริกานับสิบแห่ง และต่างประเทศอีก 4 แห่ง
เกิด Kickstarter แพลตฟอร์มระดมทุนส�ำหรับสตาร์ทอัพ (crowdfunding) เพื่อหาเงินทุนตั้งต้นส�ำหรับผลิตสินค้าจ�ำหน่าย

2554

ก่อตั้ง CoderDojo องค์กรซึ่งจัดกิจกรรมการเขียนโค้ดส�ำหรับเด็กอายุ 7-17 ปี โดยไม่คิดมูลค่า มีต้นก�ำเนิดที่ประเทศ
ไอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสาขา 1,250 แห่ง ใน 69 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
เปิดตัว Codecademy หลักสูตรการเรียนเขียนโค้ดแบบมีปฏิสัมพันธ์กับโค้ชออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้เรียนกว่า 45
ล้านคนทั่วโลก

2555

เกิดกิจกรรม “Maker Camp” ที่สหรัฐอเมริกา เป็นค่ายฤดูร้อนส�ำหรับเมกเกอร์ทุกวัยที่มีใจรักงานด้าน DIY งานสร้างสรรค์
งานฝีมือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ต่อมามีการจัดงานแบบเดียวกันนี้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
New York Times รายงานว่าผลิตภัณฑ์ “Made in America” เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ อันเนื่องมาจากกระแสเมกเกอร์
ก่อตั้ง Code Club ที่อังกฤษ เป็นชมรมส�ำหรับเด็กอายุ 9-13 ปี เพื่อเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดหลังเลิกเรียน โดยไม่มีค่า
ใช้จ่าย มีการจัดกิจกรรมจากชมรมนี้ถึงกว่า 10,000 ครั้ง ใน 12 ประเทศ
ก่อตั้ง Girls Who Code ที่สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้การศึกษาทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แก่เยาวชนหญิง มีคนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50,000 คน
ก่อตั้ง Fab Lab ที่ห้องสมุดประชาชนเมืองฟาแยตต์วิลล์ (Fayetteville Free Library) นับเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรก
ของสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการพื้นที่ลักษณะ ‘เมกเกอร์สเปซ’
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ก่อตั้ง Code.org ในสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรซึ่งพัฒนา “Hour of Code” เว็บไซต์สอนการเขียนโค้ดให้กับเยาวชน มีผู้ใช้
บริการกว่า 633 ล้านคน และเกิดกิจกรรมในพื้นที่กว่า 200,000 กิจกรรม
MIT Media Lab พัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ Scratch ส�ำหรับผู้สนใจฝึกหัดเขียนโค้ดเพื่อสร้างแอนิเมชั่นและเกมแบบง่ายๆ
(ปัจจุบันสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยได้ด้วย)
ก่อตั้ง DSIL FabLearn Lab ในโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งถือเป็น FabLab (Fabrication Lab) แห่งแรกในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย

2557

จัดงาน “Maker Faire” ที่ท�ำเนียบขาวเป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเรื่องเมกเกอร์อย่างจริงจังของรัฐบาลสหรัฐฯ
ก่อตั้ง Chiang Mai Maker Club ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีไอเดียสร้างสรรค์สามารถมาใช้
เครื่องมือเพื่อต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของตน และได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ระหว่างกัน
เกิดร้าน Home of Maker ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กรุงเทพฯ เป็นเมกเกอร์สเปซและร้านจ�ำหน่ายชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับนักประดิษฐ์ แห่งแรก
เปิดตัว Bangkok MakerSpace แต่ต้องปิดกิจการไปในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ ท�ำให้ขัดต่อ
กฏหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของไทย
ก่อตั้ง Phuket Maker Club เมกเกอร์คลับแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต
ก่อตั้ง Makerspace Thailand เมกเกอร์สเปซซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมือส�ำหรับผลิตชิ้นงานต้นแบบ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย ประกอบด้วย
ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจและแนวคิด
สะเต็มศึกษา
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ริเริ่มโครงการ YouthSpark เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะไอซีทีและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน

2558

เปิด Maker Zoo ในซอยเอกมัย เป็นเมกเกอร์สเปซและ co-working space ของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (ปัจจุบันปิดกิจการ)
ก่อตั้ง Khon Kaen Maker Club เมกเกอร์คลับแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น
เปิด NE8T พื้นที่ผสมผสานทั้งเมกเกอร์สเปซ co-working space และคาเฟ่ ย่านราชเทวี (ปัจจุบันปิดกิจการ)
เปิดตัว FabCafe Bangkok พื้นที่พบปะและให้บริการเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบยุคใหม่เป็นสาขาแรกในไทย และเป็น
สาขาที่ 5 ของโลก ต่อมาปี 2560 เปิดให้บริการอีกสาขาหนึ่งที่ TCDC บางรัก
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2558

