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Note
เรารู้จักค�ำว่า “ความรู้” กับ “ระบบนิเวศ” กันเป็นอย่างดี แต่เมื่อ
น� ำ สองค� ำ นี้ ม ารวมกั น เป็น “ระบบนิ เ วศเชิ ง ความรู ้ ” (Knowledge
Ecosystem) กลับท�ำให้เข้าใจค�ำสองค�ำนี้ได้ไม่ง่ายนัก
ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบหนึง่ ๆ ทีส่ ามารถส่งผ่านพลังงานระหว่างกัน
ไปมาเป็นวงจรได้ ระบบนิเวศที่ยั่งยืน คือ ระบบนิเวศที่พลังงานเหล่านี้
ไม่สญ
ู หายไปนอกระบบ ทว่าหมุนเวียนอย่างต่อเนือ่ งและเป็นส่วนส�ำคัญที่
เกื้อหนุนให้ “ชีวิต” ในระบบนิเวศนั้นๆ ด�ำเนินต่อไปได้
ระบบนิเวศเชิงความรู้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เพียงแต่สิ่งที่ส่งผ่าน
ระหว่างกันไม่ใช่พลังงานหรือสสาร ทว่าคือ “ความรู้” ที่ไหลเวียนทั่วถึง
เกิดการให้และรับความรู้ในระดับต่างๆ ของสังคม ทั้งจากบนลงล่าง
จากล่างขึน้ บน ท�ำให้การรับรูใ้ น “ความรู”้ นัน้ เกิดสมดุล และเข้าสูส่ ภาวะ
ทีย่ งั่ ยืน เกือ้ หนุนสรรพชีวติ ในระบบนิเวศเชิงความรูน้ นั้ ให้กระหายความรู้
และร่วมสร้างองค์ความรู้ต่อไปเรื่อยๆ
The Knowledge ฉบับนี้ เน้นหนักเนื้อหาไปยังระบบนิเวศเชิงความรู้
ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพินิจดูว่าการสร้างระบบ
แบบนี้ ซึง่ หมายรวมไปถึงการสร้างสาธารณูปโภคทางปัญญาให้มจี ำ� นวน
และคุณภาพที่ดีพอ ประกอบไปกับการสร้าง “ความรักในความรู้”
อันเป็นความหมายของปรัชญาในภาษาอังกฤษ เป็นเรือ่ งยากง่ายเพียงใด
และสังคมไทยจะร่วมกันสร้างระบบนิเวศเช่นนี้ขึ้นมาอย่างยั่งยืนได้
อย่างไร
ระบบนิเวศที่ดีจะท�ำให้คุณภาพชีวิตในระบบนิเวศนั้นๆ ดี
OKMD เชื่อว่า ระบบนิเวศเชิงความรู้ก็เป็นเช่นเดียวกัน
OKMD Team

Office of Knowledge Management and Development
ที่ปรึกษา
ดร.อธิปัตย์ บ�ำรุง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
บรรณาธิการบริหาร
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
บรรณาธิการ
นายโตมร ศุขปรีชา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย
บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำ�กัด
32 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0 2116 9959 และ 087 718 7324
จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 18-19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2105 6500 โทรสาร 0 2105 6556
อีเมล theknowledge@okmd.or.th
เว็บไซต์ www.okmd.or.th

ผู้สนใจรับนิตยสารโปรดติดต่อ 0 2105 6520 หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine

อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
ประเทศไทย
จัดท�ำขึ้นภายใต้โครงการเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้
โดยส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน�ำองค์ความรู้
มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ประโยชน์ดา้ น
การเรียนรู้ ต่อยอดธุรกิจ เพิม่ มูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ

4

5

5IVE

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip

ส�ำรวจประเทศใน
ทวีป กับการสร้าง
ระบบนิเวศเชิง
ความรู้ที่น่าสนใจ
ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า โลกทุ ก วั น นี้ ห มุ น เร็ ว ขึ้ น เพราะ
เทคโนโลยีการสื่อสารท�ำให้มนุษย์ผลิต “ข้อมูลใหม่”
มากขึ้น ดังนั้นมนุษย์จึงจ�ำเป็นต้อง “เรียนรู้” เพื่อเพิ่ม
ทักษะและขอบฟ้าทางความคิดของตัวเองอยูต่ ลอดเวลา
ท�ำให้หลายประเทศเล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยการกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูไ้ ม่รจู้ บ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใด
การกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ขึ้นมาได้ จ�ำเป็น
ต้องสร้าง “ระบบ” ที่โอบอุ้มความสนใจใฝ่รู้นั้นขึ้นมา
เพื่อให้เกิดเป็น “ระบบนิเวศเชิงความรู้” (Knowledge
Ecosystem) เพื่อให้ความรู้ไหลเวียนอยู่รอบตัวผู้คน
ช่วยเพิ่มทักษะที่น�ำไปสู่รายได้และ “ชีวิตที่ดีกว่า”
หลายประเทศพยายามสร้างระบบนิเวศเชิงความรู้
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้ประชาชนอยู่ใน
วงจรการเรียนรูไ้ ด้ไม่รจู้ บ โดยภาครัฐอ�ำนวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ ทั้งการใส่ความรู้เข้าไปในระบบ (Input)

ผ่านแหล่งเรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละกลัน่ กรอง
(Throughput) เช่ น การพั ฒ นาครู ผู ้ ส อน ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรให้มคี วามทันสมัย สร้างโอกาสและการเชือ่ มโยง
แหล่งความรู้ต่างๆ ให้เข้าถึงง่าย เพื่อให้เกิดเป็นความรู้
และนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา (Output)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังต้องกระตุน้ ให้เกิดอุปสงค์ดา้ นความรู้
(Knowledge Demand Building) คือ เกิดความต้องการ
ที่จะเรียนรู้ผ่านนโยบายที่ดึงดูดใจต่างๆ เช่น ท�ำให้คน
รู้สึกว่าตัวเอง “ได้เรียนฟรี” ด้วยการให้เครดิตความรู้
การท� ำ ให้ ค นเห็ น ว่ า ความรู ้ เป็นเรื่ อ งสนุ ก เป็นเรื่ อ ง
ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ ทั้งยังเรียนรู้แล้วสร้างรายได้เพิ่มให้
ตัวเองได้ด้วย
แบบนี้แล้วใครจะไม่อยากเรียนรู้!
มาดูนโยบายทีน่ า่ สนใจจากประเทศต่างๆ ใน 5 ทวีป ที่
กระตุน้ ให้คนอยากเรียนรู้ จึงสร้างระบบนิเวศเชิงความรู้
ให้ประชาชนขึ้นได้จริง
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เนเธอร์แลนด์

ออกเงินกู้ส�ำหรับ
ผู้ที่มีอายุระหว่าง
30-55 ปี ภายใต้
นโยบายสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เอสโตเนีย

ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต
ไร้สายมาตั้งแต่ยุค 90s
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรี
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของพลเมือง

ฟินแลนด์

จัดระบบการศึกษา
ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง
(Child-Centered)
และให้อิสระกับครู
ในการออกแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอน
และการประเมินผล

เกาหลีใต้

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ใหญ่
วัยท�ำงานที่ต้องการศึกษา
เพิ่มเติม ผ่านโครงการ
บัตรก�ำนัล และ
สร้างสาธารณูปโภค
เชิงความรู้หลากหลายมิติ

แคนาดา

ก�ำหนดนโยบาย
การศึกษา
โดยประชาชน
มีส่วนร่วม

เคนยา

สหรัฐอเมริกา

จัดผังเมือง
เพื่อให้เอื้อต่อ
การสร้างนวัตกรรม

สนับสนุน
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
จนกลายเป็นศูนย์กลาง
นวัตกรรมของแอฟริกา

อิสราเอล

ใช้วิธี “ฮัฟรูทา” ปลูกฝัง
ให้เด็กรูจ้ กั ร่วมมือร่วมใจกัน
ฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
ทักษะการเข้าสังคม และ
เรียนรู้เพื่อเป็นครูของ
กันและกัน
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ออสเตรเลีย

ให้ทุนส�ำหรับครู
ที่สนใจท�ำงาน
ในพื้นที่ห่างไกล
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ทวีปยุโรป

ปูพื้นฐานเพื่อให้เกิดวัฎจักร
การเรี ย นรู ้ ตั้ ง แต่ ฐ านราก
โครงสร้าง และกระตุ้นให้
ใฝ่หาความรู้ไม่สิ้นสุด

เอสโตเนีย

เอสโตเนี ย ได้ รั บ ฉายาว่ า เป็น
“ประเทศที่ มี สั ง คมดิ จิ ทั ล ล�้ ำ สมั ย
ที่สุด” เพราะลงทุนด้านอินเทอร์เน็ต
ไร้สายมาตัง้ แต่ยคุ 90s อินเทอร์เน็ต
ฟ รี ถื อเป็น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐ าน ข อ ง
พลเมื อ ง สร้ า งความเสมอภาค
ทางการศึกษา อีกทัง้ ยังเป็นประเทศ
แรกๆ ที่ เ สนอทุ น ให้ ทุ ก คนเรี ย น
จบมหาวิ ท ยาลั ย น� ำ เทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาใช้
ในระบบราชการ ตัดปัญหาคอร์รปั ชัน

2

ฟินแลนด์

ระบบการศึ ก ษาให้ เ ด็ ก เป็น
ศูนย์กลาง (Child-Centered) เด็กๆ
จึงได้เรียนรู้อย่างผ่อนคลาย และได้
ค้นหาสิ่งที่ชอบ โดยรัฐบาลให้อิสระ
กั บ ครู ใ นการออกแบบหลั ก สู ต ร
การเรียนการสอน และการประเมินผล
เด็ ก ทุ ก คนมี ค วามเท่ า เที ย มกั น ใน
ด้ า นการศึ ก ษา โดยครู ทุ ก คนใน
ฟินแลนด์ต้องศึกษาจบปริญญาตรี
ในสาขาที่จะสอน และปริญญาโท
ในสาขาครุศาสตร์

เนเธอร์แลนด์

ในปี พ.ศ. 2560 รั ฐ บาล
เนเธอร์ แ ลนด์ อ อกเงิ น กู ้ ส� ำ หรั บ
ผู ้ ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 30-55 ปี เป็น
ส่่วนหนึ่่�งของนโยบายสร้้างการเรีียนรู้้�
ตลอดชีี วิิ ต ในระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี
หรื อ ปริ ญ ญาโท ท� ำ ให้ ค นที่ อ ยู ่ ใ น
“วั ย กลางคน” สามารถเข้ า เรี ย น
อะไรใหม่ ๆ ได้ ทั้ ง แบบเต็ ม เวลา
และภาคพิเศษ โดยรับเงินกู้สูงสุด
4 ปี ส�ำหรับนักศึกษาเต็มเวลา และ
5 ปี ส�ำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

ทวีปอเมริกา
จั ด ผั ง เมื อ งเพื่ อ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า ง
นวัตกรรมและการก�ำหนดนโยบายการ
ศึกษาโดยประชาชนมีส่วนร่วม

สหรัฐอเมริกา

แอตแลนตาเมืองน้องใหม่ที่ก�ำลังพัฒนาตัวเองให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุเ์ ทคโนโลยี และนวัตกรรมจากบริษทั
สตาร์ทอัพตามอย่างซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley)
โดยมีภาครัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอย่างที่
ส�ำคัญคือ “Tech Square” สถาบันการศึกษาที่รวม
การสร้างนวัตกรรม 3 ด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ Georgia
Institute of Technology สถาบันชั้นน�ำด้านวิศวกรรม
Savannah College of Art&Design โดดเด่นในเรือ่ งงาน
ดีไซน์ และ Scheller College of Business วิทยาลัย
ด้านธุรกิจ และยังมี TechSquare Labs ศูนย์กลาง
ส�ำหรับสตาร์ทอัพ ทั้งด้านเงินทุนและให้ค�ำปรึกษาด้วย

แคนาดา

รัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดาเป็นรัฐทีพ่ งึ่ พารายได้หลัก
จากน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แต่ทรัพยากรเหล่านีก้ ำ� ลัง
จะหมดไปในไม่ชา้ ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ
จึงท�ำแบบสอบถามความเห็นทางออนไลน์ให้ประชาชน
ช่วยก�ำหนดนโยบายทางการศึกษาของรัฐในอีก 20 ปี
ข้างหน้าว่าควรเป็นอย่างไร และรวบรวมเป็นรายงาน
ชือ่ “Inspiring Change” เสนอเป็นนโยบายจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่สำ� หรับเยาวชน นัน่ ท�ำให้เกิดการวางแผนที่
ประชาชนมีสว่ นร่วมด้วยจริงๆ ไม่ใช่การก�ำหนดนโยบาย
จากส่วนกลางหรือการท�ำตามระบบการศึกษาแบบเก่า
เพียงอย่างเดียว

5IVE
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ทวีปเอเชีย

ผสมผสานทั้งความเก่าและใหม่
เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้

อิสราเอล

“ฮัฟรูทา” วิธเี ก่าแก่ทสี่ บื ทอดจากศาสนายูดาห์ นัน่ คือ
จับคู่เด็กให้วิเคราะห์ถกเถียงเกี่ยวกับหัวข้อจากคัมภีร์
ทาลมุด (Talmud) เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กรูจ้ กั ร่วมมือร่วมใจกัน
ฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการเข้าสังคม และ
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ เป็น “พี่ เ ลี้ ย ง” (Mentor) ของกั น และกั น
จนเกิดเป็นปัญญาสะสม (Collective Intelligence)
อิ ส ราเอลน� ำ วิ ธี นี้มาประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางขึ้นใน
หลายมิติ จึงท�ำให้คนอิสราเอลเปิดกว้างทางความคิด
นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความส�ำคัญกับการวิจัยพัฒนา
จนอิสราเอลได้เป็นประเทศที่มีอัตราส่วนสตาร์ทอัพ
ต่อประชากรในประเทศมากที่สุดในโลก

4

ทวีปแอฟริกา

ก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี

เคนยา

กรุงไนโรบีของเคนยา ค่อยๆ ทวีความส�ำคัญ
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในฐานะศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ของ
แอฟริกา โดยที่นี่เริ่มพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่ง
ผลิตนวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ส�ำคัญ
ของแอฟริกา มีการสร้างแผนพัฒนาชาติ “Vision
2030” ทีม่ เี ป้าหมายยกระดับเคนยาให้เป็นประเทศ
ผู้มีรายได้ปานกลางภายในปี พ.ศ. 2573 รัฐจึง
ผลักดันเรือ่ งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้ อ ยู ่ ใ นวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ ข องชาวเคนยา
ทุกระดับ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก
ทุ ก ภาคส่ ว นในการเพาะบ่ ม กิ จ การสตาร์ ท อั พ
เช่น “iHub” แพลตฟอร์มเปิด (Open Platform)
เพือ่ สร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกัน “M-Lab”
ให้การสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีเคลื่อนที่
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นแอปพลิ เ คชั น โดยจะ
คัดเลือกสตาร์ทอัพให้เข้าร่วมโปรแกรมเสมือนจริง
(Virtual) เป็นเวลา 6 เดือน และเชื่อมโยงให้เข้าถึง
ตลาดและเงินทุนจริงได้ ฯลฯ โดยปัจจุบันไนโรบี
มีบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพถึง 144 แห่ง

เกาหลีใต้

เกาหลีใต้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ใหญ่วัยท�ำงานที่ต้องการศึกษาเพิ่ม
ผ่านโครงการบัตรก�ำนัลลดต้นทุนให้กับผู้เรียน พัฒนา
แพลตฟอร์ม “K-MOOC” ทีแ่ ตกต่างจากคอร์สการเรียน
ออนไลน์แบบเปิดดัง้ เดิม (MOOC) ตรงทีผ่ เู้ รียนสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้บรรยายและผู้ร่วมเรียนคนอื่นๆ ได้
ทัง้ ยังมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำต่างๆ ทัว่ ประเทศ
เมื่อจบการศึกษายังได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย
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ทวีปออสเตรเลีย

เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย
เพือ่ พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า

ออสเตรเลีย

เพราะเป็นประเทศทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย นโยบาย
การศึกษาของออสเตรเลียจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างทักษะ
ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการอยู่ร่วมกัน
เพือ่ พัฒนาสังคมให้กา้ วหน้า เช่น วิชาโลกทัศน์ของคนพืน้ เมือง
ความผูกพันของออสเตรเลียต่อเอเชีย และการใช้ชีวิต
อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล
เข้ามาเสริมการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กนักเรียนทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
อีกด้วย มีการมอบทุนการศึกษาเพือ่ ผลิตครูไปสอนในพืน้ ที่
ห่างไกล จ�ำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และเมือ่ จบ
การศึกษาก็จะได้รบั เงินจ�ำนวน 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผู้รับทุนต้องประกอบอาชีพครู
อย่างน้อย 3 ปี
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สร้างโอกาสใหม่
จากวัฒนธรรมของ

โลกที่ ไร้ขอบเขต

การสร้างความรู้ให้สนุก ให้ผู้คนต้องการเสพความรู้
ก็เหมือนการสร้างสรรค์อาหารให้อร่อยนั่นเอง
อาหารหนึ่งจาน โดยเนื้อแท้จึงเป็น “ระบบนิเวศ” ในตัว
ของมันเอง เริ่มจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรให้กลมกล่อม
ผ่ า นการปรุ ง รสด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย การเป็นเชฟ
จึงเป็นแบบจ�ำลองของการสร้างความรู้ให้อร่อย โดยผู้กิน
ไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่าไม่ได้เสพเพียงอาหาร แต่ยังเสพความรู้
เรื่องอาหารเข้าไปด้วย
เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย Executive Chef
ประจ�ำโรงแรม 5 ดาว เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยติดอันดับ
ร้านทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก มีธรุ กิจร้านอาหารชัน้ น�ำ 14 แห่งทัว่ โลก
และเป็นพิธีกรรายการอาหารชื่อดังอย่าง Master Chef
Thailand เคยแสดงให้เห็นผ่านเมนูอาหาร ที่น�ำวัฒนธรรม
หลากหลายมาผสมผสานกับความเป็นตัวเอง จนกลายเป็น
อาหารจานใหม่ทไี่ ม่เหมือนใครในงาน OKMD Knowledge
Festival เมื่อปี พ.ศ. 2559 มาแล้ว
เขาบอกว่า การปรุงอาหารคือการสร้างนวัตกรรม โดยมี
วัตถุดิบต่างๆ เป็นไอเดียตั้งต้น

เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย

ดูเพิ่มเติม สแกนเลย!

