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 KNOWLEDGE 
 ECONOMY

ความรู้สู่โอกาส
Knowledge Economy เป็นคำที่หลายคนคงเคยได้ยินมาตั้งแต่  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนด 
หนึ่งในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไว้ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ 

คนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
ซึ่งมุ่งเน้นสู่การพัฒนาสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจความรู้  

ความรู้จะนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ที่นี่

_

3
_

_

3
_



แม้ว่าจะมกีารกล่าวถึง Knowledge 
Economy มานานแล้ว แต่ยังไม่มกีาร
อธิบายให้เห็นภาพท่ีชัดเจนของค�าน้ี
มากนัก ค�าว่า Knowledge Economy 
มกีารแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย 
อาทิ เศรษฐกิจฐานความรู้ เศรษฐกิจ
แห่งองค์ความรู้ และเศรษฐกิจแห่ง 
การเรียนรู ้   The Knowledge by 
O K M D  ฉบับนี้ขอใช ้ ค� าแปลว ่ า  
เศรษฐกิจความรู้ ที่อธิบายถึงการน�า
ความรู้มาใช้ในการสร้างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และสงัคมซึง่เป็น
นโยบายท่ีรัฐบาลควรให้ความส�าคัญ 
ต่อไปในอนาคต

ในสมัยหนึ่งเราคุ ้นเคยกับค�าว่า 

เส้นทางจากเศรษฐกิจยุคเก่า 
สู่เศรษฐกิจยุคใหม่

โลกาภิวัตน์  หรอืแนวโน้มของเศรษฐกิจ
ท่ีเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน และ 
ต ่อมาเราได ้ ยินค�าว ่า เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บ่อยขึ้น จนในปัจจุบันเรา
ก�าลงัเข้าสูย่คุเศรษฐกิจดจิทิลั ท้ังหมด
ทีก่ล่าวมาน้ี มปัีจจยัขบัเคลือ่นทีส่�าคญั
คือ “องค์ความรู้” ยุคโลกาภิวัตน์ที่ 
ความรูไ้ร้พรมแดนท่ีเราสามารถเรยีนรู้ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ได้ทกุที ่ทกุเวลา ดงัท่ี Peter Drucker  
ได้กล่าวไว้ว่า ในยุคน้ีจะไม่มีความรู้
เฉพาะท้องถ่ินอีกต่อไป ขณะเดียวกัน 
ความรูก็้ท�าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 
เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของสินค้าและ
บริการในตลาดโลก น่ันคือ เราก�าลัง 

เข้าสูแ่นวทางการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย
การใช้ความรูห้รอืมนัสมองของคนเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อน ซึ่งท�าให้เราต้อง
ท�าความเข้าใจกับเศรษฐกิจความรู้ ท่ี
ก� า ลั ง มี บ ท บ า ท ส� า คั ญ ใ น ฐ า น ะ
เศรษฐกิจยุคใหม่

หากพิจารณาเส้นทางการพัฒนา
เศรษฐกิจในแต ่ละ ยุคจะพบว ่ า  
มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ 
แตกต่างกันออกไปตามยุคสมยั ในเชงิ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต 
ดั้งเดิมท่ีก่อให้เกิดผลิตภาพการผลิต
ของสินค้าและบริการ ประกอบด้วย 
ท่ีดนิ ทุน และแรงงาน ในช่วงแรกจะต้อง
พ่ึงพาปัจจยัการผลติทีจ่บัต้องได้ หรอืท่ี
เรียกว่าเป็นทุนธรรมชาติ ได้แก่ ท่ีดิน 
แรงงาน และทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมอียู่ 
เช่น พืชผล ป่าไม้ แร่ เป็นต้น เราจะ 
เห็นได้จากสถิติการส่งออกสินค้าใน
อดตีส่วนใหญ่น่าจะเป็นสินค้าทีเ่กิดจาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืสนิค้าเกษตรที่
ใช้ทรัพยากรที่ดินและแรงงานเป็น
ส�าคญั ต่อมาก็เปลีย่นมาใช้ทรพัยากรท่ี
ใช้ทุนทางกายภาพ เช่น เครื่องจักร 
ท่ี ยังไม ่ซับซ ้อนมากและแรงงาน 
เป็นปัจจัยการผลิต ซึ่งสินค้าส่งออก 
ส�าคญัยุคน้ัน เช่น ส่ิงทอ เครือ่งนุ่งห่ม  
ที่เรียกว่าเป็นกลุ ่มอุตสาหกรรมเบา 
หรืออุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น  
ยุคน้ีถือเป็นเศรษฐกิจยุคเก่า ท่ีปัจจัย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากปัจจัย 
ทางกายภาพ

เมือ่ระบบเศรษฐกิจมคีวามยุ่งยาก
และซบัซ้อนข้ึน จ�านวนคูค้่าและคูแ่ข่ง
มากขึ้น การผลิตสินค้าและบริการใน 
รูปแบบเดิมๆ จึงต้องมีการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่ ท่ีใช้ทุนส�าคญัในการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ คอืทนุมนุษย์ อนั
ได้แก่ทุนทางปัญญา และทุนทาง

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัย 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยมีความรู้เป็นกลไกสำ คัญ

ผลิตภัณฑ์น้ำ มะพร้าวพร้อมดื่ม 
แบรนด์ “Coco Easy” รางวัล
การออกแบบเชิงนวัตกรรม
ประจำ ปี 2557 จากสำ นักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
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เศรษฐกิจ+ความรู้ = การใช้ความรู้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรม โดยท้ังหมดต้องอาศัยการ
ขบัเคลือ่นด้วยการวิจยัและพัฒนาการใช้
นวัตกรรม และการใช ้ความคิด
สร้างสรรค์ ซึง่เป็นการใช้ความรูเ้ป็นตวั
ขบัเคลือ่นท้ังสิน้ 

จากท่ีกล่าวข้างต้นว่าเราก�าลังอยู่
ในยุคเศรษฐกิจใหม่ท่ีต้องอาศยัความรู้
เป็นปัจจยัในการขับเคลือ่น หรอืทีเ่รยีก
ว่าเศรษฐกิจความรู ้ซึง่ประกอบด้วยค�า 
2 ค�า คือ เศรษฐกิจ กับ ความรู ้เมือ่พูด
ถึงค�าว่าเศรษฐกิจ จะนกึถึงสิง่ทีก่่อให้
เกิดรายได้ สิง่ท่ีเกีย่วข้องกับการท�ามา
หากิน หรือปากท้องของคน ขณะที ่

เมื่อพูดถึงความรู้ จะนึกถึงสมองหรือ 
สติปัญญา ท่ีเกิดจากการเรียนรู ้ค�าว่า
เศรษฐกิจน้ันสามารถวดัค่าได้ เช่น การวัด
อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ ซึง่
หมายถงึมลูค่าของสนิค้าและบรกิารที่
ผลิตข้ึนในประเทศว่ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
มากน้อยเท่าไร อย่างไรในแต่ละปี  
แต่การวัดองค์ความรู ้เป็นสิง่ทีท่�าได้ยาก 
หากไม่นับการเรียนรู ้ ท่ี วัดจากผล 
การสอบในระบบการศึกษาท่ีเป ็น
ทางการแล้ว การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ การใช้ชวิีต และสมองที่
ติดตัวมา รวมท้ังความคิดสร้างสรรค์

ของแต่ละคนอาจจะวัดเป็นรูปธรรม 
ได้ยาก โดยเราเรียกองค์ความรู้ท่ีเกิด
จากปัญญาว่า “ทรพัย์สนิทางปัญญา” 
และเมื่อน�าทรัพย์สินทางปัญญาไป
สร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในสินค้า
และบริการของประเทศ ซึ่ ง เป ็น 
การน�าความรู ้ไปก่อให้เกิดรายได้ 
อย ่างเป ็นรูปธรรม และเกิดเป ็น  
“เศรษฐกิจความรู”้ ท่่ีมนีวัตกรรมและ
ความคดิสร้างสรรค์เป็นกลไกส�าคญั

หุ่นยนต์ดินสอ หุ่นยนต์ตัวแรก
ของไทยที่ใช้เพื่อการพาณิชย์  
ภายใต้การสนับสนุนของ
สำ นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
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ภายใต้บริบทใหม่ที่เศรษฐกิจไทย
เติบโตเฉลี่ยเพียง 3% ต่อปี ค�าถามคือ 
ในเมื่อวันน้ีจ�านวนประชากรไม่เติบโต 
จากการคาดการณ์ของ UN ในอีก 
ไมถึ่ง 100  ปี  ข้างหน้า จ�านวนประชากร
ไทยจะเร่ิมลดลง จนเหลือแค่ 42 ล้าน
คนในปี พ.ศ. 2643 ประเทศไทยจะก้าว
เดินไปข้างหน้าได้อย่างไรกัน?