เปิด PINN Creative Space พระราม 9 เป็นพื้นที่ส�ำหรับสร้างสรรค์งานฝีมือและงานดีไซน์ เพื่อเป็นงานอดิเรก น�ำมาใช้สอย
เอง และผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
จัดงาน Mini Maker Faires ครั้งแรกในประเทศไทย
สหรัฐฯ ประกาศโครงการ Computer Science for All สนับสนุนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเติบโตเป็น ‘ผู้สร้าง’ ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัว KX (Knowledge Xchange) อาคารสร้างสรรค์อเนกประสงค์ส�ำหรับ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเอกชนและมหาวิทยาลัย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Startup Thailand เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และ
สร้างระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem)
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งาน Maker Faire จัดขึ้นทั่วโลกมาแล้วกว่า 770 ครั้งใน 44 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1.4 ล้านคน
เปิดตัว Enjoy Maker Space ภายในจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ เป็นพื้นที่ส�ำหรับเยาวชนได้ทดลอง
สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนครบครัน
ก่อตั้ง CoderDojo Thailand ชุมชนส�ำหรับเด็กอายุ 7-17 ปี ซึ่งเรียนรู้แบบอิสระเรื่องการเขียนโค้ด
เปิดตัว AIS D.C. (AIS Designed For Creation) ภายในศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เป็นสถานที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ซึ่งมีทั้ง
พื้นที่ให้ทดลองปฏิบัติ ห้องสมุด สตูดิโอ และพื้นที่พบปะ โดยปรับปรุงพื้นที่จาก TCDC เดิมที่ย้ายไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง
บางรัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการพัฒนาเนื้อหาให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดเชิงค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
Chiang Mai Maker Club จัดงาน Chiang Mai Maker Party โดยใช้ธีม Maker Education
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เหตุการณ์
เปิดตัว KKU Maker space เมกเกอร์สเปซในห้องสมุดแห่งแรกของไทย เป็นการร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Co-Innovating space)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเมกเกอร์สเปซในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดท�ำโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน หรือ
Coding at School โดยได้พัฒนา KidBright หรือบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถท�ำงานตามชุดค�ำสั่ง มอบแก่โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
สวทช. จัดท�ำโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เป็นพื้นที่ที่มีอุปกรณ์พื้นฐานจ�ำเป็นใน
การทดลองและสร้างชิ้นงานจากวัสดุ ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กศน. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อน Young Designer & Maker Space
จัดตัง้ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดว้ ยการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
สร้างนิเวศน์และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัว CodingThailand.org ห้องเรียนออนไลน์ที่ผสานความรู้และความบันเทิง เพื่อ
กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์แก่เยาวชน

หมายเหตุ มกราคม 2562 จัดงาน Maker Faire Bangkok เทศกาลระดับโลกเพื่อเมกเกอร์ นักประดิษฐ์ และนักสร้างสรรค์ ครั้งแรกในประเทศไทย
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
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สู่ทศวรรษใหม่

http://aboutthailandliving.com/2018/07/28/7-co-working-spaces-in-bangkok/
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หากการทบทวนอดีตคือการสรุปบทเรียน ไม่วา่ จะส�ำเร็จหรือล้มเหลว การมองไปยัง
อนาคตก็คือความฝันและความหวัง แต่เพื่อไม่ให้เป็นความเพ้อฝันหรือความหวัง
ลมๆ แล้ ง ๆ การคาดการณ์ แ นวโน้ ม อย่ า งมี ข ้ อ มู ล และตรรกะจึ ง จะสะท้ อ นถึ ง
ความใฝ่ฝันและความมุ่งหวังตั้งใจ
ก่อนจะจบบทส�ำรวจปรากฏการณ์การอ่านในรอบ 10 ปี จึงขอเสนอบางประเด็นทิง้ ไว้
เป็นข้อสังเกตให้พจิ ารณาถกเถียงและตัง้ ค�ำถามเล็กๆ น้อยๆ ให้ชว่ ยกันไตร่ตรอง รวมทัง้
ข้อมูลที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อหาส่วนแรกแต่มีความน่าสนใจและสมควรบันทึกเอาไว้
เพือ่ ใช้เป็นฐานคิดส�ำหรับก้าวต่อไปในการสร้างสังคมความรู้

นิเวศการเรียนรู้
การสร้ า งความรู ้ แ ละกระบวนการ
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้ ผู ้ ค นสามารถรั บ มื อ กั บ
ความเปลีย่ นแปลงได้นนั้ จ�ำเป็นต้องสร้าง
‘นิ เ วศการเรี ย นรู ้ ’ หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงความต้องการ
ที่แตกต่างเฉพาะบุคคคล และส่งเสริม
ให้ เ กิ ด แลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น ความรู ้ ใ น
ลั ก ษณะที่ เ ป็ น ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวก
(empowerment) มองในแง่ นี้ พื้ น ที่
กายภาพและพื้นที่การเรียนรู้เสมือนหรือ
ออนไลน์ ล ้ ว นมี ค วามส� ำ คั ญ และต้ อ งใช้
อย่างผสมผสาน

