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จัดท�ำขึ้นภำยใต้โครงกำรเผยแพร่กิจกรรมองค์ควำมรู้
โดยส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำร
มหำชน) เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรน�ำองค์ควำมรู้
มำผสมผสำนกับควำมคดิสร้ำงสรรค์ เพ่ือประโยชน์ด้ำน
กำรเรยีนรู ้ต่อยอดธุรกิจ เพ่ิมมลูค่ำเศรษฐกิจของประเทศ

อนญุำตให้ใช้ได้ตำมสญัญำอนญุำตครเีอทีฟคอมมอนส์ 
แสดงท่ีมำ-ไม่ใช้เพ่ือกำรค้ำ-อนุญำตแบบเดียวกัน 3.0 
ประเทศไทย

Note
's

เรำรู้จักค�ำว่ำ “ควำมรู้” กับ “ระบบนิเวศ” กันเป็นอย่ำงดี แต่เมื่อ 
น�ำสองค�ำนี้มำรวมกันเป็น “ระบบนิเวศเชิงควำมรู้” (Knowledge  
Ecosystem) กลับท�ำให้เข้ำใจค�ำสองค�ำนี้ได้ไม่ง่ำยนัก

ระบบนเิวศ หมำยถึง ระบบหนึง่ๆ ทีส่ำมำรถส่งผ่ำนพลงังำนระหว่ำงกัน 
ไปมำเป็นวงจรได้ ระบบนิเวศท่ีย่ังยืน คือ ระบบนิเวศท่ีพลังงำนเหล่ำนี้ 
ไม่สญูหำยไปนอกระบบ ทว่ำหมนุเวียนอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นส่วนส�ำคัญท่ี 
เกื้อหนุนให้ “ชีวิต” ในระบบนิเวศนั้นๆ ด�ำเนินต่อไปได้

ระบบนิเวศเชิงควำมรู้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เพียงแต่สิ่งที่ส่งผ่ำน
ระหว่ำงกันไม่ใช่พลังงำนหรือสสำร ทว่ำคือ “ควำมรู้” ที่ไหลเวียนทั่วถึง  
เกิดกำรให้และรับควำมรู้ในระดับต่ำงๆ ของสังคม ทั้งจำกบนลงล่ำง  
จำกล่ำงขึน้บน ท�ำให้กำรรบัรูใ้น “ควำมรู”้ น้ันเกิดสมดลุ และเข้ำสูส่ภำวะ
ทีย่ั่งยืน เก้ือหนนุสรรพชวิีตในระบบนิเวศเชงิควำมรูน้ั้นให้กระหำยควำมรู ้
และร่วมสร้ำงองค์ควำมรู้ต่อไปเรื่อยๆ

The Knowledge ฉบับนี้ เน้นหนักเนื้อหำไปยังระบบนิเวศเชิงควำมรู ้
ในแง่มุมต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือพินิจดูว่ำกำรสร้ำงระบบ 
แบบนี ้   ซึง่หมำยรวมไปถึงกำรสร้ำงสำธำรณูปโภคทำงปัญญำให้มจี�ำนวน 
และคุณภำพท่ีดีพอ ประกอบไปกับกำรสร้ำง “ควำมรักในควำมรู ้” 
อนัเป็นควำมหมำยของปรชัญำในภำษำองักฤษ เป็นเรือ่งยำกง่ำยเพียงใด 
และสังคมไทยจะร่วมกันสร้ำงระบบนิเวศเช่นน้ีขึ้นมำอย่ำงย่ังยืนได้
อย่ำงไร

ระบบนิเวศที่ดีจะท�ำให้คุณภำพชีวิตในระบบนิเวศนั้นๆ ดี
OKMD เชื่อว่ำ ระบบนิเวศเชิงควำมรู้ก็เป็นเช่นเดียวกัน

OKMD Team

จัดท�าโดย
ส�ำนกังำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
69 อำคำรวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 
ชั้น 18-19 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0 2105 6500 โทรสำร 0 2105 6556 
อีเมล theknowledge@okmd.or.th
เว็บไซต์ www.okmd.or.th

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย
บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำ�กัด
32 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงล�ดพร้�ว
เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพมห�นคร 10230
โทรศัพท์ 0 2116 9959 และ 087 718 7324ที่ปรึกษา

ดร.อธิปัตย์ บ�ำรุง
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
บรรณาธิการบริหาร
ดร.อภิชำติ ประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
บรรณาธิการ
นำยโตมร ศุขปรีชำ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์และนวัตกรรมกำรเรียนรู้

Office of Knowledge Management and Development
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SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip

ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ โลกทุกวันนี้หมุนเร็วข้ึน เพรำะ
เทคโนโลยีกำรส่ือสำรท�ำให้มนุษย์ผลิต “ข้อมูลใหม่” 
มำกขึ้น ดังน้ันมนุษย์จึงจ�ำเป็นต้อง “เรียนรู้” เพ่ือเพ่ิม
ทกัษะและขอบฟ้ำทำงควำมคดิของตวัเองอยู่ตลอดเวลำ 
ท�ำให้หลำยประเทศเล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำ
ทรพัยำกรบคุคลด้วยกำรกระตุน้ให้เกิดกำรเรยีนรูไ้ม่รูจ้บ 
ไม่ว่ำคุณจะอยู่ในวัยใด

กำรกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจใฝ่รู้ขึ้นมำได้ จ�ำเป็น 
ต้องสร้ำง “ระบบ” ท่ีโอบอุ้มควำมสนใจใฝ่รู้นั้นข้ึนมำ 
เพ่ือให้เกิดเป็น “ระบบนิเวศเชิงควำมรู้” (Knowledge 
Ecosystem) เพ่ือให้ควำมรู้ไหลเวียนอยู่รอบตัวผู้คน  
ช่วยเพ่ิมทักษะที่น�ำไปสู่รำยได้และ “ชีวิตที่ดีกว่ำ”

หลำยประเทศพยำยำมสร้ำงระบบนิเวศเชิงควำมรู้ 
ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง เพ่ือให้ประชำชนอยู่ใน 
วงจรกำรเรยีนรู้ได้ไม่รูจ้บ โดยภำครฐัอ�ำนวยควำมสะดวก 
ในด้ำนต่ำงๆ ท้ังกำรใส่ควำมรู้เข้ำไปในระบบ (Input) 

ส�ำรวจประเทศใน
         ทวีป กับกำรสร้ำง
   ระบบนิเวศเชิง
   ควำมรู้ที่น่ำสนใจ

ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ สร้ำงกระบวนกำรเรียนรูแ้ละกล่ันกรอง 
(Throughput) เช่น กำรพัฒนำครูผู้สอน ปรับปรุง
หลักสูตรให้มคีวำมทันสมยั สร้ำงโอกำสและกำรเชือ่มโยง
แหล่งควำมรู้ต่ำงๆ ให้เข้ำถึงง่ำย เพื่อให้เกิดเป็นควำมรู้ 
และนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมำ (Output) 

ย่ิงไปกว่ำน้ันยังต้องกระตุน้ให้เกิดอปุสงค์ด้ำนควำมรู้ 
(Knowledge Demand Building) คอื เกิดควำมต้องกำร 
ท่ีจะเรียนรู้ผ่ำนนโยบำยท่ีดึงดูดใจต่ำงๆ เช่น ท�ำให้คน
รู้สึกว่ำตัวเอง “ได้เรียนฟรี” ด้วยกำรให้เครดิตควำมรู้  
กำรท�ำให้คนเห็นว่ำควำมรู ้เป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่อง 
ทันสมัย ไม่น่ำเบื่อ ทั้งยังเรียนรู้แล้วสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้
ตัวเองได้ด้วย 

แบบนี้แล้วใครจะไม่อยำกเรียนรู้!
มำดนูโยบำยทีน่่ำสนใจจำกประเทศต่ำงๆ ใน 5 ทวปี ที่

กระตุน้ให้คนอยำกเรยีนรู ้จงึสร้ำงระบบนเิวศเชงิควำมรู ้
ให้ประชำชนขึ้นได้จริง 
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สหรัฐอเมริกำ
จัดผังเมือง

เพื่อให้เอื้อต่อ
กำรสร้ำงนวัตกรรม

แคนำดำ
ก�ำหนดนโยบำย

กำรศึกษำ
โดยประชำชน

มีส่วนร่วม

เคนยำ
สนับสนุน

ด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

จนกลำยเป็นศูนย์กลำง
นวัตกรรมของแอฟริกำ

อิสรำเอล
ใช้วิธี “ฮัฟรูทำ” ปลูกฝัง

ให้เดก็รูจ้กัร่วมมอืร่วมใจกัน
ฝึกทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์
ทักษะกำรเข้ำสังคม และ

เรียนรู้เพื่อเป็นครูของ
กันและกัน

ออสเตรเลีย
ให้ทุนส�ำหรับครู
ที่สนใจท�ำงำน

ในพื้นที่ห่ำงไกล

เกำหลีใต้
เพิ่มโอกำสทำง

กำรศึกษำให้ผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้ใหญ่ 
วัยท�ำงำนที่ต้องกำรศึกษำ

เพิ่มเติม ผ่ำนโครงกำร
บัตรก�ำนัล และ

สร้ำงสำธำรณูปโภค
เชิงควำมรู้หลำกหลำยมิติ

ฟินแลนด์
จัดระบบกำรศึกษำ

ให้เด็กเป็นศูนย์กลำง 
(Child-Centered) 
และให้อิสระกับครู
ในกำรออกแบบ

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
และกำรประเมินผล

เอสโตเนีย
ลงทุนในโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยมำตั้งแต่ยุค 90s

กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตฟรี
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐำน

ของพลเมือง

เนเธอร์แลนด์
ออกเงินกู้ส�ำหรับ
ผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 
30-55 ปี  ภำยใต้

นโยบำยสร้ำง
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต



ทวีปยุโรป
ปูพ้ืนฐำนเพ่ือให้เกิดวัฎจักร
กำรเรียนรู ้ตั้งแต่ฐำนรำก 
โครงสร้ำง และกระตุ้นให ้
ใฝ่หำควำมรู้ไม่สิ้นสุด

เนเธอร์แลนด์
ใ น ปี พ . ศ .  2 5 6 0  รั ฐ บ ำ ล

เนเธอร ์แลนด์ออกเงินกู ้ส�ำหรับ 
ผู ้ ท่ีมีอำยุระหว่ำง 30-55 ปี เป็น 
ส่วนหน่ึงของนโยบำยสร้ำงกำรเรยีนรู ้
ตลอดชีวิตในระดับปริญญำตรี 
หรือปริญญำโท ท�ำให้คนท่ีอยู่ใน  
“วัยกลำงคน” สำมำรถเข้ำเรียน 
อะไรใหม่ๆ ได้ ท้ังแบบเต็มเวลำ
และภำคพิเศษ โดยรับเงินกู้สูงสุด 
4 ปี ส�ำหรับนักศึกษำเต็มเวลำ และ  
5 ปี ส�ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ 

ฟินแลนด์
ระบบกำรศึกษำให ้ เด็ ก เป็น

ศูนย์กลำง (Child-Centered) เด็กๆ 
จึงได้เรียนรู้อย่ำงผ่อนคลำย และได้
ค้นหำสิ่งที่ชอบ โดยรัฐบำลให้อิสระ
กับครูในกำรออกแบบหลักสูตร 
กำรเรยีนกำรสอน และกำรประเมนิผล 
เด็กทุกคนมีควำมเท่ำเทียมกันใน
ด้ำนกำรศึกษำ โดยครูทุกคนใน
ฟินแลนด์ต้องศึกษำจบปริญญำตรี 
ในสำขำท่ีจะสอน และปริญญำโท 
ในสำขำครุศำสตร์

เอสโตเนีย
เอสโตเนียได้รับฉำยำว่ำเป็น 

“ประเทศท่ีมีสังคมดิจิทัลล�้ำสมัย 
ที่สุด” เพรำะลงทุนด้ำนอินเทอร์เน็ต 
ไร้สำยมำตัง้แต่ยุค 90s อนิเทอร์เนต็
ฟ รี ถื อเป็นสิ ท ธิ ข้ั น พ้ื น ฐ ำ น ข อ ง
พลเมือง สร ้ำงควำมเสมอภำค
ทำงกำรศกึษำ อกีทัง้ยังเป็นประเทศ 
แรกๆ ที่ เสนอทุนให้ทุกคนเรียน
จบมหำวิทยำลัย น�ำเทคโนโลยี  
บล็อกเชน (Blockchain) เข้ำมำใช ้
ในระบบรำชกำร ตดัปัญหำคอร์รปัชนั

สหรัฐอเมริกำ
แอตแลนตำเมืองน้องใหม่ที่ก�ำลังพัฒนำตัวเองให้

เป็นแหล่งเพำะพันธ์ุเทคโนโลยี และนวัตกรรมจำกบรษิทั 
สตำร์ทอัพตำมอย่ำงซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley)  
โดยมีภำครัฐสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ตัวอย่ำงท่ี
ส�ำคัญคือ “Tech Square” สถำบันกำรศึกษำท่ีรวม
กำรสร้ำงนวัตกรรม 3 ด้ำนเข้ำด้วยกัน ได้แก่ Georgia 
Institute of Technology สถำบันชั้นน�ำด้ำนวิศวกรรม 
Savannah College of Art&Design โดดเด่นในเรือ่งงำน
ดีไซน์ และ Scheller College of Business วิทยำลัย 
ด้ำนธุรกิจ และยังมี TechSquare Labs ศูนย์กลำง
ส�ำหรับสตำร์ทอัพ ทั้งด้ำนเงินทุนและให้ค�ำปรึกษำด้วย

แคนำดำ
รัฐแอลเบอร์ตำของแคนำดำเป็นรัฐท่ีพ่ึงพำรำยได้หลกั 

จำกน�้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิแต่ทรพัยำกรเหล่ำน้ีก�ำลงั 
จะหมดไปในไม่ช้ำ ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศกึษำธิกำร 
จงึท�ำแบบสอบถำมควำมเห็นทำงออนไลน์ให้ประชำชน
ช่วยก�ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำของรัฐในอีก 20 ปี
ข้ำงหน้ำว่ำควรเป็นอย่ำงไร และรวบรวมเป็นรำยงำน
ชือ่ “Inspiring Change” เสนอเป็นนโยบำยจดักำรศกึษำ
รูปแบบใหม่ส�ำหรับเยำวชน น่ันท�ำให้เกิดกำรวำงแผนท่ี
ประชำชนมส่ีวนร่วมด้วยจรงิๆ ไม่ใช่กำรก�ำหนดนโยบำย
จำกส่วนกลำงหรือกำรท�ำตำมระบบกำรศึกษำแบบเก่ำ 
เพียงอย่ำงเดียว

1

ทวีปอเมริกำ
จัดผังเมืองเพ่ือให้เอื้อต ่อกำรสร ้ำง
นวัตกรรมและกำรก�ำหนดนโยบำยกำร
ศึกษำโดยประชำชนมีส่วนร่วม

2
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ทวีปเอเชีย
ผสมผสำนทั้งควำมเก่ำและใหม่
เพื่อสร้ำงระบบนิเวศแห่งกำรเรียนรู้

เกำหลีใต้ 
เกำหลีใต้เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับผู้พิกำร  

ผู้ด้อยโอกำส และผู้ใหญ่วัยท�ำงำนที่ต้องกำรศึกษำเพิ่ม
ผ่ำนโครงกำรบัตรก�ำนัลลดต้นทุนให้กับผู้เรียน พัฒนำ
แพลตฟอร์ม “K-MOOC” ท่ีแตกต่ำงจำกคอร์สกำรเรยีน
ออนไลน์แบบเปิดดัง้เดิม (MOOC) ตรงทีผู่เ้รยีนสำมำรถ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้บรรยำยและผู้ร่วมเรียนคนอื่นๆ ได้  
ทัง้ยังมเีครอืข่ำยกับมหำวิทยำลยัชัน้น�ำต่ำงๆ ท่ัวประเทศ 
เมื่อจบกำรศึกษำยังได้รับประกำศนียบัตรอีกด้วย