หากวินจิฉัยสาเหตทุีป่ระเทศไทยมี
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดลง 
ส่วนหนึง่เป็นเพราะประเทศไทยพ่ึงพา
ต่างประเทศในระดับสูงมาก โดย
สัดส่วนการส่งออกของไทยมากกว่า 
50% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ เมือ่เศรษฐกิจของประเทศคูค้่า 

ศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือให้สามารถ
สร้างนวัตกรรม การวิจัย และการ
พัฒนาทีจ่ะเคลือ่นไปสูก่ารสร้างมลูค่า
เพ่ิมให้กับสินค้าและบริการอันจะน�า
ไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศ

หากศึกษาบทเรียนจากประเทศที่
เคยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซาที่สามารถพัฒนามาสู่ประเทศ 
ที่มีรายได้ต่อหัวสูงในอันดับต้นๆ ของ
โลกอย่างเช่น ฟินแลนด์ สวีเดน และ
สิงคโปร์ จะพบว่าทั้ง 3 ประเทศเหล่านี้
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจความรู้
ผ ่ านการพัฒนาทุนมนุษย ์ ท้ั งสิ้ น  
โดยโมเดลของฟินแลนด์และสวีเดน

ชะลอตัว การส่งออกของไทยไปยัง
ประเทศคูค้่าก็ลดลงด้วย และส่งผลต่อ
อตัราการเตบิโตของเศรษฐกิจไทย ดงันัน้ 
การท่ีประเทศไทยจะยังยืนอยู่ได้ใน
ตลาดโลกก็ต้องหันมาทบทวนจุดอ่อน
ที่มีอยู่ และจุดอ่อนที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง
ของประเทศไทยคือ ประสิทธิภาพ
แรงงานที่กระทบขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทยโดยตรง การท่ี
แรงงานมีประสิทธิภาพต�่าส่งผลต่อ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการ หรือการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ ทางออกของประเทศไทยใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานจึงหนี 
ไม่พ้นการต้องเร่งสร้างและพัฒนา

THAILAND

ประเทศไทย 
ในยคุอตุสาหกรรมหนกั

THAILAND

ประเทศไทย 
ในยคุเกษตรกรรม

THAILAND

ประเทศไทย 
ในยคุอตุสาหกรรมเบา
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เน้นการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม ขณะทีส่งิคโปร์ให้
ความส�าคัญอย่างมากกับการปฏิรูป
การศึกษาและมุ ่งเน ้นให ้ประเทศ
สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา 
หรอืเรยีกว่า Brain Center ซึง่สิง่ส�าคญั
ที่ได้จากประสบการณ์ของ 3 ประเทศ
นี้ คือ นโยบายรัฐบาลท่ีมุ ่งเน้นการ
ลงทุนในทุนมนุษย์ ท่ีให้ความส�าคัญ
กับการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ซึ่ง
หากหาความสัมพันธ ์ของความรู ้ 
ทีส่ะท้อนจากดชันเีศรษฐกิจความรูโ้ดย 
ธนาคารโลกท่ีจดัท�าข้ึนในปี พ.ศ. 2556 
กับรายได้ต่อหัวในปีเดียวกัน จะเห็น 
อ้างอิง: Asian Development Bank (2016), United Nations Population Division (2015), สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2557)

ได้ว่าประเทศท่ีมดีชันีเศรษฐกิจความรู้
อยู ่ในระดับสูงจะมีรายได้ต่อหัวสูง 
แปลว ่าการเติบโตของเศรษฐกิจ 
ขึ้นอยู่กับการน�าความรู้ไปขับเคล่ือน
เศรษฐกิจนั่นเอง

นโยบายรัฐบาลท่ีจะขับเคล่ือน
ประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีท่ีมา
จากการพัฒนาองค์ความรู ้และการ
เรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลา
ของการพัฒนาประเทศ ตามท่ีได ้
มีการให้นิยามว่าประเทศไทย 1.0  
คือประเทศไทยในยุคเกษตรกรรม
ประเทศไทย 2.0 คอืประเทศไทยในยุค
อตุสาหกรรมเบา ประเทศไทย 3.0 คอื 

ประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรมหนัก 
และประเทศไทย 4.0 คือประเทศไทย
ในยุคท่ีใช้นวัตกรรม ในแต่ละยุคทีเ่กิด
การพัฒนาจะมีปัจจัยส�าคัญคือ องค์
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและการใช้
นวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงทุกยุค 
จุดเน้นหลักของประเทศไทย 4.0 จึง
ต้องการขบัเคลือ่นคนไทยด้วยนวัตกรรม 
ซึง่หากพูดถึงนวตักรรม ปัจจยัขับเคลือ่น 
ส�าคัญที่จะไปสู่การสร้างนวัตกรรมคือ 
“ความรู”้ หรอืสมองและสตปัิญญาของ
คนท่ีต้องมีความคิดผ่านกระบวนการ
เรียนรู้อย่างครบถ้วน

THAILAND

ประเทศไทย 
ในยคุทีใ่ช้นวตักรรม
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การจะน�าความรูไ้ปต่อยอดเพ่ือให้
เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ยกระดับศักยภาพคนให้พัฒนา เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประ เทศได ้ ในระยะยาวนั้ น 
กระบวนการเรียนรู้จะต้องเกิดข้ึนจาก
การจดัการข้อมลูทีม่อียู่อย่างมหาศาล 
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดย
องค์ประกอบของการเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่ส�าคัญคือ

• เป็นสงัคมทีม่กีารรวบรวมข้อมลู  
จัดระเบียบ และใช้ข้อมูลจากทั้งท่ี 
มกีารจดัเก็บและไม่มกีารจดัเกบ็ให้ได้
มากท่ีสุดจากแหล่งต่างๆ ท้ังในและ
นอกองค์กร

• เป ็นสังคมที่มีการวิ เคราะห ์ 

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต้องอาศัยการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยบทบาท
รัฐควรครอบคลุมตั้ งแต ่การผลิต เผยแพร ่  
และต่อยอดองค์ความรู้ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและ 
รูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
แรงงานและสรรค์สร้างนวตักรรมใหม่ๆ ทีใ่ช้ขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจไทย

KNOWLEDGE 
MANAGEMENT

ข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
ชดัเจนข้ึน และแพร่กระจายได้มากข้ึน

• เป็นสังคมท่ีมีการจัดการข้อมูล
และเครื่องมือที่เคลื่อนที่ได้ ด้วยระบบ 
งานที่ท�างานอยู ่บนอุปกรณ์พกพา   
เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพ่ือให้
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเรว็ และเป็น
ปัจจบุนั

• เป็นสังคมที่มีข้อมูลชัดเจนขึ้น
ด้วยระบบดิจิทัลที่อธิบายได้ครบถ้วน
มากข้ึน ส่งเสริมการสร้างความคิด
ใหม่ๆ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ 
และข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถน�ามา
ใช้ประโยชน์ได้จริงมากขึ้น ข้อมูล 
ทีถู่กจดัเก็บ วิเคราะห์ และกระจายไป
ได้รวดเร็วกว่าเดิม มีความเเม่นย�า 

ครบถ้วน มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
แบบฉบัพลนัมากขึน้

ในปี พ.ศ. 2549 ธนาคารโลกได้เสนอ 
กรอบแนวคดิเก่ียวกบัเศรษฐกิจความรู ้
ไว้ว่า เศรษฐกิจความรู้เป็นเศรษฐกิจ 
ที่ใช้ความรู้ในการสร้าง เผยแพร่ และ
น�าความรูไ้ปใช้เพ่ือส่งเสรมิการพัฒนา
เศรษฐกิจ จุดเปลี่ยนผ่านที่ประสบ
ความส�าเร็จในการก้าวสู ่เศรษฐกิจ
ความรู้มีองค์ประกอบท่ีเปรียบเสมือน
เสาหลักอยู่ 4 เสาส�าคัญ ได้แก่

• นโยบายการจัดสรรทรัพยากร
• การยกระดับแรงงาน
• ประสิทธิผลของระบบนวัตกรรม
•  โครงสร ้าง พ้ืนฐานท่ีทันสมัย 

และเพียงพอ 

การจัดการความรู้ 
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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จากเสาหลักทั้ง 4 เสาน้ีจะเห็น 
ว ่าภาครัฐหรือนโยบายสาธารณะ 
ที่ รั ฐควรจะต ้ องด� า เนินการ เ พ่ือ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ 
และการมุ่งสู่เป้าประสงค์ในการเป็น
ประเทศท่ีเข ้าสู ่ เศรษฐกิจความรู ้  
ที่ส�าคัญ คือ

• ส่งเสรมิให้เกิดการบริหารจดัการ
องค์ความรู้  

• เ พ่ิมช ่องทางในการ เข ้ า ถึ ง 
องค์ความรูใ้ห้กับคนทกุระดบั ทุกพ้ืนที่
อย่างทั่วถึง

• กระตุ ้ นให ้ เ กิดการต ่อยอด 
องค์ความรู้ท่ีสามารถน�าไปขยายผล 

สู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้
• ส่งเสริมให้เกิดการน�างานวิจัย

และพัฒนา และนวัตกรรมไปสร้างรายได้ 
เชิงพาณิชย์

• สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครอืข่าย 
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง สั ง ค ม 
การเรียนรู้