การสร้างระบบนิเวศการเรียนรูจ้ ะต้อง
เริ่มต้นด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
ความอยากรูแ้ ละอยากเรียนรูใ้ ห้ได้เสียก่อน
จึงจะน�ำไปสูก่ ารแสวงหาความรูห้ รือข้อมูล
สารสนเทศ หรือการสร้างประสบการณ์ที่
น�ำไปสู่ความรู้ด้วยตนเอง (experimental
experience) โดยมีพื้นที่รองรับให้ผู้เรียน
สามารถทดลองหรือประยุกต์ความรูน้ นั้ กับ
ชีวติ จริง มีกระบวนการสะท้อนผลจากการ
เรียนรู้ (reflect and feedback) เกิดเป็น
ความรู้ใหม่ที่น�ำไปถ่ายทอดแบ่งปัน และ
ความรู้ใหม่นี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้อื่นในการเรียนรู้ต่อที่ซับซ้อนขึ้นหรือดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
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โรงเรียนและห้องเรียน ห้องสมุด สื่อและทรัพยากร
และเทคโนโลยี อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัย เป็น
‘โครงสร้างที่สนับสนุนการเรียนรู้’ ที่ช่วยท�ำให้วงจรของ
ระบบนิเวศการเรียนรู้ด�ำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด เนื่องจาก
ประเด็นความสนใจใหม่ๆ ของผู้เรียนในฐานะปัจเจก
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีความหลากหลายแตกต่างกัน
อาทิ
โรงเรียนและห้องเรียนจะต้องมีความยืดหยุ่นคล่อง
ตัวมากขึ้น พื้นที่การเรียนรู้ควรขยายขอบเขตไปมากกว่า
ห้ อ งเรี ย นแบบเดิ ม ๆ ครู มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้
เด็กๆ รู้จักแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์และมีความท้าทาย
ทางปั ญ ญา  การจั ด รู ป แบบห้ อ งเรี ย นจึ ง ต้ อ งมี ค วาม
ยืดหยุน่ สูง สร้างความกระหายใคร่รแู้ ละสนับสนุนให้เกิด
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม หากเป็นไปได้ควรมีความเชือ่ มโยง
กับชุมชน มีกิจกรรมร่วมกับสาธารณะ เน้นการแลก
เปลี่ยนข้อมูลหรือแบ่งปันประสบการณ์
ห้องสมุดยังคงมีความส�ำคัญ ถึงแม้ว่าสารสนเทศ
ที่สามารถเข้าถึงได้จะเป็นดิจิทัล แต่ผู้เรียนก็ยังต้องการ
พื้นที่เพื่อการรวมตัวกันในการแสวงหาและสร้างสรรค์
สารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด จึ ง ไม่ เ พี ย งเป็ น แหล่ ง สื บ ค้ น
สารสนเทศเท่ า นั้ น แต่ ค วรสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ และ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า สารสนเทศ และสร้ า งสรรค์
ความรู้ใหม่ด้วย
สื่อและทรัพยากรดิจิทัล เทคโนโลยีการศึกษา และ
อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นสิง่ จ�ำเป็น
ในโลกยุคใหม่ แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่าคือการสนับสนุนให้ผู้
เรียนสามารถใช้ทรัพยากรและเครื่องมือต่างๆ ได้อย่าง
96

เหมาะสม มีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and
Innovation-driven Economy) จ�ำเป็นต้องมีรากฐานมา
จากความรู้และทักษะการใช้ความรู้ จึงมีความเป็นไปได้
ว่านับจากนี้ไปทุกองค์ประกอบของระบบนิเวศการเรียนรู้
จะได้รบั ความส�ำคัญมากขึน้ โดยทีก่ ารอ่านเป็นทักษะและ
กระบวนการส่วนหนึ่งเท่านั้นในนิเวศการเรียนรู้ทั้งระบบ
www.pptvhd36.com

เทคโนโลยี: สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป
หากมองย้ อ นกลั บ ไป ณ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของทศวรรษ
แห่งการอ่าน (พ.ศ. 2552-2561) มีการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการการอ่านและการเรียนรู้
ซึ่งหลายสิ่งไม่เคยปรากฏหรือไม่อาจคาดคิดมาก่อน
ในวั น นั้ น อาจมี เ ครื่ อ งอ่ า นหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แต่ยังไม่มีใครรู้จักแท็บเล็ต
ในวันนั้นอาจมีโทรศัพท์มือถือ แต่ยังไม่มีใครคุ้นเคย
กับสมาร์ทโฟน
ในวั น นั้ น อาจมี เ ว็ บ ไซต์ มี เ ฟซบุ ๊ ก มี MSN แต่
ยั ง ไม่ มี แ อพพลิ เ คชั่ น ไลน์ หรื อ สารพั ด แอพที่ มี ใ ห้
โหลดกันอย่างสะดวกง่ายดายเพื่อใช้งานนอกเหนือจาก
การสื่อสารพูดคุย
ไม่มีใครคาดคิดว่าอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned
Aerial Vehicle - UAV) หรือโดรน ที่ใช้กันในวงการ
ทหารจะถูกน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งการขนส่งสินค้า 
การติดกล้องเพื่อถ่ายรูปจากมุมสูง การฉีดพ่นปุ๋ยหรือ
สารเคมีในการเกษตร การติดตามตรวจสอบสภาพอากาศ
และการจราจร การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
พื้นที่ที่เข้าถึงยาก การรักษาความปลอดภัยของเมืองและ
ที่พักอาศัย
ไม่ มีใ ครคาดคิ ด ว่ าโทรศัพ ท์มือถือจะเข้ามาแทนที่
โทรทัศน์ วิทยุ เป็นธนาคารส่วนตัว เป็นกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่จับจ่ายใช้สอยซื้อขายสินค้าได้จริงๆ
อินเทอร์เน็ตทรงพลังขึ้นมหาศาลทั้งความเร็วและ
ความจุ จากทีใ่ ช้งานเพือ่ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พัฒนามาไกล
ถึงขัน้ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ (Internet of Thing – IoT)