อิสรำเอล
“ฮฟัรทูำ” วธีิเก่ำแก่ท่ีสบืทอดจำกศำสนำยูดำห์ น่ันคือ 

จับคู่เด็กให้วิเครำะห์ถกเถียงเก่ียวกับหัวข้อจำกคัมภีร์ 
ทำลมดุ (Talmud) เพ่ือปลกูฝังให้เดก็รูจ้กัร่วมมอืร่วมใจกัน 
ฝึกทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ ทักษะกำรเข้ำสังคม และ
เรียนรู้เพ่ือเป็น “พ่ีเลี้ยง” (Mentor) ของกันและกัน 
จนเกิดเป็นปัญญำสะสม (Collective Intelligence) 
อิสรำเอลน�ำวิธีนี้มำประยุกต์ใช้ให้กว้ำงขวำงขึ้นใน
หลำยมิติ  จึงท�ำให้คนอิสรำเอลเปิดกว้ำงทำงควำมคิด
นอกจำกนี้รัฐบำลยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัยพัฒนำ 
จนอิสรำเอลได้เป็นประเทศที่มีอัตรำส่วนสตำร์ทอัพ  
ต่อประชำกรในประเทศมำกที่สุดในโลก

เคนยำ
กรุงไนโรบีของเคนยำ ค่อยๆ ทวีควำมส�ำคัญ 

ขึ้นเรื่อยๆ ในฐำนะศูนย์กลำงควำมเจริญของ
แอฟริกำ โดยที่น่ีเริ่มพัฒนำตัวเองให้เป็นแหล่ง
ผลิตนวัตกรรมและบริกำรทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
ของแอฟริกำ มีกำรสร้ำงแผนพัฒนำชำติ “Vision 
2030” ท่ีมเีป้ำหมำยยกระดบัเคนยำให้เป็นประเทศ 
ผู้มีรำยได้ปำนกลำงภำยในปี พ.ศ. 2573 รัฐจึง 
ผลกัดนัเรือ่งวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ให้อยู ่ในวัฒนธรรมกำรเรียนรู ้ของชำวเคนยำ
ทุกระดับ นอกจำกนี้ยังได้รับควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วนในกำรเพำะบ่มกิจกำรสตำร์ทอัพ 
เช่น “iHub” แพลตฟอร์มเปิด (Open Platform) 
เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมอืและช่วยเหลอืกัน  “M-Lab” 
ให้กำรสนับสนุนงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีเคลื่อนที่ 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงด้ำนแอปพลิเคชัน โดยจะ 
คดัเลอืกสตำร์ทอพัให้เข้ำร่วมโปรแกรมเสมอืนจริง  
(Virtual) เป็นเวลำ 6 เดือน และเชื่อมโยงให้เข้ำถึง
ตลำดและเงินทุนจริงได้ ฯลฯ โดยปัจจุบันไนโรบี 
มีบริษัทเทคโนโลยีสตำร์ทอัพถึง 144 แห่ง

ออสเตรเลีย
เพรำะเป็นประเทศท่ีมคีวำมแตกต่ำงหลำกหลำย นโยบำย 

กำรศึกษำของออสเตรเลียจึงมุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงทักษะ 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรอยู่ร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนำสงัคมให้ก้ำวหน้ำ เช่น   วิชำโลกทัศน์ของคนพ้ืนเมอืง 
ควำมผูกพันของออสเตรเลียต่อเอเชีย และกำรใช้ชีวิต
อย่ำงยัง่ยนื นอกจำกนี้ยังใช้เทคโนโลยีกำรประชุมทำงไกล 
เข้ำมำเสรมิกำรเรยีนกำรสอนส�ำหรบัเดก็นักเรยีนท่ีอยู่ห่ำงไกล 
อกีด้วย มกีำรมอบทนุกำรศกึษำเพ่ือผลติครไูปสอนในพ้ืนท่ี 
ห่ำงไกล จ�ำนวน 5,000 ดอลลำร์ออสเตรเลีย และเมือ่จบ 
กำรศกึษำก็จะได้รับเงนิจ�ำนวน 3,000 ดอลลำร์ออสเตรเลยี 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ โดยผู้รับทุนต้องประกอบอำชีพครู
อย่ำงน้อย 3 ปี

4 5

3

ทวีปแอฟริกำ  

ก้ำวสู่อนำคตด้วยเทคโนโลยี

ทวีปออสเตรเลีย
เข้ำใจควำมแตกต่ำงหลำกหลำย
เพ่ือพัฒนำสงัคมให้เจรญิก้ำวหน้ำ
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เชฟเอียนได้เผยวัตถุดิบส�ำคัญในกำรน�ำวัฒนธรรมมำปรุงอำหำร ซึ่งมีอยู่ 6 ส่วนผสมด้วยกัน

น�ำวฒันธรรมของคนอืน่ 
มำผสมผสำนต่อยอดเข้ำ
กับควำมคิดของตัวเอง 
สร้ำงสรรค์เป็นสิ่งใหม่

สังเกตพฤติกรรมกำร
กินของผู้บริโภค ซึ่งมีกำร 
ปรับเปลี่ยนรสนิยมอยู่ 
ตลอด แล้วน�ำมำปรับใช้ 
กับเมนูที่สร้ำงสรรค์ขึ้น

กำรท�ำอำหำรทุกจำน 
มีห ลักกำร  มีกรรมวิ ธี
มำตรฐำน เพ่ือให้พ่อครัว
ในร ้ ำนสำมำรถ รักษำ
รสชำติไว้ได้

มอบประสบกำรณ ์
ใหม่ให้กับลูกค้ำ ท้ังใน
เร่ืองรสชำติ กล่ิน เสียง 
และกำรรับรู ้ ท่ีมีต่อกำร 
กินอำหำรจำนนั้น

คิดค ้นเมนูใหม่จำก
วัตถุดบิท่ีต้นทนุไม่สงู ผ่ำน
กระบวนกำรที่ พิ ถีพิถัน 
ละเอียดลออด้วยควำม
เข้ำใจในธรรมชำติของ
วัตถุดิบ เกิดเป็นรสชำติท่ี
น่ำประทับใจ

เรียนรู้ส่ิงใหม่อยู่เสมอ 
ออกไปพบปะผูค้น เปิดรบั
ควำมคิดใหม่ๆ แล้วน�ำมำ
ปรับปรุงอำหำรและต�ำรำ
ของตัวเอง

สร้ำงโอกำสใหม่
จำกวฒันธรรมของ
โลกที่ไร้ขอบเขต

ดูเพิ่มเติม สแกนเลย!

“การที่จะเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลา สิ่งส�าคัญที่ต้องมีคือการเปิดกว้างมองเห็น
และดัดแปลงวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งใกล้ตัวและไกลตัว 

เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และจงอย่าหยุดหิวที่จะเรียนรู้”

กำรสร้ำงควำมรู้ให้สนุก ให้ผู้คนต้องกำรเสพควำมรู้  
ก็เหมือนกำรสร้ำงสรรค์อำหำรให้อร่อยนั่นเอง

อำหำรหนึ่งจำน โดยเนื้อแท้จึงเป็น “ระบบนิเวศ” ในตัว
ของมันเอง เริ่มจำกวัตถุดิบที่ผ่ำนกำรคัดสรรให้กลมกล่อม 
ผ่ำนกำรปรุงรสด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย กำรเป็นเชฟ 
จึงเป็นแบบจ�ำลองของกำรสร้ำงควำมรู้ให้อร่อย โดยผู้กิน
ไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำว่ำไม่ได้เสพเพียงอำหำร แต่ยังเสพควำมรู้
เรื่องอำหำรเข้ำไปด้วย

เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย Executive Chef 
ประจ�ำโรงแรม 5 ดำว เป็นเจ้ำของร้ำนอำหำรไทยติดอันดับ 
ร้ำนท่ีดทีีสุ่ดในโลก มธุีรกิจร้ำนอำหำรชัน้น�ำ 14 แห่งทัว่โลก 
และเป็นพิธีกรรำยกำรอำหำรชื่อดังอย่ำง Master Chef 
Thailand เคยแสดงให้เห็นผ่ำนเมนูอำหำร ที่น�ำวัฒนธรรม 
หลำกหลำยมำผสมผสำนกับควำมเป็นตัวเอง จนกลำยเป็น 
อำหำรจำนใหม่ทีไ่ม่เหมอืนใครในงำน OKMD Knowledge 
Festival เมื่อปี พ.ศ. 2559 มำแล้ว 

เขำบอกว่ำ กำรปรุงอำหำรคือกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยมี
วัตถุดิบต่ำงๆ เป็นไอเดียตั้งต้น

เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
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วำง 3 รำกฐำนส�ำคัญของ Smart Nation
โครงกำร Smart Nation ประกอบขึ้นบนแกนหลักส�ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ 

1
เศรษฐกิจดิจิทัล

กำรกระตุ ้นเศรษฐกิจด้วยกำร
ลงทุนทำงเทคโนโลยีและขุมก�ำลัง
คนเก่งที่มีทักษะสูง รวมทั้งเตรียม
พร้อมภำคธุรกิจและก�ำลังคน ให้มี
ทกัษะและควำมสำมำรถทำงดจิทัิล
และเศรษฐกิจดิจิทัล

3
สังคมดิจิทัล

ก ำ ร ใ ห ้ ค ว ำ ม รู ้ แ ล ะ เ ต รี ย ม
ควำมพร้อมด้ำนทักษะดิจิทัลแก่
พลเมือง ช่วยให้ทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงเทคโนโลยีได้อย่ำงเท่ำเทียม
และสนับสนุนให ้ ทุกคนสั่ งสม 
องค์ควำมรู้ที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
ผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

2
รัฐบำลดิจิทัล

กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ทำงดจิทัิล และแพลตฟอร์มแบ่งปัน
ข้อมูลระบบเปิด เพ่ือให้ประชำชน
และภำคธุรกิจได้เรียนรู้และพัฒนำ 
ร่วมกัน นอกจำกน้ียังอ�ำนวยควำม 
สะดวกด้ำนกำรให้บรกิำรผ่ำนระบบ
บัตรประชำชนในชื่อ “SingPass”  
ใช้ส�ำหรบับริกำรทำงอเิล็กทรอนิกส์
กับหน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน

คงจริงอย่ำงที่มีคนเคยกล่ำวไว้ว่ำสิงคโปร์บริหำร
ประเทศเหมือนบริหำรธุรกิจและไม่เคยหยุดนิ่งกับกำร
คว้ำโอกำสและควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ เมื่อโลกทุกวันน้ี
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี รวมถึงกำร
ระบำดของโควิด-19 หำกไม่ปรับตัวเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ประเทศก็คงจะยืนอยู่ ณ จุดเดิม 

สิงคโปร์เล็งเห็นแนวโน้มกำรเติบโตของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลมำก่อนหลำยประเทศ ปี พ.ศ. 2557 ลีเซียนลุง  
(Lee Hsien Loong) นำยกรัฐมนตรีสิงคโปร์จึงเปิดตัว 
Smart Nation เพ่ือขับเคลือ่นสงิคโปร์สู ่“ประเทศอจัฉรยิะ” 

บนพ้ืนฐำนของเทคโนโลยสีดุล�ำ้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
เรื่องคุณภำพชีวิตของชำวสิงคโปร์ 

ส�ำหรับกำรเดินทำงไปสู่เป้ำหมำยกำรสร้ำงประเทศ
อัจฉริยะ สิงคโปร์ขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งองคำพยพ 
ตั้งแต่ระดับรัฐบำล เอกชน สถำบันกำรศึกษำ ชุมชน 
ครอบครัว และพลเมอืงสงิคโปร์ทุกคน ทุกเพศวัย โดยท่ี
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้ำงหลัง ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ และ 
ระบบนิเวศกำรเรียนรู ้ท่ีจะช่วยผลักดันสิงคโปร์ให ้
กลำยเป็น Smart Nation ประเทศแรกในโลกภำยใน 
ปี พ.ศ. 2568

             ถอดรหัสเส้นทำง        
“ประเทศอัจฉริยะ” ของสิงคโปร์

สู่



D DECODE10

1. กำรใช้ชีวิตในเมือง
กำรสร้ำงเมืองอัจฉริยะด้วยกำร 

น�ำเทคโนโลยีต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ 
ใน 5 สำขำ ต้ังแต่กำรวำงผังเมือง 
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ 
กำรใช้ชีวิตในเมือง กำรเคหะและ 
ชุมชน เน้นกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
ควำมย่ังยืน เช่น กำรตดิตัง้เครอืข่ำย 
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ทั่วเกำะสิงคโปร ์
เ พ่ือใช ้ เ ก็บรวบรวมข ้อมูลจำก 
กล้องวงจรปิดทุกตัว แล้วน�ำมำ 
วิเครำะห์ ประมวลผลระบบล�ำเลียง 
ขยะอัตโนมัติ  นวัตกรรมไฟฟ ้ำ 
แสงสว่ำงอจัฉรยิะ กำรน�ำเทคโนโลยี
โดรนมำใช ้ เ พ่ือตรวจจับพิกัดที่
เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไข้เลือดออก 
และควบคุมกำรระบำดของโรค ฯลฯ

3. กำรศึกษำ
สิงคโปร์ให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำร

ศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยสนับสนุน 
ระบบกำรศกึษำทียื่ดหยุน่ กำรเรยีนรู้
ตลอดชวีติ และกำรสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรเรียนรู ้ภำยในประเทศท้ัง
ทำงออนไลน์และออฟไลน์ ส�ำหรับ
ผู้ปกครอง มีกำรน�ำแอปพลิเคชัน 
Parents Gateway มำใช้ เพ่ือให ้
ผู้ปกครองสำมำรถท่ีจะสื่อสำรกับ
โรงเรียนโดยตรง เป็นทำงกำร และ
มีประสิทธิภำพ ผู้ปกครองจะได้รับ
กำรแจ้งเตอืนเก่ียวกบัประกำศต่ำงๆ 
ของโรงเรียน และให้กำรยินยอม
เรื่องกำรท�ำกิจกรรมของบุตรได้ 
โดยสะดวกผ่ำนแอปฯ วิธีน้ียังช่วย
ลดขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรเรื่อง
เอกสำร และส่งผลให้ครูได้ทุ่มเท
เร่ืองกำรสอนและกำรใส่ใจดูแล
นักเรียนได้อย่ำงเต็มที่

2. กำรเดินทำง
หลำยปีที่ผ่ำนมำสิงคโปร์ได้วิจัย

และพัฒนำเทคโนโลยียำนพำหนะ
ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) 
ตอบโจทย์สิงคโปร์ซึง่เป็นประเทศท่ีมี
แรงงำนน้อย ช่วยลดจ�ำนวนอบุตัเิหตุ 
ปัญหำรถติด เวลำในกำรเดินทำง 
และกำรใช้พลังงำน อกีหน่ึงโครงกำร
เด่นคือระบบจอดรถอจัฉริยะ (Smart 
Parking) ชื่อ Parking.sg ผ่ำน 
แอปพลิเคชันมือถือ โครงกำรนี ้
เปิดตัวในปี พ.ศ. 2560 เพ่ือมอบ
บรกิำรหำทีจ่อดรถอจัฉรยิะให้ผูข้บัขี่
รถยนต์ ผู้ใช้แอปพลิเคชันสำมำรถ
ค้นหำที่จอดรถใกล้พิกัดท่ีต้องกำร 
จองทีจ่อดรถ จ่ำยบรกิำร และรบักำร
แจ้งเตือนเก่ียวกับข้อมูลท่ีจอดรถ 
ได้สะดวกในแอปพลิเคชันเดียว

ปฏิรูป          เรื่องหลัก
สู ่Smart Nation
โครงกำร Smart Nation ตั้งเป้ำหมำยปฏิรูป 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 
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4. กำรเงิน
สงิคโปร์มกีำรน�ำระบบจ่ำยเงนิไร้สมัผสั (Contactless 

Payment) มำปรับใช้ในกำรจับจ่ำยสินค้ำในสถำนที่
ต่ำงๆ เช่น ร้ำนกำแฟ ศูนย์อำหำรท้องถ่ิน (Hawker 
Centre) โรงอำหำรในโรงงำน ฯลฯ มีกำรน�ำระบบจำ่ย
เงินไร้สัมผัสในชื่อ “SimplyGo” มำใช้ในปี พ.ศ. 2562  
เพ่ือให้สำมำรถช�ำระค่ำบริกำรขนส่งสำธำรณะแบบ 
ไร้สัมผัสได้สะดวกเพียงใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต 
นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดตั้งศูนย์กำรเงินอัจฉริยะ (Smart 
Financial Centre) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้ธุรกิจ
กำรเงิน เปิดประตูสู ่โอกำสทำงธุรกิจท่ีดียิ่งข้ึน และ
พัฒนำเรื่องกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้ดีย่ิงขึ้นผ่ำนกำร
ใช้เทคโนโลยี องค์กำรเงินตรำแห่งประเทศสิงคโปร์  
(Monetary Authority of Singapore : MAS) ได้ริเริ่ม
หลำยโครงกำร เช่น Looking Glass @ MAS และ  
Regulatory Sandbox ที่จัดท�ำขึ้นเพ่ือสนับสนุน 
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมในอุตสำหกรรมกำรเงิน

5. สุขภำพ
มกีำรน�ำเทคโนโลยีเพ่ือสุขภำพมำใช้ในสงิคโปรอ์ยำ่ง

กว้ำงขวำง โดยเฉพำะบริกำรทำงกำรแพทย์ผ่ำนระบบ
อนิเทอร์เนต็ (Telehealth) เช่น แอปพลเิคชนั “TeleRehab” 
ท่ีมีอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะเป็นตัวช่วยชั้นดี ท�ำให้ผู้ให้
บริกำรทำงกำรแพทย์สำมำรถตรวจวัดข้อมูลสุขภำพ
ตำ่งๆ ของผู้ป่วยท่ีอยู่ในช่วงพักฟ้�นรำ่งกำยแบบทำงไกล 
ได้ง่ำยและรวดเร็วย่ิงขึ้น อีกหน่ึงโครงกำรใหญ่คือ 
“HealthHub” แอปพลเิคชนัทีเ่ป็นศนูยร์วมขอ้มลูสขุภำพ
ประจ�ำตัวของพลเมืองสิงคโปร์แต่ละคน สนับสนุนให้
ทุกคนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสุขภำพของตนเอง
มำกขึ้น โดยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสุขภำพประจ�ำตัว  
กำรนัดหมำยแพทย์ รำยชื่อศูนย์สุขภำพ รวมถึงข้อมูล
และบริกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภำพได้

11DDECODE
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ที่มำ : https://unsplash.com/photos/OZ2rS2zCjNo
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4 เรื่องส�ำคัญ
ที่ขับเคลื่อนสิงคโปร์สู่ Smart Nation
เป้ำหมำยยิ่งใหญ่กับโลกใหม่ที่จะพลิกโฉมไปอีกขั้น
ส�ำหรับกำรสร้ำงประเทศอัจฉริยะ ยังมีอีก 4 เรื่องที่รัฐบำล ภำคธุรกิจ และชุมชน 
ให้ควำมสนใจและทุ่มเทสรรพก�ำลังเพ่ือพัฒนำให้ดีขึ้น ได้แก่ 

1. กรอบควำมคิดดิจิทัล
กำรจะสร้ำงสังคมดิจิทัล สิ่งส�ำคัญคือกำรสร้ำง

กรอบควำมคิดดิจิทัลให้ ท้ังประชำชนทั่วไปและ 
ภำคธุรกิจ ส�ำหรับประชำชน แรงขับเคลื่อนส�ำคัญ
คือกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี 
กำรสอนผู ้สูงอำยุใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ รวมทั้งกำร
สนับสนุนให้ชำวสิงคโปร์เรียนคอร์สออนไลน์เพ่ือ
พัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆ ทีม่ใีห้เลอืกเรยีนหลำกหลำย 
จำกหน่วยงำนภำครฐั เช่น SkillsFuture Singapore 
ส�ำหรับภำคธุรกิจ องค์กรธุรกิจต่ำงๆ ควรมองหำกำร
แก้ไขปัญหำทีท้่ำทำยในปัจจบุนัด้วยกำรใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลั อำจมกีำรน�ำเครือ่งมอืดิจทัิลหรอืระบบอตัโนมตัิ
มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรระดับสูงในที่ท�ำงำน

2. ควำมปลอดภัยบนเครือข่ำย IoT 
กำรพัฒนำเรือ่งควำมปลอดภัยในกำรใช้เทคโนโลยี 

IoT ท้ังกับประชำชนและภำคธุรกิจ Internet of 
Things (IoT) คือเทคโนโลยีในกำรเชื่อมโยงอุปกรณ์
หรอืสิ่งของรอบๆ ตัวเข้ำกับโครงข่ำยกำรส่ือสำรแบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงกำรวำงผังเมืองอย่ำงชำญฉลำด 
เพ่ือบนัทกึและแลกเปลีย่นข้อมลู รวมทัง้สร้ำงผลลพัธ์
ที่มีประสิทธิภำพ ควำมแม่นย�ำ และประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมมำกข้ึน ท้ังหมดน้ีเพ่ือรองรบักำรใช้ชวิีต
ที่สะดวกสบำยตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเมือง 
แบบ Smart City โดยเน้นกำรจัดสมดุลสิ่งแวดล้อม
และกำรประหยัดพลังงำน

3. กำรร่วมกันคิด
    ร่วมกันสร้ำงด้วยเทคโนโลยี 
กำรท�ำงำนร่วมกันของชมุชนเพ่ือขบัเคลือ่นสงิคโปร์

สู่กำรเป็นประเทศท่ีย่ังยืนย่ิงข้ึน ผ่ำนกำรปฏิรูปด้ำน
ดิจิทัล เช่น โครงกำร HealthLab ที่ระดมสมอง
เพ่ือยกระดับธุรกิจบริกำรสุขภำพ หรือ InnoLeap 
โปรแกรมศูนย์รวมแพลตฟอร์มต่ำงๆ ที่องค์กรเอกชน 
สถำบันวิจัย สถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถคิดค้น
แนวทำงแก้ไขปัญหำของภำครฐัท่ีสร้ำงสรรค์ผ่ำนกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

4. เทคโนโลยี 5G
หลำยประเทศที่ต้องกำรสร้ำงเมืองอัจฉริยะมีกำร 

น�ำเทคโนโลย ี4G มำปรบัใช้เรยีบร้อยแล้ว แต่อนำคต
ของเมืองหรือประเทศอัจฉริยะในปัจจุบันเปลี่ยนมำ 
ที่เทคโนโลยีไร้สำยควำมเร็วสูง 5G ซึ่งจะท�ำให ้
กำรส่ง เชื่อมต่อ และประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ 
เป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว ทรงประสิทธิภำพ น่ำเชื่อถือ 
และปลอดภัยกว่ำเครือข่ำย 4G  ถึง 10 เท่ำ ตอบรับ
เศรษฐกิจดจิทัิลของสิงคโปร์ ซึง่คำดว่ำจะสร้ำงรำยได้ 
ให้สิงคโปร์เกินกว่ำ 2 แสนล้ำนดอลลำร์ต่อปี ภำยใน
ปี พ.ศ. 2568

ที่มำ : https://unsplash.com/photos/OZ2rS2zCjNo
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น ำ ย ก รั ฐ ม น ต รี ลี เ ซี ย น ลุ ง
ประกำศเปิดตัว Smart Nation ด้วย
แนวคิด “เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง 
ทุกท่ี และทุกเวลา” ผ่ำนกำรน�ำ
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โทรคมนำคมทันสมัย เพ่ือสร ้ำง
คุณภำพชีวิตที่ดีแก่ประชำชน และ
สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ

ระบบนิเวศการเรียนรู้
ที่เตรียมพร้อมสิงคโปร์สู่ Smart Nation

จัดตั้ง SkillsFuture Singapore (SFS) 
หน่วยงำนที่สร้ำงควำมเคลื่อนไหวระดับชำติ 
โดยส่งเสรมิวัฒนธรรมกำรเรยีนรูต้ลอดชวิีตและ
ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะแห่งอนำคตให้ผู้คน 
ทุกเพศวัย ผลักดันให้ทุกคนพัฒนำศักยภำพ
ของตัวเองให้ดีท่ีสุดผ่ำนคอร์สออนไลน์และ
ออฟไลน์ ที่มีให้เลือกเรียนเป็นจ�ำนวนมำก 

 SkillsFuture Credit (SFC) รฐับำลสงิคโปร์
มอบเงินให้เปล่ำ/เงินอุดหนุน จ�ำนวน 500 
ดอลลำร์สงิคโปร์ แก่พลเมอืงทุกคนท่ีมอีำยุ 25 ปี 
ขึ้นไป ในกำรลงเรียนคอร์สฝึกอบรมทักษะ

อำชีพซึ่งมีมำกกว่ำ 12,500 หลักสูตร 
เพ่ืออุดช่องว่ำงทักษะอำชีพ (Skill 

Gap) พัฒนำทักษะเดมิ (Upskill)  
และเพ่ิมเตมิทักษะใหม่  (Reskill) 
อยู่เสมอ เตรียมพร้อมรับมือ
กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ 
ในโลกของงำน ควำมท้ำทำย 
อื่นๆ รวมถึงผลกระทบจำก 
โควิด-19 และโลกหลงัโควิด-19

สิงคโปร์ก�ำลังจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุในอนำคต แต่พวกเขำจะไม่ถูก
ละเลย ในปี พ.ศ. 2560 มีกำรเลื่อนกำรเกษียณอำยุกำรท�ำงำนจำกอำยุ 65 
ปี เป็น 67 ปี ทั้งยังจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ส�ำหรับผู้สูงอำยุ 30,000 แห่ง ส�ำหรับ 
ผูส้งูอำยุทีม่คีวำมสนใจในด้ำนต่ำงๆ รวมท้ังโปรแกรมฝึกทกัษะดจิทิลัส�ำหรบั 
ผู้สูงอำยุ (Digital Skills Training for Senior Citizens) เพื่อเตรียมพร้อมสู่
กำรใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล  
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กำรลงทุนด้ำนสตำร์ทอัพของ
สิงคโปร์ช่วง 3 ไตรมำสแรกของป ี
สูงถึง 13.4 พันล้ำนดอลลำร์ กำรลงทุน 
มหำศำลเหล่ำนีก่้อให้เกิดบรษิทัชือ่ดงั 
มำกมำยท้ัง Grab Lazada Sea 
Razer ฯลฯ สงิคโปร์ยังเป็นแหล่งรวม 
ของสตำร์ทอัพกว่ำ 3,000 บริษัท  
ทัง้ยังมีศูนย์บ่มเพำะธุรกิจและศูนย์
เร่งอัตรำกำรเติบโตของสตำร์ทอัพ
กว่ำ 100 แห่ง เป็นแหล่งรวมคนเก่ง
สำยสตำร์ทอัพอันดับต้นๆ ของโลก

AI Singapore จดัโครงกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับปัญญำ
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ท้ังแก่บุคคล 
ทัว่ไปและภำคธุรกิจ ช่วยเตรยีมควำมพร้อมให้ชำวสงิคโปร์ 
มคีวำมรูเ้รือ่ง AI ทีห่ลำกหลำยภำยในปี พ.ศ. 2564

สร้ำงย่ำนดจิทัิลพังกอล ส�ำหรบักำรท�ำงำน กำรศกึษำ 
และกำรใช้ชีวิต มีกำรบูรณำกำรภำคธุรกิจและสถำบัน
กำรศึกษำเข้ำด้วยกัน เช่น Open Digital Platform 
(ODP) ที่จะเป็นตัวเร่งกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
กำรทดสอบแบบ Plug and Play Testing ส�ำหรับ

นักเรียน สถำบันกำรศึกษำ และธุรกิจ เพ่ือทดลอง
ใช้ส่ิงประดิษฐ์ในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ก่อนน�ำไปใช้จริง เมื่อย่ำนนี้พร้อมเปิดให้บริกำร
เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2567 จะสร้ำงงำนด้ำน
เศรษฐกิจดจิทิลัเพ่ิมขึน้อกีถึง 28,000 ต�ำแหน่ง

ชำวสิงคโปร์ได้ประโยชน์จำกโครงกำรพัฒนำ
ทักษะของ SkillsFuture Singapore จ�ำนวน 
540,000 คน นับว่ำ SkillsFuture Singapore ช่วย
สร้ำงระบบนิเวศกำรเรียนรู้ และกำรฝึกอบรมให้ทั้ง 
บุคคลและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19

ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม ปี พ.ศ. 2563 รัฐบำล
สิงคโปร์ยังได้ให้เงินอุดหนุน SkillsFuture Credit 
(SFC) แก่พลเมืองเพ่ิมอีกคนละ 500 ดอลลำร์
สิงคโปร์ เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถเพ่ิมพูนทักษะอื่นๆ 
ให้มำกขึ้น

มีกำรน�ำระบบกำรเรียนรู ้แบบ
ปรับเหมำะ (Adaptive Learning 
System) มำใช้ในภำคกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นทำงกำร โดยเป็นกำรเรยีนรู้ 
ท่ีปรับวิธีกำรให้ตรงกับรูปแบบกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน บนควำมเชื่อเรื่อง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล สร้ำง 
กำรเรียนรูท่ี้เหมำะกับผู้เรยีนแต่ละคน 
โดยเฉพำะ

วันนี้สิงคโปร์เข้ำใกล้เป้ำหมำยของแผน 10 ปี กำรสร้ำง
ประเทศอจัฉริยะมำกขึน้ทุกทีๆ แน่นอนว่ำควำมส�ำเร็จท่ีย่ิงใหญ่
และย่ังยืนของประเทศขนำดเล็กแต่ทรงอิทธิพลทำงเศรษฐกิจ
โลกแห่งน้ี ไม่เพียงเกิดจำกรัฐบำล แต่เกิดจำกกำรขับเคลือ่นไป 
ด้วยกันของท้ังภำครัฐ เอกชน และประชำชนชำวสิงคโปร ์
ทุกคน เพ่ือเส้นทำงสูอ่นำคตใหม่ท่ีดย่ิีงกว่ำของประเทศอจัฉรยิะท่ี 
มอบคุณภำพชีวิตให้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
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อุปกรณ์อ่ำนอีบุ ๊กส์ของ 
Amazon ที่ผลิตขึ้นมำ
ส�ำหรับกำรอ่ำนหนังสือ 
ผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ โดย 
ไม่จ�ำเป็นต้องพกหนังสือ
เล่มหนำ

กระดำนไวท์บอร์ดอจัฉริยะ
ของ Google ใช้ท�ำงำน 
ร่วมกันผ่ำนออนไลน์ รองรบั
กำร เขี ยนด ้ วยลำยมือ 
ทั้งบนคอมพิวเตอร์และ 
สมำร์ตโฟน

ย่อว่ำ “LMS” ระบบจดักำร
เรยีนกำรสอนออนไลน์ผ่ำน
ระบบอนิเทอร์เน็ต ใช้ระบบ
ต่ำงๆ ช่วยจัดกำรส่ือสำร 
สร้ำงเนื้อหำบทเรียน และ
ประเมนิผล

ท�ำควำมรู้จักนวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้ผ่ำน 26 พยัญชนะภำษำอังกฤษ

โครงกำรเรียนออนไลน์
ฟ รี ข อ ง จุ ฬ ำ ล ง ก ร ณ ์
มหำวิทยำลัย ท่ีเปิดให้
เข้ำไปเรียนรู้ฝึกทักษะด้ำน
ต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำศกัยภำพ
ของตัวเอง

บริกำรเสิร ์ชเอนจินจำก 
Microsoft เครื่องมือช่วย
ค้นหำข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ 
บนโลกออนไลน์ แสดงผล
ทั้งเว็บไซต์ รูปภำพ วิดีโอ 
และแผนที่

โรงเรยีนท่ียกระดบัศกัยภำพ 
ด ้วยกำรน�ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ คอมพิวเตอร ์
และเครื่องมือดิจิทัลต่ำงๆ 
มำใช้พัฒนำคณุภำพให้แก่ 
นักเรียน

รปูแบบกำรศกึษำทำงไกล  
ท่ีทุกคนสำมำรถสร ้ำง 
ห้องเรียนออนไลน์ ได้ แม้
จะอยู่ในพ้ืนท่ีห่ำงไกลกัน
ก็ตำม

A-Z KNOWLEDGE ECOSYSTEM

JAMBOARD KINDLE
LEARNING 
MANAGEMENT SYSTEM

BING.COM CHULA MOOC

E-SCHOOL

DISTANCE EDUCATION

FLINGA HOLOGRAM

ICT

GLOBISH

AUGMENTED REALITY

ย่อว่ำ “AR” เทคโนโลยี 
โลกเสมือนที่น�ำเ น้ือหำ 
ดจิทัิลรูปแบบสำมมิติ มำ
แสดงผลซ้อนทับในโลก
ควำมเป็นจริง นิยมน�ำมำ
ใช้ประยุกต์กับกำรศึกษำ 
นอกห้องเรียน

เว็บไซต์เรยีนภำษำองักฤษ
ออนไลน์ มหีลกัสตูรเฉพำะ
ด้ำนธุรกิจ เหมำะส�ำหรับ 
คนวัยท�ำงำนทีอ่ยำกพัฒนำ 
ทักษะภำษำ