“การที่จะเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลา สิ่งส�ำคัญที่ต้องมีคือการเปิดกว้างมองเห็น
และดัดแปลงวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งใกล้ตัวและไกลตัว
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และจงอย่าหยุดหิวที่จะเรียนรู้”
เชฟเอียนได้เผยวัตถุดิบส�ำคัญในการน�ำวัฒนธรรมมาปรุงอาหาร ซึ่งมีอยู่ 6 ส่วนผสมด้วยกัน
น�ำวัฒนธรรมของคนอืน่
มาผสมผสานต่อยอดเข้า
กั บ ความคิ ด ของตั ว เอง
สร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่

การท�ำอาหารทุกจาน
มี ห ลั ก การ มี ก รรมวิ ธี
มาตรฐาน เพื่อให้พ่อครัว
ในร้ า นสามารถรั ก ษา
รสชาติไว้ได้

สังเกตพฤติกรรมการ
กินของผู้บริโภค ซึ่งมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นรสนิ ย มอยู่
ตลอด แล้วน�ำมาปรับใช้
กับเมนูที่สร้างสรรค์ขึ้น

มอบประสบการณ์
ใหม่ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ใน
เรื่ อ งรสชาติ กลิ่ น เสี ย ง
และการรั บ รู ้ ที่ มี ต่อ การ
กินอาหารจานนั้น

คิ ด ค้ น เมนู ใ หม่จ าก
วัตถุดบิ ทีต่ น้ ทุนไม่สงู ผ่าน
กระบวนการที่ พิ ถี พิ ถั น
ละเอี ย ดลออด้ ว ยความ
เข้ า ใจในธรรมชาติ ข อง
วัตถุดิบ เกิดเป็นรสชาติที่
น่าประทับใจ
เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
ออกไปพบปะผูค้ น เปิดรับ
ความคิดใหม่ๆ แล้วน�ำมา
ปรับปรุงอาหารและต�ำรา
ของตัวเอง

DECODE

ถอดรหัสเส้นทาง สู่
“ประเทศอัจฉริยะ” ของสิงคโปร์

คงจริงอย่างที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าสิงคโปร์บริหาร
ประเทศเหมือนบริหารธุรกิจและไม่เคยหยุดนิ่งกับการ
คว้าโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ เมื่อโลกทุกวันนี้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี รวมถึงการ
ระบาดของโควิด-19 หากไม่ปรับตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่
ประเทศก็คงจะยืนอยู่ ณ จุดเดิม
สิงคโปร์เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลมาก่อนหลายประเทศ ปี พ.ศ. 2557 ลีเซียนลุง
(Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จึงเปิดตัว
Smart Nation เพือ่ ขับเคลือ่ นสิงคโปร์สู่ “ประเทศอัจฉริยะ”

บนพืน้ ฐานของเทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่
เรื่องคุณภาพชีวิตของชาวสิงคโปร์
ส�ำหรับการเดินทางไปสู่เป้าหมายการสร้างประเทศ
อัจฉริยะ สิงคโปร์ขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งองคาพยพ
ตั้งแต่ระดับรัฐบาล เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน
ครอบครัว และพลเมืองสิงคโปร์ทกุ คน ทุกเพศวัย โดยที่
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ผ่านโครงการต่างๆ และ
ระบบนิ เ วศการเรี ย นรู ้ ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น สิ ง คโปร์ ใ ห้
กลายเป็น Smart Nation ประเทศแรกในโลกภายใน
ปี พ.ศ. 2568

วาง 3 รากฐานส�ำคัญของ Smart Nation
โครงการ Smart Nation ประกอบขึ้นบนแกนหลักส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1
เศรษฐกิจดิจิทัล

การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ยการ
ลงทุนทางเทคโนโลยีและขุมก�ำลัง
คนเก่งที่มีทักษะสูง รวมทั้งเตรียม
พร้อมภาคธุรกิจและก�ำลังคน ให้มี
ทักษะและความสามารถทางดิจทิ ลั
และเศรษฐกิจดิจิทัล

2
รัฐบาลดิจิทัล

การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางดิจทิ ลั และแพลตฟอร์มแบ่งปัน
ข้อมูลระบบเปิด เพื่อให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้เรียนรู้และพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากนี้ยังอ�ำนวยความ
สะดวกด้านการให้บริการผ่านระบบ
บัตรประชาชนในชื่อ “SingPass”
ใช้สำ� หรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

3
สังคมดิจิทัล

การให้ ค วามรู ้ แ ละเตรี ย ม
ความพร้ อ มด้ า นทั ก ษะดิ จิ ทั ล แก่
พลเมื อ ง ช่ ว ยให้ ทุ ก คนสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม
และสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก คนสั่ ง สม
องค์ความรู้ที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
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5

ปฏิรูป
เรื่องหลัก
สู่ Smart Nation

โครงการ Smart Nation ตั้งเป้าหมายปฏิรูป 5 เรื่องหลัก ได้แก่

1. การใช้ชีวิตในเมือง

2. การเดินทาง

3. การศึกษา

การสร้างเมืองอัจฉริยะด้วยการ
น�ำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้
ใน 5 สาขา ตั้งแต่การวางผังเมือง
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
การใช้ชีวิตในเมือง การเคหะและ
ชุ ม ชน เน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
ความยัง่ ยืน เช่น การติดตัง้ เครือข่าย
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ทั่วเกาะสิงคโปร์
เพื่ อ ใช้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
กล้ อ งวงจรปิด ทุ ก ตั ว แล้ ว น� ำ มา
วิเคราะห์ ประมวลผลระบบลําเลียง
ขยะอั ต โนมั ติ นวั ต กรรมไฟฟ้ า
แสงสว่างอัจฉริยะ การน�ำเทคโนโลยี
โดรนมาใช้ เ พื่ อ ตรวจจั บ พิ กั ด ที่
เสี่ ย งต่อ การเกิ ด โรคไข้ เ ลื อ ดออก
และควบคุมการระบาดของโรค ฯลฯ

หลายปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยียานพาหนะ
ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle)
ตอบโจทย์สงิ คโปร์ซงึ่ เป็นประเทศทีม่ ี
แรงงานน้อย ช่วยลดจ�ำนวนอุบตั เิ หตุ
ปัญหารถติด เวลาในการเดินทาง
และการใช้พลังงาน อีกหนึง่ โครงการ
เด่นคือระบบจอดรถอัจฉริยะ (Smart
Parking) ชื่ อ Parking.sg ผ่าน
แอปพลิ เ คชั น มื อ ถื อ โครงการนี้
เปิดตัวในปี พ.ศ. 2560 เพื่อมอบ
บริการหาทีจ่ อดรถอัจฉริยะให้ผขู้ บั ขี่
รถยนต์ ผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถ
ค้นหาที่จอดรถใกล้พิกัดที่ต้องการ
จองทีจ่ อดรถ จ่ายบริการ และรับการ
แจ้งเตือนเกี่ ยวกั บข้ อ มู ลที่ จอดรถ
ได้สะดวกในแอปพลิเคชันเดียว

สิงคโปร์ให้ความส�ำคัญเรื่องการ
ศึกษาและการเรียนรู้ โดยสนับสนุน
ระบบการศึกษาทีย่ ดื หยุน่ การเรียนรู้
ตลอดชีวติ และการสร้างบรรยากาศ
ในการเรี ย นรู ้ ภ ายในประเทศทั้ ง
ทางออนไลน์และออฟไลน์ ส�ำหรับ
ผู้ปกครอง มีการน�ำแอปพลิเคชัน
Parents Gateway มาใช้ เพื่อให้
ผู้ปกครองสามารถที่จะสื่อสารกับ
โรงเรียนโดยตรง เป็นทางการ และ
มีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองจะได้รับ
การแจ้งเตือนเกีย่ วกับประกาศต่างๆ
ของโรงเรี ย น และให้ ก ารยิ น ยอม
เรื่ อ งการท� ำ กิ จ กรรมของบุ ต รได้
โดยสะดวกผ่านแอปฯ วิธีนี้ยังช่วย
ลดขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่อง
เอกสาร และส่งผลให้ครูได้ทุ่มเท
เรื่ อ งการสอนและการใส่ใ จดู แ ล
นักเรียนได้อย่างเต็มที่

DECODE

4. การเงิน

5. สุขภาพ

สิงคโปร์มกี ารน�ำระบบจ่ายเงินไร้สมั ผัส (Contactless
Payment) มาปรับใช้ในการจับจ่ายสินค้าในสถานที่
ต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ ศูนย์อาหารท้องถิ่น (Hawker
Centre) โรงอาหารในโรงงาน ฯลฯ มีการน�ำระบบจ่าย
เงินไร้สัมผัสในชื่อ “SimplyGo” มาใช้ในปี พ.ศ. 2562
เพื่อให้สามารถช�ำระค่าบริการขนส่งสาธารณะแบบ
ไร้สัมผัสได้สะดวกเพียงใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์การเงินอัจฉริยะ (Smart
Financial Centre) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ธุ ร กิ จ
การเงิน เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น และ
พัฒนาเรื่องการจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้นผ่านการ
ใช้เทคโนโลยี องค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์
(Monetary Authority of Singapore : MAS) ได้ริเริ่ม
หลายโครงการ เช่น Looking Glass @ MAS และ
Regulatory Sandbox ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเงิน

มีีการนำำ�เทคโนโลยีีเพื่่�อสุุขภาพมาใช้้ในสิิงคโปร์์อย่่าง
กว้้างขวาง โดยเฉพาะบริิการทางการแพทย์์ผ่่านระบบ
อิินเทอร์์เน็็ต (Telehealth) เช่่น แอปพลิิเคชััน “TeleRehab”
ที่่�มีีอุุปกรณ์์สวมใส่่อััจฉริิยะเป็็นตััวช่่วยชั้้�นดีี ทำำ�ให้้ผู้้�ให้้
บริิการทางการแพทย์์สามารถตรวจวััดข้้อมููลสุุขภาพ
ต่่างๆ ของผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในช่่วงพัักฟื้้น� ร่่างกายแบบทางไกล
ได้้ ง่่ า ยและรวดเร็็ ว ยิ่่�งขึ้้�น อีี ก หนึ่่�งโครงการใหญ่่ คืื อ
“HealthHub” แอปพลิิเคชัันที่่�เป็็นศููนย์์รวมข้้อมููลสุุขภาพ
ประจำำ�ตััวของพลเมืืองสิิงคโปร์์แต่่ละคน สนัับสนุุนให้้
ทุุกคนตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสุุขภาพของตนเอง
มากขึ้้�น โดยสามารถเข้้ าถึึงข้้ อ มูู ลสุุ ขภาพประจำำ�ตัั ว
การนัดหมายแพทย์ รายชื่อศูนย์สุขภาพ รวมถึงข้อมูล
และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพได้
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ที่มา : https://unsplash.com/photos/OZ2rS2zCjNo
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4 เรื่องส�ำคัญSmart Nation

ที่ขับเคลื่อนสิงคโปร์สู่
เป้าหมายยิ่งใหญ่กับโลกใหม่ที่จะพลิกโฉมไปอีกขั้น
ส�ำหรับการสร้างประเทศอัจฉริยะ ยังมีอีก 4 เรื่องที่รัฐบาล ภาคธุรกิจ และชุมชน
ให้ความสนใจและทุ่มเทสรรพก�ำลังเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่

1. กรอบความคิดดิจิทัล

การจะสร้างสังคมดิจิทัล สิ่งส�ำคัญคือการสร้าง
กรอบความคิ ด ดิ จิ ทั ล ให้ ทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไปและ
ภาคธุรกิจ ส�ำหรับประชาชน แรงขับเคลื่อนส�ำคัญ
คือการให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี
การสอนผู ้ สู ง อายุ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ต ่ า งๆ รวมทั้ ง การ
สนั บ สนุ น ให้ ช าวสิ ง คโปร์ เ รี ย นคอร์ ส ออนไลน์ เ พื่ อ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทีม่ ใี ห้เลือกเรียนหลากหลาย
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น SkillsFuture Singapore
ส�ำหรับภาคธุรกิจ องค์กรธุรกิจต่างๆ ควรมองหาการ
แก้ไขปัญหาทีท่ า้ ทายในปัจจุบนั ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั อาจมีการน�ำเครือ่ งมือดิจทิ ลั หรือระบบอัตโนมัติ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการระดับสูงในที่ท�ำงาน

3. การร่วมกันคิด
ร่วมกันสร้างด้วยเทคโนโลยี

การท�ำงานร่วมกันของชุมชนเพือ่ ขับเคลือ่ นสิงคโปร์
สู่การเป็นประเทศที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ผ่านการปฏิรูปด้าน
ดิ จิ ทั ล เช่ น โครงการ HealthLab ที่ ร ะดมสมอง
เพื่อยกระดับธุรกิจบริการสุขภาพ หรือ InnoLeap
โปรแกรมศูนย์รวมแพลตฟอร์มต่างๆ ที่องค์กรเอกชน
สถาบั น วิ จั ย สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สามารถคิ ด ค้ น
แนวทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐทีส่ ร้างสรรค์ผา่ นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2. ความปลอดภัยบนเครือข่าย IoT

การพัฒนาเรือ่ งความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
IoT ทั้ ง กั บ ประชาชนและภาคธุ ร กิ จ Internet of
Things (IoT) คือเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงอุปกรณ์
หรือสิ่งของรอบๆ ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงการวางผังเมืองอย่างชาญฉลาด
เพือ่ บันทึกและแลกเปลีย่ นข้อมูล รวมทัง้ สร้างผลลัพธ์
ที่มีประสิทธิภาพ ความแม่นย�ำ และประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ รองรับการใช้ชวี ติ
ที่สะดวกสบายตามรูปแบบการบริหารจัดการเมือง
แบบ Smart City โดยเน้นการจัดสมดุลสิ่งแวดล้อม
และการประหยัดพลังงาน

4. เทคโนโลยี 5G

หลายประเทศที่ต้องการสร้างเมืองอัจฉริยะมีการ
น�ำเทคโนโลยี 4G มาปรับใช้เรียบร้อยแล้ว แต่อนาคต
ของเมืองหรือประเทศอัจฉริยะในปัจจุบันเปลี่ยนมา
ที่ เ ทคโนโลยี ไ ร้ ส ายความเร็ ว สู ง 5G ซึ่ ง จะท� ำ ให้
การส่ง เชื่อมต่อ และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทรงประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ
และปลอดภัยกว่าเครือข่าย 4G ถึง 10 เท่า ตอบรับ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ของสิงคโปร์ ซึง่ คาดว่าจะสร้างรายได้
ให้สิงคโปร์เกินกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี ภายใน
ปี พ.ศ. 2568
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ระบบนิเวศการเรียนรู้

ที่เตรียมพร้อมสิงคโปร์สู่ Smart Nation

2557

น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ลี เ ซี ย น ลุ ง
ประกาศเปิดตัว Smart Nation ด้วย
แนวคิด “เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง
ทุ ก ที่ และทุ ก เวลา” ผ่านการน�ำ
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โทรคมนาคมทั น สมั ย เพื่ อ สร้ า ง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ

จัดตั้ง SkillsFuture Singapore (SFS)
หน่วยงานที่สร้างความเคลื่อนไหวระดับชาติ
โดยส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และ
ความเป็นเลิศด้านทักษะแห่งอนาคตให้ผู้คน
ทุกเพศวัย ผลักดันให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพ
ของตัวเองให้ดีที่สุดผ่านคอร์สออนไลน์และ
ออฟไลน์ ที่มีให้เลือกเรียนเป็นจ�ำนวนมาก
SkillsFuture Credit (SFC) รัฐบาลสิงคโปร์
มอบเงิ น ให้ เ ปล่ า /เงิ น อุ ด หนุ น จ� ำ นวน 500
ดอลลาร์สงิ คโปร์ แก่พลเมืองทุกคนทีม่ อี ายุ 25 ปี
ขึ้ น ไป ในการลงเรี ย นคอร์ ส ฝึ ก อบรมทั ก ษะ
อาชีพซึ่งมีมากกว่า 12,500 หลักสูตร
เพื่ออุดช่องว่างทักษะอาชีพ (Skill
Gap) พัฒนาทักษะเดิม (Upskill)
และเพิม่ เติมทักษะใหม่ (Reskill)
อยู่เสมอ เตรียมพร้อมรับมือ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ในโลกของงาน ความท้าทาย
อื่น ๆ รวมถึ ง ผลกระทบจาก
โควิด-19 และโลกหลังโควิด-19