ที่ ส ามารถควบคุ ม เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ให้ ท� ำ งานได้ จ าก
ระยะไกลด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือสั่งการ
หุ่นยนต์ที่ดูเหมือนเรื่องไกลตัว บัดนี้คืบคลานเข้ามา
ใกล้อย่างคาดไม่ถึง
และ ณ วันเริ่มต้นทศวรรษแห่งการอ่าน ยังไม่ค่อยมี
ใครรู้จักคิวอาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สามมิติ ปัญญาประดิษฐ์
และบล็อกเชน
รวมถึงยังไม่มีใครรู้จักอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(Data Scientist) ที่ทุกวันนี้ก�ำลังมาแรง
ในห้วงระยะสิบปี เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงและเกิดใหม่
มากมาย และยังเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา  เอื้อต่อการเรียนรู้
ที่ มี ค วามเป็ น เฉพาะบุ ค คลมากขึ้ น ท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นต้ อ ง
กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 40 ถึงแม้ว่า
เราไม่ อ าจล่ ว งรู ้ ไ ด้ ล ่ ว งหน้ า ถึ ง เทคโนโลยี พ ลิ ก ผั น
(Disruptive Technology) แต่ประสบการณ์ในรอบสิบปี
สอนให้ เ ราประจั ก ษ์ ชั ด ถึ ง พลั ง การเปลี่ ย นแปลง
อันเกิดจากเทคโนโลยี ดังนัน้ แทนทีจ่ ะกังวลกับอนาคตซึง่
ไม่แน่นอน ใช่หรือไม่วา่ เราควรเตรียมพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนด้วยการเรียนรูเ้ ข้าใจต่อการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยี แ ละผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
อย่างรู้เท่าทัน
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คุณภาพการศึกษา: ปัญหาที่ยังคงอยู่
การศึกษาในระบบแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ตลอดชีวติ (life-long learning) โดยตรง แต่กเ็ ป็นแหล่งทีม่ า
ของความรู ้ พื้ น ฐานที่ ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยต่ อ ยอดการเรี ย นรู ้
นอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะความรูเ้ ชิงแนวคิดทฤษฎี
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศการเรียนรู้
กล่ า วกั น ว่ า ประเทศที่ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ ใน
การพัฒนาและประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ไี ด้นนั้ จะต้อง
มีระบบการศึกษาทีเ่ น้นการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับแนวโน้ม
ของโลก สร้างคนเพือ่ อนาคต มีความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความเป็นผู้น�ำและกล้าตัดสินใจ
การศึกษาคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
กับตัวของเด็กหรือผู้เรียน การลงทุนด้านการศึกษาจึง
ไม่ใช่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ใช้เป็นปัจจัยการผลิต
แต่คอื การพัฒนาทุนมนุษย์ซงึ่ กอปรด้วยคุณลักษณะทีช่ ว่ ย
ยกระดับคุณภาพสังคมและระบบเศรษฐกิจที่ดี
World Development Report 2019 on the Changing
World of Work ได้จัดท�ำดัชนีชี้วัดตัวใหม่คือ ดัชนีทุน
มนุษย์ ซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษา ทักษะ
และสุขภาพ ทีส่ ะสมต่อเนือ่ งตลอดชีวติ และวัดผลรวมของ
ทุนมนุษย์ตงั้ แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี เพือ่ แสดงให้เห็น
ความเชือ่ มโยงว่าการลงทุนเพือ่ สุขภาพและการเรียนรูข้ อง
เด็กสามารถเพิม่ รายได้ของประชากรและประเทศให้สงู ขึน้
ได้ในอนาคต การลงทุนเพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์จึงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยลดอัตราความยากจน ท�ำให้เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างเต็มศักยภาพและเกิดความยั่งยืน41
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ดั ช นี ทุ น มนุ ษ ย์ ป ี 2561 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทย
มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้ระดับ
เดียวกัน แต่ยังต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เด็กไทยสามารถเข้าเรียน
ในระบบโดยเฉลี่ย 12.4 ปีจนถึงอายุ 18 ปี แต่เมื่อ
พิจารณาถึงคุณภาพการเรียนรู้แล้ว จะเท่ากับเด็กได้รับ
การศึกษาเพียง 8.6 ปีเท่านั้น ซึ่งส่วนต่างนี้เกิดจาก
คุณภาพการศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน42
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกี่ ย วโยงกั บ เนื้ อ หาหลั ก สู ต ร
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน รูปแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอน การสอบวัดผลหรือการประเมิน นอกจากนั้น
ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพครูผู้สอน คุณภาพสถาบัน
ผลิตครู ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ (accountability)
ของโรงเรียน รวมถึงโครงสร้างการก�ำกับดูแล ตลอดสิบปี
ที่ผ่านมาปัญหาคุณภาพการศึกษายังคงเป็นเรื่องส�ำคัญ
อันดับต้นๆ ของระบบการศึกษาไทย ทั้งๆ ที่มีการลงทุน
ด้านนี้สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเป็ น ความพยายามที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตลอดมานับตั้งแต่ก่อนที่จะมีทศวรรษแห่งการอ่าน และ
ถูกก�ำหนดให้เป็นหนึง่ ในเรือ่ งส�ำคัญในการปฏิรปู ประเทศ
ที่ ต ้ องลงมื อท� ำ อย่ า งเร่ ง ด่ ว น ถึ ง กั บบรรจุ เ รื่ องนี้ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (มาตรา 
258 จ. และมาตรา 261) และแต่งตั้งคณะกรรมการ
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นกลไกด�ำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม ในห้วงทศวรรษแห่งการอ่าน นโยบาย
ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่จดจ�ำและใกล้เคียงกับการปฏิรูป