นโยบายการจัดสรร
ทรัพยากร

โครงสร้างพื้นฐานที่ 
ทนัสมยัและเพยีงพอ

การยกระดับ
แรงงาน

ประสิทธิผลของ
ระบบนวัตกรรม

อ้างอิงจาก: World Bank (2005)

เพื่ อกระ ตุ ้ น ให ้ เ กิด 
การสร้างสรรรค์ที่มี
ประสิทธภิาพ การใช้และ 
เผยแพร่องค์ความรู ้
ทีม่อียูเ่พือ่ให้เกดิความ
คิด ในการต ่อยอด 
องค์ความรู ้ออกไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ

ทีม่ทัีกษะและมกีารศกึษา 
เพื่ อ ใ ห ้ ส าม ารถ ใช ้ 
ทักษะ ใ นก ารสร ้ า ง 
หรือใช้ความรู ้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

หน่วยธรุกิจ ศนูย์วิจยั 
มหาวทิยาลัย ทีป่รกึษา 
แล ะองค ์ ก รต ่ า งๆ  
ที่ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า 
องค์ความรู ้สู ่ระดับ
โลก และใช้ความรู้นั้น
ตามความต ้องการ
ของท้องถิ่น

ที่สามารถเอื้อต่อการ
สื่อสาร การเผยแพร่ 
และกระบวนการพฒันา
ข้อมลูข่าวสารและความรู้
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การขับเคลื่อน “เศรษฐกิจความรู้” ท่ีใช้ประโยชน์จาก 
ทนุมนษุย์ หรอืพูดง่าย  ๆคือสมองของคนในการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญา แทนการใช้ปัจจัยการผลิตทาง
กายภาพอย่างทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืสดัส่วนของทุน
ต่อแรงงาน เปรยีบเสมอืนการวางรากฐานด้านคนอนัเป็นจดุอ่อน 
ของประเทศ ประเทศพัฒนาแล้วอย่างไต้หวันและเกาหลใีต้ 
ล้วนแต่เป็นเศรษฐกิจความรูท่ี้ส�าเรจ็ในการพลกิโฉมจากการ
พ่ึงพาอตุสาหกรรมเบาทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น ไปสูอ่ตุสาหกรรมหนัก 
ทีใ่ช้ทกัษะความรูส้งูด้วยการลงทนุ ธนาคารโลกได้วิเคราะห์
ตัง้แต่หลังวิกฤตต้มย�ากุ้งว่า ไทยอ่อนแอเรือ่งเศรษฐกิจความรู้ 
โดยเฉพาะทักษะและความสามารถทางเทคโนโลยี แต่เมือ่ 
เวลาล่วงเลยมา 20 ปี เราท�าอะไรกันอยู่? น่าจะถึงเวลาอกีคร้ัง 
ทีภ่าครฐัต้องกลบัมาทบทวนการก�าหนดบทบาทในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ 

CAPITAL RETHINK
ทบทวนต้นทุนประเทศไทย

เศรษฐกิจ 
ความรู้

การเพิ่มมูลค่า 
ด้วยความคิด 
สร้างสรรค์

คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น

ขบัเคล่ือนสู่เศรษฐกิจความรูอ้ย่างจริงจงัและเป็นรปูธรรมเสยีที
นโยบายอย่างเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

และเศรษฐกิจสีเขียว ล้วนเป็นวิธีการที่มุ ่งให้ประเทศ 
กลับมาเติบโตอย่างมีคุณภาพและก้าวพ้น “กับดักรายได้ 
ปานกลาง” ท่ีพ่ึงพาทุนมนุษย์เป็นส�าคญั และหาก “เสาเขม็” 
นี้ไม่แข็งแรง คงยากนักที่เศรษฐกิจและสังคมไทยจะ 
ก้าวไปในทิศทางที่ก�าหนดไว้ ในทางกลับกัน เศรษฐกิจ 
ความรู้เองก็มีความหมายกว้างกว่าการยกระดับเทคโนโลยี 
เพราะครอบคลมุการเพ่ิมมลูค่าด้วยวิธีการหรอืเคร่ืองมอือืน่ๆ 
เช่น การน�าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้เพื่อ (1) พัฒนาสินค้า
หรอืบรกิารใหม่ๆ (2) ผลิตสินค้าหรอืบรกิารเดมิด้วยวธีิใหม่ 
ท่ีเพ่ิมผลิตภาพ จากข้อ (1) และ (2) ชีวิตของท้ังผู้บริโภค 
และคนท�างานย่อมเปลี่ยนแปลงไปหรือกล่าวได ้ว ่า  
คนเป็นกลไกหลกัของการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจความรู้
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ดชันเีศรษฐกจิความรู้ของประเทศในกลุม่อาเซยีน 

KEI: Knowledge Economy Index 
 • Economy Incentive Regime 
 • Innovation 
 • Education and Human Resource 
 • ICT

SINGAPORE

GDP PER CAPITA

KEI:

$ 52,841

8.24
 MALAYSIA

GDP PER CAPITA

KEI:

$ 9,766

6.06

THAILAND

GDP PER CAPITA

KEI:

$ 5,816

5.44

 PHILIPPINES

GDP PER CAPITA

KEI:

$ 2,899

4.25

 INDONESIA

GDP PER CAPITA

KEI:

$ 3,347

3.23

VIETNAM

GDP PER CAPITA

KEI:

$ 2,111

3.02

อ้างอิงจาก: World Bank (2015)
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ประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  
และการจัดกระบวนการเรียนรู ้แก่ประชาชนในประเทศ 
อย่างทั่วถึง เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์ให ้พร ้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 
สงัคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างย่ังยืน  

การเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาของประเทศ

ในรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้ระดับชาติท่ีทันสมัยและ 
ให้บริการได้สอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนใน 
ยุคดจิทิลัทีข้่อมลูข่าวสารและความรูใ้หม่ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลา  
เพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีเรยีนรูส้าธารณะทีส่ามารถจดับรกิารแก่กลุม่
เป้าหมายต่าง  ๆได้อย่างท่ัวถึง กว้างขวางและ สามารถสนองตอบ 
บริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้ทันท่วงทีและ  
4 ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจความรูค้อื

การพัฒนาทุนมนุษย์  
ให้มศีกัยภาพสงูผ่านกระบวนการเรยีนรู้ 
ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ใน
หรือนอกระบบอย่างสมดุล ทั้งที่เป็น

ศาสตร์และศิลป์ 

การสร้างและพัฒนา 
ระบบนวัตกรรม

ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
การเชือ่มโยงองค์ความรูแ้ละนวตักรรม 

กับภาคการผลิต และการพฒันา 
ความร่วมมือของคลัสเตอร์ 

อตุสาหกรรมและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

การสร้างสรรค์ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 ให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาให้กับผู้ประกอบการ  

ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญา การใช้นโยบายการแข่งขัน 
การอ�นวยความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งทุน และการใช้มาตรการภาษี 

ที่จูงใจและเป็นธรรม 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทัง้โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ อาทิ  
ระบบเครอืข่ายดจิทิลั ระบบคมนาคมขนส่ง 
และโครงสร้างพื้นฐานทางการเรียนรู้

ซึ่งได้แก่ พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ 
พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และบ่มเพาะ พื้นที่ในการแสดงออก 
ซึ่งศักยภาพและผลงาน รวมถึงพื้นที่

พบปะระหว่างผู้สร้างสรรค์  
ผู้ประกอบการ และผู้ลงทุน

NATIONAL KNOWLEDGE PARK 
อุทยานการเรียนรู้ระดับชาติ

Liverpool Knowledge Quarter

การพัฒนาเศรษฐกิจความรู้ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่เป็นกลไก 
ในการยกระดับเศรษฐกิจให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ 

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน

รัฐบาลหลายๆ ประเทศได้สนับสนุนการรวมกลุ ่ม 
ขององค์ประกอบเศรษฐกิจความรู ้อย ่างจริงจัง เช ่น  
Liverpool Knowledge Quarter, Dubai Knowledge Village  
หรือ Knowledge Economy Institute ที่สะท้อนให้เห็นว่า 
การเชือ่มองค์ประกอบของเศรษฐกิจความรูใ้ห้เป็นคลสัเตอร์  

หรือเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาครัฐ   
และภาคประชาชนนั้นส�าคัญต่อบริบทของไทยในการสร้าง
อุทยานการเรียนรู้ระดับชาติ เพ่ือผลักดันไปสู่เป้าหมาย 
ของเศรษฐกิจความรูไ้ด้อย่างเป็นรปูธรรม
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เส้นทางธุรกิจอาหารของเชฟชาวสเปน Ferran Adrià เริม่ขึน้ 
ในปี พ.ศ. 2523 ด้วยการเป็นพนักงานล้างจานที่โรงแรม 
Playafels ในเมอืง Castelldefels และพัฒนาความสามารถ
อย่างต่อเนือ่งจนกลายมาเป็นผูช่้วยหวัหน้าเชฟประจ�าโรงแรม
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับอาหารสแปนิชแบบ
ดัง้เดมิให้อย่างหมดเปลอืก  Ferran Adrià แสดงฝีมอืในฐานะ
เชฟอย่างเตม็ตวัครัง้แรกเมือ่อายุ 19 ปี เพราะถูกเกณฑ์เข้า
กองทัพและได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีพ่อครัว หลังปลด
ประจ�าการ เริม่ต้นอาชพีในเส้นทางสายอาหารด้วยการเป็น
ลกูมอืในครวัทีร้่าน El Bulli และอกี 18 เดอืนต่อมาก็พัฒนา
ความสามารถจนกลายเป็นหัวหน้าเชฟ 