2560

2558
สิงคโปร์ก�ำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต แต่พวกเขาจะไม่ถูก
ละเลย ในปี พ.ศ. 2560 มีการเลื่อนการเกษียณอายุการท�ำงานจากอายุ 65
ปี เป็น 67 ปี ทั้งยังจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอายุ 30,000 แห่ง ส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามสนใจในด้านต่างๆ รวมทัง้ โปรแกรมฝึกทักษะดิจทิ ลั ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ (Digital Skills Training for Senior Citizens) เพื่อเตรียมพร้อมสู่
การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล
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AI Singapore จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ทั้งแก่บุคคล
ทัว่ ไปและภาคธุรกิจ ช่วยเตรียมความพร้อมให้ชาวสิงคโปร์
มีความรูเ้ รือ่ ง AI ทีห่ ลากหลายภายในปี พ.ศ. 2564
สร้างย่านดิจทิ ลั พังกอล ส�ำหรับการท�ำงาน การศึกษา
และการใช้ชีวิต มีการบูรณาการภาคธุรกิจและสถาบัน
การศึกษาเข้าด้วยกัน เช่น Open Digital Platform
(ODP) ที่จะเป็นตัวเร่งการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
การทดสอบแบบ Plug and Play Testing ส�ำหรับ
นักเรียน สถาบันการศึกษา และธุรกิจ เพื่อทดลอง
ใช้ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย
ก่อนน�ำไปใช้จริง เมื่อย่านนี้พร้อมเปิดให้บริการ
เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2567 จะสร้างงานด้าน
เศรษฐกิจดิจทิ ลั เพิม่ ขึน้ อีกถึง 28,000 ต�ำแหน่ง

ชาวสิงคโปร์ได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา
ทั ก ษะของ SkillsFuture Singapore จ� ำ นวน
540,000 คน นับว่า SkillsFuture Singapore ช่วย
สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ และการฝึกอบรมให้ทั้ง
บุคคลและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 รัฐบาล
สิงคโปร์ยังได้ให้เงินอุดหนุน SkillsFuture Credit
(SFC) แก่พลเมืองเพิ่มอีกคนละ 500 ดอลลาร์
สิงคโปร์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเพิ่มพูนทักษะอื่นๆ
ให้มากขึ้น

มี ก ารน� ำ ระบบการเรี ย นรู ้ แ บบ
ปรับเหมาะ (Adaptive Learning
System) มาใช้ในภาคการศึกษา
อย่างเป็นทางการ โดยเป็นการเรียนรู้
ที่ปรับวิธีการให้ตรงกับ รู ป แบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียน บนความเชื่อเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้าง
การเรียนรูท้ เี่ หมาะกับผูเ้ รียนแต่ละคน
โดยเฉพาะ

2561

2562

2563
การลงทุ น ด้ า นสตาร์ ท อั พ ของ
สิงคโปร์ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี
สูงถึง 13.4 พันล้านดอลลาร์ การลงทุน
มหาศาลเหล่านีก้ อ่ ให้เกิดบริษทั ชือ่ ดัง
มากมายทั้ง Grab Lazada Sea
Razer ฯลฯ สิงคโปร์ยงั เป็นแหล่งรวม
ของสตาร์ทอัพกว่า 3,000 บริษัท
ทัง้ ยังมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและศูนย์
เร่งอัตราการเติบโตของสตาร์ทอัพ
กว่า 100 แห่ง เป็นแหล่งรวมคนเก่ง
สายสตาร์ทอัพอันดับต้นๆ ของโลก

2568

วันนี้สิงคโปร์เข้าใกล้เป้าหมายของแผน 10 ปี การสร้าง
ประเทศอัจฉริยะมากขึน้ ทุกทีๆ แน่นอนว่าความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่
และยั่งยืนของประเทศขนาดเล็กแต่ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
โลกแห่งนี้ ไม่เพียงเกิดจากรัฐบาล แต่เกิดจากการขับเคลือ่ นไป
ด้วยกันของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวสิงคโปร์
ทุกคน เพือ่ เส้นทางสูอ่ นาคตใหม่ทดี่ ยี งิ่ กว่าของประเทศอัจฉริยะที่
มอบคุณภาพชีวิตให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม
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A-Z KNOWLEDGE ECOSYSTEM

ท�ำความรู้จักนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ผ่าน 26 พยัญชนะภาษาอังกฤษ

AUGMENTED REALITY

BING.COM

CHULA MOOC

DISTANCE EDUCATION

ย่ อ ว่ า “AR” เทคโนโลยี
โลกเสมื อ นที่ น� ำ เนื้ อ หา
ดิจทิ ลั รูปแบบสามมิติ มา
แสดงผลซ้ อ นทั บ ในโลก
ความเป็นจริง นิยมน�ำมา
ใช้ประยุกต์กับการศึกษา
นอกห้องเรียน

บริ ก ารเสิ ร ์ ช เอนจิ น จาก
Microsoft เครื่องมือช่วย
ค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ
บนโลกออนไลน์ แสดงผล
ทั้งเว็บไซต์ รูปภาพ วิดีโอ
และแผนที่

โครงการเรี ย นออนไลน์
ฟ รี ข อ ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ปิ ด ให้
เข้าไปเรียนรูฝ้ กึ ทักษะด้าน
ต่างๆ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของตัวเอง

รูปแบบการศึกษาทางไกล
ที่ ทุ ก คนสามารถสร้ า ง
ห้องเรียนออนไลน์ ได้ แม้
จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกัน
ก็ตาม

E-SCHOOL

FLINGA

GLOBISH

HOLOGRAM

โรงเรียนทีย่ กระดับศักยภาพ
ด้ ว ยการน� ำ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ
มาใช้พฒ
ั นาคุณภาพให้แก่
นักเรียน

แอปพลิเคชันที่จะช่วยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สร้าง
พืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นข้อมูลและ
ความคิดเห็นร่วมกันเป็น
กลุม่ มีระบบคิวอาร์โค้ดให้
เข้าใช้งาน

เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ มีหลักสูตรเฉพาะ
ด้านธุรกิจ เหมาะส�ำหรับ
คนวัยท�ำงานทีอ่ ยากพัฒนา
ทักษะภาษา

“โฮโลแกรม” เทคโนโลยี
ภาพเหมื อ นแบบ 3 มิ ติ
ถู กน� ำมาใช้ ใ นระบบการ
เรียนการสอนทางไกลใน
ต่างประเทศ ลดข้อจ�ำกัด
เรือ่ งห้องเรียน

LEARNING
ICT

JAMBOARD

KINDLE

MANAGEMENT SYSTEM

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่มีบทบาทใน
การรับ-ส่งข้อมูล วิเคราะห์
ประมวลผลผ่านเครือข่าย
สัญญาณไร้สาย

กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ
ของ Google ใช้ท� ำงาน
ร่วมกันผ่านออนไลน์ รองรับ
การเขี ย นด้ ว ยลายมื อ
ทั้ ง บนคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
สมาร์ตโฟน

อุ ป กรณ์ อ ่ า นอี บุ ๊ ก ส์ ข อง
Amazon ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มา
ส� ำ หรั บ การอ่ า นหนั ง สื อ
ผ่ า นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องพกหนังสือ
เล่มหนา

ย่อว่า “LMS” ระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ผา่ น
ระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ระบบ
ต่างๆ ช่วยจัดการสื่อสาร
สร้างเนื้อหาบทเรียน และ
ประเมินผล

one Of a kind

MICROSOFT HOLOLENS

NEARPOD

แว่ น ตาคอมพิ ว เตอร์ อั จ ฉริ ย ะ
แสดงภาพดิจทิ ลั 3 มิตเิ สมือนจริง
ควบคุมด้วยมือเปล่าได้ นิยมใช้
ในวงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และการศึกษา

แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูผู้สอน
บริ ห ารจั ด การสื่ อ การสอนได้
ง่ า ยขึ้ น เช่ น เช็ ก ชื่ อ แจ้ ง ผล
ส่งการบ้าน สร้างแบบสอบถาม
และประเมินผลผูเ้ รียน

OBS STUDIO

PYTHON

QANDA

REMOTE LEARNING

ชือ่ โปรแกรมบันทึกหน้าจอ
ฟรี ส� ำ หรั บ คอมพิ ว เตอร์
นิยมใช้จดั การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ รวมถึงไลฟ์
สตรีมผ่าน YouTube

“ภาษาไพธอน” หนึ่ ง ใน
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
ควรเรียนรู้ไว้ นิยมน�ำไป
ใช้ พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ และ
แอปพลิเคชันต่างๆ

แอปพลิ เ คชั น ที่ น� ำ AI
มาช่ ว ยแก้ โ จทย์ ส มการ
คณิตศาสตร์ สามารถแสดง
วิธที ำ� อย่างรวดเร็วเพียงใช้
มือถือถ่ายรูปโจทย์

การเรี ย นที่ ย ้ า ยมาจาก
ห้ อ งเรี ย นสู ่ แ พลตฟอร์ ม
คอมพิวเตอร์ ท�ำให้ผู้ที่อยู่
พื้นที่ห่างไกลเข้าถึงระบบ
การเรียน ทัง้ แบบออนไลน์
และออฟไลน์

SKETCHFAB

THAI MOOC

U-DICTIONARY

VIRTUAL INSTRUCTOR

เว็ บ ไซต์ ส� ำ หรั บ จั ด แสดง
ผลงานโมเดล 3 มิติ (3D
Modeling) เป็นแพลตฟอร์ม
ที่ เ หมาะกั บ การน� ำ เสนอ
และสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
ออนไลน์

ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ของไทย เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถหาความรู ้
เพิ่ ม เติ ม ได้ ส ะดวกทุ ก ที่
มี ค อร์ ส เรี ย นเกื อ บ 300
หลักสูตร

ดิกชันนารีช่วยแปลภาษา
ใช้งานฟรี จุดเด่นอยู่ที่การ
แปลภาษาผ่ า นรู ป ภาพ
และแปลผ่ า นเสี ย งพู ด
ได้มากถึง 35 ภาษา 49
ส�ำเนียง

ปัญญาประดิษฐ์ “ผู้สอน
เสมื อ นจริ ง ” มี ห น้ า ที่ ใ ห้
ความรู ้ แ ก่ ผู ้ เ รี ย นนอก
ห้องเรียน มีความส�ำคัญต่อ
การสร้างนิเวศการเรียนรู้
แบบดิจทิ ลั

ZOOM CLOUD
WEBEX

X-LEARNING

YOUTUBE KIDS

MEETINGS

แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม ป ร ะ ชุ ม
ออนไลน์ เด่นด้วยฟีเจอร์
Whiteboard ให้สามารถ
ระดมไอเดี ย บนกระดาน
เดียวกันได้ สามารถมอง
เห็นหน้าผูป้ ระชุมพร้อมกัน
ได้ถึง 25 จอภาพ

ใช้เรียกรูปแบบการเรียนรู้
ที่สั่งสมจากประสบการณ์
และต่อยอดไปสูอ่ งค์ความรู้
ปรับการศึกษาให้เหมาะสม
กับคนรุ่นใหม่ ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

แ ห ล่ง ร ว ม วิ ดี โ อ แ ล ะ
ความรู้ส�ำหรับเด็กๆ โดย
ทุ ก คอนเทนต์ จ ะคั ด สรร
มาให้ เ หมาะกั บ เด็ ก และ
ครอบครั ว ไม่ มี เ นื้ อ หา
หยาบคายรุนแรง

แพลตฟอร์มวิดโี อคุณภาพ
สูง ใช้ในการเรียนทางไกล
และประชุมออนไลน์ผ่าน
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
รองรับผู้เข้าร่วมได้มากถึง
100 คน
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EXPLAINED

วัฏจักร
การเรียนรู้ อยู่ใกล้ตัว

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text

ระบบนิ เ วศ (Ecosystem) คื อ ระบบ
มหัศจรรย์ที่ส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ รวมถึงสภาพ
แวดล้ อ มทางกายภาพมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต ่ อ กั น
สามารถรับ-ส่ง สิง่ ต่างๆ ทัง้ สารอาหาร พลังงาน
การอิ ง อาศั ย รวมไปถึ ง การป้ อ งกั น ภั ย ให้
กันและกัน จนท�ำให้ระบบนิเวศนั้นๆ สามารถ
ด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ระบบนิเวศทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาตินนั้ มีความสลับซับซ้อน
ไม่ใช่ระบบที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ แม้มี
การจ�ำลองระบบนิเวศบางอย่างขึ้นมาจนประสบความส�ำเร็จ
เช่น การเลีย้ งพืชในสวนขวด (Terrarium) แต่กเ็ ป็นการลดทอน
ความซับซ้อนลงมาให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบที่จ�ำเป็น และ
ต้องเกิดจากความ “เข้าใจ” ในระบบนิเวศอย่างลึกซึง้ ว่าท�ำงาน
อย่างไร มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างไร สวนขวดจึงจะ
ยั่งยืนได้
ส่วนค�ำว่า “ความรู้” (Knowledge) หมายถึง ความเข้าใจ
หรือการหยั่งรู้ในเรื่องเฉพาะหนึ่งๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ
มากมาย ทัง้ การรับรู้ การให้เหตุผล ความทรงจ�ำ การตัง้ ค�ำถาม
การทดสอบ การฝึกฝนปฏิบตั ิ ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารเพิม่ พูนทักษะ
และความเข้าใจในโลกที่กว้างขวางขึ้นได้ในที่สุด
การสร้างคนหรือสังคมที่ “รักในความรู้” นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะความรักในความรู้ ไม่สามารถ “สั่ง” หรือตั้งโปรแกรม
ให้ ใ ครเกิ ด ความรั ก เช่ น นั้ น ขึ้ น มาได้ โ ดยส� ำ เร็ จ รู ป แต่ คื อ
กระบวนการบ่มเพาะ กล่อมเกลา และสร้าง “สภาพแวดล้อม”
ที่เหมาะสมต่อความรักในความรู้ขึ้นมา
ในสังคมไทย ต้องยอมรับว่าเรามักมอง “ความรู้” เป็น
เรื่องจริงจัง เป็นขั้วตรงข้ามกับความบันเทิงหรือ “ความสนุก”
นั่นท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยไม่รู้สึก “รัก” ในความรู้ ซึ่งเป็น
ฐานส�ำคัญในการพาตัวเองเข้าสู่การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความรู้
“ความกระหายใคร่รู้” จึงไม่เกิดขึ้น
ค� ำ ถามก็ คื อ แล้ ว จะท� ำ อย่ า งไรให้ เ กิ ด “บรรยากาศ”
ของการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติขึ้นได้ในสังคมไทย ทั้งใน
มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และมิติความกระหายใคร่รู้ที่อยู่
ภายในตัวผู้คน
ค�ำถามนี้ โดยเนื้อแท้แล้วก็คือการตั้งค�ำถามว่า แล้วเรา
จะสร้าง “ระบบนิเวศเชิงความรู้” ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
ในสังคมไทยได้อย่างไรนั่นเอง

เรื่องของความรู้ 2 แบบ
ความรู ้ แบ่ง ออกได้ ใ หญ่ๆ 2
รู ป แบบ คื อ ความรู ้ ที่ เ กิ ด จาก
การฝึกฝนทักษะ ท�ำให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในบางเรื่อง กับความรู้
เชิ ง ทฤษฎี ที่ เ กิ ด จากการค่อ ยๆ
สะสมความรู้ ความคิด จากการ
ตั้ ง ค� ำ ถาม และการคิ ด วิ เ คราะห์
(Critical Thinking)
ในอดี ต การเรี ย นรู ้ ใ นความรู ้
2 แบบนี้ มั ก ถู ก แยกออกจากกั น
การฝึกทักษะถูกมองว่าเป็นงานของ
“นักปฏิบัติ” ที่ต้องฝึกฝนเชิงอาชีพ
เพือ่ สร้างรายได้ ซึง่ นับรวมไปถึงการ
เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะในด้านต่างๆ
ส่วนความรูเ้ ชิงทฤษฎีถกู มองว่าเป็น
เรื่องของนักวิชาการหรือ “นักคิด”
ที่ต้องตั้งค�ำถามและวิเคราะห์เพื่อ
หาค�ำตอบ แต่ส�ำหรับในศตวรรษ
ที่ 21 ความรู้ทั้ง 2 แบบได้ผสาน
เข้าหากันผ่านค�ำว่า “บูรณาการ”
เราจึงต้องให้ทั้งสองอย่างด�ำเนิน
ไปควบคู่กันจึงจะเกิดการต่อยอด
ทางความรู้ สร้าง “ระบบนิเวศเชิง
ความรู ้ ” ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบและ
แข็งแกร่งขึ้นมาได้
แต่แน่นอน การสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย

EXPLAINED

Knowledge Supply
สร้างแหล่งเรียนรู้กระจายสู่ประชาชน
ในระบบนิเวศเชิงความรูน้ นั้ เราสามารถแบ่งโครงสร้าง
ความรู้ออกได้เป็น 2 ด้าน ด้านแรกคือการ “จัดหา
ความรู”้ หรือการสร้างแหล่งเรียนรูใ้ ห้แพร่หลายกระจาย
ไปกว้างไกลทีส่ ดุ เรียกว่าเป็น Knowledge Supply
ในหลายสังคม เราพบระบบ Knowledge Supply
ที่ ก ้ า วหน้ า มาก เช่ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด
ในมหานครอย่างนิวยอร์ก หรือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
ที่ร่วมมือกันในหลายประเทศในยุโรป เพื่อกระจาย
“สาธารณูปโภคทางปัญญา” เหล่านีใ้ ห้มีมากที่สุด จะได้
อยู่่�ใกล้้ตััวผู้้�ใช้้บริิการให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
ผลที่่�เกิิดขึ้้�นคืือการเข้้าถึึงและใช้้งานที่่�สะดวก เช่่น
เด็็กๆ คุ้้�นเคยกัับการอ่่านหนัังสืือเพราะมีีห้้องสมุุดดีีๆ
ใกล้้บ้้าน ผู้้�อาวุุโสหลัังวััยเกษีียณใช้้เวลาว่่างไปกัับ
การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เพิ่มเติม เพราะมีแหล่งเรียนรู้ดีๆ
อยู่ในชุมชน เป็นต้น
Knowledge Supply ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในรูปของ
ห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์เสมอไป แต่สามารถปรากฏ
ในรูปของ “แหล่งเรียนรู้” ได้หลากหลายทั้งใหญ่เล็ก
ตั้งแต่การสร้างอาคารสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เป็นพื้นที่เรียนรู้หลากรูปแบบ ไปจนถึงการ “ผสาน”
ความรู ้ ต ่ า งๆ เข้ า กั บ เนื้อเมือง เช่น การให้ความรู้
ในรูปของป้ายต่างๆ อาทิ ป้าย Blue Plaque ในอังกฤษ
ที่ ติ ด อยูต่ ามอาคารต่ า งๆ เพื่ อ บอกว่าอาคารนั้ น ๆ

มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไร เคยมีบุคคล
ส�ำคัญใช้สอยอาคารนัน้ อย่างไร การท�ำป้ายขนาดเล็ก
ติดตามทีต่ า่ งๆ ในกรุงดับลินของไอร์แลนด์เพือ่ ให้ความรู้
เรื่องวรรณกรรม เนื่องจากดับลินเป็นมหานครแห่ง
วรรณกรรม การให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ด้วย QR Code ในพื้นที่สาธารณะ หรือการจัดงาน
เทศกาลทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวมไปถึง
การสนับสนุนทุกภาคส่วนให้สร้างพื้นที่สาธารณะหรือ
กึ่งสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ขึ้นมา เช่น พื้นที่เรียนรู้
ในศูนย์การค้า เป็นต้น
Knowledge Supply นั้น พูดได้ว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่
ยิง่ เป็นเรือ่ งดี เนือ่ งจากจะสร้างบรรยากาศคึกคักในทาง
ความรูใ้ ห้เกิดขึน้ กับผูค้ นในสังคมนัน้ ๆ ท�ำให้ผคู้ นในสังคม
ได้ใกล้ชิดกับแหล่งความรู้ต่างๆ คุ้นเคยกับการเข้าใช้
บริการ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความรักในการเรียนรู้ได้ในที่สุด
แต่กระนั้น ล�ำพังการสร้างโครงสร้างทางกายภาพ
ให้เกิดขึ้นก็ยังไม่เพียงพอ เพราะแม้มี Knowledge
Supply แล้ว แต่หากผูค้ นไม่ได้เกิดความต้องการใช้งาน
สาธารณู ป โภคทางปั ญ ญาเหล่ า นั้ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น
มาก็อาจถูกทิ้งร้าง ไม่ได้รับการใช้ประโยชน์มากเท่าที่
พึงเป็น ดังนั้น ในอีกด้านหนึ่งของสมการ เราจึงจ�ำเป็น
ต้องสร้างความต้องการความรู้ (Knowledge Demand)
ให้เกิดขึ้นในสังคมด้วย ระบบนิเวศเชิงความรู้จึงจะ
สมบูรณ์แบบ
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Knowledge Demand
กระตุ้นสังคมให้อยากรู้อยากเรียน
หลายประเทศมีวิธีสร้าง Knowledge Demand
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพสังคม ตัวอย่าง
เช่น ในสิงคโปร์ มีหน่วยงานของรัฐที่ชื่อ SkillsFuture
ที่มอบ “เครดิตความรู้” มูลค่า 500 เหรียญ ให้กับ
ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เพื่อน�ำเครดิต
ความรู้นี้ไปใช้เพิ่มทักษะในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ทาง
SkillsFuture ให้การรับรอง เครดิตความรู้จะท�ำให้
ประชาชน มี “ต้นทุน” ในการฝึกฝนทักษะ เพิ่มโอกาส
ในการดึงประชาชนเข้าสูแ่ หล่งเรียนรูม้ ากขึน้ อย่างเป็น
ธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังสามารถสร้าง Knowledge Demand
ได้ อี ก หลายรู ป แบบ เช่ น ในประเทศที่ มี ป ระชากร
สู ง วั ย มาก และสั ง คมเริ่ ม เปลี่ ย นเป็ น สั ง คมสู ง วั ย
(Ageing Society) แล้ว มีการสร้างแหล่งเรียนรู้และ
หลักสูตรการเพิม่ ทักษะส�ำหรับผูส้ งู วัย รวมถึงการกระตุน้

สร้างปัญญาร่วม
ผ่านการ
รวมกลุ่มพบปะ

และสนั บ สนุ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
ปริญญาตรีส�ำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะมากขึ้น เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า การสร้าง Knowledge Demand เป็น
เรือ่ งซับซ้อน จะประสบความส�ำเร็จได้ตอ้ งเข้าใจสภาพ
สังคมนัน้ ๆ อย่างลึกซึง้ เสียก่อน ว่าคนในสังคมต้องการ
อะไร แล้วจึงค่อยคิดสร้างโครงการขึ้นมาตอบสนอง
ความต้องการนั้นๆ รัฐไม่สามารถและไม่ควร “สั่ง”
หรือ “จัดตั้ง” ให้คนมีความต้องการในความรู้ แต่ต้อง
สร้างสภาพแวดล้อมและ “เงื่อนไข” (Condition) ที่
เหมาะสม ความต้องการความรู้จึงจะสามารถเกิดขึ้น
ได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ
ทั้ ง Knowledge Supply และ Knowledge
Demand จึงคือองค์ประกอบส�ำคัญของการสร้างระบบ
นิเวศเชิงความรู้ให้เกิดขึ้นได้จริง และน่าจะเป็นสิ่งที่
สังคมไทยยุคหลังโควิด-19 ต้องการเป็นอย่างยิ่ง

การรวมกลุ ่ ม ในสั ง คมเป็นเรื่ อ งจ� ำ เป็นมากต่ อ การสร้ า ง
ปัญญาร่วม (Collective Intelligence) ขึ้นมา หลายคนอาจ
คุน้ เคยกับค�ำว่า “สภากาแฟ” ในสังคมไทยกันดี โดยเนือ้ แท้แล้ว
สภากาแฟท�ำหน้าทีแ่ บบเดียวกันกับ เวทีสำ� หรับถกเถียง (Forum)
ถือก�ำเนิดในกรุงเอเธนส์เมื่อหลายพันปีก่อน และมีส่วนส�ำคัญ
ท�ำให้เอเธนส์กลายเป็นเมืองต้นธารทางปัญญา เกิดนักปราชญ์
มากมาย ทั้งนี้ก็เพราะ Forum หรือพื้นที่สาธารณะที่มีแพร่หลาย
ได้สร้างระบบนิเวศเชิงความรู้ให้เกิดขึ้น แล้วกลายเป็นปัญญา
ร่วมของสังคมเอเธนส์นั่นเอง

EXPLAINED

มาส�ำรวจระบบนิเวศเชิงความรู้
ผ่านการใช้พื้นที่ร่วมเพื่อรวมกลุ่มพบปะกัน
Throughput
Explore
แม้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วจะมี Input
หลากหลาย ทว่าแต่ละคนก็ตอ้ งส�ำรวจ
เพื่ อ คั ด เลื อ กประเด็ น ที่ ตั ว เองสนใจ
จะเรียนรู้ การใช้พนื้ ทีร่ ว่ มกันจะท�ำให้
เกิด “บทสนทนา” (Conversation) ที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อน�ำไป
สู่ข้อสรุปในการเรียนรู้ของแต่ละคน

หลังจากส�ำรวจความต้องการของตัวเองแล้ว
จะเกิดขั้นตอนการเรียนรู้ เช่น การเข้าร่วมฟัง
การสอน การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ฯลฯ
รูปแบบการเรียนรู้เป็นไปได้หลากหลาย แต่
โดยรวมจะก่อให้เกิดการฟัง การพูดคุย เสวนา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมถึง
การตัง้ ค�ำถามระหว่างกันเพือ่ แสวงหาความจริงร่วม
ใน Forum ของเอเธนส์ วิ ธี ก ารที่
ลือชื่อที่สุด คือกระบวนการตั้งค�ำถามแบบ
โสคราติส (Socrates Method) นั่นเอง

Input

Output

การป้ อ นความรู ้ การเข้ า สู ่ พ้ื น ที่
เช่นนี้ หมายถึงทุกคนก�ำลังต้องการ
Input ใหม่ๆ จึงอยูใ่ นสภาวะเปิดกว้าง
พร้อมรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ มากกว่า
ปกติ ทั้งยังน�ำข้อมูลข่าวสารที่ตนรับรู้
ไปแลกเปลี่ยนด้วย จึงก่อให้เกิดการ
สร้าง Input ให้แก่กันและกัน

แหล่งเรียนรู้

สภากาแฟแบบไทยๆ Forum
แบบเอเธนส์ และพื้นที่สาธารณะ
อื่นๆ เช่น ศูนย์ความรู้แห่งชาติ

World Cafe
Guidelines

การเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นท�ำให้
ได้ข้อสรุปหรือความคิดที่เกิดจาก
การวิเคราะห์หลังการแลกเปลี่ยน
ความคิด ซึ่งอาจมีผลท�ำให้กรอบ
ความคิด (Paradigm) เปลีย่ นแปลง
ไปอั น เป็ น ผลมาจากการ
รับส่งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ
นัน่ เอง ไม่นบั รวมการรับรู้
แนวทางในการฝึ ก ฝน
ทักษะใหม่ๆ ด้วย
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1

แนวคิด 5 ข้อ
ส�ำหรับระบบนิเวศความรู้แบบใหม่ในโลกอนาคต
น�ำทางได้ (Navigable)

การมีีตัวั นำำ�ทางที่่�ดีีจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนรู้้�เดิินทางไปสู่่�จุุดหมายได้้อย่่างตรงเป้้าประสงค์์
เช่่น การมีีบุคุ คลตััวอย่่าง (Role Model) ช่่วยแนะแนวการเรีียนรู้้�แบบต่่อยอดเพื่่�อพััฒนา
ได้้จริิงในอนาคต หรืือแนวทางที่่�มีีผู้้�ปฏิิบัติั แิ ล้้วได้้ผลจริิงเป็็นตััวอย่่าง การนำำ�ทางที่่�ดีี
จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนรู้้�ไม่่เสีียเวลาไปกัับสิ่่�งที่่�ไม่่ตรงเป้้าประสงค์์จากความไม่่รู้้� รวมทั้้�งช่่วยให้้
มองเห็็นโอกาสที่่�ง่่ายกว่่า

2

3

ช่วยสนับสนุน (Supportive)

การได้้รัับการสนัับสนุุนรอบด้้าน จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ปราศจากอุุปสรรคหรืือสามารถแก้้ไขอุุปสรรค
จากการเรีียนรู้้�ได้้ พร้้อมที่่�จะก้้าวเข้้าสู่่�จุุดมุ่่�งหมายที่่�ตั้้�งไว้้ไม่่ว่่าจะเป็็น
การสนัับสนุุนด้้านคำำ�แนะนำำ� การให้้คำำ�ปรึึกษา การสนัับสนุุนด้้านสื่่�อและ
เทคโนโลยีี ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�ใหม่่ๆ โดยไม่่มีีสิ่่�งกีีดกั้้�น

มีการผสมผสาน (Integrated)

ผูเ้ รียนรูแ้ ต่ละคนนัน้ อยูใ่ นสภาวะหรือความพร้อมทีแ่ ตกต่างกัน บางคนมี
ความพร้อมเต็มร้อยทีจ่ ะเรียนรู้ ในขณะทีบ่ างคนอาจมีขอ้ จ�ำกัดหลายอย่าง
เป็นตัวแปรที่อาจท�ำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไม่เต็มที่ จึงจ�ำเป็นต้องมี
การผสมผสานและบูรณาการรูปแบบการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

4

5

มีจุดมุ่งหมาย (Targeted)

ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ตรงตามความต้องการและจุดมุ่งหมาย
ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยทักษะที่ใช่ หากเรียนแบบไม่รู้จุดมุ่งหมาย
ไม่เ รี ย นรู ้ ใ นสิ่ ง ที่ ต ้ อ งการจริ ง ๆ อาจท� ำ ให้ เ สี ย เวลา เสี ย โอกาส
ในการผลิต หรือคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่อนั เป็นประโยชน์

มีความโปร่งใส (Transparent)

การให้้ความรู้้� ตลอดจนการปรัับกระบวนการ
จ้้างงานให้้โปร่่งใสและเปิิดเผย ให้้ความยุุติิธรรม
แก่่ผู้้�หางานทุุกคนแบบเท่่าเทีียม โดยคััดสรรจากทัักษะ
และความสามารถอย่่างแท้้จริิง เป็็นคุุณสมบััติิแรก
ในการคัั ด เลืื อ กบุุ ค คลเข้้าทำำ�งาน จะช่่วยลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม การศึึกษาและกระบวนการต่่อยอด
การเรีียนรู้้�ในการปฏิิบััติิงาน
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สร้าง นิเวศการเรียนรู้

มุ่งสู่

การสร้างนวัตกรรม

10 อันดับประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ประกาศดัชนี
นวัตกรรมโลกประจ�ำปี พ.ศ. 2564 หรือ Global Innovation Index 2021 (GII 2021) ภายใต้ธมี “ติดตามการปรับตัว
ระบบนวัตกรรมในภาวะวิกฤตโควิด-19 (Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis)” ของ 132 ประเทศ
ทั่วโลก โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งงบประมาณการวิจัยและพัฒนา ทุนมนุษย์ จ�ำนวนผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบธุรกิจ ฯลฯ

1

สวิตเซอร์แลนด์

8

สิงคโปร์

2

สวีเดน

9

เดนมาร์ก

3

สหรัฐอเมริกา

10

เยอรมนี

4

สหราชอาณาจักร

5

เกาหลีใต้

6

เนเธอร์แลนด์

7

ฟินแลนด์

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF

Thailand Is Here

43

ไทย

44

เวียดนาม

45

รัสเซีย

46

อินเดีย

51

ฟิลิปปินส์

ทั้งนี้เกาหลีใต้กระโดด
ขึ้นมาถึง 5 อันดับ
จากเมื่อปี พ.ศ. 2563
ที่มา : องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization: WIPO)

D
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11 เทคโนโลยีแนวหน้ากับมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล
ที่อาจสร้างได้ในปี พ.ศ. 2568
มูลค่ารวม 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากปี พ.ศ. 2561 ที่มูลค่า 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

1

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of Things : IoT)

2

เทคโนโลยีหุ่นยนต์
(Robotics)

3

เซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Photovoltaic : Solar PV)

4

เทคโนโลยี 5G
(5G)

5

ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence : AI)

6

ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)

32%
เทคโนโลยี

32%

สินค้าอุปโภคบริโภค
และบริการต่างๆ

1,500 7
499 8

141
61

พันล้านดอลลาร์

โดรน
(Drones)

พันล้านดอลลาร์

พันล้านดอลลาร์

บล็อกเชน
(Blockchain)

พันล้านดอลลาร์

344 9
277 10

พันล้านดอลลาร์

การพิมพ์ 3 มิติ
(3D Printing)

พันล้านดอลลาร์

พันล้านดอลลาร์

การปรับแต่งจีโนม
(Gene Editing)

พันล้านดอลลาร์

191 11
157

นาโนเทคโนโลยี
(Nanotechnology)

พันล้านดอลลาร์

พันล้านดอลลาร์

พันล้านดอลลาร์

44

9.7
2.2

ที่มา : Technology and Innovation Report 2021
โดย การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

ภาคธุรกิจ
ที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่
มากที่สุดในปี
พ.ศ. 2564

20%
12%
สุขภาพ

การขนส่งและพลังงาน

4%

สื่อและโทรคมนาคม

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF

ที่มา : ผลส�ำรวจ The Top 50 Most Innovative Companies in 2021
โดย Boston Consulting Group (BCG)
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20 อันดับบริษัท

ที่สร้างนวัตกรรมล�้ำที่สุด
ในโลกประจ�ำปี พ.ศ. 2564

Boston Consulting Group (BCG) เผยผลส�ำรวจ
50 สุดยอดบริษัทนวัตกรรมโลก โดย 20 อันดับแรก
ประกอบด้วยบริษทั จากสหรัฐอเมริกาถึง 14 บริษทั
ในขณะที่มีบริษัทจากประเทศในเอเชีย 5 บริษัท
บริษทั เหล่านีล้ ้วนส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
เต็มก�ำลังสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้
น�ำมาสู่การคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์

อันดับ

อุตสาหกรรม

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริษัท

ส�ำนักงานใหญ่

Apple

เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

Alphabet

เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

Amazon

สินค้าอุปโภคบริโภค

สหรัฐอเมริกา

Microsoft

เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

Tesla

ขนส่งและพลังงาน

สหรัฐอเมริกา

Samsung

เทคโนโลยี

เกาหลีใต้

IBM

เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

Huawei

เทคโนโลยี

จีน

Sony

สินค้าอุปโภคบริโภค

ญี่ปุ่น

Pfizer

สุขภาพ

สหรัฐอเมริกา

Siemens

เทคโนโลยี

เยอรมนี

LG Electronics

สินค้าอุปโภคบริโภค

เกาหลีใต้

Facebook

เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

Alibaba

สินค้าอุปโภคบริโภค

จีน

Oracle

เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

Dell

เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

Cisco

เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

Target

สินค้าอุปโภคบริโภค

สหรัฐอเมริกา

HP Inc.

เทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

Johnson & Johnson

สุขภาพ

สหรัฐอเมริกา

ที่มา : ผลส�ำรวจ The Top 50 Most Innovative Companies in 2021 โดย Boston Consulting Group (BCG)
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The Knowledge

สร้างสังคม

ผ่านระบบนิเวศ
เชิงความรู้

หลายประเทศสร้างชาติผ่านความรู้ โดยใช้เวลาในการ
สร้างระบบนิเวศเชิงความรู้ผ่านกลไกต่างๆ เป็นเวลายาวนาน
เราเห็นภาพเหล่านี้ได้ชัดเจนในประเทศอย่างอังกฤษหรือ
สหรัฐอเมริกา ที่เติบโตด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อังกฤษนั้นเป็นผู้น�ำในการปฏิวัติอุตสาหกรรมมา
นานนับร้อยปีแล้ว สหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน แต่ในระยะหลัง
ยังมีประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีใต้หรือสาธารณรัฐเกาหลี
(Republic of Korea) ทีส่ ง่ ออกวัฒนธรรมและอ�ำนาจประเภท
Soft Power ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วย

ประเทศเหล่านี้ไม่ได้ประสบความส�ำเร็จในชั่วข้ามคืน ทว่ามีการบ่มเพาะปลูกฝังเชิงความรู้ให้กับประชาชน
เป็นเวลายาวนาน และระบบนิเวศเชิงความรู้ ก็น�ำทางไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ในที่สุด

4 Pillars of Knowledge Economy
หากพิจารณากรณีของเกาหลีใต้ นอกเหนือไปจากปรากฏการณ์ Lisa - ‘LALISA’ และวงดนตรี BLACKPINK
รวมไปถึงปรากฏการณ์ K-Pop ต่างๆ ตั้งแต่ดนตรีจนถึงภาพยนตร์และซีรีส์ดังอย่าง Squid Game แล้ว เกาหลีใต้
ยังค่อยๆ เขยิบฐานะของตัวเองในอุตสาหกรรมอีกหลายด้าน จนกระทั่งกลายมาเป็นหนึ่งในประเทศผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านยนตรกรรมหลากหลายยี่ห้อ และสามารถน�ำพา
อุตสาหกรรมเหล่านี้ขึ้นชั้นทาบเทียบกับผู้มาก่อนในประเทศยักษ์ใหญ่หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่
เป็นเจ้าตลาดนวัตกรรมมือถือ ญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าตลาดรถยนต์มาก่อน โดยโมเดลของเกาหลีคือการสร้างระบบนิเวศ
เชิงความรู้ (Knowledge Ecosystem) ขึน้ มาเพือ่ ต่อยอดไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy)
อันเป็นเสาหลักส�ำคัญในการสร้าง “อ�ำนาจ” แบบ Soft Power ให้แพร่กระจายไปทั่วโลก แล้วตอบแทนกลับมา
ในรูปของเม็ดเงินมหาศาลที่อัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้

The Knowledge

สถาบันธนาคารโลก (World Bank Institute) เคย
มีรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลี
จัดท�ำโดยสถาบันพัฒนาเกาหลี (Korea Development
Institute) รายงานนัน้ มีชอื่ ว่า “เกาหลีในฐานะเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ : กระบวนการวิวัฒนาการและบทเรียนที่
ได้รบั ” (Korea as a Knowledge Economy : Evolutionary
Process and Lessons) โดยรายงานนีศ้ กึ ษาวิวฒ
ั นาการ
ของ “เศรษฐกิจฐานความรู้” และอธิบายว่า เศรษฐกิจ
ฐานความรูข้ องเกาหลีไม่ได้เพิง่ เกิดขึน้ ในสิบหรือยีส่ ิบปี
ที่ผ่านมา แต่เกิดจากการพยายามสร้าง “ระบบนิเวศ
เชิงความรู้” มาเป็นเวลายาวนานอย่างน้อยก็ราว 50 ปี
คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา

กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงลงไป การที่สังคมหนึ่งๆ จะมีระบบนิเวศเชิงความรู้เป็นฐาน จนกระทั่งสร้างระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ขึ้นมาได้น้ัน รายงานฉบับนี้บอกว่าสังคมนั้นๆ จะต้องมี “เสาหลัก” (Pillars) อยู่ด้วยกัน
4 ด้าน ได้แก่
1 มี แ รงจู ง ใจทางเศรษฐกิ จ (Economic
3 มีระบบนวัตกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Effective
Incentive) และสถาบันการปกครอง (Institutional Innovation System) ทั้ ง ในแง่ ข องบริ ษั ท เอกชน
Regime) ทีใ่ ห้ทงั้ นโยบายต่างๆ รวมถึงการสร้างสถาบัน ต่างๆ สถาบันวิจัย ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ดีพอ จนสามารถกระตุ้นให้เกิด ศู น ย์ ค วามรู ้ (Knowledge Center) มหาวิ ท ยาลั ย
การโอนถ่ายทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ทีป่ รึกษา และองค์กรอืน่ ๆ ทีจ่ ะท�ำให้สงั คมตามทัน
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์และการใช้งาน ความรู้ใหม่ๆ ได้ และเข้าไป “แตะ” ในองค์ความรู้
“ความรู้” ที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ด้วย
ระดับโลก และน�ำความรูร้ ะดับโลกเหล่านัน้ มาปรับแปลง
ให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่น
2 มีแรงงาน (Labor Force) ที่มีการศึกษาและ
4 ต้องมีสาธารณูปโภค (Infrastructure) ทีท่ นั สมัย
มีทักษะมากพอจะท�ำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Modern) และมากเพียงพอในการให้บริการแก่ประชาชน
ทักษะต่างๆ ต่อเนื่องไปให้มีประสิทธิภาพ และน�ำไปใช้ จริงๆ จะได้เกิดการสือ่ สาร การแพร่กระจายความรูเ้ หล่านัน้
ในการ “สร้าง” และ “ใช้” ความรู้ได้อย่างถ่องแท้
รวมถึงกระบวนการในการประเมิน ใช้งานข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ต่างๆ ในวงกว้าง
จะเห็นได้วา่ เสาหลักแห่งระบบนิเวศเชิงความรูแ้ ละระบบเศรษฐกิจฐานความรูน้ นั้ ประกอบไปด้วยการท�ำงาน
ของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐที่ต้องมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจเรื่องการสร้างองค์ความรู้อย่างแท้จริง
มาเป็นผู้ก�ำหนดทิศทางที่ประเทศจะเดินหน้าไป ซึ่งหมายถึงการสร้างสาธารณูปโภคทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ
ให้มากเพียงพอด้วย รวมไปถึงภาคเอกชนที่ก็ต้องเข้าใจระบบนิเวศเชิงความรู้เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแบบใหม่
ขึน้ มา ไล่ไปจนถึงภาคประชาสังคมหรือประชาชนทัว่ ไปทีต่ อ้ ง “ใฝ่ร”ู้ ทัง้ ในความรูป้ ระเภททักษะและความรูป้ ระเภท
ที่เป็นความรู้เชิงวิพากษ์หรือความรู้ทางทฤษฎีและวิชาการด้วย
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เรียนรู้ความร่วมมือ ในการสร้างสังคม
แห่งความรู้จากในหลายประเทศ

Knowledge Quarter, London
ความร่วมมือระหว่างองค์กรใหญ่ๆ ในระดับขับเคลื่อนสังคมนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก เพราะแต่ละองค์กรต่าง
มีภารกิจของตัวเองอยู่แล้ว แต่ Knowledge Quarter, London (KQ) นั้น คือองค์กรที่พยายามรวบรวมองค์กร
เครือข่าย (Partner Organisations) ในลอนดอนเข้าไว้ด้วยกันเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวม
ความรู้เข้าด้วยกัน จัดการองค์ความรู้ต่างๆ ของแต่ละองค์กรร่วมกันในแบบบูรณาการ และกระจายเผยแพร่
ความรู้นั้นออกสู่สาธารณชน
องค์ ก รที่ เป็นเครื อ ข่ า ยของ KQ มี ตั้ ง แต่
สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รทางวั ฒ นธรรม
องค์ ก รวิ จั ย องค์ ก รทางวิ ท ยาศาสตร์ และ
องค์ ก รสื่ อ ทั้ ง ใหญ่ แ ละเล็ ก ตั้ ง แต่ ห ้ อ งสมุ ด
อย่าง British Library พิพิธภัณฑ์ระดับโลก
อย่าง British Museum หรือ Charles Dickens
Museum มหาวิทยาลัยชือ่ ดังอย่าง University
of London สมาคมที่ ใ ห้ ค วามรู ้ ต ่ างๆ เช่ น
The Physiological Society Poet in the City
บริษทั ยักษ์ใหญ่อย่าง Google ไปจนถึงองค์กร
ในท้องถิน่ ขนาดเล็กอีกจ�ำนวนมาก โดยองค์กร
เหล่านี้ ตั้ ง อยู ่ ใ นละแวกที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
มหานครลอนดอน คือรอบสถานีรถไฟ King’s
Cross ถนน Euston และย่ า นบลู ม สบิ ว รี
(Bloomsbury)
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องค์กรอย่าง KQ เห็นว่าในย่านเล็กๆ ใจกลางกรุงลอนดอนนี้ เป็นเสมือนย่าน “ต้นแบบ” ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์
การเข้าถึงความรู้ให้กับผู้คนได้ โดยการน�ำทรัพยากรความรู้ต่างๆ มารวมกัน ที่นี่จึงเป็น “ประตู” (Gateway/
Portal) สูค่ วามรูท้ กุ รูปแบบ และเปิดรับผูม้ าเยือนทุกๆ คน ตัง้ แต่นกั เรียน นักศึกษา นักวิจยั ไปจนถึงประชาชนทัว่ ไป
ทุกเพศทุกวัย

KQ เขียนไว้ในรายงานประจ�ำปีว่า
ภารกิจขององค์กรได้แก่
1. แสวงหาวิ ธี ที่ จ ะท� ำ ให้ ห น่ ว ยงานอย่ า ง
KQ นั้น สามารถท�ำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ
ในท้ อ งถิ่ น ทั้ ง องค์ ก รระดั บ ท้ อ งถิ่ น เองและ
องค์ ก รระดั บ โลกที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นย่ า นเดี ย วกั น
เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับท้องถิ่น รวมไปถึง
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน
2. พัฒนาโครงการใหม่ๆ ทีจ่ ะสร้างประโยชน์ให้
กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยตระหนั ก ถึ ง ความ
อ่อนไหวของท้องถิ่น (Sensitive to Locality)
เพือ่ ให้โครงการทีค่ ดิ ขึ้นนั้นเข้ากันและตรงกัน
(Align) กับความต้องการของชุมชนจริงๆ
3. ท�ำงานร่วมกับสมาชิกเพือ่ ขยายความร่วมมือ
กับองค์กรการศึกษาในระบบต่างๆ ทัง้ โรงเรียน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึง
โอกาสในการเรียนรูแ้ ละโอกาสในการประกอบ
อาชีพในอนาคตเพิม่ ขึ้น
4. สนับสนุนสมาชิกให้สามารถเพิม่ การท�ำงาน
ทางความรู้ และเติบโตต่อไปโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ (Inclusive Growth) ได้

โดยตัวอย่างความริเริ่มของ KQ ที่ได้ท�ำไปแล้วอาทิ การพัฒนาโครงการส�ำหรับชุมชนที่ถือว่าเป็นโครงการ
ชั้นยอด เรียกว่า Communicty Champions Project เพื่อประสานการท�ำงานของสมาชิกให้แน่นแฟ้นกับ
ชุมชนมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนา The People’s Quarter ส�ำหรับประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ให้ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมและอ�ำนาจของตัวเอง เพื่อจะเข้ามามีสิทธิมีเสียงทั้งในเรื่องการจัดการชุมชนเชิงความรู้ โอกาสใน
การจ้างงานและพัฒนาทักษะตามความต้องการของธุรกิจท้องถิ่น และอื่นๆ มากขึ้นด้วย
จะเห็นได้ว่า การท�ำงานของ Knowledge Quarter, London ก็คือการสร้าง “ระบบนิเวศเชิงความรู้” ด้วยการ
เชื่อมโยงองค์กรต่างๆ ที่มีองค์ความรู้อยู่ในตัว น�ำองค์ความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมโยง จัดการ และสื่อสารออกไป
เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความรู้ที่ท้องถิ่นมีอยู่ เข้าใช้งานความรู้เหล่านั้น
และน�ำความรู้เหล่านั้นมาใช้เป็นฐานในการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ต่อไป
แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ลอนดอนที่เดียว ที่มีแนวคิดแบบนี้
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New York Public Library
เราอาจเห็นห้องสมุดสาธารณะแห่งนิวยอร์กปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือหนังสือมากมายจนคุ้นตา
ตั้งแต่ภาพยนตร์อย่าง Ghostbusters (1984) ภาพยนตร์และซีรีส์เรื่อง Sex and the City (2008) ในนิยาย
ของสตีเฟน คิงอย่าง Firestarter (1980) และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชาวนิวยอร์กมีความชิดใกล้
และมีการ “ใช้งานจริง” ห้องสมุดแห่งนี้มากเพียงใด

แต่ New York Public Library
(NYPL) ไม่ใช่ห้องสมุดขนาดใหญ่
ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ จกลางแมนฮั ต ตั น เพี ย ง
แห่งเดียวเท่านั้น เพราะ NYPL นั้น
แท้จริงแล้วเป็น “ระบบ” (System)
ของห้องสมุดสาธารณะในมหานคร
นิวยอร์กต่างหาก โดย NYPL นั้นมี
ห้องสมุดต่างๆ กระจายมากถึง 92 แห่ง
ทั้งในย่านบรองซ์ แมนฮัตตัน และ
เกาะสเตเทน ในขณะที่บรุคลินและ
ควีนส์จะมีระบบห้องสมุดสาธารณะ
ของตัวเองแยกออกไปโดยเฉพาะอีก
ได้แก่ Brooklyn Public Library และ
Queens Public Library
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SCAN QR CODE

NYPL ไม่ได้เป็นเพียงห้องสมุด
ที่ ตั้ ง อยู ่ เ ฉยๆ แต่ มี ก าร “เข้ า หา”
ประชาชนผ่ า นการบริ ก ารต่ า งๆ
หลากหลายรวมไปถึงกลุ่มผู้อพยพ
หรือใช้ภาษาอืน่ ๆ ด้วย ดังนัน้ NYPL
จึงไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้ น
ทว่ายังน�ำเสนอหนังสือภาษาต่างๆ
อีกหลายภาษา ทั้งนี้เพื่อดึงดูดและ
ผลักดันผูค้ นให้เข้ามาใช้งานห้องสมุด
ด้วยวิธกี ารต่างๆ ตัง้ แต่การจัดคลาส
สอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่ไม่ได้
มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือสร้าง
ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รอื่ น ๆ เช่ น
Whitney Museum, Guggenheim
Museum และสถาบันทางวัฒนธรรม
อื่นอีก 31 แห่ง จนกระทั่งเกิดเป็น
เครือข่ายที่ท�ำให้สมาชิกของ NYPL
สามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก ารจากองค์ ก ร
เหล่านี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
รวมไปถึงการคิดโครงการย่อยอีก
มากมายเพื่ อ สร้ า งความต้ อ งการ
ความรู้ ให้เกิดขึ้นแก่คนทั่วไป เช่น
โครงการ Subway Library หรื อ
การสร้างห้องสมุดชั่วคราวขึ้นให้แก่
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถใต้ ดิ น ของนิ ว ยอร์ ก
ในรูปเเบบของอีบุ๊ก บทคัดย่อ และ
เรือ่ งสัน้ ต่างๆ ทีม่ คี วามเหมาะสมต่อ
ช่วงเวลาในการเดินทางของแต่ละคน
ถึงแม้โครงการนี้จะจบไปแล้ว แต่
ประชาชนก็ยังสามารถดาวน์โหลด
อีบุ๊กที่อยู่ในโครงการได้ฟรี เพียงแต่
ไม่มอี บี กุ๊ ใหม่ๆ เพิม่ เติมเข้าไปเท่านัน้