การศึกษาที่สุดคือ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ซึ่งคนใน
กระทรวงศึกษาธิการพยายามเลี่ยงที่จะใช้ค�ำนี้ เนื่องจาก
ข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่การลดเวลาการเรียน แต่เป็นการลด
เวลาการสอน และน�ำเวลาที่เหลือไปเพิ่มการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ซึ่ ง โดยหลั ก การแล้ ว นั บ ว่ า เดิ น มาถู ก ทาง
เพราะเด็กไทยเรียนหนักติดอันดับโลก ใช้ชั่วโมงเรียน
ในห้องเรียนมากแต่กลับได้ความรู้น้อย43

กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้นโยบายนี้มีหลากหลาย
รวมถึ ง กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการใช้ ห ้ อ งสมุ ด
แต่ ก ารด� ำ เนิ น งานในช่ ว งที่ ผ ่ า นมายั ง มี อุ ป สรรคและ
ความเข้ า ใจคลาดเคลื่ อนจากทุ กฝ่ า ยอยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงตั้งแต่เป้าหมายและค่านิยมของ
การเรียน การปรับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ หม่
ไปจนถึงการกระจายอ�ำนาจให้กับท้องถิ่น44

https://www.salika.co/2019/02/16/education-policy-after-election-2562/
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WISDOM OF THE CROWD
เมือ่ โลกทัง้ ใบถูกเชือ่ มโยงเข้าด้วยกันผ่านอินเทอร์เน็ต
ก็ได้น�ำปรัชญาความเชื่อเรื่องข่าวสารเสรีเข้ามาสู่แต่ละ
ประเทศด้วย ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ปิดเผยและเข้าถึงได้กลาย
เป็นค่านิยมใหม่ของชนดิจทิ ลั แม้แต่ในวงการห้องสมุดโลก
ก็ยึดถืออุดมคติในการส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศและ
ความรูเ้ พือ่ คนทุกคน โดยไม่แบ่งแยกหรือกีดกัน
ไม่วา่ ในโลกทีเ่ ป็นจริงจะเป็นเช่นไร การยึดกุมความเชือ่
เช่นนีไ้ ว้ชว่ ยไม่ให้เกิดการผูกขาดความรู้ พลเมืองมีสทิ ธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ ซึง่ ถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ
ในขณะเดี ย วกั น ความเชื่ อ เรื่ อ งสารสนเทศเสรี
ยังท�ำให้ปัจเจกชนตระหนักในความรู้อันจ�ำกัดของตน
และเคารพในความรูข้ องผูอ้ น่ื การแสวงหาความรูจ้ งึ ด�ำเนิน
ไปบนพื้ น ฐานของการแบ่ ง ปั น เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ เ ดิ ม
เกิดความรู้ใหม่ หรือแม้กระทั่งช่วยกันหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เพราะรูด้ วี า่ ล�ำพังปัญญาความรูข้ องตนเอง
นัน้ ไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาทีซ่ บั ซ้อนได้ มีแต่เพียง
ปัญญารวมหมู่เท่านั้นจึงจะแก้ไขปัญหายากๆ ได้ส�ำเร็จ
คุณค่าใหม่นคี้ ลีค่ ลายออกมาเป็นรูปแบบความร่วมมือ
ของกลุม่ คนหรือฝูงชน (crowd) ทีส่ ร้างการเปลีย่ นแปลงจาก
พลังของคนเล็กคนน้อย ค�ำใหม่ๆ อย่างเช่น Crowdsourcing
ก็ดี Crowdfunding ก็ดี เป็นค�ำทีส่ อื่ ถึงพลังแห่งปัจเจกชน
วิกิพีเดีย ซึ่งเปิดตัวใช้งานเมื่อปี 2544 ก็ถือก�ำเนิดมา
ด้วยหลักคิดเดียวกันนี้ ซึ่งในเวลาเพียง 12 ปี ก็ติดอันดับ
เว็บไซต์ที่มีคนใช้งานมากที่สุดในโลกเป็นอันดับ 645
กรณีประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณน่าเป็นห่วง
ในเรือ่ งของเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต แต่กลับมีปรากฏการณ์
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อีกด้านที่เกิดขึ้นมาคู่ขนาน อาทิ การต่อสู้เพื่อข้อมูล
สารสนเทศที่ เ ปิ ด กว้ า งและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งเสรี
โดยองค์กรภาคประชาสังคม พลังของปัจเจกในฐานะ
พลเมืองเน็ต46 และการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้ผู้คนมา
ร่วมแบ่งปันความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและทดลองลงมือท�ำ
รูปธรรมดังกล่าวนี้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายวง
ออกไปอย่างกว้างขวางในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษแห่ง
การอ่านโดยเฉพาะพืน้ ทีท่ างสังคมทีเ่ น้น ‘ปัญญาของฝูงชน’
นั้น น่าจะเป็นแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ท่ีเผยโฉมให้เห็น
มากขึ้นในอนาคตอันใกล้