แอปพลิเคชันที่จะช่วยจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ สร้ำง
พ้ืนทีแ่ลกเปลีย่นข้อมลูและ
ควำมคิดเห็นร่วมกันเป็น 
กลุม่ มรีะบบควิอำร์โค้ดให้
เข้ำใช้งำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ที่มีบทบำทใน
กำรรับ-ส่งข้อมลู วเิครำะห์ 
ประมวลผลผ่ำนเครือข่ำย
สัญญำณไร้สำย

“โฮโลแกรม” เทคโนโลยี
ภำพเหมือนแบบ 3 มิติ  
ถูกน�ำมำใช้ในระบบกำร
เรียนกำรสอนทำงไกลใน
ต่ำงประเทศ ลดข้อจ�ำกัด
เรือ่งห้องเรยีน
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“ภำษำไพธอน” หน่ึงใน 
ภำษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม
ควรเรียนรู ้ไว้ นิยมน�ำไป 
ใช้พัฒนำเว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชันต่ำงๆ

ชือ่โปรแกรมบนัทึกหน้ำจอ 
ฟรีส�ำหรับคอมพิวเตอร ์
นยิมใช้จดักำรเรยีนกำรสอน
แบบออนไลน์ รวมถงึไลฟ์
สตรมีผ่ำน YouTube

กำรเรียนที่ย ้ำยมำจำก
ห้องเรียนสู ่แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ ท�ำให้ผู้ที่อยู่
พ้ืนท่ีห่ำงไกลเข้ำถึงระบบ
กำรเรยีน ท้ังแบบออนไลน์
และออฟไลน์

แอปพลิ เคชัน ท่ีน� ำ  A I 
มำช่วยแก้โจทย์สมกำร
คณติศำสตร์ สำมำรถแสดง
วิธีท�ำอย่ำงรวดเรว็เพียงใช้
มอืถือถ่ำยรปูโจทย์

ใช้เรียกรูปแบบกำรเรียนรู้
ที่สั่งสมจำกประสบกำรณ์
และต่อยอดไปสูอ่งค์ควำมรู ้
ปรบักำรศกึษำให้เหมำะสม 
กับคนรุ่นใหม่ ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำง

แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม ป ร ะ ชุ ม
ออนไลน์ เด่นด้วยฟีเจอร์ 
Whiteboard ให้สำมำรถ
ระดมไอเดียบนกระดำน
เดียวกันได้ สำมำรถมอง
เห็นหน้ำผูป้ระชมุพร้อมกัน
ได้ถึง 25 จอภำพ

แพลตฟอร์มวิดีโอคณุภำพ
สูง ใช้ในกำรเรียนทำงไกล
และประชุมออนไลน์ผ่ำน
เครือข ่ำยอินเทอร ์ เน็ต 
รองรับผู้เข้ำร่วมได้มำกถึง 
100 คน

แ ห ล่ง ร ว ม วิ ดี โ อ แ ล ะ 
ควำมรู้ส�ำหรับเด็กๆ โดย
ทุกคอนเทนต์จะคัดสรร
มำให้เหมำะกับเด็กและ
ครอบครัว ไม ่มี เนื้อหำ
หยำบคำยรุนแรง

แอปพลิเคชันท่ีช่วยให้ครูผู้สอน 
บริหำรจัดกำรสื่อกำรสอนได้ 
ง ่ำยขึ้น เช่น เช็กชื่อ แจ้งผล 
ส่งกำรบ้ำน สร้ำงแบบสอบถำม 
และประเมนิผลผูเ้รยีน

แว่นตำคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 
แสดงภำพดจิทิลั 3 มติเิสมอืนจรงิ 
ควบคุมด้วยมือเปล่ำได้ นิยมใช ้
ในวงกำรวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ 
และกำรศึกษำ

MICROSOFT HOLOLENS NEARPOD

ZOOM CLOUD 
MEETINGSYOUTUBE KIDSX-LEARNINGWEBEX

OBS STUDIO QANDA REMOTE LEARNINGPYTHON

SKETCHFAB U-DICTIONARY VIRTUAL INSTRUCTORTHAI MOOC

เว็บไซต์ส�ำหรับจัดแสดง 
ผลงำนโมเดล 3 มิติ (3D 
Modeling) เป็นแพลตฟอร์ม 
ที่เหมำะกับกำรน�ำเสนอ
และสร้ำงแฟ้มสะสมผลงำน 
ออนไลน์

ปัญญำประดิษฐ์ “ผู้สอน
เสมือนจริง” มีหน้ำท่ีให้
ควำมรู ้แก ่ผู ้ เ รียนนอก
ห้องเรยีน มคีวำมส�ำคญัต่อ
กำรสร้ำงนิเวศกำรเรียนรู้ 
แบบดจิทัิล

ดิกชันนำรีช่วยแปลภำษำ 
ใช้งำนฟรี จุดเด่นอยู่ที่กำร
แปลภำษำผ่ำนรูปภำพ 
และแปลผ ่ำนเสียงพูด
ได้มำกถึง 35 ภำษำ 49 
ส�ำเนียง

ระบบจดักำรเรยีนกำรสอน
ออนไลน์ของไทย เพ่ือให ้
ผู้เรียนสำมำรถหำควำมรู ้    
เพ่ิมเติมได้สะดวกทุกที่ 
มีคอร์สเรียนเกือบ 300 
หลักสูตร
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ระบบนิเวศท่ีเกิดขึน้เองตำมธรรมชำตนิัน้มีควำมสลบัซบัซ้อน 
ไม่ใช่ระบบท่ีใครคนใดคนหนึ่งจะสร้ำงขึ้นมำได้ง่ำยๆ แม้มี 
กำรจ�ำลองระบบนิเวศบำงอย่ำงขึ้นมำจนประสบควำมส�ำเร็จ 
เช่น กำรเลีย้งพืชในสวนขวด (Terrarium) แต่ก็เป็นกำรลดทอน 
ควำมซับซ้อนลงมำให้เหลือเฉพำะองค์ประกอบที่จ�ำเป็น และ
ต้องเกิดจำกควำม “เข้ำใจ” ในระบบนเิวศอย่ำงลกึซึง้ว่ำท�ำงำน
อย่ำงไร มีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่ำงไร สวนขวดจึงจะ
ยั่งยืนได้

ส่วนค�ำว่ำ “ความรู้” (Knowledge) หมำยถึง ควำมเข้ำใจ
หรือกำรหย่ังรู้ในเรื่องเฉพำะหน่ึงๆ โดยผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ 
มำกมำย ทัง้กำรรบัรู ้กำรให้เหตผุล ควำมทรงจ�ำ กำรต้ังค�ำถำม 
กำรทดสอบ กำรฝึกฝนปฏิบตั ิซึง่อำจน�ำไปสูก่ำรเพ่ิมพูนทกัษะ
และควำมเข้ำใจในโลกที่กว้ำงขวำงขึ้นได้ในที่สุด

กำรสร้ำงคนหรือสังคมที่ “รักในควำมรู้” นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ำย 
เพรำะควำมรักในควำมรู้ ไม่สำมำรถ “สั่ง” หรือตั้งโปรแกรม 
ให้ใครเกิดควำมรักเช่นนั้นขึ้นมำได้โดยส�ำเร็จรูป แต่คือ
กระบวนกำรบ่มเพำะ กล่อมเกลำ และสร้ำง “สภำพแวดล้อม” 
ที่เหมำะสมต่อควำมรักในควำมรู้ขึ้นมำ

ในสังคมไทย ต้องยอมรับว่ำเรำมักมอง “ควำมรู้” เป็น 
เรื่องจริงจัง เป็นข้ัวตรงข้ำมกับควำมบันเทิงหรือ “ควำมสนุก” 
น่ันท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยไม่รู ้สึก “รัก” ในควำมรู้ ซึ่งเป็น 
ฐำนส�ำคัญในกำรพำตัวเองเข้ำสู่กำรฝึกฝนเพ่ือให้เกิดควำมรู้ 
“ควำมกระหำยใคร่รู ้” จึงไม่เกิดข้ึน

ค�ำถำมก็คือ แล้วจะท�ำอย่ำงไรให้เกิด “บรรยำกำศ”  
ของกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นธรรมชำติขึ้นได้ในสังคมไทย ท้ังใน
มิติสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ และมิติควำมกระหำยใคร่รู้ที่อยู่
ภำยในตัวผู้คน

ค�ำถำมน้ี โดยเนื้อแท้แล้วก็คือกำรตั้งค�ำถำมว่ำ แล้วเรำ
จะสร้ำง “ระบบนิเวศเชิงควำมรู้” ให้เกิดขึ้นอย่ำงแพร่หลำย 
ในสังคมไทยได้อย่ำงไรนั่นเอง

วัฏจักร
กำรเรียนรู้ อยู่ใกล้ตัว

เรื่องของควำมรู้ 2 แบบ 

ควำมรู ้แบ่งออกได ้ใหญ่ๆ 2  
รูปแบบ คือ ควำมรู ้ที่ เ กิดจำก
กำรฝึกฝนทักษะ ท�ำให้เกิดควำม
เชี่ยวชำญในบำงเรื่อง กับควำมรู ้
เชิ งทฤษฎีที่ เ กิดจำกกำรค่อยๆ 
สะสมควำมรู ้ ควำมคิด จำกกำร
ตั้งค�ำถำม และกำรคิดวิเครำะห์  
(Critical Thinking)

ในอดีต กำรเรียนรู ้ในควำมรู ้  
2 แบบนี้มักถูกแยกออกจำกกัน  
กำรฝึกทกัษะถูกมองว่ำเป็นงำนของ  
“นักปฏิบัติ” ท่ีต้องฝึกฝนเชิงอำชีพ
เพ่ือสร้ำงรำยได้ ซึง่นบัรวมไปถึงกำร
เป็นผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะในด้ำนต่ำงๆ 
ส่วนควำมรูเ้ชงิทฤษฎถูีกมองว่ำเป็น
เรื่องของนักวิชำกำรหรือ “นักคิด”  
ท่ีต้องตั้งค�ำถำมและวิเครำะห์เพ่ือ
หำค�ำตอบ แต่ส�ำหรับในศตวรรษ 
ท่ี 21 ควำมรู้ทั้ง 2 แบบได้ผสำน
เข้ำหำกันผ่ำนค�ำว่ำ “บูรณำกำร” 
เรำจึงต้องให้ท้ังสองอย่ำงด�ำเนิน
ไปควบคู่กันจึงจะเกิดกำรต่อยอด 
ทำงควำมรู้ สร้ำง “ระบบนิเวศเชิง 
ควำมรู ้ ”  ที่ สมบู รณ ์แบบและ
แข็งแกร่งขึ้นมำได้ 

แต่แน่นอน กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ำย

ระบบนิเวศ (Ecosystem) คือ ระบบ
มหัศจรรย์ที่สิ่งมีชีวิตชนิดต่ำงๆ รวมถึงสภำพ
แวดล้อมทำงกำยภำพมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
สำมำรถรบั-ส่ง สิง่ต่ำงๆ ทัง้สำรอำหำร พลงังำน 
กำรอิงอำศัย รวมไปถึงกำรป้องกันภัยให้ 
กันและกัน จนท�ำให้ระบบนิเวศนั้นๆ สำมำรถ
ด�ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text
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ในระบบนเิวศเชงิควำมรูน้ัน้ เรำสำมำรถแบ่งโครงสร้ำง
ควำมรู้ออกได้เป็น 2 ด้ำน ด้ำนแรกคือกำร “จัดหำ 
ควำมรู”้ หรอืกำรสร้ำงแหล่งเรยีนรู้ให้แพร่หลำยกระจำย
ไปกว้ำงไกลทีส่ดุ เรยีกว่ำเป็น Knowledge Supply

ในหลำยสังคม เรำพบระบบ Knowledge Supply 
ที่ก้ำวหน้ำมำก เช่น กำรสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุด 
ในมหำนครอย่ำงนิวยอร์ก หรือเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ 
ที่ร่วมมือกันในหลำยประเทศในยุโรป เพ่ือกระจำย 
“สำธำรณูปโภคทำงปัญญำ” เหล่ำนีใ้ห้มีมำกที่สุด จะได้ 
อยู่ใกล้ตัวผู้ใช้บริกำรให้มำกท่ีสุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 
ผลท่ีเกิดขึ้นคือกำรเข้ำถึงและใช้งำนที่สะดวก เช่น 
เด็กๆ คุ้นเคยกับกำรอ่ำนหนังสือเพรำะมีห้องสมุดดีๆ 
ใกล้บ้ำน ผู้อำวุโสหลังวัยเกษียณใช้เวลำว่ำงไปกับ 
กำรเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เพิ่มเติม เพรำะมีแหล่งเรียนรู้ดีๆ 
อยู่ในชุมชน เป็นต้น

Knowledge Supply ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในรูปของ
ห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์เสมอไป แต่สำมำรถปรำกฏ 
ในรูปของ “แหล่งเรียนรู้” ได้หลำกหลำยทั้งใหญ่เล็ก 
ตั้งแต่กำรสร้ำงอำคำรสำธำรณะในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือ
เป็นพ้ืนที่เรียนรู้หลำกรูปแบบ ไปจนถึงกำร “ผสำน” 
ควำมรู ้ต ่ำงๆ เข ้ำกับเนื้อเมือง เช่น กำรให้ควำมรู ้
ในรปูของป้ำยต่ำงๆ อำทิ ป้ำย Blue Plaque ในองักฤษ
ท่ีติดอยู่ตำมอำคำรต่ำงๆ เพ่ือบอกวำ่อำคำรน้ันๆ  

มีควำมส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์อย่ำงไร เคยมีบุคคล 
ส�ำคญัใช้สอยอำคำรน้ันอย่ำงไร กำรท�ำป้ำยขนำดเลก็ 
ตดิตำมทีต่่ำงๆ ในกรงุดบัลนิของไอร์แลนด์เพ่ือให้ควำมรู้ 
เรื่องวรรณกรรม เน่ืองจำกดับลินเป็นมหำนครแห่ง
วรรณกรรม กำรให้ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
ด้วย QR Code ในพ้ืนท่ีสำธำรณะ หรือกำรจัดงำน
เทศกำลทีเ่ก่ียวข้องกับควำมรูอ้ย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมไปถึง 
กำรสนับสนุนทุกภำคส่วนให้สร้ำงพ้ืนท่ีสำธำรณะหรือ
ก่ึงสำธำรณะเพ่ือกำรเรียนรู้ขึ้นมำ เช่น พ้ืนที่เรียนรู้ 
ในศูนย์กำรค้ำ เป็นต้น

Knowledge Supply นั้น พูดได้ว่ำยิ่งมีมำกเท่ำไหร่
ย่ิงเป็นเรือ่งด ีเนือ่งจำกจะสร้ำงบรรยำกำศคกึคกัในทำง 
ควำมรูใ้ห้เกิดขึน้กับผูค้นในสงัคมน้ันๆ ท�ำให้ผูค้นในสงัคม
ได้ใกล้ชิดกับแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ คุ้นเคยกับกำรเข้ำใช ้
บริกำร ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมรักในกำรเรียนรู้ได้ในที่สุด

แต่กระน้ัน ล�ำพังกำรสร้ำงโครงสร้ำงทำงกำยภำพ
ให้เกิดขึ้นก็ยังไม่เพียงพอ เพรำะแม้มี Knowledge  
Supply แล้ว แต่หำกผูค้นไม่ได้เกิดควำมต้องกำรใช้งำน 
สำธำรณูปโภคทำงปัญญำเหล่ำน้ัน สิ่งที่สร้ำงขึ้น 
มำก็อำจถูกท้ิงร้ำง ไม่ได้รับกำรใช้ประโยชน์มำกเท่ำที่
พึงเป็น ดังนั้น ในอีกด้ำนหนึ่งของสมกำร เรำจึงจ�ำเป็น
ต้องสร้ำงควำมต้องกำรควำมรู ้(Knowledge Demand) 
ให้เกิดข้ึนในสังคมด้วย ระบบนิเวศเชิงควำมรู้จึงจะ
สมบูรณ์แบบ