เพื่อรับฟง Audio Text

NYPL ยังร่วมมือกับ Google จัดท�ำโครงการ Google Books Library Project ด้วยการท�ำข้อตกลงกับ
Google และห้องสมุดใหญ่อื่นๆ อีกหลายแห่ง แล้วด�ำเนินการเลือกหนังสือที่ปลอดลิขสิทธิ์แล้ว (Public Domain
Books) มาน�ำเข้าระบบให้คนทั่วไปสืบค้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
NYPL ของนิวยอร์ก และ KQ ของลอนดอน จึงมีลักษณะร่วมกันหลายประการในการสร้างความรู้ให้ชุมชน
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Korea’s Model
ย้อนกลับมาที่เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศในเอเชีย และต้องผ่านพบวิกฤตต่างๆ คล้ายประเทศในเอเชียส่วนใหญ่
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การแยกประเทศตามอุดมการณ์สงครามเย็น การพยายามสร้างอุตสาหกรรม
ต่างๆ วิกฤตต้มย�ำกุ้ง จนกระทั่งถึงความส�ำเร็จหลังปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา
เกาหลีีต้อ้ งเผชิิญกัับสงครามเกาหลีี (Korean War) ในช่่วงปีี พ.ศ. 2493-2496 ทำำ�ให้้ทรััพยากรต่่างๆ ถููกทำำ�ลาย
ไปเป็็นอัันมาก เกาหลีีใต้้จึึงยัังคงเป็็นสัังคมเกษตรกรรมจนสิ้้�นทศวรรษ 1950s และเศรษฐกิิจถืือว่่าอยู่่�ในระดัับที่่�
ตกต่ำำ��จนหลายฝ่่ายมองไม่่เห็็นว่่าเกาหลีีจะพััฒนาไปเป็็นสัังคมที่่�มีีระบบเศรษฐกิิจฐานความรู้้�ได้้อย่่างไร ในช่่วงนั้้�น
GDP ต่่อหััวของประชากรเกาหลีีใต้้ เทีียบได้้กับั GDP ของประเทศยากจนในแอฟริิกา แม้้บรรลุุถึงึ ปีี พ.ศ. 2503 แล้้ว
GDP ต่่อหััวของประชากรเกาหลีีใต้้ก็็ยัังอยู่่�ที่่� 1,110 เหรีียญ ในขณะที่่�ประเทศในแอฟริิกาเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 430 เหรีียญ
และประเทศพััฒนาแล้้วอยู่่�ที่่� 9,137 เหรีียญ โดยเกาหลีีใต้้ต้้องใช้้เวลาปรัับเปลี่่�ยนตััวเองนานถึึง 45 ปีี เพื่่�อทำำ�ให้้
GDP ต่่อหััวของประชากรเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า 12 เท่่า มาอยู่่�ที่่� 13,000 เหรีียญ ในปีี พ.ศ. 2548
ทศวรรษ 1960s นั้น ถือได้ว่าเป็นช่วงที่เกาหลีใต้พยายามปรับเปลี่ยน
ตััวเองให้้เป็็นอุุตสาหกรรมอย่่างเข้้มข้้น โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับ
การนำำ�เข้้าและส่่งออก แต่่เนื่่�องจากมีีวัตั ถุุดิบิ ต่่างๆ จำำ�กััด และแรงงานก็็ยังั ไม่่มีี
ทัักษะ เกาหลีีใต้้จึงึ ต้้องมุ่่�งพััฒนาในด้้านนี้้�โดยตรง และใช้้เวลานัับสิิบปีี กว่่าจะ
เกิิดการ “อััพเกรด” โครงสร้้างอุุตสาหกรรมของประเทศได้้ในทศวรรษ 1970s
ต่่อเนื่่�องมาสู่่�ทศวรรษ 1980s จนกระทั่่�งเกิิดสภาวะ “เสรีีนิิยมทางเศรษฐกิิจ”
(Liberalization of the Economy) ในทศวรรษ 1990s ที่่�เกาหลีีใต้้เริ่่�มหัันมา
ให้ความส�ำคัญกับ “ความรู้” อย่างจริงจัง
ในทศวรรษ 1990s นัน้ เกิดจุดพลิกผันส�ำคัญหนึง่ ขึน้ นัน่ คือวิกฤตเศรษฐกิจ
ระดับโลกที่เรียกว่า “วิกฤตต้มย�ำกุ้ง” วิกฤตนี้ใหญ่โตมากจนท�ำให้เกาหลีใต้
ตระหนักว่า ล�ำพังเป็นเพียงประเทศอุตสาหกรรมที่น�ำเข้าและส่งออกสินค้า
นั้นยังไม่พอ แต่จะต้องพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) หรือระบบเศรษฐกิจ
ที่มี “ความรู้” เป็นเครื่องน�ำทางอย่างจริงจังให้ได้ภายในกรอบเวลาไม่เกิน
20 ปี ประเทศถึงจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้น�ำทางเศรษฐกิจโลกได้

The Knowledge

ในทศวรรษ 1990s ทิศทางนโยบายหลักของเกาหลีใต้คือการสนับสนุน
พั ฒ นาการทางเทคโนโลยี ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ พร้ อ มกั บ สร้ า งสาธารณู ป โภค
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Infrastructure) ไปด้วย ในส่วนของนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค มีการสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจต่างๆ หลายอย่างเพื่อให้มีลักษณะเสรีนิยมมากขึ้นกว่าเดิม
พร้อมไปกับนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning System) ขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น

เกาหลีีใต้้ยึดึ วิิธีกี ารที่่�เรีียกว่่า Knowledge Assessment Methodology (KAM) เครื่่�องมืือที่่�พััฒนาขึ้้�น
โดยธนาคารโลกเพื่่�อช่่วยวิิเคราะห์์ตัวั แปรต่่างๆ ในสัังคมหลากหลายด้้าน ตั้้�งแต่่รายได้้ประชากร คุุณภาพ
การทำำ�งานของภาครััฐ กำำ�แพงภาษีีและค่่าธรรมเนีียมต่่างๆ และแม้้กระทั่่�งความเป็็นนิิติรัิ ฐั (Rule of Law)
ในรายงานปีี พ.ศ. 2542 ธนาคารโลก สรุุปกลยุุทธ์์ของแผนพััฒนาเกาหลีีใต้้ โดยดููทั้้�งจุุดดีีและจุุดด้้อย
แบ่่งออกมาเป็็นจุุดดีี 2 ประการ จุุดด้้อย 2 ประการ ได้้แก่่ ความเข้้มแข็็ง (Strength) คืือ มีีประชาชนที่่�
มีีแรงจููงใจสููง มีีความสามารถในการซึึมซัับความรู้้�ใหม่่ๆ มีีพื้้�นฐานการศึึกษาที่่�ดีี มีีระบบสาธารณููปโภค
ที่่�ทัันสมััย มีีห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain) ที่่�เชื่่�อถืือได้้ แต่่ก็็ยัังมีีจุุดอ่่อน คืือ มีีช่่องว่่าง (Gap) ในการ
จััดสรรทรััพยากรอยู่่� โดยเฉพาะเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับความรู้้�และเทคโนโลยีี แต่่ในเวลาเดีียวกัันเกาหลีีใต้้ก็็
เต็มไปด้วยโอกาส ยิ่งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเกาหลีใต้เปลี่ยนวิกฤตเหล่านั้นด้วย
ความรู้ เพื่อน�ำทางไปสู่โอกาสใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

แล้วจากพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ สาธารณรัฐเกาหลีก็ได้พัฒนามาเป็นเกาหลีใต้อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน
จะเห็นว่า แต่ละสังคมล้วนมีวิธีสร้างระบบนิเวศเชิงความรู้ของตัวเองแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ
การสร้างสังคมแห่งความรู้จนเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้นั้น ต้องใช้เวลายาวนาน มีการเตรียมพร้อม วางแผน ฟูมฟัก
และบ่มเพาะอย่างรอบคอบ รวมทั้งพร้อมปรับเปลี่ยนแผนเมื่อพบกับอุปสรรคต่างๆ ด้วย
การสร้างสังคมแห่งความรู้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ต้องร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ขึ้นจากทุกภาคส่วน
เพื่อให้สังคมหนึ่งๆ ได้เติบโตอย่างยั่งยืนแท้จริง และมุ่งหน้าไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ
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แรงบันดาลใจ

ต่อยอดความรู้

สู่การปั้นแบรนด์เพื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนเกิดจากการสั่งสมความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อน�ำมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและทรัพยากรในท้องถิ่น จากองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์
ชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในชุมชน ได้ต่อยอดพัฒนามาสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ทัง้ ในรูปแบบสินค้าและบริการ จนสามารถสร้างรายได้กระจายกลับคืนสูช่ มุ ชนได้สำ� เร็จ
กลายเป็นนิเวศทางการเรียนรูห้ มุนเวียน ภูมปิ ญ
ั ญาเหล่านัน้ ยังคงหมุนเวียนอยูใ่ นชุมชน
สร้างอาชีพและด�ำรงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเอาไว้ โดยขอยกตัวอย่าง 3 แบรนด์ไทย
ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาชุมชน จนกลายเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ที่มีส่วนผสมทั้งความเก่าใหม่ได้อย่างลงตัว
SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip

“Castown”
เครื่องดืม่ คราฟต์โซดา
จากเปลือกกาแฟ
ผู้ก่อตั้ง : รัฐศรัณย์ พีรพงศ์เดชา และ

พนัญไชย กล�่ำกล่อมจิตต์
แนวคิด : ลดขยะในชุมชน โดยการแปรรูป
เปลือกกาแฟเหลือทิ้ง เพื่อสร้างรายได้ให้
ชาวดอย
ทักษะและภูมิปัญญาที่ใช้ : การเก็บ
เมล็ดกาแฟ ตาก หมักยีสต์ แปรรูป ความรู้
ด้านการตลาด

จุดเริม่ ต้น : จากการไปเทีย่ วบนดอย จ.เชียงใหม่
แล้ ว พบว่ า เปลื อ กกาแฟจ� ำ นวนมากถู ก ทิ้ ง ไว้
จนเน่าเหม็น ท�ำให้เกิดความคิดว่าจะน�ำเปลือกกาแฟ
มาแปรรูปท�ำเป็นอะไรได้บ้าง ซึ่งผู้ก่อตั้งแบรนด์
มีประสบการณ์ในการท�ำกาแฟและเครือ่ งดืม่ มาก่อน
จึงคิดค้นการท�ำเครื่องดื่มคราฟต์โซดาจากเปลือก
กาแฟ โดยขอรับเปลือกกาแฟเหลือทิ้งจากสวน
เกษตรอินทรีย์ น�ำมาปั้นแบรนด์ “Castown”
จุดเด่น : อยู่ที่การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการแปรรูป ก่อนจะน�ำมาแต่งเติม
กลิ่นต่างๆ ให้เครื่องดื่มมีความหลากหลาย พัฒนา
รสชาติให้ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น สร้างอาชีพให้ชุมชน
โดยชูแนวคิดเกษตรกรต้องเป็นยอดพีระมิดที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากผลผลิต จนน�ำแบรนด์คว้ารางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมเพื่อ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเกษตร กรมทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ที่มา : www.facebook.com/Castownthailand
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“Youngyao”
ปั้นแบรนด์แฟชั่น
วิถีกะเหรี่ยง

ผูก้ อ่ ตัง้ : โครงการ “Social and Cultural

Innovation Lab” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
แนวคิด : อนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้า
ของกะเหรี่ยง น�ำมาผลิตเสื้อผ้าที่สวมใส่
ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง
ทักษะและภูมปิ ญ
ั ญาที่ใช้ : การทอผ้า
ปักเย็บ ร้อยลูกปัด ความรูด้ า้ นการออกแบบ

“Bozzi”
แชมพูสมุนไพร
เพื่อคนรักสัตว์

ผู้ก่อตั้ง : อิณเกศย์ โชติพันธุ์สิริ และ

อภิษฎา โชติพันธุ์สิริ
แนวคิด : ผลิตภัณฑ์แชมพูออร์แกนิก
สมุนไพรไทย ปลอดสารเคมี เจาะกลุม่ ตลาด
คนรักสัตว์เลี้ยง
ทักษะและภูมิปัญญาที่ใช้ : ความรู้
เรื่องยาสมุนไพร ความรู้ด้านการตลาดและ
การส่งออก

จุ ด เ ริ่ ม ต ้ น : นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปะ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี ลงพื้ น ที่ สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ของชาวกะเหรี่ ย ง
ใน จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี สังเกตเห็นภูมิปัญญา
การทอผ้ากะเหรีย่ งทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์ จึงต่อยอด
ไอเดียด้วยการเริม่ เข้าไปศึกษากระบวนการผลิตต่างๆ
แล้วต่อยอดอาชีพให้ชาวกะเหรี่ยง เพิ่มรายได้ให้
ชุมชมผ่านการออกแบบเสือ้ ผ้าแฟชัน่ จากวัฒนธรรม
กะเหรี่ยง ที่คนทั่วไปสามารถซื้อมาสวมใส่ได้จริง
สีสันไม่ฉูดฉาดเกินไป
จุดเด่น : ลายปักบนผ้าทอของกะเหรี่ยงมีความ
โดดเด่น ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายธรรมชาติ สะท้อน
ถึงแนวคิดการเคารพและเป็นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ
ชาวกะเหรี่ยงหลายครอบครัวมีความช�ำนาญใน
การปักเย็บอยู่แล้ว หลังได้รับการส่งเสริมอย่าง
จริงจัง พวกเขาก็สามารถหารายได้เพิม่ จากส่วนนีไ้ ด้
เกิ ด การสร้ า งอาชี พ ในชุ ม ชน ส่ ว นลู ก หลานชาว
กะเหรี่ยงที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ ก็หันมาให้ความสนใจ
ภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนตัวเองมากขึ้นด้วย
ที่มา : www.facebook.com/Youngyao.official

จุ ด เริ่ ม ต้ น : เพราะคุ ณ แม่ข องทั้ ง คู ่ เป็นผู ้ มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเภสัชสมุนไพร เนื่องจากเคย
ท�ำงานร่วมกับชาวเขา และได้นำ� ภูมปิ ญ
ั ญาสมุนไพร
ชาวเขามาผลิตแชมพูสระผมส�ำหรับใช้เอง เนือ่ งจาก
หนังศีรษะแพ้ง่าย ก่อนที่สองพี่น้องผู้ก่อตั้งแบรนด์
จะน�ำมาต่อยอดเป็น “Bozzi” ผลิตภัณฑ์ปลอด
สารเคมีเพื่อสัตว์เลี้ยง โดยใช้เวลาลองผิดลองถูก
หลายปีกว่าจะได้สูตรที่ลงตัว และได้รับรองโดย
ใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนไทย
จุ ด เด่ น : น� ำ สมุ น ไพรท้ อ งถิ่ น และวั ต ถุ ดิ บ
ธรรมชาติจากชุมชนต่างๆ ในไทย ยกตัวอย่างเช่น
สะเดา ทองพันช่าง ว่านหางจระเข้ น�้ำมันมะรุม
น้อยหน่า น�้ำผึ้ง ฯลฯ มาผสานน�้ำมันหอมระเหย
กลายเป็นสูตรอโรมาเทอราพี ที่มีการปรับค่า PH
ให้ออ่ นโยนต่อผิวหนังและขนสัตว์เลีย้ ง ลดอาการแพ้
และป้องกันสารเคมีตกค้างในร่างกาย ความสร้างสรรค์
ของแบรนด์นี้สามารถตีตลาดกลุ่มคนรักสัตว์ทั้งใน
ไทยและต่างประเทศ
ที่มา : www.facebook.com/BozziPet
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SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text

การฟื้นฟูเอเธนส์

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
หากย้อนกลับไปก่อนทีป่ ระเทศกรีซจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจนบ้านเมืองเข้าสูก่ ลียคุ ทีน่ เี่ ป็นแหล่งโบราณสถานที่
สะท้อนอารยธรรมอันเก่าแก่ และยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน ทั้งศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์
วรรณคดี ปรัชญา รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ ความพิเศษที่ท�ำให้กรีซ
กลายเป็นมหานครที่มีความรุ่งเรืองไม่แพ้ชาติใดในยุโรป
ในปี พ.ศ. 2550 กรีซต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ ทั้งหนี้สาธารณะและงบประมาณ
ขาดดุลมากมายมหาศาล โดยในปี พ.ศ. 2553 สถานการณ์ยงิ่ เลวร้ายมากขึน้ และวิกฤตนีก้ ส็ ง่ ผลต่อระบบการบริหาร
ประเทศในทุกด้าน ทั้งการบริหารราชการ คนตกงานเร่ร่อน ไปจนถึงแหล่งชุมชนย่านการค้าทรุดโทรมถดถอยลง
เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อการบริหารงานของภาครัฐซึ่งแทบไม่มีเหลือ ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
มากมายในเวลานั้นจะเชื่อมโยงให้เกิดการทางออกในรูปแบบไหนก็แทบมองไม่เห็นทาง
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จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2556 Amalia Zepou นักสร้างภาพยนตร์
สารคดี ซึ่ ง เธอได้ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวผลกระทบของประชาชน
จากการทีก่ รีซได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์
ฤดูรอ้ น หรือ เอเธนส์ 2004 ซึง่ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้กรีซนัน้
เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผู้คนประสบปัญหาการเงิน
ตกงาน มีคนเร่ร่อนเกิดขึ้นทั่วกรุงเอเธนส์ เธอจึงมีแนวความคิด
ที่อยากจะสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับผู้คนที่ยังอยู่
ในอารมณ์สนิ้ หวังได้กลับมามีกำ� ลังใจในการใช้ชวี ติ ช่วยกันฟนื้ ฟู
จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะที่ถูกทิ้งรกร้างให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้น
อีกครัง้ และจัดท�ำแพลตฟอร์มทีช่ อื่ ว่า synAthina มาเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารระหว่างกัน
ความร่วมมือจากประชาชนกับการท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่ Amalia
Zepou นั้นได้วางโครงสร้างไว้ตั้งแต่แรกมีความชัดเจนมากขึ้น
ประชาชนสามารถบริหารจัดการกันเองได้ แต่สิ่งนี้ก็ได้ท�ำให้เธอ
มองเห็นโอกาสที่จะให้รัฐที่ท�ำงานแบบระบบราชการได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ที่เคยสูญเสียไป
ในปี พ.ศ. 2557 เธอจึ ง ได้ เ สนอกั บ George Kaminis
นายกเทศมนตรีของเอเธนส์ ให้น�ำดิจิทัลแพลตฟอร์ม synAthina
มาใช้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และการท�ำ
กิ จ กรรมกั บ โครงการของประชาชน ซึ่ ง ก็ เ ป็ น โอกาสที่ ดี ที่ จ ะ
ท�ำให้รฐั ได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานในแบบราชการ อีกทัง้ ยังช่วย
ลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนให้กลับมาแนบแน่นมากขึน้ ได้
ที่มา : https://blesstraveler.wixsite.com/index/post/parthenon