จุดเปล่ียนส�าคัญของชีวิต Ferran Adrià เกิดขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2537 เมื่อมีการขายหุ้นร้านอาหาร 20% ให้กบั  
Miquel Horta นกัธุรกิจจากกลุม่ Nenuco ซึง่เป็นกลุม่ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ในสเปน โดยน�าเงนิทุนประมาณ 28 ล้านบาทไป
ขยายร้าน ซึง่การได้ Horta มาเป็นหุ้นส่วนช่วยให้ร้านเตบิโต
อย่างก้าวกระโดดและขยายฐานลกูค้าไปยังกลุม่นกัธุรกิจและ
นักการเมืองซึ่งช่วยให้คนทั่วโลกรู้จักกับความสามารถที่
สร้างสรรค์และน่าท่ึงผ่านอาหารเมนท่ีูให้บรกิารใน El Bulli ซึง่ 
Ferran Adrià และทีมน�าความรูด้้าน Molecular Gastronomy 

ความส� เร็จทางอาชีพของ Ferran Adrià ได้รับการยืนยันในฐานะหัวหน้าเชฟ 
และเจ้าของ El Bulli ซึ่งเป็นภัตตาคารระดับร้านมิชลิน 3 ดาวและเป็นร้านอาหาร 
อันดับ 1 จากร้านอาหารที่ดีที่สุด 50 ร้านทั่วโลกในปีพ.ศ. 2545 และติดอันดับ

อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ป ีแต่สิ่งที่ท� ให้เขาได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกไม่ได้มาจาก
การสร้างสรรค์อาหาร แต่เป็นการเสิร์ฟความรู้ให้กับผู้คน 

DELICACY 
KNOWLEDGE 

มาพัฒนาและสร ้ า งสรรค ์ อาหารภายใต ้แ น ว คิ ด  
Deconstructive คอืการน�าอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมท้ังหลายมา 
ปรับเปลี่ยนซึ่งแก่นแท้โดยธรรมชาติของอาหารจะยังคงอยู ่
แต่ลกูค้าจะรูส้กึได้ถึงอณุหภมู ิรสชาต ิและรสสมัผสัท่ีต่างไป
ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีสร้างความตื่นตะลึงและความพึงพอใจ 
ให้ลกูค้าอย่างมาก แต่ El Bulli เป็นร้านอาหารท่ีไม่ใช่อยาก 
ใช้บริการตอนไหนก็ไปได้เพราะเปิดให้บริการแค่ 6 เดือน 
ต่อปีคือต้ังแต่กลางเดือนมิถุนายน-กลางเดือนธันวาคม  
ส่วนช่วงเวลาทีปิ่ดให้บรกิาร 6 เดอืนน้ัน ทีมงานต้องไปเตรยีม
อาหารส�าหรบัเวิร์คชอ็ปประจ�าปีที่ชื่อว่า El Bulli Taller  
ท่ีเมืองบาร์เซโลน่า  

แม้ธุรกิจอาหารจะน�าความส�าเรจ็มาให้อย่างท่วมท้นแต่
ก็พ่วงความกดดันมหาศาลจากการแข่งขันอย่างดุเดือด
สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ความสนุกสนานในการคิดค้น 
ส่ิงใหม่ๆ ลดทอนลง ในท่ีสุด Ferran Adrià ตัดสินใจปิด 
ให้บรกิารร้านอาหารอย่างถาวรในปี พ.ศ. 2554 และเปิดตัวใหม่ 
ในฐานะ “ศนูย์บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์” ซึง่น�าแนวคดิ 
และประสบการณ์ท่ีเก็บเก่ียวมาตลอดชวีติการเป็นเชฟและ 
ผูบ้รหิารทีป่ระสบความส�าเรจ็มาเสร์ิฟความรูใ้ห้ผูค้นต่อไป



โลกก�ลังก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที ่4 ส่งผลให้ 
การพัฒนาประเทศเป็นไปแบบก้าวกระโดดเกิดผลกระทบ 
ต่อวิถีการด�เนินชีวิตของคนอย่างกว้างขวางแบบที ่
ไม่เคยปรากฏมาก่อน การเตรียมความพร้อมส�หรับ 
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ส่วนหนึ่งคือการน�กระบวนการ 
ค้นคว้าวจิยัขัน้สงู การกระตุน้ให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม รวมถึงการน�เอาองค์ความรู ้ที่มีอยู  ่
ในตัวคน (Tacit Knowledge) ในสาขาต่างๆ มาส่งต่อ
ให้กบัประชาชน เพือ่น�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลจงึเป็นผูม้บีทบาท
ส�าคญัในการส่งเสรมิการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม
ต่างๆ โดยจะต้องช่วยขจดัอปุสรรคใน
การเข้าถึงองค์ความรูใ้หม่ๆ ทัง้ในและ
นอกประเทศ ผ่านการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี
สามารถดงึดดูกิจกรรมสร้างสรรค์และการ 
ต่อยอดองค์ความรู ้การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านการส่ือสารสารสนเทศ การ
พัฒนาต่อยอดทุนทางความรู้ การลด
ช่องว่างทางการเรียนรู้ของประชาชน 
ในประเทศ และการพัฒนาระบบ 
กฎหมายที่ เอื้อต ่อการพัฒนาและ 
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เผยแพร่องค์ความรู้ในวงกว้าง 
การสร้างสิ่งแวดล้อมของเมืองให้

เป็นเมอืงสร้างสรรค์ เพ่ือช่วยให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างเต็มที่ 
จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่หลายๆ 
ประเทศเลอืกใช้โดยเน้นการเข้าถึงและ
การแลกเปลี่ยนความรู ้และพัฒนา
ทกัษะทีจ่�าเป็น เพ่ือยกระดบัศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ดงัในตวัอย่างของประเทศ
สิงคโปร์ ที่ให้ความส�าคัญกับการวาง
นโยบายที่เอื้อต่อการติดต่อสื่อสาร 

สร้างความร่วมมอืเพ่ือการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้  และดึงดูดผู ้เชี่ยวชาญและ 
ผู ้ที่มีความสามารถ ให ้เข ้ามาใช ้ 
ประเทศสิงคโปร์เป็นฐานในการพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมและด�าเนินธุรกิจ 
ซึง่น�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นประเทศให้เป็น
ศนูย์รวมองค์ความรู ้ และการยกระดบั
มหาวิทยาลยัให้เป็นศนูย์ความเป็นเลศิ
ในด้านการวิจยัพัฒนา รวมถึงการสร้าง 
ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยี  
ซึ่งช่วยผลักดันประเทศสิงคโปร์ไปสู่ 
การเป ็นศูนย ์กลางของนวัตกรรม  
ในภูมภิาคเอเชยี  

เขตอิงเกอ (Yingge) ทางตอน
เหนือของประเทศไต้หวัน เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่างของการพัฒนาเมืองแห่งการ
สร้างสรรค์เพ่ือตอบโจทย์การฟ้ืนฟูและ
การพัฒนาธุรกิจ เมื่อสถานการณ์การ
แข่งขันของโลกเปลี่ยนแปลงไป โดย
การน�าองค์ความรู้ วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
และความคดิสร้างสรรค์ มาผสมผสาน
กันให้เกดิมลูค่าเพ่ิมและสร้างความรบัรู้ 
เ พ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
โดยรวม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและการปรับตัวของธุรกิจใน
การน�าเอานวตักรรมและเทคโนโลยีมา

Yingge Aesthetics Hall

พิพิธภัณฑ์เซรามิกอิงเกอเดิมใช้ชื่อว่า  
Taipei County Yingko Ceramics Museum  
ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 เมืองไทเปได้เปลี่ยนสถานะ 
เป็นเขตเทศบาลพิเศษ พิพิธภัณฑ์จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ 
เป็น New Taipei City Yingge Ceramics Museum
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ประยุกต์ใช้ เมืองอิงเกอเดิมเป็นชุมชน
ทีม่ชีือ่เสยีงในการผลิตเครือ่งป้ันดนิเผา 
มากว่า 200 ปี จนในช่วงปี พ.ศ. 2538 
ที่ธุรกิจเคร่ืองปั้นดินเผาชะลอตัวและ
ประสบกับปัญหาการย้ายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนต�่ากว่า 
ปัญหาดงักล่าวได้น�าไปสูค่วามร่วมมอื
ระหว่างภาครฐั สถาบนัการศึกษา และ
ภาคเอกชนในการด�าเนินโครงการและ
มาตรการต่างๆ อาทิ การจัดงาน  
Yingge Ceramics Festivals ในทุกปี 
ซึ่งเป็นที่รวมตัวของศิลปินและผู้สนใจ
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นพ้ืนที่แลก
เปลี่ยนเรียนรู้และน�าเสนอนวัตกรรม
และผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ของศิลปิน 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีศูนย์กลาง 
อยู่ที่พิพิธภัณฑ์และเชื่อมต่อกับย่าน 
ธุรกิจและสตดูโิอทีก่ระจายอยู่โดยรอบ 
โดยใช ้ แนวคิดกา ร พัฒน า เ มื อ ง 
และการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมๆ กัน 
ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือในและ 
ระหว่างประเทศ ระหว่างผูป้ระกอบการ 
นกัวิชาการ และศิลปิน ในการต่อยอด
องค์ความรู ้ พัฒนาทกัษะ และพัฒนา
ธุรกิจ โดยมกีารน�าเอาเทคโนโลยี เทคนคิ 
การออกแบบ และวัตถุดิบแบบใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีม ี
ประสทิธิภาพ มรีปูแบบและคณุสมบัติ