Knowledge Supply
สร้ำงแหล่งเรียนรู้กระจำยสู่ประชำชน



กำรรวมกลุ ่มในสังคมเป็นเรื่องจ�ำเป็นมำกต่อกำรสร้ำง 
ปัญญำร่วม (Collective Intelligence) ขึ้นมำ หลำยคนอำจ 
คุน้เคยกับค�ำว่ำ “สภำกำแฟ” ในสงัคมไทยกันด ี โดยเนือ้แท้แล้ว 
สภำกำแฟท�ำหน้ำท่ีแบบเดยีวกันกับ เวทีส�ำหรบัถกเถียง (Forum) 
ถือก�ำเนิดในกรุงเอเธนส์เมื่อหลำยพันปีก่อน และมีส่วนส�ำคัญ
ท�ำให้เอเธนส์กลำยเป็นเมืองต้นธำรทำงปัญญำ เกิดนักปรำชญ์
มำกมำย ทั้งนี้ก็เพรำะ Forum หรือพื้นที่สำธำรณะที่มีแพร่หลำย
ได้สร้ำงระบบนิเวศเชิงควำมรู้ให้เกิดขึ้น แล้วกลำยเป็นปัญญำ
ร่วมของสังคมเอเธนส์นั่นเอง

สร้ำงปัญญำร่วม 
ผ่ำนกำร

รวมกลุ่มพบปะ
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Knowledge Demand
กระตุ้นสังคมให้อยำกรู้อยำกเรียน

หลำยประเทศมีวิธีสร้ำง Knowledge Demand 
รูปแบบต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับสภำพสังคม ตัวอย่ำง
เช่น ในสิงคโปร์ มีหน่วยงำนของรัฐที่ชื่อ SkillsFuture 
ที่มอบ “เครดิตควำมรู้” มูลค่ำ 500 เหรียญ ให้กับ
ประชำชนทุกคนที่มีอำยุ 25 ปีขึ้นไป เพ่ือน�ำเครดิต
ควำมรู้น้ีไปใช้เพ่ิมทักษะในแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ท่ีทำง 
SkillsFuture ให้กำรรับรอง เครดิตควำมรู้จะท�ำให้
ประชำชน มี “ต้นทุน” ในกำรฝึกฝนทักษะ เพิ่มโอกำส 
ในกำรดงึประชำชนเข้ำสูแ่หล่งเรยีนรูม้ำกขึน้อย่ำงเป็น
ธรรมชำติ

นอกจำกน้ี ยังสำมำรถสร้ำง Knowledge Demand 
ได้อีกหลำยรูปแบบ เช่น ในประเทศที่มีประชำกร 
สูงวัยมำก และสังคมเริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมสูงวัย  
(Ageing Society) แล้ว มีกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้และ
หลกัสตูรกำรเพ่ิมทกัษะส�ำหรบัผูส้งูวัย รวมถึงกำรกระตุน้ 

และสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญำตรีส�ำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพำะมำกขึ้น เป็นต้น

จะเห็นได้ว่ำ กำรสร้ำง Knowledge Demand เป็น
เรือ่งซบัซ้อน จะประสบควำมส�ำเรจ็ได้ต้องเข้ำใจสภำพ
สงัคมนัน้ๆ อย่ำงลกึซึง้เสยีก่อน ว่ำคนในสงัคมต้องกำร
อะไร แล้วจึงค่อยคิดสร้ำงโครงกำรขึ้นมำตอบสนอง
ควำมต้องกำรนั้นๆ รัฐไม่สำมำรถและไม่ควร “สั่ง”  
หรือ “จัดตั้ง” ให้คนมีควำมต้องกำรในควำมรู้ แต่ต้อง
สร้ำงสภำพแวดล้อมและ “เงื่อนไข” (Condition) ท่ี
เหมำะสม ควำมต้องกำรควำมรู้จึงจะสำมำรถเกิดขึ้น
ได้เองอย่ำงเป็นธรรมชำติ

ทั้ง Knowledge Supply และ Knowledge  
Demand จงึคอืองค์ประกอบส�ำคญัของกำรสร้ำงระบบ
นิเวศเชิงควำมรู้ให้เกิดข้ึนได้จริง และน่ำจะเป็นสิ่งที่
สังคมไทยยุคหลังโควิด-19 ต้องกำรเป็นอย่ำงยิ่ง
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กำรป้อนควำมรู้ กำรเข้ำสู ่พ้ืนท่ี
เช่นน้ี หมำยถึงทุกคนก�ำลังต้องกำร 
Input ใหม่ๆ จงึอยู่ในสภำวะเปิดกว้ำง
พร้อมรบัข้อมลูข่ำวสำรใหม่ๆ มำกกว่ำ
ปกติ ทั้งยังน�ำข้อมูลข่ำวสำรที่ตนรับรู ้
ไปแลกเปลี่ยนด้วย จึงก่อให้เกิดกำร
สร้ำง Input ให้แก่กันและกัน

หลังจำกส�ำรวจควำมต้องกำรของตัวเองแล้ว  
จะเกิดขั้นตอนกำรเรียนรู ้ เช่น กำรเข้ำร่วมฟัง 
กำรสอน กำรเข้ำร่วมกำรอบรมเชงิปฏิบตักิำร ฯลฯ 

รูปแบบกำรเรียนรู้เป็นไปได้หลำกหลำย แต ่
โดยรวมจะก่อให้เกิดกำรฟัง กำรพูดคุย เสวนำ  
แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็และประสบกำรณ์ รวมถึง
กำรตัง้ค�ำถำมระหว่ำงกันเพ่ือแสวงหำควำมจรงิร่วม 

ใน Forum ของเอเธนส ์  วิ ธีกำรที่ 
ลือชื่อที่สุด คือกระบวนกำรตั้งค�ำถำมแบบ 
โสครำติส (Socrates Method) นั่นเอง

กำรเรียนรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนท�ำให้
ได้ข้อสรุปหรือควำมคิดที่เกิดจำก
กำรวิเครำะห์หลังกำรแลกเปลี่ยน 
ควำมคิด ซึ่งอำจมีผลท�ำให้กรอบ
ควำมคดิ (Paradigm) เปลีย่นแปลง 

ไปอัน เป ็นผลมำจำกกำร 
รับส่งข้อมูลข่ำวสำรใหม่ๆ 

นัน่เอง ไม่นบัรวมกำรรบัรู ้
แนวทำงในกำรฝึกฝน
ทักษะใหม่ๆ ด้วยแหล่งเรียนรู้  

สภำกำแฟแบบไทยๆ Forum 
แบบเอเธนส์ และพ้ืนที่สำธำรณะ
อื่นๆ เช่น ศูนย์ควำมรู้แห่งชำติ

มำส�ำรวจระบบนิเวศเชิงควำมรู้
ผ่ำนกำรใช้พื้นที่ร่วมเพื่อรวมกลุ่มพบปะกัน

OutputInput 

แม ้ พ้ืน ท่ี ดังกล ่ำวจะมี  Input  
หลำกหลำย  ทว่ำแต่ละคนก็ต้องส�ำรวจ
เพ่ือคัดเลือกประเด็นท่ีตัวเองสนใจ 
จะเรยีนรู ้ กำรใช้พ้ืนท่ีร่วมกันจะท�ำให้
เกดิ “บทสนทนำ” (Conversation) ที่
เกิดขึ้นอย่ำงเป็นธรรมชำติ เพ่ือน�ำไป
สู่ข้อสรุปในกำรเรียนรู้ของแต่ละคน

Explore

Throughput 

21EEXPLAINED
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กำรได้รับกำรสนับสนุนรอบด้ำน จะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู ้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรำศจำกอุปสรรคหรือสำมำรถแก้ไขอุปสรรค 
จำกกำรเรียนรู้ได้ พร้อมที่จะก้ำวเข้ำสู่จุดมุ่งหมำยท่ีตั้งไว้ไม่ว่ำจะเป็ น 
กำรสนบัสนนุดำ้นค�ำแนะน�ำ กำรใหค้�ำปรกึษำ กำรสนบัสนนุดำ้นสือ่และ 
เทคโนโลยี ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำถึงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ โดยไม่มีสิ่งกีดกั้น 

ผู้เรยีนรูแ้ต่ละคนน้ันอยู่ในสภำวะหรือควำมพร้อมท่ีแตกต่ำงกัน บำงคนมี
ควำมพร้อมเตม็ร้อยทีจ่ะเรยีนรู ้ในขณะท่ีบำงคนอำจมข้ีอจ�ำกัดหลำยอย่ำง 
เป็นตัวแปรท่ีอำจท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงไม่เต็มท่ี จึงจ�ำเป็นต้องม ี
กำรผสมผสำนและบรูณำกำรรูปแบบกำรเรียนรูใ้ห้เหมำะสมกับแต่ละบคุคล

ผู้เรียนควรได้เรียนรู ้ตรงตำมควำมต้องกำรและจุดมุ่งหมำย  
ในเวลำที่เหมำะสม ด้วยทักษะที่ใช่ หำกเรียนแบบไม่รู้จุดมุ่งหมำย 
ไม่เรียนรู ้ในสิ่งท่ีต้องกำรจริงๆ อำจท�ำให้เสียเวลำ เสียโอกำส 
ในกำรผลิต หรือคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่อนัเป็นประโยชน์

กำรให้ควำมรู้ ตลอดจนกำรปรับกระบวนกำร 
จ้ำงงำนให้โปร่งใสและเปิดเผย ให้ควำมยุติธรรม 
แก่ผูห้ำงำนทกุคนแบบเท่ำเทยีม โดยคดัสรรจำกทกัษะ 
และควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง เป็นคุณสมบัติแรก 
ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำท�ำงำน จะช่วยลดควำม
เหลือ่มล�ำ้ทำงสงัคม กำรศึกษำและกระบวนกำรต่อยอด 
กำรเรยีนรูใ้นกำรปฏิบัติงำน

แนวคิด 5 ข้อ 
ส�ำหรับระบบนิเวศควำมรู้แบบใหม่ในโลกอนำคต

2

3

4

5

ช่วยสนับสนุน (Supportive)

มีกำรผสมผสำน (Integrated)

มีจุดมุ่งหมำย (Targeted)

มีควำมโปร่งใส (Transparent)

กำรมตีวัน�ำทำงท่ีดีจะชว่ยใหผู้เ้รียนรูเ้ดินทำงไปสูจุ่ดหมำยได้อยำ่งตรงเป้ำประสงค์ 
เชน่ กำรมบีคุคลตวัอยำ่ง (Role Model) ชว่ยแนะแนวกำรเรยีนรูแ้บบตอ่ยอดเพ่ือพฒันำ 
ได้จริงในอนำคต หรือแนวทำงที่มีผูป้ฏิบตัแิล้วได้ผลจริงเป็นตวัอย่ำง กำรน�ำทำงท่ีดี 
จะช่วยให้ผูเ้รยีนรูไ้ม่เสยีเวลำไปกบัสิง่ท่ีไม่ตรงเป้ำประสงค์จำกควำมไม่รู ้ รวมทัง้ช่วยให้
มองเหน็โอกำสที่ง่ำยกว่ำ  

น�ำทำงได้ (Navigable) 1

E EXPLAINED
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องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ประกำศดัชนี 
นวัตกรรมโลกประจ�ำปี พ.ศ. 2564 หรอื Global Innovation Index 2021 (GII 2021) ภำยใต้ธีม “ตดิตำมกำรปรบัตวั
ระบบนวตักรรมในภำวะวิกฤตโควิด-19 (Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis)” ของ 132 ประเทศ
ทั่วโลก โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ที่หลำกหลำย ท้ังงบประมำณกำรวิจัยและพัฒนำ ทุนมนุษย์ จ�ำนวนผลิตภัณฑ ์
ด้ำนเทคโนโลยีโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบธุรกิจ ฯลฯ

นิเวศการเรียนรู้
    กำรสร้ำงนวัตกรรม

ที่มา	:	องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
	 	 (World	Intellectual	Property	Organization:	WIPO)

สหรำชอำณำจักร

สวิตเซอร์แลนด์       

เกำหลีใต้

สวีเดน    

เนเธอร์แลนด์

สหรัฐอเมริกำ    

ฟินแลนด์

เดนมำร์ก

สิงคโปร์

ไทย

เวียดนำม

รัสเซีย

อินเดีย

ฟิลิปปินส์

Thailand Is Here

เยอรมนี 

10 อันดับประเทศที่มีนวัตกรรมมำกที่สุดในโลก
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

4

1

2

3

5

6

7

9

8

10

44

45

46

51

43

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF

ทั้งนี้เกำหลีใต้กระโดด
ขึ้นมำถึง 5 อันดับ
จำกเมื่อปี พ.ศ. 2563

สร้ำง มุ่งสู่
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11 เทคโนโลยีแนวหน้ำกับมูลค่ำทำงเศรษฐกิจมหำศำล
ที่อำจสร้ำงได้ในปี พ.ศ. 2568

 มูลค่ำรวม 3.2 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
จำกปี พ.ศ. 2561 ที่มูลค่ำ 350 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 

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

ภำคธุรกิจ
ที่สร้ำงสรรค์

นวัตกรรมใหม่
มำกที่สุดในปี
พ.ศ. 2564

20%

12%

4%

สุขภำพ

กำรขนส่งและพลังงำน

สื่อและโทรคมนำคม

32%
เทคโนโลยี

32%
สินค้ำอุปโภคบริโภค
และบริกำรต่ำงๆ

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

1,500 

499

344

277

191

157

1 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of Things : IoT)

2

3

4

5

6

เทคโนโลยีหุ่นยนต์
(Robotics)

เซลล์แสงอำทิตย์
(Solar Photovoltaic : Solar PV) 

เทคโนโลยี 5G
(5G)

ปัญญำประดิษฐ์
(Artificial Intelligence : AI)

ข้อมูลขนำดใหญ่
(Big Data)

7

8

9

10

11

บล็อกเชน
(Blockchain)

กำรพิมพ์ 3 มิติ
(3D Printing)

กำรปรับแต่งจีโนม
(Gene Editing)

นำโนเทคโนโลยี
(Nanotechnology)

โดรน 
(Drones)

141

61

44

9.7

2.2

พันล้านดอลลาร์ พันล้านดอลลาร์

พันล้านดอลลาร์ พันล้านดอลลาร์

พันล้านดอลลาร์ พันล้านดอลลาร์

พันล้านดอลลาร์ พันล้านดอลลาร์

พันล้านดอลลาร์

พันล้านดอลลาร์ พันล้านดอลลาร์

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF
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Boston Consulting Group (BCG) เผยผลส�ำรวจ 
50 สุดยอดบริษัทนวัตกรรมโลก โดย 20 อันดับแรก 
ประกอบด้วยบรษิทัจำกสหรฐัอเมรกิำถึง 14 บรษิทั 
ในขณะท่ีมีบริษัทจำกประเทศในเอเชีย 5 บริษัท 
บรษิทัเหล่ำน้ีล้วนส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
เต็มก�ำลังสนับสนุนกำรสร้ำงระบบนิเวศกำรเรียนรู้  
น�ำมำสู่กำรคิดค้นนวัตกรรมสร้ำงสรรค์

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

1

11

5

15

3

13

7

17

9

19

2

12

6

16

4

14

8

18

10

20

อันดับ ส�ำนักงำนใหญ่บริษัท

Apple

Alphabet

Amazon

Microsoft

Tesla

Samsung

IBM

Huawei

Sony

Pfizer

Siemens

LG Electronics

Facebook

Alibaba

Oracle

Dell

Cisco

Target

HP Inc.