https://www.pexels.com/photo/e-book-e-reader-ebook-ereader-1475300/

โบกมือลาทศวรรษแห่งการอ่าน
เมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2552 ก่อนที่จะมี
การประกาศให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน
ผูค้ นทีท่ ำ� งานด้านส่งเสริมการอ่านจ�ำนวนกว่า 30 องค์กร
มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
จนเกิดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้งสิ้น 26 ข้อ47
แม้ว่าข้อเสนอเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังขาดฐานทางวิชาการ
รองรับความเป็นไปได้ทจี่ ะน�ำไปสูแ่ นวทางปฏิบตั ิ แต่กเ็ ป็น
แนวคิดที่ตกผลึกมาจากประสบการณ์ในการท�ำงานจริง
และน่าจะสามารถน�ำมาต่อยอดด้วยการก�ำหนดประเด็น
วิจัยได้ อย่างไรก็ตาม 10 ปีมานี้ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามี
การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอดังกล่าว
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าทศวรรษแห่งการอ่านด�ำเนินไป
ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและการแตกออกเป็น
สองขั้วทางความคิดของคนในสังคม อาจมีผู้เห็นแย้งว่า
สถานการณ์การเมืองไม่ควรเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การอ่าน แต่ความจริงแล้วจะมีใครปฏิเสธได้วา่ ในวงการสือ่
ส�ำนักพิมพ์ บรรณาธิการ นักแปล นักเขียน และนักอ่าน
ต่างก็ตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งนี้
กระนั้นก็ดี มีเรื่องน่าสนใจอื่นๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา อาทิ การกระจายตัวของเทศกาล
หนังสือไปยังเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด รวมถึงเทศกาล
หนังสือชื่อดังอย่าง Big Bad Wolf ที่เข้ามาจัดในไทย
เป็ น ครั้ ง แรก การเกิ ด ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ใ หม่ ที่ ผ ลิ ต ผลงาน
หลากหลายตอบโจทย์นักอ่านรุ่นใหม่ๆ และเกิดกองทุน
พัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึง่ มาจากการผลักดัน
โดยภาคประชาสังคม

แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ทฤษฎี
การเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา (Constructionism)
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)
ซึ่ ง เคยอยู ่ ใ นความสนใจจ� ำ กั ด เฉพาะคนกลุ ่ ม เล็ ก ๆ
แต่ เ ชื่ อ ได้ ว ่ า ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น รากฐานความคิ ด ที่ น� ำ มาสู ่
การสร้างสรรค์พนื้ ทีก่ ารอ่านและการเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ เช่น
Co-working Space, Learning Commons, Maker Space,
Fab Lab และอีกสารพัดชื่อที่ลงท้ายด้วย Lab ซึ่งเกิดขึ้น
มากมายในต่างประเทศมาก่อน เมื่อพื้นที่การเรียนรู้
ลักษณะนีแ้ พร่เข้ามาปรากฏตัวในสังคมไทยก็ได้นำ� เข้ามา
ทั้งรูปแบบและปรัชญาความคิดที่แฝงอยู่เบื้องหลังด้วย
อีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือเนื้อหาที่เรียกว่า  User
Generated Content (UGC) ซึง่ มีให้ได้อา่ นและดูกนั อย่าง
ละลานตาทางช่องทางออนไลน์ เกิดขึ้นมาจากแนวคิด
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Knowledge Creation)
ในระยะแรกอาจอยูใ่ นรูปของบล็อก (Blog) หรือเว็บบล็อก
แต่ทนั ทีทเี่ ทคโนโลยีและแพล็ตฟอร์มรองรับการผลิตและ
เผยแพร่เนื้อหาพัฒนามากขึ้น คนซึ่งเคยเป็นผู้บริโภค
ข้อมูลจึงแปรสภาพเป็นผู้ผลิต กลายเป็นผู้สร้างสรรค์
เพจใหม่ ๆ หลากหลายที่ มี ผู ้ ติ ด ตามนั บ หมื่ น นั บ แสน
เกิดอาชีพใหม่เช่น ยูทปู เบอร์ (Youtuber) หรือเพียงแค่ถา่ ย
คลิปวิดโี อแล้วแชร์ผา่ นโซเชียลมีเดีย ก็อาจกลายเป็นไวรัล
ที่มีผู้ชมนับล้านในเวลาอันรวดเร็ว
ในช่วงท้ายของทศวรรษแห่งการอ่าน ประเทศไทยก้าว
เข้าสูส่ งั คมทีม่ ผี ใู้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศจนติดอันดับโลก
จ�ำนวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตของไทยสูงเป็นล�ำดับที่ 16 ของโลก
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หรื อ ประมาณ 57 ล้ า นคน 48 และเป็ น ประเทศที่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตนานที่สุดในโลก เฉลี่ยถึงวันละ 9 ชั่วโมง
38 นาที โดยเป็นการใช้ผา่ นโทรศัพท์มอื ถือนานทีส่ ดุ ในโลก
เช่นกัน คือ 4 ชั่วโมง 56 นาทีต่อวัน อันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียและความนิยมรับชมวิดโี อ
ออนไลน์ ในแต่ละวันคนไทยใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย
3 ชั่วโมง 10 นาที นานเป็นอันดับ 4 ของโลก มีผู้นิยม
ใช้โซเชียลมีเดียมากถึง 51 ล้านคน โดยสามอันดับแรก
ได้ แ ก่ เฟซบุ ๊ ก ยู ทู บ ไลน์ ขณะที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ติดอันดับเมืองที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเป็นประจ�ำมากที่สุด
ในโลก คือประมาณ 22 ล้านคน49
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เปิดเผยผลส�ำรวจในปี 2560
ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความนิยมแพร่หลายของ
การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารประเภทสมาร์ทโฟน กล่าวคือ
มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 55.57 ล้านเครื่อง ในจ�ำนวนนี้เป็น
โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 72.3 ขณะที่มี
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 52.9 ของจ�ำนวนประชากรอายุ
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6 ปีขนึ้ ไป โดยเป็นการใช้ผา่ นสมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 93.7
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ส�ำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตปี 2561 พบว่าคนไทยนิยม
ใช้เฟซบุก๊ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และอืน่ ๆ สูงถึงวันละ
3 ชัว่ โมง 30 นาที การรับชมวิดโี อสตรีมมิง่ เช่น ยูทบู หรือ
ไลน์ทวี ี เฉลีย่ 2 ชัว่ โมง 35 นาทีตอ่ วัน การใช้แอพพลิเคชัน่
เพื่ อ การพู ด คุ ย เฉลี่ ย 2 ชั่ ว โมงต่ อ วั น การเล่ น เกม
ออนไลน์วันละ 1 ชั่วโมง 51 นาที การอ่านบทความหรือ
หนังสือออนไลน์ประมาณ 1 ชั่วโมง 31 นาทีต่อวัน50
แม้วา่ การอ่านจะใช้เวลานานน้อยกว่ากิจกรรมอืน่ แต่เป็น
กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้นมากเป็น
อันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
โดยสรุป เมื่อสิ้นสุดทศวรรษแห่งการอ่าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจ� ำ วั น การอ่ า นผ่ า นหน้ า จอกลายเป็ น เรื่ อ งปกติ
พฤติกรรมการอ่านและการเรียนรูข้ องคนไทยได้เปลีย่ นไป
แล้วจากสิบปีก่อนอย่างไม่มีวันหวนกลับ
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เหตุการณสําคัญ ทศวรรษแหงการอาน 2552 - 2561
ครม.เห็นชอบใหการสงเสริม
การอานเปนวาระแหงชาติและ
กําหนดใหปพ.ศ. 2552-2561
เปนทศวรรษแหงการอาน