ตรงตามความต้องการของตลาด 
ส�าหรับส่วนของการพัฒนาเมืองน้ัน  
จะเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสทิธิภาพ การรกัษาศลิปวัฒนธรรม 

และการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดย 
มีการพัฒนาเมืองอย่างมีแบบแผน 
และให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือยกระดับ
คณุภาพชวีติของคนในชมุชนเป็นส�าคญั

เมื่อพิจารณากรณีศึกษาของเมือง 
อิงเกอ จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ของจังหวัดล�าปาง ท่ีเป็น
แหล่งผลติเครือ่งเคลอืบดนิเผาคณุภาพ
ท่ีมชีือ่เสียงของประเทศไทยมากว่า 50 ปี 
ด้วยความได้เปรียบด้านภูมปัิญญาพ้ืนถ่ิน 
แรงงานฝีมือ และการค้นพบแหล่ง
ดินขาวซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าคัญในการ
ผลิตเซรามกิ แม้จะมกีารรวมตวักันเป็น
เครือข่ายอุตสาหกรรมเซรามิกย่อยๆ 
เพ่ือประโยชน์ในด้านการตลาด การ
ออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
แต่ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย
ต่างๆ ยังคงจ�ากัดวง และขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต้นน�้า 

Yingge Riverside Park 

Yingge Ceramics Museum 

Yingge Ceramics Museum 
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Photo Credit: www.rtaiwanr.com, www.upload.wikimedia.org, www.facebook.com/YCMuseum, www.lampangcity.go.th, www.1000milesjourney.com, www.flickr.com/photos/ashishlin

ไปด้วยการศึกษาวิจัยและกิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย เป็นพ้ืนทีท่ี่เอือ้
ต่อการคดินอกกรอบและการค้นหาตวัตน 
และท่ีส�าคัญเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ
สมยัใหม่ทีเ่ตม็ไปด้วยโอกาส แต่สิง่เหล่านี้ 
จะเกิดข้ึนไม่ได้หากขาดวิสัยทัศน์ท่ี
ชดัเจนร่วมกันระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน 
และประชาชนซึง่ต้องเห็นความส�าคญั
ของการร่วมคิดร่วมท�าและการมส่ีวนร่วม
ในกระบวนการตัง้แต่ต้นจนจบ เพ่ือยก
ระดับความสามารถในการแข่งขันเชิง
เปรยีบเทยีบ (Comparative Advantage) 
ของประเทศ โดยเฉพาะในวันท่ีโลก 
ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
ด้วยก้าวย่างท่ีรวดเรว็และรนุแรงอย่าง 
ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

กลางน�้า และปลายน�้า รวมถึงความ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุน 
และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ดงัน้ัน  
การสร้างความร่วมมือและร่วมใจของ 
ทกุภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน 
ในการร่วมคดิ ร่วมพัฒนา และร่วมหา
ทางออกอย่างย่ังยืน จงึเป็นปัจจยัส�าคญั 
ในการยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิก
และเมืองล�าปางให้เป็นเมืองแห่งการ
สร้างสรรค์ โดยมุง่เน้นการน�าองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิด
สร้างสรรค์มาเป็นเครือ่งมอืในการเพ่ิม
คณุค่าผลติภณัฑ์ และสร้างเมอืงล�าปาง
ให้มชีวิีต โดยการเตมิเตม็กิจกรรมและ
พ้ืนที่เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างสรรค์นวตักรรม ซึง่จะน�าไปสูก่าร

ยกระดบัอตุสาหกรรมเซรามกิ การสร้าง
เอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี และการพัฒนา
ต่อยอดภูมปัิญญาท้องถ่ิน ให้เป็นท่ีรบัรู้
ของคนในวงกว้างท้ังในและต่างประเทศ  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้
ว่าการพัฒนาเมอืงสร้างสรรค์ นอกจาก
จะมคีวามจ�าเป็นต่อการพัฒนาเผยแพร่
องค์ความรู้ การสร้างสรรค์นวตักรรม และ
การส่งเสรมิทกัษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 ในฐานะพ้ืนท่ีแห่งการแลกเปล่ียน
เรยีนรูแ้ล้ว ยังเป็นส่วนประกอบส�าคญัใน
การยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชน 
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศอกีด้วย การสร้างเมอืง
ที่สามารถดึงดูดคนท่ีมีความสามารถ 
เป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ท่ีเต็ม 

เมืองล� ปาง แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาของไทย 
ด้วยการพัฒนาจากภูมิปัญญาพื้นถิ่น จนเกิดเป็น 
ชามตราไก่งานเซรามิกท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์
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สภาวการณ์ปัจจุบันท�าให้การ 
ท�ามาหากินยากล�าบากยิง่ข้ึนเน่ืองจาก
บริบทหลายอย่างเปลีย่นแปลงไปมาก 
เช่น ความรู ้เรื่องการค้าขายของคน
สมัยก่อนไม่สามารถน�ามาใช้ได้ใน
ระบบตลาดปัจจุบัน ท�าให ้ทุกคน
พยายามมองหาตัวช่วยเพ่ือก้าวข้าม
อุปสรรคและความยากล�าบากซึ่ ง 
ความรู ้ เ ป ็ นตั ว เลื อกส� าคัญ ท่ี 
หลายพื้นท่ีน�ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา 
ที่ก�าลังเผชิญอยู่

ศูนย์ความรู้กินได้ โดยส�านักงาน
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ 
(องค์การมหาชน) ได้รับการพัฒนาขึ้น
เ พ่ือช ่วยให ้คนไทยในแต่ละพ้ืนท่ี
สามารถท�ามาหากินโดยน�า “ความรู้ 

ท่ีสอดคล้องกับยุคสมัย” มาผนวก 
เข้ากับ “สินทรัพย์ท้องถ่ิน” ซึ่งเป็น 
ต้นทุนของแต่ละพื้นที่ เช่น ภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม และวัตถุดิบต่างๆ  
น�ามาพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการ 
ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคล ้องกับบริบทของท ้อง ถ่ิน 
ได้อย่างแนบเนียนและมีเอกลักษณ์ 
โดยน�ากระบวนการจัดการความรู ้ 
(Knowledge Management Process) 
มาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้าง  
สิ่งอ�านวยความสะดวกให้แต่ละพ้ืนที่
ใน 3 รูปแบบ คือ 1) แหล่งเรียนรู  ้
เ พ่ือการท�ามาหากิน ในรูปแบบ  
ศูนย์ความรู้กินได้ 2) องค์ความรู้เพื่อ 
การท�ามาหากินซึง่หลาย พ้ืนท่ีนิยมเรยีกว่า 

กล่องความรูกิ้นได้ และ 3) นักจดัการ
ความรู ้ซึง่เป็นคนของแต่ละ ท้องถ่ินท่ี
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจ�าเป็น
หลายด้านเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
และพัฒนาความรู้เพ่ือการประกอบ
อาชพีท่ีเหมาะสม ส�าหรบัคนในท้องถ่ิน
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล

ปัจจุบัน ศูนย์ความรู้กินได้ท�างาน
ร ่วมกับเครือข ่ายในหลายจังหวัด  
เช ่น เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน  
อบุลราชธานี  มกุดาหาร และสมทุรสาคร  
ใ ห ้ บ ริ ก า ร ค ว า ม รู ้ ท� า ม า ห า กิ น 
หลากหลายอาชีพเพื่อให ้คนไทย 
น�าไปพัฒนา คุณภาพชีวิตและสร้าง
รายได ้ ให ้ กับตนเองและท ้อง ถ่ิน 
อย่างยั่งยืน 

การทำ�มาหากนิของพวกเราคนไทำยเมือ่ก่อน 
จะดูเรียบง่ายกว่าทำุกวันนี้ เราแค่อาศัย
ธรรมชาติ แรงงานและสติปัญญาทำี่ได้รับ
การถ่ายทำอดจากบรรพบรุุษมาทำ�มาหากนิ
เลีย้งครอบครวัและสร้างรายได้กส็ามารถ 
มีชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย
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 HUMAN CAPITAL 