Johnson & Johnson

อุตสำหกรรม

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ

สินค้ำอุปโภคบริโภค สหรัฐอเมริกำ

ขนส่งและพลังงำน สหรัฐอเมริกำ

สุขภำพ  สหรัฐอเมริกำ

สุขภำพ  สหรัฐอเมริกำ

สินค้ำอุปโภคบริโภค ญี่ปุ่น

สินค้ำอุปโภคบริโภค เกำหลีใต้

สินค้ำอุปโภคบริโภค จีน

สินค้ำอุปโภคบริโภค สหรัฐอเมริกำ

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ

เทคโนโลยี เกำหลีใต้

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ

เทคโนโลยี จีน

เทคโนโลยี เยอรมนี

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกำ

20 อันดับบริษัท
ที่สร้ำงนวัตกรรมล�้ำที่สุด
ในโลกประจ�ำปี พ.ศ. 2564
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หำกพิจำรณำกรณีของเกำหลีใต้ นอกเหนือไปจำกปรำกฏกำรณ์ Lisa - ‘LALISA’ และวงดนตรี BLACKPINK  
รวมไปถึงปรำกฏกำรณ์ K-Pop ต่ำงๆ ตั้งแต่ดนตรีจนถึงภำพยนตร์และซีรีส์ดังอย่ำง Squid Game แล้ว เกำหลีใต้ 
ยังค่อยๆ เขยิบฐำนะของตัวเองในอุตสำหกรรมอีกหลำยด้ำน จนกระทั่งกลำยมำเป็นหนึ่งในประเทศผู้น�ำ 
ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในระดับโลก ไม่ว่ำจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช ้
เทคโนโลยีข้ันสูง หรือแม้กระท่ังอุตสำหกรรมยำนยนต์ ผ่ำนยนตรกรรมหลำกหลำยย่ีห้อ และสำมำรถน�ำพำ 
อุตสำหกรรมเหล่ำนี้ขึ้นชั้นทำบเทียบกับผู้มำก่อนในประเทศยักษ์ใหญ่หลำยประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นสหรัฐอเมริกำท่ี 
เป็นเจ้ำตลำดนวัตกรรมมือถือ ญ่ีปุ่นที่เป็นเจำ้ตลำดรถยนต์มำก่อน โดยโมเดลของเกำหลีคือกำรสร้ำงระบบนิเวศ
เชงิควำมรู้ (Knowledge Ecosystem) ข้ึนมำเพ่ือต่อยอดไปสูร่ะบบเศรษฐกจิฐำนควำมรู ้(Knowledge Economy) 
อันเป็นเสำหลักส�ำคัญในกำรสร้ำง “อ�ำนำจ” แบบ Soft Power ให้แพร่กระจำยไปทั่วโลก แล้วตอบแทนกลับมำ 
ในรูปของเม็ดเงินมหำศำลที่อัดฉีดเข้ำมำในระบบเศรษฐกิจของเกำหลีใต้

4 Pillars of Knowledge Economy

หลำยประเทศสร้ำงชำติผ่ำนควำมรู้ โดยใช้เวลำในกำร
สร้ำงระบบนิเวศเชิงควำมรู้ผ่ำนกลไกต่ำงๆ เป็นเวลำยำวนำน 
เรำเห็นภำพเหล่ำน้ีได้ชัดเจนในประเทศอย่ำงอังกฤษหรือ
สหรัฐอเมริกำ ท่ีเติบโตด้วยฐำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี อังกฤษนั้นเป็นผู้น�ำในกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมมำ
นำนนับร้อยปีแล้ว สหรัฐอเมริกำก็เช่นกัน แต่ในระยะหลัง 
ยังมีประเทศในเอเชียอย่ำงเกำหลีใต้หรือสำธำรณรัฐเกำหลี 
(Republic of Korea) ท่ีส่งออกวฒันธรรมและอ�ำนำจประเภท 
Soft Power ไปยังประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกด้วย

         สร้ำงสังคม     
ผ่ำนระบบนิเวศ

เชิงควำมรู้
ประเทศเหล่ำน้ีไม่ได้ประสบควำมส�ำเร็จในชั่วข้ำมคืน ทว่ำมีกำรบ่มเพำะปลูกฝังเชิงควำมรู้ให้กับประชำชน 

เป็นเวลำยำวนำน และระบบนิเวศเชิงควำมรู้ ก็น�ำทำงไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ในที่สุด
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สถำบันธนำคำรโลก (World Bank Institute) เคย
มีรำยงำนเก่ียวกับพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจของเกำหลี  
จัดท�ำโดยสถำบันพัฒนำเกำหลี (Korea Development 
Institute) รำยงำนนัน้มชีือ่ว่ำ “เกำหลใีนฐำนะเศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้ : กระบวนกำรวิวัฒนำกำรและบทเรียนท่ี 
ได้รบั” (Korea as a Knowledge Economy : Evolutionary 
Process and Lessons) โดยรำยงำนน้ีศกึษำวิวัฒนำกำร
ของ “เศรษฐกิจฐำนควำมรู้” และอธิบำยว่ำ เศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้ของเกำหลีไม่ได้เพ่ิงเกิดข้ึนในสิบหรือย่ีสิบปี
ท่ีผ่ำนมำ แต่เกิดจำกกำรพยำยำมสร้ำง “ระบบนิเวศ 
เชิงควำมรู้” มำเป็นเวลำยำวนำนอย่ำงน้อยก็รำว 50 ปี 
คือหลังสงครำมโลกครั้งที่สองเป็นต้นมำ

จะเหน็ได้ว่ำ เสำหลกัแห่งระบบนเิวศเชงิควำมรู้และระบบเศรษฐกิจฐำนควำมรู้น้ัน ประกอบไปด้วยกำรท�ำงำน
ของทุกภำคส่วน ต้ังแต่ภำครัฐที่ต้องมีรัฐบำลท่ีมีประสิทธิภำพและเข้ำใจเรื่องกำรสร้ำงองค์ควำมรู้อย่ำงแท้จริง  
มำเป็นผู้ก�ำหนดทิศทำงท่ีประเทศจะเดินหน้ำไป ซึ่งหมำยถึงกำรสร้ำงสำธำรณูปโภคทำงปัญญำในรูปแบบต่ำงๆ 
ให้มำกเพียงพอด้วย รวมไปถึงภำคเอกชนท่ีก็ต้องเข้ำใจระบบนิเวศเชิงควำมรู้เพ่ือร่วมกันสร้ำงสังคมแบบใหม่ 
ขึน้มำ ไล่ไปจนถึงภำคประชำสงัคมหรอืประชำชนท่ัวไปทีต้่อง “ใฝ่รู”้ ทัง้ในควำมรูป้ระเภททักษะและควำมรูป้ระเภท
ที่เป็นควำมรู้เชิงวิพำกษ์หรือควำมรู้ทำงทฤษฎีและวิชำกำรด้วย

1  มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (Economic 
Incentive) และสถำบันกำรปกครอง (Institutional  
Regime) ท่ีให้ทัง้นโยบำยต่ำงๆ รวมถึงกำรสร้ำงสถำบนั
ทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ที่ดีพอ จนสำมำรถกระตุ้นให้เกิด 
กำรโอนถ่ำยทรัพยำกรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
รวมท้ังกระตุ้นให้เกิดควำมสร้ำงสรรค์และกำรใช้งำน 
“ควำมรู้” ที่มีอยู่อย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วย

2  มีแรงงาน (Labor Force) ท่ีมีกำรศึกษำและ 
มีทักษะมำกพอจะท�ำให้เกิดกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ทักษะต่ำงๆ ต่อเนื่องไปให้มีประสิทธิภำพ และน�ำไปใช้
ในกำร “สร้ำง” และ “ใช้” ควำมรู้ได้อย่ำงถ่องแท้

3   มีระบบนวตักรรมท่ีมีประสทิธิภาพ (Effective  
Innovation System) ทั้งในแง่ของบริษัทเอกชน 
ต่ำงๆ สถำบันวิจัย ศูนย์กำรเรียนรู้ (Learning Center)  
ศูนย์ควำมรู ้ (Knowledge Center) มหำวิทยำลัย  
บรษิทัทีป่รกึษำ และองค์กรอืน่ๆ ท่ีจะท�ำให้สงัคมตำมทัน 
ควำมรู้ใหม่ๆ ได้ และเข้ำไป “แตะ” ในองค์ควำมรู ้
ระดบัโลก และน�ำควำมรูร้ะดบัโลกเหล่ำน้ันมำปรบัแปลง 
ให้เข้ำกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น

4   ต้องมีสาธารณปูโภค (Infrastructure) ท่ีทนัสมยั  
(Modern) และมำกเพียงพอในกำรให้บรกิำรแก่ประชำชน 
จริงๆ จะได้เกิดกำรส่ือสำร กำรแพร่กระจำยควำมรูเ้หล่ำนัน้ 
รวมถึงกระบวนกำรในกำรประเมนิ ใช้งำนข้อมลูข่ำวสำร
และควำมรู้ต่ำงๆ ในวงกว้ำง

กล่ำวอย่ำงเฉพำะเจำะจงลงไป กำรท่ีสังคมหน่ึงๆ จะมีระบบนิเวศเชิงควำมรู้เป็นฐำน จนกระท่ังสร้ำงระบบ
เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ขึ้นมำได้นั้น รำยงำนฉบับน้ีบอกว่ำสังคมน้ันๆ จะต้องมี “เสำหลัก” (Pillars) อยู่ด้วยกัน  
4 ด้ำน ได้แก่ 
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ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรใหญ่ๆ ในระดับขับเคลื่อนสังคมน้ันเกิดขึ้นได้ไม่ง่ำยนัก เพรำะแต่ละองค์กรต่ำง
มีภำรกิจของตัวเองอยู่แล้ว แต่ Knowledge Quarter, London (KQ) นั้น คือองค์กรท่ีพยำยำมรวบรวมองค์กร 
เครือข่ำย (Partner Organisations) ในลอนดอนเข้ำไว้ด้วยกันเป็นจ�ำนวนมำก โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือรวบรวม 
ควำมรู้เข้ำด้วยกัน จัดกำรองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ของแต่ละองค์กรร่วมกันในแบบบูรณำกำร และกระจำยเผยแพร ่
ควำมรู้นั้นออกสู่สำธำรณชน

องค์กรท่ีเป็นเครือข่ำยของ KQ มีตั้งแต่
สถำบันกำรศึกษำ องค์กรทำงวัฒนธรรม 
องค์กรวิจัย องค์กรทำงวิทยำศำสตร์ และ
องค์กรส่ือทั้งใหญ่และเล็ก ตั้งแต่ห้องสมุด
อย่ำง British Library พิพิธภัณฑ์ระดับโลก
อย่ำง British Museum หรอื Charles Dickens 
Museum มหำวิทยำลยัชือ่ดงัอย่ำง University 
of London สมำคมที่ให้ควำมรู ้ต่ำงๆ เช่น 
The Physiological Society Poet in the City  
บรษิทัยักษ์ใหญ่อย่ำง Google ไปจนถึงองค์กร
ในท้องถ่ินขนำดเลก็อกีจ�ำนวนมำก โดยองค์กร 
เหล่ำนี้ตั้ งอยู ่ ในละแวกที่ เป ็นศูนย ์กลำง 
มหำนครลอนดอน คือรอบสถำนีรถไฟ King’s 
Cross ถนน Euston และย่ำนบลูมสบิวรี 
(Bloomsbury)

Knowledge Quarter, London

เรียนรู้ควำมร่วมมือ ในกำรสร้ำงสังคม
แห่งควำมรู้จำกในหลำยประเทศ
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องค์กรอย่ำง KQ เห็นว่ำในย่ำนเล็กๆ ใจกลำงกรุงลอนดอนนี้ เป็นเสมือนย่ำน “ต้นแบบ” ที่จะร่วมกันสร้ำงสรรค์
กำรเข้ำถึงควำมรู้ให้กับผู้คนได้ โดยกำรน�ำทรัพยำกรควำมรู้ต่ำงๆ มำรวมกัน ท่ีน่ีจึงเป็น “ประตู” (Gateway/ 
Portal) สูค่วำมรูทุ้กรปูแบบ และเปิดรบัผูม้ำเยือนทกุๆ คน ตัง้แต่นักเรยีน นกัศกึษำ นกัวจิยั ไปจนถึงประชำชนทัว่ไป 
ทุกเพศทุกวัย

โดยตัวอย่ำงควำมริเริ่มของ KQ ที่ได้ท�ำไปแล้วอำทิ กำรพัฒนำโครงกำรส�ำหรับชุมชนท่ีถือว่ำเป็นโครงกำร 
ชั้นยอด เรียกว่ำ Communicty Champions Project เพ่ือประสำนกำรท�ำงำนของสมำชิกให้แน่นแฟ้นกับ
ชุมชนมำกข้ึน รวมไปถึงกำรพัฒนำ The People’s Quarter ส�ำหรับประชำชนทุกคนในท้องถ่ิน ให้ตระหนักถึง 
กำรมีส่วนร่วมและอ�ำนำจของตัวเอง เพ่ือจะเขำ้มำมีสิทธิมีเสียงท้ังในเร่ืองกำรจัดกำรชุมชนเชิงควำมรู้ โอกำสใน
กำรจ้ำงงำนและพัฒนำทักษะตำมควำมต้องกำรของธุรกิจท้องถิ่น และอื่นๆ มำกขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่ำ กำรท�ำงำนของ Knowledge Quarter, London ก็คือกำรสร้ำง “ระบบนิเวศเชิงควำมรู้” ด้วยกำร
เชื่อมโยงองค์กรต่ำงๆ ที่มีองค์ควำมรู้อยู่ในตัว น�ำองค์ควำมรู้เหล่ำน้ันมำเชื่อมโยง จัดกำร และส่ือสำรออกไป  
เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนให้กับประชำชนที่อยู่ในท้องถ่ิน ได้ตระหนักถึงควำมรู้ท่ีท้องถิ่นมีอยู่ เข้ำใช้งำนควำมรู้เหล่ำน้ัน  
และน�ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำใช้เป็นฐำนในกำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ต่อไป 

แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ลอนดอนที่เดียว ที่มีแนวคิดแบบนี้

KQ เขียนไว้ในรำยงำนประจ�ำปีว่ำ
ภำรกิจขององค์กรได้แก่

 
1. แสวงหำวิธีท่ีจะท�ำให้หน่วยงำนอย่ำง 
KQ นั้น สำมำรถท�ำงำนร่วมกับองค์กรต่ำงๆ 
ในท้องถ่ิน ทั้งองค์กรระดับท้องถ่ินเองและ
องค์กรระดับโลกท่ีตั้งอยู ่ในย ่ำนเดียวกัน 
เพื่อเพิ่มกำรมีส่วนร่วมให้กับท้องถิ่น รวมไปถึง
กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ร่วมกัน
2. พัฒนำโครงกำรใหม่ๆ ทีจ่ะสร้ำงประโยชน์ให้ 
กับชุมชนท ้องถ่ิน โดยตระหนักถึงควำม 
อ่อนไหวของท้องถิ่น (Sensitive to Locality) 
เพ่ือให้โครงกำรทีค่ดิขึ้นน้ันเข้ำกันและตรงกัน 
(Align) กับควำมต้องกำรของชุมชนจริงๆ
3. ท�ำงำนร่วมกับสมำชกิเพ่ือขยำยควำมร่วมมอื
กับองค์กรกำรศกึษำในระบบต่ำงๆ ท้ังโรงเรียน 
มหำวิทยำลัย เพ่ือให้เยำวชนได้ตระหนักถึง
โอกำสในกำรเรยีนรูแ้ละโอกำสในกำรประกอบ
อำชพีในอนำคตเพ่ิมขึ้น
4. สนับสนุนสมำชกิให้สำมำรถเพ่ิมกำรท�ำงำน
ทำงควำมรู้ และเติบโตต่อไปโดยร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ (Inclusive Growth) ได้
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เรำอำจเห็นห้องสมุดสำธำรณะแห่งนิวยอร์กปรำกฏอยู่ในภำพยนตร์ ซีรีส์ หรือหนังสือมำกมำยจนคุ้นตำ 
ตั้งแต่ภำพยนตร์อย่ำง Ghostbusters (1984) ภำพยนตร์และซีรีส์เรื่อง Sex and the City (2008) ในนิยำย 
ของสตีเฟน คิงอย่ำง Firestarter (1980) และอื่นๆ อีกมำกมำย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ชำวนิวยอร์กมีควำมชิดใกล ้
และมีกำร “ใช้งำนจริง” ห้องสมุดแห่งนี้มำกเพียงใด

New York Public Library

แต่ New York Public Library 
(NYPL) ไม่ใช่ห้องสมุดขนำดใหญ ่
ท่ีตั้งอยู ่ใจกลำงแมนฮัตตันเพียง 
แห่งเดียวเท่ำน้ัน เพรำะ NYPL น้ัน 
แท้จริงแล้วเป็น “ระบบ” (System) 
ของห้องสมุดสำธำรณะในมหำนคร
นิวยอร์กต่ำงหำก โดย NYPL น้ันมี 
ห้องสมดุต่ำงๆ กระจำยมำกถึง 92 แห่ง 
ทั้งในย่ำนบรองซ์ แมนฮัตตัน และ
เกำะสเตเทน ในขณะท่ีบรุคลินและ
ควีนส์จะมรีะบบห้องสมดุสำธำรณะ
ของตวัเองแยกออกไปโดยเฉพำะอกี 
ได้แก่ Brooklyn Public Library และ 
Queens Public Library
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NYPL ยังร่วมมือกับ Google จัดท�ำโครงกำร Google Books Library Project ด้วยกำรท�ำข้อตกลงกับ 
Google และห้องสมุดใหญ่อื่นๆ อีกหลำยแห่ง แล้วด�ำเนินกำรเลือกหนังสือที่ปลอดลิขสิทธิ์แล้ว (Public Domain 
Books) มำน�ำเข้ำระบบให้คนทั่วไปสืบค้นได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

NYPL ของนิวยอร์ก และ KQ ของลอนดอน จึงมีลักษณะร่วมกันหลำยประกำรในกำรสร้ำงควำมรู้ให้ชุมชน