2552
กระทรวงศึกษาธิการริเริ่มแนวคิดหองสมุด 3 ดี คือ
หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษดี

“สัปดาหหนังสือและการเรียนรู
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1”
เทศกาลจําหนายหนังสือ
ขนาดใหญที่จัดขึ้นนอกกรุงเทพฯ
เปนงานแรก

"อุคบี" (Ookbee) แอพพลิเคชั่น
รานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแหงแรก
ของไทย เปดใหบริการ

2553
แผนงานสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน ภายใตการสนับสนุน
ของ สสส. เริ่มโครงการ "นครการอาน" โดยดําเนินงาน
ตอเนื่องตั้งแตป 2553-2560 ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด

Turnover

Amazon ผูข ายหนังสือรายใหญของโลก ประกาศวายอดขาย
อีบคุ แซงหนายอดขายหนังสือกระดาษเปนครัง้ แรก
เกิดเครือขายหองสมุดมนุษยในประเทศไทย
(Thailand Human Library Network)

Bangkok
Read
for Life

กรุงเทพมหานครจัดแคมเปญ “Bangkok Read for Life”
ผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงการอาน
และการเรียนรู ตั้งเปาหมายสูการเปนเมืองหนังสือโลก
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2554
รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับ 515) พ.ศ. 2554 ยกเวนภาษีเงินไดใหแกบุคคล
ธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่บริจาคเงิน
ใหแกสถานศึกษาเพื่อใชในการจัดซื้อหนังสือและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

2555
กศน. จัดทําโครงการ "บานหนังสืออัจฉริยะ"
เพื่อใหเปนหองสมุดประชาชนประจําหมูบาน

กระทรวงไอซีทเี ริม่ ตนโครงการ ICT Free WiFi เพือ่ ใหคน
สามารถเขาถึง WiFi ทัว่ ประเทศ

TK Park จัดทํา TK App สื่อสงเสริม
การอานในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ใชงาน
ไดทงั้ แบบออนไลนและออฟไลน

สํานักหอสมุดเบญญาลัย หรือ BENYALAI eLibrary
เปดใหบริการหนังสือออนไลนแกผูที่มีความบกพรอง
ทางการมองเห็น

เกิดราน Too Fast to Sleep
ซึ่งเปนคาเฟสําหรับอานหนังสือ
รานแรกเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง

2556
กรุงเทพฯ ไดรับเลือกเปนเมืองหนังสือโลก
(Bangkok World Book Capital 2013)
จากองคการยูเนสโก

เครือขายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก จัดงาน
เทศกาลสัปดาหรานหนังสืออิสระแหงชาติ ครั้งที่ 1

3G

4G

องคกรภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ในจังหวัดเชียงใหม ริเริ่มโครงการ "เชียงใหมอา น"

เปดประมูลใบอนุญาตใหบริการ 3G (และตามมาดวย
การประมูล 4G ในป 2558) เปนการพัฒนาโครงขายไอที
ที่พลิกโฉมใหการคนควาหาความรูและขอมูลสารสนเทศ
เกิดขึ้นไดสะดวกรวดเร็วอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
นานมีบุคสเปดตัวรานหนังสือ
"แวนแกว" รานหนังสือเฉพาะเด็ก
และเยาวชนแหงแรกที่สุขุมวิท 31
สื่อใหม (new media) หรือ Digital Platform Media
เริ่มปรากฏตัวและแพรหลาย

กําเนิดรานหนังสือออนไลน Readery

2557

C.A.M.P. พื้นที่การอาน
รูปแบบใหมที่ไมใชหองสมุด
เปดใหบริการครั้งแรกที่
จังหวัดเชียงใหม
TK Park รวมกับภาคีสงเสริม
การอาน จัดทําโครงการ
Read Thailand
"อานเถิด...เด็กไทย
อานถวายเจาฟานักอาน"
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2558
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช
กระทรวงศึกษาธิการเริ่มนโยบาย
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”