 INFRASTRUCTURE  
ประเทศไทยควรวางรากฐานทางปัญญาของสังคมไทย ด้วยการสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ท้ังในด้านการยกระดับความรู้
และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่างๆ การก�าหนดกฎ
ระเบียบให้เอ้ือต่อการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา การชี้น�าเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายส�าหรับอนาคต ฯลฯ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของคนไทย
และต่อยอดไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์
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สมองของมนษุย์เป็นทรพัยากรท่ีมค่ีา 
สามารถพัฒนาองค ์ความรู ้ และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างไม่มีขีด
จ�ากัด และหากเราสามารถดูแลและ
จัดการเรียนรู ้ให้แก่ประชาชนอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้สมองได้เกิดการ
พัฒนาอย่างเตม็ศกัยภาพเหมาะสมกับ
ช่วงวยั ให้ทกุคนสามารถค้นพบความ
ชอบความถนัดและสามารถพัฒนา
ตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสม ก็จะ
ช ่วยให ้ประเทศโดยรวมสามารถ 
ขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ด ้วยเหตุ น้ี  ในช่วงเวลา 10 ปี ที่ 
ผ่านมา นกัวิชาการด้านการเรยีนรูแ้ละ 
นกัประสาทวิทยาจ�านวนมากจงึหนัมา
ให้ความส�าคญักับการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือ
พัฒนาสมองและทักษะทีเ่หมาะสมกับ
โครงสร้างและการท�างานของสมองของ

BBL มิติใหม่ 
แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์

การกระตุ้นให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเห็นความจำ�เป็นของการแสวงหาความรู้  
พัฒนาทักษะ และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา จำะท�ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือแม้กระทั่งให้ 
สามารถด�เนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข

คนในแต่ละช่วงวัย หรือที่เราเรียกว่า 
การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการพัฒนาสมอง 
(Brain-Based Learning หรือ BBL)

ตามหลักการทางประสาทวิทยา 
สมองของเด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการ
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กสามารถ
พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดหากได้รับ
การดแูลอย่างเหมาะสม โดยเมือ่เข้าสู่
ช่วงวัยรุ่น เซลล์สมองจะถูกจดัเรียงตวั 
ให้มรีะเบยีบมากขึน้ และส่วนท่ีไม่ถูก 
ใช้งานจะค่อยๆ ถูกริดทอน (Pruning) 
ออกไป ดังน้ันการปลูกฝังให้เด็กมี
พัฒนาการและทักษะในทุกๆ ด้าน
อย ่ า งสมดุลจึ ง เป ็ นสิ่ ง ท่ี จ� า เป ็ น 
ไม่ว ่าจะเป็นทักษะด้านการเรียนรู ้ 
ทักษะด้านร่างกาย ทักษะในการอยู่
ร ่วมกับผู ้อื่นในสังคม และทักษะ 
ด้านอารมณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น 

พ้ืนฐานที่ ส� าคัญส�าหรับ เด็กและ 
เยาวชนในการค ้นพบตนเองและ 
พัฒนาต่อยอดการเรียนรู ้และความ
เชีย่วชาญไปตลอดชวีติ โดยเมือ่มนุษย์
เรามอีายุเกินกว่า 20 ปี เซลล์สมองจะ
ค่อยๆ ลดลง ดังน้ันการพัฒนาสมอง 
ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ จงึเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น
ที่ต้องได้รับการสนับสนุน แม้จะเข้าสู ่
วัยผูใ้หญ่แล้วก็ตาม 

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู ้ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึง
ความจ�าเป็นดังกล่าว จงึด�าเนินการศกึษา 
และพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้ในการ
จดัการเรยีนรูต้ามหลกัการพัฒนาสมอง 
(BBL) ซึง่ประกอบด้วยหลักการส�าคญั 
6 ประการ ท่ีสามารถน�าไปปรับใช้ 
ในการจดัการเรยีนรูข้องคนในทกุช่วงวัย 
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หลักการ BBL

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก ่
เด็กเล็ก วัยรุ ่น คนวัยท�างาน และ 
ผู้สูงวัย ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้าน
โครงสร้างและระบบการท�างาน อาทิ  
ในเด็กเล็ก สมองส่วนเหตุผลมีการ
พัฒนาช ้ากว ่าสมองส ่วนอารมณ ์ 
การเตรียมความพร้อมด้านอารมณ ์
เพ่ือให้เกิดความสนุกและมีความสุข  
จึงมีความส�าคัญทั้งก่อนและระหว่าง
กิจกรรมการเรยีนรู้ 

ส ่วนในกรณีของวัยรุ ่น สมอง 
ส่วนอารมณ์มีการเจริญเติบโตเต็มท่ี  
ในขณะท่ีสมองส่วนเหตผุลอยู่ระหว่าง
การพัฒนา รวมถึงปัจจยัท่ีมผีลกระทบ

ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น
ฮอร์โมน กลุ่มเพ่ือน และส่ิงเร้าอื่นๆ 
ท�าให้วัยรุ ่นชอบความท้าทายและ
ต้องการการยอมรับจากกลุ ่มเพ่ือน  
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี ผู ้จัดการเรียนรู ้และ 
ผูป้กครองจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ
เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู ้และ 
การเลีย้งดไูด้อย่างเหมาะสม 

ดงัท่ีได้กล่าวไว้ตอนต้นว่า ทรัพยากร
มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 
สงูสดุ เพราะการสร้างสรรค์นวตักรรม
และความเจริญอย่างไม่มีขีดจ�ากัด  
ล้วนเกิดจากสมองมนุษย์ ซึ่งแตกต่าง
จากทรัพยากรธรรมชาติ เงิน ทุน 

เครื่องจักร และแรงงาน ที่มีแต่จะ 
ร่อยหรอลงไปทุกขณะ ดงันัน้การพัฒนา
สมองให้สามารถเติบโตและเรียนรู ้
ได ้อย่างสมวัย ให้เป ็นคนรุ ่นใหม่ 
ท่ีมคีวามรู้เท่าทัน สามารถเรียนรู ้ปรบัตวั 
และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการยกระดับ
คุณภาพพลเมืองของประเทศใน 
ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองการปกครอง  
เพ่ือมุ ่งพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู ่ 
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมความรู ้
ในท่ีสดุ

สมองต้องการ 
ทั้งอาหารกาย 
และอาหารใจำ

สมองเรียนรู้ด้วย
ความเข้าใจำ
มากกว่าการ

ท่องจำ�

สมองเรียนรู้และ
จำดจำ�ได้ดีเมื่อ
สมองส่วน
อารมณ์เปิด

สมองสามารถ
เรียนรู้ได้ทั้งแบบ
ตั้งใจำและไม่ตั้งใจำ

สมองเรียนรู้จำาก
ของจำริงไปหา 
สัญลักษณ์

สมองเรียนรู้ 
ได้ดีผ่านประสาท

สัมผัสทั้ง 5

1 2 3 4 5 6
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ความรู ้ ใหม ่ๆ  มากมายนอก
ห้องเรียน ท�าให้ผู้คนในยุคนี้แสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัลมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ย่ิงท�าให้
ผู ้คนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแทบ
ตลอดเวลา โลกดจิทัิลจงึเป็นส่วนหนึง่
ของการเรยีนรูใ้นปัจจบุนั

ความรู้ในทุกวันน้ีมีมากมายและ
แสวงหาได้ง่ายขึน้ การเรียนรู้ในยุคน้ีจงึ
ไม่ใช่การเรียนเพ่ือท่องจ�า แต่เป็นเรียน
เพ่ือรู ้และรู้เพ่ือน�าไปใช้ต่อได้ สถาบนั
การศึกษาหลายแห่งจึงมีการปรับ
หลกัสตูรและวิธีการสอนท่ีเน้นไปท่ีการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง มีการบูรณาการ
สาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน 

ผู ้คนมองหารูปแบบการเรียนรู  ้
ท่ียืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้เรียนได้รวดเร็ว เลือก
เรียนสิ่งท่ีตนเองสนใจได้ทันที ระบบ
การเรยีนรูท้างออนไลน์เข้ามามบีทบาท
มากขึ้นท่ีท�าให้สามารถเลือกเรียนรู้ได้
ตามทีต่นเองสนใจ ภายใต้เวลา สถานท่ี 
ตามท่ีตนเองสะดวก

แนวโน้มกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรง 
กับวิถีชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงหลายมิติ  
เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิทัลที่ท�ให้เรา 
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จากปลายนิ้ว เปิดโลกแห่งการเรียนรู ้ทุกที่ทุกเวลา คนรุ ่นใหม ่
ที่ก�ลังก้าวเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานปัจจุบันมีพฤติกรรมและความคิดแตกต่างจาก 
คนรุ่นก่อน ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ การท�งานและ 
การใช้ชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก

โลกแห่งการเรียนรู้ 
ไร้พรมแดน

พฤติกรรมการเรียนรู ้
ของคนเปล่ียนไป

ระบบการศึกษา 
ต้องปรับตัว

ความนิยมการเรียนรู้นอกระบบ 
มีมากขึ้น

ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนา
ทางด้านดิจิทัล สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการปรับ
หลกัสตูรและวิธีการสอนท่ีเน้นการเรยีนรูใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ 
สามารถประยุกต์ใช้ได้จรงิ ความนยิมการเรยีนรูน้อกระบบมี
มากขึ้น ผู้คนมองหารูปแบบการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่น สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้รวดเร็ว นอกจากน้ี  

ยังเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์และ
รองรับการใช ้งานอย่างเหมาะสมของคนแต่ละกลุ ่ม 
อาทิ  เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนั คนในยุคน้ีจ�าเป็นต้องปรบัตวั
และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู ่ เสมอ ท้ังในแง ่
การท�างานและใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ครูอาจารย์  
ผู้ประกอบการ ฯลฯ  



_

23
_

ผลส�รวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ (OKMD, 2014) 

ยุคนี้ เป ็ น ยุคแห ่ งการ พัฒนา
นวัตกรรมการเรยีนรูใ้หม่ๆ ให้สามารถ
ตอบโจทย์และรองรับการใช้งานอย่าง
เหมาะสม เอือ้ให้คนทุกวัยเข้าถึงข้อมลู
ได้โดยสะดวก อาทิ เว็บไซต์ แอปพลเิคชนั 
คลปิวิดโีอ E-book ฯลฯ ข้อมลูมากมาย
เหล่านีจ้�าเป็นต้องมรีะบบจดัการข้อมลู
ทีม่ปีระสทิธิภาพ รวมทัง้ผูเ้รยีนก็ต้องมี
ทกัษะคดักรอง แยกแยะ และเลอืกใช้
ให้เหมาะสม

ปัจจุบันภาคธุรกิจได ้ เข ้ามามี
บทบาทในการร่วมพัฒนาคน พัฒนา
บคุลากรของตน อาทิ การเปิดสถาบนั
การเรยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะให้ตรงกบั
ความต้องการของธุรกิจ เน้นการเรยีนรู้
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ท�าให้ผู้เรียนมี
โอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้กับรูปแบบ
การท�างานจริง 

คนในยุคน้ีจ�าเป็นต้องปรบัตวัและ
พัฒนาศกัยภาพของตนเองอยู่เสมอ ทัง้
ในแง่การท�างานและใช้ชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นภาคธุรกิจ ครอูาจารย์ ผูป้ระกอบการ 
ฯลฯ เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดอย่างรวดเร็วในยุคนี้

การเกิดนวัตกรรม 
การเรียนรู้ใหม่ๆ

รูปแบบการเรียนรู้ที่คนรุ่นใหม่สนใจ

ภาคธุรกิจและเอกชน 
ร่วมพัฒนา

การปรับตัว 
ของแต่ละสายอาชีพ

51%

17%

23%

8%

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
(จากการอ่านหนงัสือ/อนิเทอร์เนต็ 

/เรียนออนไลน์)  
สนใจ workshop 

กับผู้เชี่ยวชาญ  

สนใจการลงเรียน 
กับสถาบันการศึกษา/ 
สถาบันการฝึกอบรม 

สนใจการเรียนรู ้
จากการทำ�งาน 

(On the Job Training)
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เมื่ออาณาจักรของความรู้นั้นกว้างไกลไม่สิ้นสุด  
เราจึงไม่ควรหยุดเติมความรู้ รวมทั้งแสวงหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ  
ที่จะมากระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์ให้เคลื่อนไหวอยู่เสมอ

สิ่งเติมพลังสมอง

2 ปีท่ีผ่านมา Bodyweight หรือ 
การออกก�าลังกายโดยใช้น�้าหนักของ
ร่างกายท�าหน้าท่ีแทนอุปกรณ์ต่างๆ  
ได้รบัความนยิมอย่างมาก ในสหรฐัอเมรกิา 
เองหนักลับมานิยมการเต้นร�าแบบง่ายๆ 
โดยเฉพาะการเต้นซมุบ้า (Zumba)  ซึง่
เป็นการเต้นแอโรบกิสไตล์ละตนิ ผสม
ผสานการระบ�าหน้าท้อง และการเต้น
ฮิพฮอพ นอกจากจะท�าให้ร่างกาย 
แข็งแรงแล้วยังสร้างความสนุกสนาน

Health Back to Basic

 

ท�าความรู ้จักกับแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจดิจิทัลแบบเจาะลึก เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการก้าวเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่แค่เพียงส�าหรับ
นโยบายระดับประเทศเท่านั้น แต่
แนวคิดน้ีก�าลงัส่งผลไปกับทุกธุรกิจทัง้
ขนาดเล็ก ขนาดย่อม แม้จะเป็นการ
ท�านายปรากฏการณ์เก่ียวกับรูปแบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต แต่ความน่าสนใจคือหนังสือ
เล่มน้ีถูกเขียนข้ึนเมื่อปี  พ.ศ. 2538  
โดยเมื่อระยะเวลาผ่านมากว่า 20 ปี 
พบว่าสมมติฐานของผู้เขียนใกล้เคียง 
กับความจริงในปัจจุบันน้ี  เหมาะ
ส�าหรับผู ้ ท่ีต ้องการท�าความเข้าใจ 
เรื่องเศรษฐกิจดิจิ ทัลในทุกระดับ 
www.dontapscott.com

หนงัสือ  
The Digital Economy

ด้วยจังหวะเพลงเร้าใจ ท�าให ้
คนส ่วนใหญ่มีความสุขกับ 
การออกก� าลั งกายมากขึ้ น  
ที่ส�าคัญคือช่วยกระตุ ้นระบบ 
เผาผลาญ โดยเผาผลาญไขมนั
ได้มากถึง 300-1,000 กิโลแคลอรี
ต่อชั่วโมง อีกท้ังช่วยเพ่ิมความ
ยืดหยุ ่นและกระชับสัดส ่วน
ร่างกายอกีด้วย
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CUEME Underwear
ในโลกของอนิเทอร์เนต็ทีทุ่กสิง่ล้วนเป็นได้ นับตัง้แต่สมาร์ทวอช  (Smart Watch) 

สมาร์ทชส์ู (Smart Shoes) หรอืแม้กระทัง่สมาร์ทไบค์ (Smart Bike) ซึง่สามารถ 
สัง่การได้จากสมาร์ทโฟนเพียงเครือ่งเดยีว ล่าสดุ CUEME คอื สมาร์ทอนัเดอร์แวร์  
(Smart Underwear) หรอืชดุชัน้ในสัน่ได้ 1 ใน 10 ของ Innovations for Asian 
Citysumers  จาก Trendwatching.com โดยสัง่ผ่านแอปพลเิคชนัในสมาร์ทโฟน  
เป็นอปุกรณ์บ�าบดัทางการแพทย์ส�าหรับคูรั่กท่ีอยู่ห่างกนัไกลกัน ซึง่ขณะนีไ้ด้เริม่
ผลติและจ�าหน่ายในราคาชดุละ 1,900 บาท ผ่านแคมเปญ Taobao Crowdfunding 

 
 นิตยสารราย 3 เดอืน จากเมอืงเมลเบร์ิน 
ออสเตรเลีย มีเนื้อหาเก่ียวกับผู ้คน 
ในแวดวงการออกแบบเว็บไซต์และ 
การพัฒนาแอปพลเิคชนั ว่าด้วยเรือ่งราว 
เชิงลึกของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ท�างานกับ
อินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีนี้ใน 
การสร้างสรรค์ธุรกิจให้ประสบความ
ส�าเรจ็ พาไปส�ารวจข้ันตอน กระบวนการใน 
การท�างานของเว็บไซต์ชือ่ดงั ทีม่าทีไ่ปของ 
แอปพลเิคชนัสดุฮติ หรอืนวัตกรรมใหม่ๆ 
ผ่านบทสัมภาษณ์สุดเข้มข้น ไปจนถึง
การถ่ายทอดเรื่องราวจากเจ้าของ
ประสบการณ์โดยตรง สอดคล้องกับ 
ชื่อของนิตยสาร เพราะ Offscreen  
น่ันก็คือเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนือหน้าจอ  
นอกเขตแดนของโลกดิจิทัลน่ันเอง 
นอกจากนี้ยังเป็นนิตยสารท่ีเลือกใช้
กระดาษรีไซเคิล 100% เพ่ือเป็น 
ส่วนหนึง่ในการรกัษาสิง่แวดล้อมและ
สร้างความย่ังยืนให้กับโลกใบนีอ้กีด้วย
www.offscreenmag.com

นติยสาร Offscreen

หน่ึงในพอดแคสต์จาก Radiolab ที่บอกเล่าเนื้อหาที่น่าสนใจ 
เข้าใจยากให้เห็นภาพได้อย่างชดัเจน ด�าเนินรายการโดย Jad Abumrad 
และทีมงาน ท่ีร่วมกันออกแบบการน�าเสนอด้วยการเลือกใช้ท้ังเสียงพูด 
เสียงเพลง และเสียงสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวิทยาศาสตร์
หมวดต่างๆ เพ่ือให้ส่ือสารได้อย่างเข้าใจภายใน 30 นาที โดยมีหัวข้อ 
ที่น่าสนใจท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ที่ส่งกล้องขึ้นไป 
บนฟ้าเพ่ือลดอตัราการเกิดอาชญากรรมในเมอืง หรืออธิบายเรือ่งจดุตดั
ระหว่างชีวภาพกับวิศวกรรม จึงเป็นหนึ่งในพอดแคสต์ท่ีมีทั้งความเป็น
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และความเป็นมนุษย์ท่ีคุม้ค่าต่อการฟังอย่างแน่นอน 
www.radiolab.org/series/podcasts