NYPL ไม่ได้เป็นเพียงห้องสมุด
ที่ตั้งอยู่เฉยๆ แต่มีกำร “เข้ำหำ”  
ประชำชนผ่ำนกำรบริกำรต ่ำงๆ  
หลำกหลำยรวมไปถึงกลุ่มผู้อพยพ
หรือใช้ภำษำอืน่ๆ ด้วย  ดงัน้ัน NYPL 
จึงไม่ได้มีแต่ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
ทว่ำยังน�ำเสนอหนังสือภำษำต่ำงๆ  
อีกหลำยภำษำ ท้ังนี้เพ่ือดึงดูดและ 
ผลกัดนัผูค้นให้เข้ำมำใช้งำนห้องสมดุ 
ด้วยวธีิกำรต่ำงๆ ตัง้แต่กำรจดัคลำส
สอนภำษำอังกฤษให้กับคนท่ีไม่ได ้
มภีำษำองักฤษเป็นภำษำแม่ หรอืสร้ำง 
ควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เช่น 
Whitney Museum, Guggenheim  
Museum และสถำบนัทำงวัฒนธรรม
อื่นอีก 31 แห่ง จนกระท่ังเกิดเป็น
เครือข่ำยท่ีท�ำให้สมำชิกของ NYPL 
สำมำรถเข้ำใช้บริกำรจำกองค์กร
เหล่ำน้ีได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
รวมไปถึงกำรคิดโครงกำรย่อยอีก
มำกมำยเพ่ือสร้ำงควำมต้องกำร
ควำมรู้ ให้เกิดขึ้นแก่คนท่ัวไป เช่น 
โครงกำร Subway Library หรือ
กำรสร้ำงห้องสมุดชั่วครำวขึ้นให้แก ่
ผู ้ใช้บริกำรรถใต้ดินของนิวยอร์ก 
ในรูปเเบบของอีบุ๊ก บทคัดย่อ และ 
เรือ่งสัน้ต่ำงๆ ทีม่คีวำมเหมำะสมต่อ 
ช่วงเวลำในกำรเดนิทำงของแต่ละคน 
ถึงแม้โครงกำรน้ีจะจบไปแล้ว แต่
ประชำชนก็ยังสำมำรถดำวน์โหลด 
อีบุ๊กที่อยู่ในโครงกำรได้ฟรี เพียงแต่ 
ไม่มอีบีุก๊ใหม่ๆ เพ่ิมเตมิเข้ำไปเท่ำน้ันSCAN QR CODE

เพื่อรับฟง Audio Text
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ย้อนกลับมำที่เกำหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศในเอเชีย และต้องผ่ำนพบวิกฤตต่ำงๆ คล้ำยประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ 
ตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งท่ีสอง กำรแยกประเทศตำมอุดมกำรณ์สงครำมเย็น กำรพยำยำมสร้ำงอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ วิกฤตต้มย�ำกุ้ง จนกระทั่งถึงควำมส�ำเร็จหลังปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมำ

เกำหลตีอ้งเผชญิกบัสงครำมเกำหล ี(Korean War) ในชว่งป ีพ.ศ. 2493-2496 ท�ำให้ทรัพยำกรตำ่งๆ ถกูท�ำลำย
ไปเป็นอันมำก เกำหลีใต้จึงยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมจนสิ้นทศวรรษ 1950s และเศรษฐกิจถือว่ำอยู่ในระดับที่
ตกต�่ำจนหลำยฝ่ำยมองไม่เห็นว่ำเกำหลีจะพัฒนำไปเป็นสงัคมทีมี่ระบบเศรษฐกิจฐำนควำมรูไ้ด้อย่ำงไร ในช่วงน้ัน 
GDP ตอ่หวัของประชำกรเกำหลใีต ้เทยีบได้กบั GDP ของประเทศยำกจนในแอฟรกิำ แมบ้รรลถุงึป ีพ.ศ. 2503 แลว้ 
GDP ต่อหัวของประชำกรเกำหลีใต้ก็ยังอยู่ที่ 1,110 เหรียญ ในขณะที่ประเทศในแอฟริกำเฉลี่ยอยู่ที่ 430 เหรียญ  
และประเทศพัฒนำแล้วอยู่ที่ 9,137 เหรียญ โดยเกำหลีใต้ต้องใช้เวลำปรับเปลี่ยนตัวเองนำนถึง 45 ปี เพื่อท�ำให้ 
GDP ต่อหัวของประชำกรเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 12 เท่ำ มำอยู่ที่ 13,000 เหรียญ ในปี พ.ศ. 2548

ทศวรรษ 1960s น้ัน ถือได้ว่ำเป็นช่วงที่เกำหลีใต้พยำยำมปรับเปลี่ยน 
ตัวเองให้เป็นอุตสำหกรรมอย่ำงเข้มข้น โดยเฉพำะอุตสำหกรรมที่เก่ียวกับ
กำรน�ำเขำ้และสง่ออก แตเ่น่ืองจำกมวีตัถดุบิตำ่งๆ จ�ำกัด และแรงงำนกย็งัไมม่ี
ทกัษะ เกำหลใีตจ้งึตอ้งมุง่พฒันำในด้ำนนีโ้ดยตรง และใชเ้วลำนับสบิป ีกวำ่จะ
เกิดกำร “อัพเกรด” โครงสร้ำงอุตสำหกรรมของประเทศได้ในทศวรรษ 1970s 
ต่อเนื่องมำสู่ทศวรรษ 1980s จนกระท่ังเกิดสภำวะ “เสรีนิยมทำงเศรษฐกิจ”  
(Liberalization of the Economy) ในทศวรรษ 1990s ที่เกำหลีใต้เริ่มหันมำ 
ให้ควำมส�ำคัญกับ “ควำมรู้” อย่ำงจริงจัง

ในทศวรรษ 1990s นัน้ เกิดจดุพลกิผนัส�ำคญัหนึง่ขึน้ นัน่คอืวิกฤตเศรษฐกิจ
ระดับโลกท่ีเรียกว่ำ “วิกฤตต้มย�ำกุ้ง” วิกฤตนี้ใหญ่โตมำกจนท�ำให้เกำหลีใต้
ตระหนักว่ำ ล�ำพังเป็นเพียงประเทศอุตสำหกรรมท่ีน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ
นั้นยังไม่พอ แต่จะต้องพัฒนำประเทศเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ท่ีเรียกว่ำ 
ระบบเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (Knowledge Economy) หรือระบบเศรษฐกิจ 
ท่ีมี “ควำมรู้” เป็นเครื่องน�ำทำงอย่ำงจริงจังให้ได้ภำยในกรอบเวลำไม่เกิน 
20 ปี ประเทศถึงจะก้ำวขึ้นมำเป็นหนึ่งในผู้น�ำทำงเศรษฐกิจโลกได้

Korea’s Model
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ในทศวรรษ 1990s ทิศทำงนโยบำยหลักของเกำหลีใต้คือกำรสนับสนุน
พัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีในเรื่องต่ำงๆ พร้อมกับสร้ำงสำธำรณูปโภค 
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (Information Infrastructure) ไปด้วย ในส่วนของนโยบำย
เศรษฐกิจมหภำค มีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรปฏิรูปและปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
ทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ หลำยอย่ำงเพ่ือให้มีลักษณะเสรีนิยมมำกขึ้นกว่ำเดิม 
พร้อมไปกับนโยบำยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ด้วยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning System) ขึ้นมำตั้งแต่บัดนั้น 

แล้วจำกพื้นฐำนต่ำงๆ เหล่ำนี้ สำธำรณรัฐเกำหลีก็ได้พัฒนำมำเป็นเกำหลีใต้อย่ำงที่เรำเห็นในปัจจุบัน

จะเห็นว่ำ แต่ละสังคมล้วนมีวิธีสร้ำงระบบนิเวศเชิงควำมรู้ของตัวเองแตกต่ำงกันไป แต่สิ่งท่ีเหมือนกันก็คือ  
กำรสร้ำงสังคมแห่งควำมรู้จนเกิดผลที่ย่ิงใหญ่ได้น้ัน ต้องใช้เวลำยำวนำน มีกำรเตรียมพร้อม วำงแผน ฟูมฟัก 
และบ่มเพำะอย่ำงรอบคอบ รวมทั้งพร้อมปรับเปลี่ยนแผนเมื่อพบกับอุปสรรคต่ำงๆ ด้วย

กำรสร้ำงสังคมแห่งควำมรู้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ต้องร่วมมือร่วมใจในกำรสร้ำงสรรค์ขึ้นจำกทุกภำคส่วน 
เพื่อให้สังคมหนึ่งๆ ได้เติบโตอย่ำงยั่งยืนแท้จริง และมุ่งหน้ำไปสู่สังคมที่มีคุณภำพ

เกำหลใีต้ยดึวิธกีำรทีเ่รียกวำ่ Knowledge Assessment Methodology (KAM) เครือ่งมือท่ีพัฒนำขึน้ 
โดยธนำคำรโลกเพ่ือช่วยวเิครำะห์ตวัแปรต่ำงๆ ในสงัคมหลำกหลำยด้ำน ตัง้แต่รำยได้ประชำกร คุณภำพ 
กำรท�ำงำนของภำครฐั ก�ำแพงภำษแีละคำ่ธรรมเนยีมตำ่งๆ และแมก้ระท่ังควำมเปน็นติริฐั (Rule of Law) 
ในรำยงำนปี พ.ศ. 2542 ธนำคำรโลก สรุปกลยุทธ์ของแผนพัฒนำเกำหลีใต้ โดยดูทั้งจุดดีและจุดด้อย 
แบ่งออกมำเป็นจุดดี 2 ประกำร จุดด้อย 2 ประกำร ได้แก่ ควำมเข้มแข็ง (Strength) คือ มีประชำชนที่
มีแรงจูงใจสูง มีควำมสำมำรถในกำรซึมซับควำมรู้ใหม่ๆ มีพื้นฐำนกำรศึกษำที่ดี มีระบบสำธำรณูปโภค
ที่ทันสมัย มีห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) ที่เชื่อถือได้ แต่ก็ยังมีจุดอ่อน คือ มีช่องว่ำง (Gap) ในกำร
จัดสรรทรัพยำกรอยู่ โดยเฉพำะเรื่องท่ีเก่ียวกับควำมรู้และเทคโนโลยี แต่ในเวลำเดียวกันเกำหลีใต้ก็ 
เต็มไปด้วยโอกำส ยิ่งเกิดวิกฤตทำงเศรษฐกิจก็ย่ิงเห็นได้ชัดว่ำเกำหลีใต้เปลี่ยนวิกฤตเหล่ำน้ันด้วย 
ควำมรู้ เพื่อน�ำทำงไปสู่โอกำสใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ
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“Castown”
เครื่องดืม่ครำฟต์โซดำ
จำกเปลือกกำแฟ
ผู้ก่อตั้ง : รัฐศรัณย์ พีรพงศ์เดชำ และ 
พนัญไชย กล�่ำกล่อมจิตต์
แนวคดิ : ลดขยะในชมุชน โดยกำรแปรรปู
เปลือกกำแฟเหลือท้ิง เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้
ชำวดอย
ทักษะและภูมิปัญญำท่ีใช้ : กำรเก็บ
เมล็ดกำแฟ ตำก หมักยีสต์ แปรรูป ควำมรู้
ด้ำนกำรตลำด

จุดเร่ิมต้น : จำกกำรไปเท่ียวบนดอย จ.เชยีงใหม่ 
แล ้วพบว ่ำเปลือกกำแฟจ�ำนวนมำกถูกท้ิงไว ้
จนเน่ำเหมน็ ท�ำให้เกิดควำมคดิว่ำจะน�ำเปลือกกำแฟ 
มำแปรรูปท�ำเป็นอะไรได้บ้ำง ซึ่งผู ้ก่อตั้งแบรนด ์
มปีระสบกำรณ์ในกำรท�ำกำแฟและเครือ่งดืม่มำก่อน 
จึงคิดค้นกำรท�ำเครื่องดื่มครำฟต์โซดำจำกเปลือก
กำแฟ โดยขอรับเปลือกกำแฟเหลือท้ิงจำกสวน
เกษตรอินทรีย์ น�ำมำปั�นแบรนด์ “Castown” 

จุดเด่น : อยู่ที่กำรเปิดโอกำสให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรแปรรูป ก่อนจะน�ำมำแต่งเติม
กลิ่นต่ำงๆ ให้เครื่องดื่มมีควำมหลำกหลำย พัฒนำ
รสชำติให้ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น สร้ำงอำชีพให้ชุมชน 
โดยชูแนวคิดเกษตรกรต้องเป็นยอดพีระมิดท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จำกผลผลิต จนน�ำแบรนด์คว้ำรำงวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรประกวดนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนำผลิตภัณฑ์กำรเกษตร กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

ภูมิปัญญำท้องถิ่นของแต่ละชุมชนเกิดจำกกำรสั่งสมควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่น เพื่อน�ำมำ 
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับวิถีชีวิตและทรัพยำกรในท้องถ่ิน จำกองค์ควำมรู้ท่ีตอบโจทย์
ชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในชุมชน ได้ต่อยอดพัฒนำมำสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ  
ทัง้ในรปูแบบสนิค้ำและบรกิำร จนสำมำรถสร้ำงรำยได้กระจำยกลบัคนืสู่ชมุชนได้ส�ำเร็จ 
กลำยเป็นนเิวศทำงกำรเรยีนรูห้มนุเวียน ภูมปัิญญำเหล่ำน้ันยังคงหมนุเวียนอยู่ในชมุชน
สร้ำงอำชีพและด�ำรงอัตลักษณ์ของท้องถ่ินเอำไว้ โดยขอยกตัวอย่ำง 3 แบรนด์ไทย  
ท่ีได้รับแรงบันดำลใจจำกภูมิปัญญำชุมชน จนกลำยเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน  
ที่มีส่วนผสมทั้งควำมเก่ำใหม่ได้อย่ำงลงตัว 

สู่กำรปั้นแบรนด์เพื่อชุมชน

ความรู้กินได้ค

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip

ที่มำ : www.facebook.com/Castownthailand

แรงบันดำลใจ
         ต่อยอดควำมรู้ 
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“Bozzi” 
แชมพูสมุนไพร
เพื่อคนรักสัตว์
ผู้ก่อตั้ง : อิณเกศย์ โชติพันธุ์สิริ และ  
อภิษฎำ โชติพันธุ์สิริ
แนวคิด : ผลิตภัณฑ์แชมพูออร์แกนิก
สมนุไพรไทย ปลอดสำรเคม ีเจำะกลุม่ตลำด
คนรักสัตว์เลี้ยง
ทักษะและภูมิปัญญำที่ใช้ : ควำมรู้
เรื่องยำสมุนไพร ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดและ
กำรส่งออก

จุดเริ่มต้น : เพรำะคุณแม่ของท้ังคู ่เป็นผู ้มี 
ควำมรู้เก่ียวกับเรื่องเภสัชสมุนไพร เน่ืองจำกเคย
ท�ำงำนร่วมกับชำวเขำ และได้น�ำภมูปัิญญำสมนุไพร
ชำวเขำมำผลติแชมพูสระผมส�ำหรบัใช้เอง เน่ืองจำก
หนังศีรษะแพ้ง่ำย ก่อนท่ีสองพ่ีน้องผู้ก่อตั้งแบรนด์
จะน�ำมำต่อยอดเป็น “Bozzi” ผลิตภัณฑ์ปลอด
สำรเคมีเพ่ือสัตว์เลี้ยง โดยใช้เวลำลองผิดลองถูก 
หลำยปีกว่ำจะได้สูตรที่ลงตัว และได้รับรองโดย 
ใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนไทย

จุดเด ่น : น�ำสมุนไพรท้องถ่ินและวัตถุดิบ
ธรรมชำติจำกชุมชนต่ำงๆ ในไทย ยกตัวอย่ำงเช่น 
สะเดำ ทองพันช่ำง ว่ำนหำงจระเข้ น�้ำมันมะรุม 
น้อยหน่ำ น�้ำผ้ึง ฯลฯ มำผสำนน�้ำมันหอมระเหย 
กลำยเป็นสูตรอโรมำเทอรำพี ท่ีมีกำรปรับค่ำ PH 
ให้อ่อนโยนต่อผิวหนังและขนสตัว์เลีย้ง ลดอำกำรแพ้ 
และป้องกันสำรเคมตีกค้ำงในร่ำงกำย ควำมสร้ำงสรรค์ 
ของแบรนด์น้ีสำมำรถตีตลำดกลุ่มคนรักสัตว์ท้ังใน
ไทยและต่ำงประเทศ