TK
Public
Online
Library

คณะรัฐมนตรีดา นสังคมแตงตัง้ คณะกรรมการบูรณาการ
ดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู

TK Park เปดตัว TK Public Online Library
หองสมุดประชาชนออนไลนเต็มรูปแบบแหงแรก

2559
กอตั้ง ดรุณบรรณาลัย หองสมุด
หนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัย
แหงแรกของไทย

CLOSED

นิตยสารหลายฉบับปดตัว เชน สกุลไทย บางกอก
รายสัปดาห ภาพยนตรบันเทิง อิมเมจ
พลอยแกมเพชร

"ศูนยไอซีทีชุมชน" ไดรับการพัฒนายกระดับเปน
"ศูนยดิจิทัลชุมชน"
TCDC พัฒนา “TCDC COMMONS”
พืน้ ทีก่ ารอานและการเรียนรู เนน
สงเสริมความคิดสรางสรรคเปดตัว
แหงแรกที่ ‘Ideo Q จุฬาฯ-สามยาน’

106

เปนปที่มีเว็บไซตขาวสารออนไลนผุดขึ้นจํานวนมาก
และตอเนื่องไปจนถึงปถัดไปเชน The MATTER,
a day ออนไลน, The Momentum, GM Live,
the101.world, The Standard, The Cloud

สํานักพิมพหมึกจีนยุติการพิมพการตูน
ผูหญิงหรือ "การตนู ตาหวาน" และ
ทยอยเลหลังการตนู เกาในสต็อก
จนกระทั่งปดรานหมึกจีนในป 2560
B2S เริ่มปรับปรุงรานหนังสือให
กลายเปนพื้นที่สรางแรงบันดาลใจ
ผานการอาน โดยเปด Think Space
สาขาแรกที่ศูนยการคาเซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสตวิลล

2560

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปดใหบริการ
TK Park จัดทํา TK Podcast พอดแคสตทมี่ เี นือ้ หาวาดวย
การอาน การเรียนรู การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู
ครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการบูรณาการดานพิพธิ ภัณฑ
และแหลงเรียนรู ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทําแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรม
การอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย พ.ศ.2560-2564

CLOSED
CLOSED

รานหนังสือดอกหญา สาขาสยามสแควร
ซึง่ เปดมา 29 ป ปดกิจการ

นิตยสารหลายฉบับที่วางแผงมายาวนาน ทยอยปดตัวลง
ในปนี้ เชน ขวัญเรือน ดิฉนั คูส รางคูส ม เนชัน่ สุดสัปดาห

เริ่มตนใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579

CLOSED

ปริน๊ ซบคุ สโตร รานหนังสือชื่อดังของ
จังหวัดขอนแกนซึ่งเปดมานานกวา
30 ป ปดกิจการ
หอสมุดแหงชาติเปดใหบริการหองสมุดไรหนังสือ
หรือ NLT Smart Library

Ookbee จับมือ Ozcademe เปดตัว Secret Owl
แพลตฟอรมสําหรับพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

รานหนังสือ SE-ED เชนรานหนังสือขนาดใหญของไทย
ประสบภาวะขาดทุนเปนปแรก

2561
CLOSED

นิตยสาร Student weekly ปดตัว
หนังสือและอีบุค เปนสินคาที่
ผูซื้อสามารถนําคาใชจาย
มาหักลดหยอนภาษีได
ตามมาตรการ ‘ชอปชวยชาติ’
ของรัฐบาล
กศน.จัดแขงขันพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการอาน
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ย่อโลกการเรียนรู้ไว้ ในมือคุณ
เข้าถึงองค์ความรู้จากสุดยอด E-book ของทีเคพาร์ค
เพียงแค่สแกน QR Code ก็ได้หนังสือดีมาอ่าน คิด ถกเถียง และอ้างอิง

รวมมิตร คิด เรื่อง การเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล และประสบการณ์ ภาคปฏิ บัติจ ากคนยุ ค
อนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิทัล

เต็มสิบ รวบรวมปรากฏการณ์การอ่านและการเรียนรู้
ของสังคมไทยในรอบ 10 ปี พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านและการเรียนรู้ของ
คนไทย

คิดทันโลก (CD Edition) ท้าทายกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
อนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่เรื่อง
การจัดการพื้นที่

คิดทันโลก (2nd Edition) ท้าทายกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
อนาคตห้องสมุดและการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ปรับปรุง
และเพิ่มเติมเนื้อหาจากการพิมพ์ครั้งแรก

โหล สารพั น เรื่ อ งราว หลากหลายความคิ ด ว่ า ด้ ว ย
การเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้ และนวัตกรรมห้องสมุด
จุ ด ประกายสู ่ ก ารลงมื อ เปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาพื้ น ที่
การเรียนรู้ในสังคมไทย

กล่ อ ง ก้ า วออกจากกรอบคิ ด เดิ ม ของห้ อ งสมุ ด และ
แหล่งเรียนรู้ สู่ขอบฟ้าใหม่ของโลกการเรียนรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ และประสบการณ์จาก
การลงมือท�ำ

เข็ม ผลส�ำรวจการอ่านประชากรปี 2561 ประมวลข้อมูล
ข้อสังเกต และปรากฏการณ์ส�ำคัญ พร้อมบทวิเคราะห์
ในรอบ 10 ปี สืบเนื่องจากทศวรรษแห่งการอ่าน พ.ศ.
2552-2561