Podcast Radiolab
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Learning Forward’s 2016
Vancouver, Canada

	 เทศกาลท่ีบรรดานักออกแบบ	ช่างฝีมอื	ศลิปิน	
นักเรียน	นักศกึษา	ผู้ประกอบการ	กลุ่มธุรกิจและ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมอืงเชยีงใหม่	 ได้ร่วม
กันจัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษในทุกปี	 เพ่ือน�าเสนอ
นวัตกรรมด้านงานออกแบบหรอืโปรเจก็ต์ใหม่ๆ	ท่ี
น่าสนใจ	 ตลอดจนเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการสนทนา
แลกเปลีย่นมมุมองและความรูด้้านการออกแบบ	
โดยมีนักออกแบบจากภูมิภาคอื่นๆ	 ทั้ งใน 
และต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันประสบการณ	์ 
จัดแสดงผลงาน	 และขยายช ่องทางธุรกิจ
สร้างสรรค์ไปพร้อมกัน
www.tcdc.or.th

	 การจัดการประชุมประจ�าปีส�าหรับ
นักการศึกษา	 ครูผู้สอน	 รวมทั้งผู้น�า
สถานศกึษาท่ัวโลก	ซึง่ปีนีจ้ดัข้ึนทีเ่มอืง
แวนคูเวอร์	 ประเทศแคนาดา	 โดย
ภายในงานได้มีการเชิญนักการศึกษา
ชื่อดังผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่ งโดดเด ่นใน 

Chiang Mai  
Design Week 2016 (CMDW) 
Chiang Mai, Thailand

การเรียนการสอนแต่ละด้านมาร่วม 
พูดคุยและบรรยายความรู ้ต ่างๆ	
นอกจากน้ันยังมีการร่วมกันค้นหา
แนวทางแก ้ไขป ัญหาที่ค รู ผู ้สอน 
ต้องเผชญิในรูปแบบต่างๆ	ท้ังท่ีเกิดขึน้
ภายในห้องเรียน	 โรงเรียน	 รวมท้ัง 

ในชีวิตประจ�าวัน	 การประชุมครั้งนี	้ 
จะเน้นการค้นหากลยุทธ์ที่ทรงพลัง 
รวมท้ังนโยบาย	 เพ่ือช่วยสร้างผู ้น�า 
ท่ีทรงประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา
ทั่วโลก	
www.learningforwardconference.org
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นอกจากเดก็ไทยจะเรยีนหนกั	โดย
นกัเรยีนชัน้ประถมใช้เวลาในห้องเรยีน
เฉลีย่มากกว่า	1,000	ชัว่โมงต่อปีแล้ว	
(เทยีบกับแค่	650	ชัว่โมงในฟินแลนด์)	
ภายใต้ภาวะการแข่งขันสูง	 เด็กที่ 
เข้าออกโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพฯ	 
เพ่ิมขึน้จาก	128,616	คนในปี		พ.ศ.	2549	 
เป็น	209,350	คนในปี	พ.ศ.	2556	แนวโน้ม	
ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อท้ังสุขภาพกาย
ของเยาวชน	 และสุขภาพจิตของเด็ก
และผูป้กครอง		

นโยบาย	“ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ 
อาจเป็นหนึง่ในแสงสว่างปลายอโุมงค์	
ด ้ ว ย เ จตนา ให ้ เ ย า ว ชน เ รี ย น รู ้
ประสบการณ์และฝ ึกฝนทักษะท่ี 
พัฒนาได้จากการปฏิบัติ	 มากกว่า
ทฤษฎหีรอืสมการต่างๆ	เพ่ือให้สามารถ
น�าไปปรับใช้ในการท�ามาหากินได  ้
ในอนาคต	 แต ่ เ ด็ก เองอาจไม ่ม ี
แรงบันดาลใจเพียงพอต่อการค้นคว้า
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 เพราะมองว่าประเมิน 
เป็นคะแนนไม่ได้	ดงันัน้	 ต้องอาศยัการ 
ชีแ้นะ	 และการจัดรูปแบบกิจกรรมท่ี
เหมาะสม	สนองต่อความต้องการอัน
หลากหลายของเด็กโดยครกัูบผูป้กครอง		

ส�าหรบัฟินแลนด์ทีถื่อเป็นประเทศ	
ต้นแบบการจัดการศึกษาในยุโรป 
ทางตอนเหนือนั้น	 Pasi	 Sahlberg	
อธิบายเอกลักษณ์ของระบบการศกึษา

เชื่อหรือไม่ว่าเด็กไทยใช้เวลาเรียนหนังสือมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก?  
ถ้าไม่เชื่อ ลองนึกดูว่าแต่ละวันเราเห็นหน้าลูกกี่ชั่วโมง?  

แล้วคนเรียนหนักคือผู้ประสบความส�เร็จในชีวิต?  

พบกับ Pasi Sahlberg ผู้ทรงอิทธิพล
ด้านการศึกษา ที่จะพาคุณไปรู้จักกับ 
ระบบการศึกษาแบบฟินแลนด์ ที่เวลาเรียน
น้อยลงแต่ผลลัพธ์มากขึ้นได้ในงาน 
OKMD Knowledge Festival 2016 
ตอน มันส์สมอง ณ โรงละครเคแบงค์  
สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน 
วันที่ 10 ธันวาคม 2559 นี้

ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลาฟิน (แลนด์)

ในบ้านเขาว่า	 ไม่เน้นการแข่งขันว่า 
ใครเก่ง	 แต่ให้โอกาสการเข้าถึงอย่าง 
เท่าเทยีมและท�าให้การเรียนรู้เป็นเรือ่ง
รื่นเริงที่ทั้งผู้เรียนผู้สอนต่างมีความสุข	
ที่กรุงเฮลซิงกิ	 ไม ่มีใครรู ้จักค�าว ่า 
กวดวิชา	ไม่มใีครว่ิงเต้นหาโรงเรยีนมชีือ่
ให้ลูกเพราะส่วนใหญ่พอใจส่งลูก 
เรยีนใกล้บ้าน	

ในมุมมองของ	Pasi	 รูปแบบการ
เรยีนการสอนควรปรับเปล่ียนจากระบบ
ของการแข่งขนัเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์	
จากการก�าหนดเนือ้หาและวิธีการโดย
รฐัเป็นการกระจายอ�านาจแก่บคุลากร
ทางการศกึษาให้บรหิารจดัการเอง	จาก
การยึดติดกับตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ
เป็นการคิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้
ใหม่ๆ	จากการสร้างบรรยากาศทางการ
ในห้องเรยีนเป็นการถ่ายโอนองค์ความรู	้
อย่างเสร	ีจากการตัง้ค�าถามว่า	“ใครเป็น
ศิลปินผู ้วาดภาพนี้?”	 เป็น	 “ศิลปิน
ต้องการสือ่อะไร?”	

ถึงแม้	Pasi	จะเตอืนว่า	 ไม่ควรน�า
ความส�าเร็จของฟินแลนด์มาใช้เป็น
พิมพ์เขียวส�าหรับประเทศอื่นๆ	 เพราะ
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วัฒนธรรมมีผลต่อความส�าเร็จทาง 
การศกึษาไม่แพ้กัน		แต่บทเรยีนส�าคญั
จากดนิแดนผู้สร้าง	Angry	Birds	คอื	ถึง
แม้ท่านจะเปลีย่นระบบการศกึษาของ

ไทยไม่ได้ในวันน้ี	 แต่สิ่งที่ท�าได้ทันท	ี 
คือ	การกระตุกต่อมคิดของลูก	 หลาน	
คนรอบข้าง	 ด้วยการให้โอกาสเดก็และ
เยาวชนไทยเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต
และพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน
จากแหล่งเรยีนรูส้าธารณะ	ไม่ว่าจะเป็น
พิพิธภัณฑ์	สนามเด็กเล่น	สนามกีฬา	วัด	
หรือแม้แต่โลกออนไลน์	 ซึ่งล้วนเป็น
อาณาจักรอันกว้างใหญ่ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการสมองและการต่อยอด 
ความคดิสร้างสรรค์

บางทีที่ลูกหลานของเราต ้อง 
อดหลับอดนอนจนไม ่มี เ วลาคิด 
นอกกรอบ	อาจเป็นเพราะความเข้าใจผดิ	
ว่าเกรดคอืตวัชีวั้ดของชวิีต	 เราอาจลมื
ไปว่าแหล่งเรียนรู ้อีกแห่งท่ีถูกลืม 
คือ	 “บ้าน”	…	Pasi	 Sahlberg	 ไม่ใช่ 
คนอื่นคนไกล	 เพราะพวกเราทั้งหลาย
เป็น	Pasi	ในบ้านของเราได้ท้ังน้ัน!
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