Amalia Zepou
นักสร้างภาพยนตร์สารคดี

NumberofofCitizens
citizensActivities
activities::
Number
4082
activities
Number of citizens
activities:
Citizens4082
Activities
:
activities
4082 activities

2013
2013
208

2014
2014
+387

208 2013 +387
2014
208

+387

2016
2016 2017
2017
2016
+1097
+655
+1097 2017
+655

+1097

2019
+497

2019
+497
2019

+655

2020
+105

2020
+105
2020

2015
2015
+620
+620
2015
+620

2018
2018
2018
+435
+435
+435

2021
+78

2021
+78
2021

+497 กิจกรรมที
+105
่เกิดขึ้นในปีน+78
ั้นๆ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้านั้น
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synAthina เป็นแพลตฟอร์มที่ท�ำทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

ซึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่บอกเล่าความเคลื่อนไหวการท�ำกิจกรรมของ
ผู้คนที่ยังรักเมืองเอเธนส์และมีความหวังให้กลับมาเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อมีภาครัฐ
ให้การสนับสนุนด้วยแล้ว ก็ยิ่งท�ำให้แพลตฟอร์มนี้มีความชัดเจนที่จะท�ำให้
การฟื้นฟูของเมืองเป็นรูปธรรมและขยายวงกว้างมากขึ้น
Amalia Zepou ในฐานะที่เธอเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันจึงได้รับเลือกให้เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล เธอเองก็ได้สง่ synAthina เข้าประกวดจนได้รางวัล Mayors
Challenge of Bloomberg Philanthropies พร้อมกับเงิน 1 ล้านยูโร เพื่อเอามา
พัฒนาปรับปรุงกับปัญหาในท้องถิน่ ระหว่างหน่วยงานของรัฐร่วมกับภาคประชาสังคม
(Civil Society)

โดยกระบวนการท�ำงานของแพลตฟอร์มนี้จะเริ่มตั้งแต่เป็นพื้นที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ และผลักดัน
ให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกลุม่ ต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการท�ำกิจกรรมขึน้ จริงไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ทีม่ าจากภาคประชาคม
กันเอง หรือผูส้ นับสนุนจากสถาบันอืน่ ๆ ก็ตาม อีกทัง้ ยังท�ำหน้าทีค่ ดั กรองกิจกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ น�ำมาประยุกต์ใช้
ในการปกครองท้องถิน่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงระหว่างภาครัฐและประชาชน เพือ่ น�ำมาปรับปรุงการท�ำงานให้งา่ ยขึน้
ทัง้ นี้ synAthina มีกจิ กรรมทีถ่ กู รวบรวมไว้บนเว็บไซต์มากกว่า 4,000 กิจกรรม แบ่งเป็น 500 กลุม่ ทัง้ ในรูปแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนั้น ยกตัวอย่างเช่น การฟื้นฟูตลาดร้างที่อยู่
ใจกลางเมือง การให้กลุม่ ศิลปินกราฟฟิตี ซึง่ เดิมทีในสายตาของฝัง่ ราชการทีม่ คี วามอนุรกั ษ์นยิ มอาจไม่เป็นมิตร
กันเท่าไหร่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสีสันให้กับอาคารที่ถูกทิ้งร้างในเมืองจนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
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นอกจากสภาพบ้านเมืองทีก่ รีซต้องฟนื้ ฟูแล้ว ในช่วงที่
เศรษฐกิ จ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ ลื ม ตาอ้ า ปากมากนั ก กรี ซ ยั ง
เจอวิ ก ฤตผู ้ ลี้ ภั ย มากกว่ า หนึ่ ง ล้ า นคนที่ เ ข้ า มาอยู ่ ใ น
กรุงเอเธนส์ synAthina ยังเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์
ส�ำคัญช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในทุกด้าน ตั้งแต่การรวบรวม
ข้ อ มู ล ของผู ้ ลี้ ภั ย และน� ำ พาพวกเขาไปเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้ด้านภาษา ช่วยหาที่อยู่อาศัย
และอาชีพ ที่ส�ำคัญ คือ ให้พวกเขามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองเช่นเดียวกับพลเมืองคนอื่นๆ

Amalia Zepou

ยั ง บอกอี ก ว่ า ปัจ จุ บั น
synAthina กลายเป็นต้นแบบที่หลายประเทศในยุโรป
ให้ ค วามสนใจที่ จ ะน� ำ แพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล มาใช้ กั บ
การบริหารงานในท้องถิ่นร่วมกับคนในชุมชน เช่นที่
มาดริด เรคยาวิก เกนท์ เฮลซิงกิ ซึ่งตอนนี้ได้หันมา
ใช้กันแล้ว
แม้เวลาจะล่วงเลยมาสิบกว่าปีแล้วที่กรีซต้อง
เผชิญหน้ากับความสิ้นหวังที่เกิดจากความล้มเหลว
ในการบริหารประเทศจนเกิดวิกฤตครัง้ ใหญ่ระดับชาติ
ในเวลานี้การฟื้นฟูเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้กลับมา

สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ แต่กรีซก็ได้รับความสนใจและ
ถูกจับตามองอย่างมากที่สามารถพลิกเมืองเอเธนส์
ให้ ก ลั บ ขึ้ น มาได้ ด้ ว ยการน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มา
ใช้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการท�ำงานระหว่างฝ่ายบริหาร
และประชาชน ซึ่ ง เป็นการท� ำ งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกในยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอย่างแท้จริง
ทีม่ า : https://innovationinpolitics.eu/people-and-cities-in-synergyhow-athens-bloomed-through-citizens-activism/
http://collective-intelligence.thegovlab.org/case/synathina
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ทักษะงานแห่งนวัตกรรม

โลกก� ำ ลั ง หมุ น เข้ า สู ่ ศ ตวรรษที่ 21 ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยความเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี แ บบก้ า วกระโดด
ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นได้ทั้งโอกาสและความท้าทายส�ำหรับทุกคน หลายอาชีพถูกกลืนหาย ขณะที่หลาย
อาชีพใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
World Economic Forum ได้สำ� รวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวโน้มของเทคโนโลยี
ในองค์กรใหญ่ทวั่ โลก สรุปทักษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21 เป็น 16 ทักษะ 3 กลุม่ ใหญ่ ได้แก่ Foundational Literacies
Competencies และ Character Qualities
การปรับตัวให้ก้าวทันกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เราทุกคนก้าวเดินต่อไป
ได้อย่างมั่นคง หนึ่งในวิธีเตรียมตัวคือการเปิดรับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ทดลอง ฝึกฝนทักษะพิเศษ แลกเปลี่ยน
ความรู้ รับฟังมุมมองที่หลากหลายจากผู้มีประสบการณ์ OKMD เตรียมจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้
ทักษะอาชีพ “OKMD Career Bootcamp : 21st Century Skills Online Workshop” เพื่อยกระดับศักยภาพ
การเรียนรูใ้ ห้ทกุ ท่านพร้อมก้าวกระโดดเข้าสูอ่ าชีพแห่งอนาคต ใน 3 สายงาน คือ Digital Art-NFT, Circular Design
และ Facilitated Learning
อาชีพ : ศิลปิน/ช่างภาพ/นักออกแบบ/นักลงทุน
วิทยากร : อิสระ ฮาตะ (Youtube Rubsarb, NFT1)
/ปอนด์ อานุภาพ วรรณพงษ์ (NFT Artist @Pondering
และ Curator @Makersplace Platform)/ปอม สุวรรณ
วิชัย เสียงสุวรรณ (NFT Artist @3Land)
จากเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่ม
นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปีนี้
ได้เกิดกระแสการสร้างงานศิลปะสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั (NFT :
Non-Fungible Token) ซึง่ เป็นการขยายโอกาสทางอาชีพ
ให้กับกลุ่มศิลปินจ�ำนวนมาก ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปจะได้
เรียนรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain สกุลเงินดิจิทัล
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และการเตรียมพร้อม
เข้าสู่ตลาด NFT

Digital Art-NFT
“เทคโนโลยีเปิดทางเลือกและ
สร้างโอกาสใหม่ให้อาชีพ”

INSIDE OKMD

อาชี พ : แฟชั่นดีไซเนอร์/แบรนด์เสื้อผ้า SME/
นักออกแบบ/นักการตลาด
วิทยากร : อุ้ง กมลนาถ องค์วรรณดี (Country
Coordinator, Fashion Revolution Thailand และ
Project Manager - CIRCO Hub Thailand)/ภูมิ ภาคภูมิ
โกเมศโสภา (Co-Founder Reviv แพลตฟอร์มเย็บซ่อม
เสื้อผ้าออนไลน์ที่ส่งเสริมกลุ่มแรงงานเปราะบางและ
วัตถุดบิ ท้องถิน่ )/แพรว พรรณระพี พุกกะเจียม (เจ้าของ
โรงงาน Awesomedough Limited Partnership/
เจ้าของเพจ ท�ำ มา หา กิน)

Circular Design
“งานออกแบบนวัตกรรม
แฟชั่นและสิ่งทอ”

จากปัญหาอุตสาหกรรม Fast Fashion ทีส่ ง่ ผลกระทบ
และก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากร ในเวิร์กชอปนี้
จะพูดถึงแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้วัตถุดิบ
ที่ ยั่ง ยื น ส่ ง เสริ มคุ ณ ค่ า สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น สร้ า งกระแส
ค่านิยมใหม่ในการบริโภคอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ
สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ภายใต้แนวคิด Circular Design
อาชีพ : ครู/อาจารย์/นักกระบวนการ/นักออกแบบ
สื่อการเรียนรู้
วิทยากร : ม�ำ๋ เมธวิน ปิตพิ รวิวฒ
ั น์ (CEO&Co-Founder
BASE Playhouse สร้างการเรียนรู้ที่ใช่ในโลกยุคใหม่)/
แม็ก ภีศเดช เพชรน้อย (Co-Founder&Learning Designer
BASE Playhouse สร้างการเรียนรู้ที่ใช่ในโลกยุคใหม่)/
ยีราฟ สรวิศ ไพบูลย์รตั นากร (Founder&CEO, Saturday
School Foundation มูลนิธเิ พือ่ การเรียนรูแ้ นวใหม่นอก
ห้องเรียน)/มิรา เวฬุภาค (CEO&Founder, Flock Learning
และ CEO&Founder, Mappa)

Facilitated Learning
“การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้น
การสร้างประสบการณ์”

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลุ่มคนส�ำคัญ
ที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยในการพั ฒ นาคนให้ ก ้ า วต่ อ ไปได้ อ ย่ าง
มีศักยภาพ คือ นักออกแบบการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการ
ปรับตัวและเรียนรู้ใหม่ ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปจะได้เรียนรู้
กระบวนการออกแบบ และทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน แนะน�ำเครื่องมือ เทคนิค วิธี
การจัดการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
ภายใต้แนวคิด Facilitated Learning
งานอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ ทักษะอาชีพ
“OKMD Career Bootcamp : 21st Century Skills Online Workshop”
จะจัดขึ้น ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน,
ธันวาคม 2564 และ มกราคม 2565
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด
และการรับสมัครได้ที่
OKMDInspire
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พื้นที่การเรียนรู้
แห่ง อนาคต

ของคนไทย

ในโลกปัจจุบันประชาชนจ�ำเป็นต้องเผชิญกับบริบท
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการ
ขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) และการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้
ความรู้ และทักษะใหม่ๆ แก่ประชาชน เพื่อเตรียมการ
รับมือกับการพลวัติการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับ
ตัวเข้ากับกระแสโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน และยกระดับความเป็นอยูข่ องคนในเมือง
หลายประเทศได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของประชากรผ่าน
กิจกรรมของแหล่งเรียนรูส้ าธารณะสมัยใหม่ ไม่วา่ จะเป็น
การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนา
ศักยภาพ สร้างจินตนาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
หรือจัดกิจกรรมกระตุน้ ความสนใจอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ไทยเป็นประเทศหนึง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนโดยได้มีการระบุไว้ในนโยบาย
การปฎิรูปประเทศในด้านการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ
ทักษะความรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงได้
การสร้ า งสาธารณู ป โภคทางปั ญ ญา (Knowledge
Infrastructure) เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
และต่อยอดองค์ความรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาไทยเข้ากับ
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒ นธรรมจึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ
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การพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้
เพื่ อ เกิ ด พื้ น ที่ เ รี ย นรู ้ แ ห่ ง อนาคต
ที่ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ ง
กั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกเพื่ อ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่
ส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนที่
จะเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
เป็นต้ น แบบพื้ น ที่ เ รี ย นรู ้ และเป็น
พืน้ ทีท่ ดลองนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้
สมัยใหม่ที่มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของคนรุ ่ น ใหม่ และเป็นตั ว อย่ า ง

ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ รี ย นรู ้ ที่ มี
อยู่แล้วและที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นใหม่
ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยช่วยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยได้ อ ย่ า ง
ยั่ ง ยื น โดยพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วจะเปิ ด
โอกาสให้ เ ด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนมี โ อกาสเข้ า ถึ ง บริ ก าร
และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ่ า งๆ ที่
จะช่ ว ยเพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละทั ก ษะ
ที่จ�ำเป็นในการต่อยอดการเรียนรู้
การประกอบอาชีพและการด�ำเนิน
ชี วิ ต เป็นโอกาสให้ ป ระชาชนได้

ยกระดับคุณภาพชีวติ และศักยภาพ
ของตนเอง ได้รับสาระความรู้และ
ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและการ
ประกอบอาชีพ สร้างเสริมนิสัยใฝ่รู้
และพั ฒ นาตนเองตลอดช่ ว งชี วิ ต
อีกทั้งมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ
ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละ
การเรี ย นรู ้ ข องคนในสั ง คม สร้ า ง
บุคลากรของชาติให้ใส่ใจการเรียนรู้
มีจติ อาสา และมีความคิดสร้างสรรค์
(Lifelong Learner, Innovation
Creator, World Citizen)
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OKMD ตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่ประเทศจะต้อง
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางปัญญา และพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ถนนราชด�ำเนิน ให้เป็นแหล่งเรียนรูส้ าธารณะขนาดใหญ่
โดยจะเป็นศูนย์รวมความรูส้ ำ� หรับคนทุกช่วงวัย ทีค่ ดั สรร
และรวบรวมความรู้ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
เตรียมพร้อมคนไทย เพื่อน�ำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
ให้เกิดคุณค่าเพิ่ม ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็น
พืน้ ทีส่ ำ� หรับประชาชน (People Space) ในการส่งเสริม
การเรียนรู้ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ในอนาคต
ที่เป็นการเรียนรู้นอกระบบหรือตามอัธยาศัยมากขึ้น
โดยโครงการฯ จะเน้นให้เกิดองค์ความรู้ และบริการ
ความรูท้ หี่ ลากหลายรอบด้านและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มทุกช่วงวัย โดยมีการท�ำงาน
เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้
เป็นศู น ย์ ก ลางในการท� ำ กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
รูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแหล่งเรียนรู้

นอกห้องเรียนให้กับสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดย
จั ด กิ จ กรรมให้ เ ด็ ก เยาวชน และครู อ าจารย์ เ ข้ า มา
ใช้บริการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้กับหลักสูตร
การศึ ก ษาในระบบ เช่ น การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การอ่าน การอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสูต่ ลาด
แรงงานให้กับนิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของ
หน่ ว ยราชการต่ า งๆ และเป็นพื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ที่ เ ปิ ด
โอกาสให้ ห น่ ว ยราชการที่ ต ้ อ งการการแก้ ไ ขปั ญ หา
อย่างมีส่วนร่วมเข้ามาใช้พื้นที่ เพื่อระดมความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบการเสวนาหรือพูดคุย
เชิงวิเคราะห์/แก้ปญ
ั หา หรือเสนอทางออกในประเด็นทีอ่ ยู่
ในความสนใจ
นอกจากนีย้ งั เป็นพืน้ ทีบ่ ริการความรูแ้ ละจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แก่ภาคเอกชน เช่น การพัฒนาและยกระดับ
ทักษะบุคลากร (Reskill&Upskill) เพื่อตอบสนองกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเป็น
ศูนย์บ่มเพาะ/พัฒนานวัตกรรม (Incubation Center/
Maker Space/Fab Lab)

ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่
อยู ่ ร ะหว่ า งกระบวนการ
พัฒนา Prototype การจัด
พื้นที่สนับสนุนการท�ำงาน
ที่ มี ร ะบบนิ เ วศทั น สมั ย
และบริการพิเศษเป็นการ
เฉพาะ เช่น Co-working
Space/Work Station
ส� ำ หรั บ สตาร์ ท อั พ โดย
สามารถเข้ า ถึ ง ห้ อ งสมุ ด
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบต่างๆ
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ถอดรหัส

“ซูวอน”

เมืองแห่งการเรียนรู้

ที่ใครๆ ก็เป็นได้ทั้งครูและนักเรียน

จะดีแค่ไหนหากคุณเดินออกบ้านไปแค่ 10 นาที
ก็มีห้องสมุดให้นั่งอ่านหนังสือได้แบบไม่ต้องตัวเกร็ง
เพราะต้องเงียบเสียง แต่เป็นห้องสมุดทีเ่ ปิดโอกาสให้นงั่
พูดคุยถกเถียงประเด็นต่างๆ ได้ ชวนกันออกก�ำลังกาย
ก็ไม่ผิด หรือจะพาเด็กๆ ไปด้วยก็สามารถท�ำได้เต็มที่
ถัดไปอีกไม่ไกลก็มศี นู ย์การเรียนรูส้ ำ� หรับผูใ้ หญ่วยั เกษียณ
ทีไ่ ม่อยากจับเจ่าอยูก่ บั บ้าน ให้มารวมตัวกันท�ำกิจกรรม
หรือเรียนวิชาสนุกๆ ช่วยปลุกพลังให้ห่างไกลจากค�ำว่า
หมดไฟ
ส่วนเด็กๆ ก็ไม่ได้มีแค่โรงเรียนเท่านั้นที่เป็นสถานที่
บ่ ม เพาะความรู ้ ยั ง มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ที่ ย วสนุ ก ให้ เ ติ ม
ประสบการณ์ชีวิตได้ทุกวันตลอดทั้งปี ตัวอย่างเหล่านี้
เป็นบรรยากาศในซูวอน เกาหลีใต้ หนึ่งในเมืองแห่ง
การเรียนรู้ (Learning City) ชัน้ น�ำของโลก ทีไ่ ด้รบั รางวัล
เมืองแห่งการเรียนรู้ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จากองค์การ
ยูเนสโกเป็นเครื่องการันตี
เกาหลี ใ ต้ เป็นประเทศที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ด้ า น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคนให้สมบูรณ์ในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นความรูแ้ ละ
ทักษะพืน้ ฐานเชิงความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
การส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong Learning)

จึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
ร่วมด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน
ท�ำให้บรรยากาศของเมืองแห่งการเรียนรู้ในเกาหลีใต้
ค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หนึ่งในกลยุทธ์ของ
รัฐบาล ก็คือ การมอบต�ำแหน่งเมืองแห่งการเรียนรู้
ให้ เ มื อ งที่ มี ศั ก ยภาพน่ายกย่องเป็นตัวอย่าง โดย
เมืองซูวอน ซึ่งเป็นเมืองเอกของกยองกี (Gyeonggi)
ตั้งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้เพียง 40 กิโลเมตร
มีประชากรประมาณ 1.25 ล้ า นคน ได้รับต�ำแหน่ง
เมื อ งแห่ ง การเรี ย นรู ้ จ ากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของ
เกาหลีใต้ไปเมื่อปี พ.ศ. 2548
นั บ ตั้ ง แต่ นั้ น เป็นต้ น มา เทศบาลเมื อ งซู ว อนได้
ด�ำเนินนโยบายหลากหลายด้านเพื่อส่งเสริมให้ซูวอน
กลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่รอบด้านยิ่งขึ้น และ
มีการพัฒนาในทุกๆ ปี โดยเน้นการเรียนรู้ในประชากร
กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุเป็นหลัก
ทั้งนี้ เมืองแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เมืองที่มีการใช้
ทรัพยากรในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรูส้ ำ� หรับประชาชนทุกคนและ
ทุกระดับ โดยมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

NEXT

Suwon Lifelong Learning Center
องค์กรหลักที่มีบทบาทในการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ Suwon Lifelong Learning
Center รับหน้าทีว่ างแผนและสร้างโปรแกรมการเรียนรูต้ า่ งๆ เช่น การเกษตรในเมือง งานหัตถกรรม
การศึกษาด้านวรรณกรรม ฯลฯ รวมถึงการสนับสนุนชุมชนและกิจกรรมจิตอาสาทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรู้
ผ่านการส่งมอบสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความเหมาะสม
นอกจากการมุ่งมั่นพัฒนาภายในบ้านแล้ว ซูวอนยังพาตัวเองออกไปแนะน�ำตัวนอกบ้าน ด้วย
การสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO
Global Network of Learning Cities-GNLC) โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก
(UNESCO Institute for Lifelong Learning-UIL) เครือข่ายที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยรัฐบาลท้องถิ่นพัฒนา
กลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้
ปัจจุบัน เครือข่าย UNESCO GNLC มีสมาชิกทั้งหมด 229 เมือง จาก 64 ประเทศ และยังคง
เปิ ด รั บ สมั ค รสมาชิ ก เครื อ ข่ายทุ ก ปี เพื่ อ ขยายเครื อ ข่ า ยเมื อ งให้ ก ารเรี ย นรู ้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม
ทั่วทุกมุมโลกมากขึ้น

คุณสมบัติของการสมัครสมาชิก
เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้
1

เป็นเมือง/หมูบ่ า้ น/ชุมชนทีม่ จี ำ� นวนประชากร
อย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไป

2

เป็นเมืองทีบ่ ริหารงานโดยสภาเทศบาล หรือ
สภาอื่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

3

ผู้บริหารของเมืองจะต้องก�ำหนดวิสัยทัศน์
และน�ำแนวทางของเครือข่าย UNESCO
GNLC มาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองตาม
บริบทของประเทศ

4

ต้องแสดงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมเมืองของ
ตนตามกรอบแนวทางการส่งเสริมเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ทุกๆ 2 ปี เครือข่าย UNESCO GNLC
ได้ทำ� การมอบรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้
(UNESCO Learning City Award)
แก่เมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่าย GNLC
ที่เป็นตัวอย่างในการส่งเสริมการศึกษา
ที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลั ง จากซู ว อนเป็นเจ้ า ของรางวั ล
เมืองแห่งการเรียนรู้ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ได้สองปี พัฒนาการของเมืองก็เติบโต
อย่างเห็นได้ชัด วัดจากจ�ำนวนสถานที่
อ� ำ นวยการสะดวกในการเรี ย นรู ้ ที่ มี
มากกว่า 600 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 42 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้
ของเด็กและวัยรุ่น 73 แห่ง ศูนย์แสดง
งานศิลปะและวัฒนธรรม 20 แห่ง และ
ห้องสมุดอีก 118 แห่งกระจายตัวอยู่ทั่ว
ทุกหัวมุมถนน
อย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้น แค่ชาวซูวอน
เดินออกจากบ้านเพียง 10 นาที ก็จะเจอ
ห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ให้สนุกกับ
ความรู้ใหม่ในทุกๆ วัน
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วิสัยทัศน์ของเมืองซูวอน
"เรียนรู้ให้สนุกและ
มีความสุขกับการแบ่งปัน"
วิสัยทัศน์หลักของเมืองซูวอน
ในการสนั บ สนุ น การกระจาย
โอกาสในการเรียนรู้สู่ประชากร
อย่างทั่วถึง ผ่านศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตกว่า 600 แห่งทั่วเมือง

เป้าหมายในอนาคต

ขยายฐานการเรียนรูใ้ ห้เพิม่ ขึน้
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นที่ ข าดโอกาสได้
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้
การเข้าถึงการเรียนรู้มีขอบข่ายที่
กว้างและหลากหลายขึ้น

แผนการด�ำเนินงาน

- สนับสนุนวัฏจักรการเรียนรู้
- จั ด หาโปรแกรมการเรี ย นรู ้
ที่ เ หมาะสมกั บ ผู ้ ที่ อ ่ า นออก
เขียนได้ และผู้ด้อยโอกาส
- น�ำเสนอข้อมูลทีใ่ หม่ทสี่ ดุ และ
มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
- สนับสนุนการก่อตั้งเมืองแห่ง
การเรี ย นรู ้ ที่ อ อกแบบตาม
วิถีชีวิตเฉพาะของผู้คน

Mr. Tae-young Yeom นายกเทศมนตรีซูวอน ย�้ำว่า “เราก�ำลังสร้างอนาคตที่สดใสให้กับพลเมือง
ซูวอนในเมืองที่เห็นแก่ผู้อื่น เน้นการเรียนรู้และการแบ่งปันเป็นศูนย์กลาง” สืบเนื่องมาจากการตระหนัก
ในภารกิจหน้าทีห่ ลักของการเป็นนายกเทศมนตรีทจี่ ะต้องจัดหาสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นทีส่ ดุ ส�ำหรับชาวซูวอน เพราะด้วยจ�ำนวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น เมืองจึงขยาย ประชาชนจึงเกิดความต้องการที่จะแสวงหาความสุขมากขึ้นตามไปด้วย
โดยเฉพาะประชากรผูส้ งู วัยทีเ่ มือ่ ถึงวัยเกษียณย่อมเกิดความรูส้ กึ เบือ่ หน่ายกับการปล่อยให้เวลาไหลไปเรือ่ ยๆ
ในแต่ละวัน ทั้งๆ ที่พวกเขาแค่อยากเรียนรู้อะไรสักอย่าง หรือลงมือท�ำ “อะไรก็ได้” (Mwolado)

NEXT

Mwolado School
คือโรงเรียนทีเ่ กิดจากแนวคิด “อะไรก็ได้” (Mwolado)
โดยทางเทศบาลเมืองซูวอนได้ท�ำการรีโนเวทอาคาร
โรงเรียนเก่าให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้สูงวัยอาสา
และมีส่วนร่วมในการสอน เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตหลัง
เกษียณอย่างสดใสขึน้ อีกครัง้ เช่น เปิดคลาสสอนเต้นร�ำ
แบบพื้นเมืองให้สนุกสนานไปกับเสียงเพลงเหมือนได้
กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีคลาสสอนศิลปะ
สอนเล่นดนตรี สอนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จุดประสงค์
ของการก่อตั้ง "โรงเรียนอะไรก็ได้" ก็เพื่อให้ผู้สูงวัยได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะต่างๆ ระหว่างกัน
จนเกิดเป็นสังคมที่มีความแข็งแรงทั้งทางกายและใจ
และน�ำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ใหม่สู่คนในครอบครัว
หรือในชุมชน
จากปรากฏการณ์นี้ จึงเกิดการต่อยอดจนเกิดเป็น
แนวคิดในการสร้างศูนย์การเรียนรู้รวมตัวที่ผู้มีความ
ช�ำนาญคนละด้านมาเป็นครูสอนวิชาต่างๆ โดยไม่จำ� กัด
เพศวัย เรียกง่ายๆว่า "ใครก็ได้" ก็สามารถเป็น "ครู"

Nuguna School
คือชื่อของโรงเรียน "ใครก็ได้" (Naguna แปลว่า
ใครก็ได้) ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผคู้ นทุกเพศทุกวัยถ่ายทอด
ความรู ้ ความเชี่ ย วชาญในฐานะครู คนหนึ่ ง และ
หากอยากเรียนรู้วิชาอื่นเพิ่ ม เติ ม ก็ ส ลั บ บทบาท
เป็นนักเรียนได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วิชาแรก
ที่ โ รงเรี ย นนี้ เ ปิ ด สอน คื อ วิ ช าวั ฒ นธรรมรั ส เซี ย
สอนโดยกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ปัจจุบัน
ที่นี่มี 2,900 วิชาให้เลือกเรียน ด้วยจ�ำนวนผู้สอน
กว่า 300 คน และจ�ำนวนประชากรที่มาเข้าเรียนที่นี่
กว่า 26,000 คน
นอกจากนี้ นายกเทศมนตรียังมีอีกหนึ่งแนวคิด
ทีใ่ ส่ใจลงลึกจนถึงเรือ่ งของสุขภาวะด้านการขับถ่าย
เพราะเขาเชือ่ ว่าคนทีม่ สี ขุ ภาพดียอ่ มเข้าห้องน�ำ้ บ่อย
ในแต่ละวัน ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องอนามัยในการ
ขับถ่าย จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชน
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Haewoojae Culture Center
อาคารรูปร่างเหมือนชักโครกหนึ่งเดียวในโลก
จึงตั้งเด่นเป็นสง่า ณ เขต Jangan-gu ในซูวอน
โดยเป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู ้ ด ้ า นความเคลื่ อ นไหว
ทางวัฒนธรรมการขับถ่ายแห่งแรกในโลก ภายใน
เต็ ม ไปด้ ว ยนิ ท รรศการและกิ จ กรรมในรู ป แบบ
อิ น เทอร์ แ อกที ฟ ที่ ช ่ ว ยให้ เ ด็ ก ๆ เข้ า ใจกลไก
การขับถ่ายได้ง่ายขึ้น เช่น Chilbo คลาสสอนท�ำ
เครื่องเคลือบรูปอุจจาระแบบต่างๆ Haewoojae’s
Saturday Poop Playground สนามเด็กเล่นอึที่
น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับห้องน�้ำและอุจจาระ เพื่อเด็กๆ จะได้
สนุกกับการเรียนรู้เรื่องสุขอนามัยตามธรรมชาติ
นอกจากที่นี่จะออกแบบกิจกรรมได้เด็กๆ รู้สึกสนุก
กับความรูใ้ กล้ตวั แล้ว ผูใ้ หญ่ทพี่ าเด็กๆ ไปก็รสู้ กึ สนุก
และได้รับความรู้ใหม่ด้วยเช่นกัน
ที่มา : https://koreabyme.com/haewoojae-a-mecca-of-restroom-culture/

ห้องสมุดซูวอน
ความพิ เ ศษของห้ อ งสมุ ด ทุ ก แห่ ง ในซู ว อน คื อ
ไม่จ�ำกัดให้ผู้คนนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ แต่สนับสนุน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนบทสนทนาระหว่างกัน เพื่อให้
เกิ ด การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ความรู ้ หรื อ ถกเถี ย งเพื่ อ น� ำ
ไปสู่ไอเดียใหม่ๆ ที่เปิดกว้างในทุกหัวข้อ ตั้งแต่เรื่อง
ประวัติศาสตร์จนถึงสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังอนุญาต
ให้ครอบครัวพาเด็กๆ มาเลี้ยงที่นี่ได้ ส�ำหรับผู้สูงวัย
ก็สามารถใช้เวลาไปกับคลาสเรียนศิลปะที่มีให้เลือก
หลากหลาย อาทิ คลาสพิเศษส�ำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม
และคลาสพิเศษส�ำหรับครอบครัวที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
ซูวอนจึงเป็นตัวอย่างของค�ำว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้เป็นอย่างดี เพราะพลวัตของเมืองมีการเคลื่อนไหว
เกิ ด ขึ้ น เสมอ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ พ ลเมื อ งของพวกเขา
ใช้ชีวิตอย่างมีชีวาในทุกๆ วัน

WHAT's GOiNG ON

WHAT'S
GOING ON
December
8-9,
2021

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ปทุมธานี

Health Tech Thailand 2021

งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพครัง้ แรกในเมืองไทย แหล่ง
รวบรวมเทคโนโลยีดา้ น Health&Wellness ทีใ่ ช้งานได้จริงไว้อย่างครบครัน
อีกทัง้ ยังเป็นงานทีเ่ ปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความเห็น ทั้งในรูปแบบห้องสัมมนาและออนไลน์ เพื่อต่อยอดแนวทางท�ำ
ธุรกิจด้านนวัตกรรม โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ค�ำปรึกษา มีการเปิดเจรจา
ธุรกิจแบบ Open Innovation Pitching รวมทั้งจัดแสดงงานวิจัยสินค้าที่
เกี่ยวข้อง สู่การผลักดันวงการธุรกิจสุขภาพให้เติบโตในไทย
ที่มา : www.healthtech-thailand.com

March
30-31,
2022

บริเตน
อังกฤษ

Accelerating
Woodland Creation&
Management Conference

การประชุ ม เชิ ง โต้ ต อบออนไลน์ ที่ อ อกแบบมาส� ำ หรั บ เจ้ า ของที่ ดิ น
หน่วยงานก�ำกับดูแล นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ในทุกภาคส่วน
เพือ่ จัดการกับความท้าทายเฉพาะของวิธีการเพิ่มการสร้างและการจัดการ
ป่าไม้อย่างมีนัยส�ำคัญในอังกฤษและเวลส์
ที่มา : ecosystemsknowledge.net/events/woodland

May
26-27,
2022

โตเกียว
ญี่ปุ่น

International Conference on
Freshwater Ecology and Freshwater
Ecosystems (ICFEFE)

การประชุมวิจัยทางวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับความส�ำคัญของ
การอนุรกั ษ์นเิ วศน�ำ้ จืด ภายในงานจะมีเหล่านักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจยั
ในอุตสาหกรรมทีจ่ ะพูดคุยร่วมกัน เพือ่ หาแนวทางในการอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ จืด
โดยจะมีการตีพมิ พ์วารสารวิชาการ Freshwater Ecology and Freshwater
Ecosystems เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูใ้ ห้นานาชาติได้รบั รูอ้ กี ด้วย
ทีม่ า : waset.org/freshwater-ecology-and-freshwater-ecosystems-conference-in-may-2022-in-tokyo
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