จุ ด เ ริ่ มต ้ น : นักศึกษำสำขำ วิชำศิลปะ
อตุสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี ลงพ้ืนท่ีสัมผัสวิถีชีวิตของชำวกะเหรี่ยง 
ใน จ.รำชบุรี และ จ.เพชรบุรี สังเกตเห็นภูมิปัญญำ 
กำรทอผ้ำกะเหรีย่งท่ีมคีวำมเป็นเอกลกัษณ์ จงึต่อยอด 
ไอเดยีด้วยกำรเร่ิมเข้ำไปศกึษำกระบวนกำรผลติต่ำงๆ 
แล้วต่อยอดอำชีพให้ชำวกะเหรี่ยง เพ่ิมรำยได้ให ้
ชมุชมผ่ำนกำรออกแบบเสือ้ผ้ำแฟชัน่จำกวฒันธรรม
กะเหร่ียง ท่ีคนท่ัวไปสำมำรถซื้อมำสวมใส่ได้จริง 
สีสันไม่ฉูดฉำดเกินไป

จุดเด่น : ลำยปักบนผ้ำทอของกะเหรี่ยงมีควำม
โดดเด่น ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลำยธรรมชำต ิสะท้อน
ถึงแนวคดิกำรเคำรพและเป็นส่วนหนึง่ของธรรมชำติ 
ชำวกะเหรี่ยงหลำยครอบครัวมีควำมช�ำนำญใน
กำรปักเย็บอยู่แล้ว หลังได้รับกำรส่งเสริมอย่ำง
จรงิจงั พวกเขำก็สำมำรถหำรำยได้เพ่ิมจำกส่วนน้ีได้  
เกิดกำรสร้ำงอำชีพในชุมชน ส่วนลูกหลำนชำว
กะเหรี่ยงท่ีเป็นเด็กรุ่นใหม่ ก็หันมำให้ควำมสนใจ
ภูมิปัญญำกำรทอผ้ำของชุมชนตัวเองมำกขึ้นด้วย

“Youngyao” 
ปั้นแบรนด์แฟชั่น
วิถีกะเหรี่ยง
ผูก่้อตัง้  : โครงกำร “Social and Cultural 
Innovation Lab” คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
และกำรออกแบบ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี 
แนวคิด : อนุรักษ์วัฒนธรรมกำรทอผ้ำ 
ของกะเหรี่ยง น�ำมำผลิตเสื้อผ้ำที่สวมใส่ 
ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง
ทักษะและภมูปัิญญำท่ีใช้ : กำรทอผ้ำ 
ปักเย็บ ร้อยลูกปัด ควำมรูด้้ำนกำรออกแบบ

ที่มำ : www.facebook.com/BozziPet

ที่มำ : www.facebook.com/Youngyao.official



กำรฟื้นฟูเอเธนส์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หำกย้อนกลับไปก่อนท่ีประเทศกรซีจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจนบ้ำนเมอืงเข้ำสูก่ลยุีค ท่ีนีเ่ป็นแหล่งโบรำณสถำนท่ี 
สะท้อนอำรยธรรมอันเก่ำแก่ และยังเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ในหลำยๆ ด้ำน ท้ังศิลปะ ดนตรี คณิตศำสตร์ 
วรรณคดี ปรัชญำ รวมทั้งยังมีสถำนท่ีท่องเท่ียวที่สวยงำมมำกมำย ซึ่งสิ่งเหล่ำน้ีคือ ควำมพิเศษท่ีท�ำให้กรีซ 
กลำยเป็นมหำนครที่มีควำมรุ่งเรืองไม่แพ้ชำติใดในยุโรป

 ในปี พ.ศ. 2550 กรีซต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ ทั้งหนี้สำธำรณะและงบประมำณ 
ขำดดลุมำกมำยมหำศำล โดยในปี พ.ศ. 2553 สถำนกำรณ์ย่ิงเลวร้ำยมำกขึน้ และวกิฤตน้ีก็ส่งผลต่อระบบกำรบรหิำร
ประเทศในทุกด้ำน ท้ังกำรบริหำรรำชกำร คนตกงำนเร่ร่อน ไปจนถึงแหล่งชุมชนย่ำนกำรค้ำทรุดโทรมถดถอยลง  
เช่นเดียวกับควำมเชื่อมั่นที่ประชำชนมีต่อกำรบริหำรงำนของภำครัฐซึ่งแทบไม่มีเหลือ ปัญหำสังคมท่ีเกิดขึ้น
มำกมำยในเวลำนั้นจะเชื่อมโยงให้เกิดกำรทำงออกในรูปแบบไหนก็แทบมองไม่เห็นทำง
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จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2556  Amalia Zepou นักสร้ำงภำพยนตร์
สำรคดี ซึ่งเธอได้บอกเล่ำเรื่องรำวผลกระทบของประชำชน  
จำกกำรทีก่รีซได้เป็นเจ้ำภำพในกำรจดักำรแข่งขนักีฬำโอลมิปิกส์
ฤดรู้อน หรอื เอเธนส์ 2004  ซึง่ก็เป็นอกีสำเหตหุน่ึงท่ีท�ำให้กรีซน้ัน 
เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผู ้คนประสบปัญหำกำรเงิน 
ตกงำน มีคนเร่ร่อนเกิดข้ึนทั่วกรุงเอเธนส์ เธอจึงมีแนวควำมคิด 
ท่ีอยำกจะสร้ำงเครือข่ำยกิจกรรมเพ่ือสังคมให้กับผู้คนท่ียังอยู่ 
ในอำรมณ์สิน้หวงัได้กลบัมำมกี�ำลงัใจในกำรใช้ชวิีต ช่วยกันฟ้�นฟู
จัดระเบียบพื้นที่สำธำรณะที่ถูกทิ้งรกร้ำงให้กลับมำมีชีวิตชีวำขึ้น
อกีครัง้ และจดัท�ำแพลตฟอร์มท่ีชือ่ว่ำ synAthina มำเป็นช่องทำง 
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน

ควำมร่วมมอืจำกประชำชนกับกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ท่ี Amalia 
Zepou นั้นได้วำงโครงสร้ำงไว้ตั้งแต่แรกมีควำมชัดเจนมำกขึ้น 
ประชำชนสำมำรถบริหำรจัดกำรกันเองได้ แต่สิ่งนี้ก็ได้ท�ำให้เธอ
มองเห็นโอกำสท่ีจะให้รัฐท่ีท�ำงำนแบบระบบรำชกำรได้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองและคุณภำพชีวิตของคนในสังคม 
ที่เคยสูญเสียไป 

 
ในปี พ.ศ. 2557 เธอจึงได้เสนอกับ George Kaminis  

นำยกเทศมนตรีของเอเธนส์ ให้น�ำดิจิทัลแพลตฟอร์ม synAthina 
มำใช้เป็นศูนย์กลำงในกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และกำรท�ำ 
กิจกรรมกับโครงกำรของประชำชน ซึ่งก็เป็นโอกำสท่ีดีท่ีจะ 
ท�ำให้รฐัได้ปรบัเปลีย่นวิธีกำรท�ำงำนในแบบรำชกำร อกีท้ังยังช่วย
ลดช่องว่ำงระหว่ำงรฐักับประชำชนให้กลบัมำแนบแน่นมำกขึน้ได้ 
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ที่มา : https://blesstraveler.wixsite.com/index/post/parthenon

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้านั้น
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synAthina เป็นแพลตฟอร์มท่ีท�ำทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน ์
ซึ่งได้กลำยเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่บอกเล่ำควำมเคลื่อนไหวกำรท�ำกิจกรรมของ
ผู้คนที่ยังรักเมืองเอเธนส์และมีควำมหวังให้กลับมำเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อมีภำครัฐ 
ให้กำรสนับสนุนด้วยแล้ว ก็ย่ิงท�ำให้แพลตฟอร์มน้ีมีควำมชัดเจนท่ีจะท�ำให ้
กำรฟ้�นฟูของเมืองเป็นรูปธรรมและขยำยวงกว้ำงมำกขึ้น 

Amalia Zepou ในฐำนะที่เธอเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันจึงได้รับเลือกให้เป็น
สมำชกิสภำเทศบำล เธอเองก็ได้ส่ง synAthina เข้ำประกวดจนได้รำงวลั Mayors 
Challenge of Bloomberg Philanthropies พร้อมกับเงิน 1 ล้ำนยูโร เพื่อเอำมำ
พัฒนำปรบัปรงุกับปัญหำในท้องถ่ินระหว่ำงหน่วยงำนของรฐัร่วมกับภำคประชำสงัคม 
(Civil Society)

โดยกระบวนกำรท�ำงำนของแพลตฟอร์มน้ีจะเร่ิมตั้งแต่เป็นพ้ืนท่ีรวบรวมกิจกรรมต่ำงๆ และผลักดัน 
ให้ประชำชนได้เข้ำร่วมในกลุม่ต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดกำรท�ำกิจกรรมขึน้จริงไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มท่ีมำจำกภำคประชำคม
กันเอง หรอืผูส้นบัสนุนจำกสถำบนัอืน่ๆ ก็ตำม อกีทัง้ยังท�ำหน้ำท่ีคดักรองกิจกรรมทีม่ศีกัยภำพ น�ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรปกครองท้องถ่ินให้เกิดกำรเชือ่มโยงระหว่ำงภำครัฐและประชำชน เพ่ือน�ำมำปรับปรุงกำรท�ำงำนให้ง่ำยขึน้ 

ทัง้น้ี synAthina มกิีจกรรมทีถู่กรวบรวมไว้บนเว็บไซต์มำกกว่ำ 4,000 กิจกรรม แบ่งเป็น 500 กลุ่ม ท้ังในรูปแบบ 
ที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร โดยในรูปแบบท่ีไม่เป็นทำงกำรน้ัน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรฟ้�นฟูตลำดร้ำงที่อยู่
ใจกลำงเมอืง กำรให้กลุม่ศลิปินกรำฟฟิต ีซึง่เดิมทีในสำยตำของฝ่ังรำชกำรท่ีมคีวำมอนุรกัษ์นิยมอำจไม่เป็นมติร
กันเท่ำไหร่ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสีสันให้กับอำคำรที่ถูกทิ้งร้ำงในเมืองจนกลับมำมีชีวิตชีวำอีกครั้ง
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นอกจำกสภำพบ้ำนเมอืงทีก่รซีต้องฟ้�นฟูแล้ว ในช่วงที ่
เศรษฐกิจก็ยังไม่ได ้ลืมตำอ้ำปำกมำกนัก กรีซยัง
เจอวิกฤตผู ้ล้ีภัยมำกกว่ำหน่ึงล้ำนคนท่ีเข้ำมำอยู่ใน
กรุงเอเธนส์ synAthina ยังเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์
ส�ำคัญช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในทุกด้ำน ตั้งแต่กำรรวบรวม
ข ้อมูลของผู ้ลี้ ภัย และน�ำพำพวกเขำไปเข ้ำร ่วม 
กิจกรรมต่ำงๆ ให้ควำมรู้ด้ำนภำษำ ช่วยหำท่ีอยู่อำศัย 
และอำชีพ ที่ส�ำคัญ คือ ให้พวกเขำมีส่วนร่วมในกำร 
พัฒนำเมืองเช่นเดียวกับพลเมืองคนอื่นๆ 

Amalia Zepou ยังบอกอีกว ่ำปัจจุบัน  
synAthina กลำยเป็นต้นแบบที่หลำยประเทศในยุโรป
ให้ควำมสนใจที่จะน�ำแพลตฟอร์มดิจิทัลมำใช้กับ 
กำรบริหำรงำนในท้องถ่ินร่วมกับคนในชุมชน เช่นท่ี 
มำดริด เรคยำวิก เกนท์ เฮลซิงกิ ซึ่งตอนนี้ได้หันมำ 
ใช้กันแล้ว 

 แม้เวลำจะล่วงเลยมำสิบกว่ำปีแล้วที่กรีซต้อง
เผชิญหน้ำกับควำมสิ้นหวังที่เกิดจำกควำมล้มเหลว
ในกำรบรหิำรประเทศจนเกิดวิกฤตครัง้ใหญ่ระดบัชำติ 
ในเวลำนี้กำรฟ้�นฟูเศรษฐกิจอำจจะยังไม่ได้กลับมำ 

ท่ีมำ : https://innovationinpolitics.eu/people-and-cities-in-synergy-
how-athens-bloomed-through-citizens-activism/
http://collective-intelligence.thegovlab.org/case/synathina

สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ แต่กรีซก็ได้รับควำมสนใจและ 
ถูกจับตำมองอย่ำงมำกท่ีสำมำรถพลิกเมืองเอเธนส์
ให้กลับข้ึนมำได้ ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
ใช้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดกำรท�ำงำนระหว่ำงฝ่ำยบริหำร
และประชำชน ซึ่งเป็นกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่ำงแท้จรงิ
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อาชีพ : ศิลปิน/ช่ำงภำพ/นักออกแบบ/นักลงทุน
วิทยากร : อิสระ ฮำตะ (Youtube Rubsarb, NFT1) 

/ปอนด์ อำนุภำพ วรรณพงษ์ (NFT Artist @Pondering 
และ Curator @Makersplace Platform)/ปอม สุวรรณ
วิชัย เสียงสุวรรณ (NFT Artist @3Land) 

จำกเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นท่ีรู้จักในกลุ่ม 
นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ปีน้ี 
ได้เกิดกระแสกำรสร้ำงงำนศลิปะสนิทรพัย์ดจิทัิล (NFT : 
Non-Fungible Token) ซึง่เป็นกำรขยำยโอกำสทำงอำชพี
ให้กับกลุ่มศิลปินจ�ำนวนมำก ผู้เข้ำร่วมเวิร์กชอปจะได้
เรยีนรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยี Blockchain สกุลเงินดิจิทัล 
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรเตรียมพร้อม 
เข้ำสู่ตลำด NFT

ทักษะงำนแห่งนวัตกรรม

Digital Art-NFT
“เทคโนโลยีเปิดทำงเลือกและ
สร้ำงโอกำสใหม่ให้อำชีพ”

โลกก�ำลังหมุนเข้ำสู ่ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเต็มไปด้วยควำมเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีแบบก้ำวกระโดด  
ควำมเปล่ียนแปลงนี้เป็นได้ทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยส�ำหรับทุกคน หลำยอำชีพถูกกลืนหำย ขณะท่ีหลำย 
อำชีพใหม่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว

World Economic Forum ได้ส�ำรวจและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และแนวโน้มของเทคโนโลยี 
ในองค์กรใหญ่ทัว่โลก สรปุทกัษะทีจ่�ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็น 16 ทักษะ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ Foundational Literacies 
Competencies และ Character Qualities 

กำรปรับตัวให้ก้ำวทันกระแสแห่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้ จะช่วยสร้ำงโอกำสใหม่ๆ ให้เรำทุกคนก้ำวเดินต่อไป 
ได้อย่ำงมั่นคง หนึ่งในวิธีเตรียมตัวคือกำรเปิดรับกำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ทดลอง ฝึกฝนทักษะพิเศษ แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ รับฟังมุมมองที่หลำกหลำยจำกผู้มีประสบกำรณ์ OKMD เตรียมจัดงำนอบรมเชิงปฏิบัติกำรองค์ควำมรู้ 
ทักษะอำชพี “OKMD Career Bootcamp : 21st Century Skills Online Workshop” เพ่ือยกระดับศักยภำพ 
กำรเรยีนรูใ้ห้ทุกท่ำนพร้อมก้ำวกระโดดเข้ำสูอ่ำชพีแห่งอนำคต ใน 3 สำยงำน คอื Digital Art-NFT, Circular Design 
และ Facilitated Learning

อำชพีแหง่อนำคต

Scan QR Code
เพื่อรับชม Clip
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อาชีพ : แฟชั่นดีไซเนอร์/แบรนด์เส้ือผ้ำ SME/  
นักออกแบบ/นักกำรตลำด

วิทยากร : อุ้ง กมลนำถ องค์วรรณดี (Country  
Coordinator, Fashion Revolution Thailand และ  
Project Manager - CIRCO Hub Thailand)/ภูม ิภำคภูมิ 
โกเมศโสภำ (Co-Founder Reviv แพลตฟอร์มเย็บซ่อม
เสื้อผ้ำออนไลน์ที่ส่งเสริมกลุ่มแรงงำนเปรำะบำงและ
วัตถุดบิท้องถ่ิน)/แพรว พรรณระพี พุกกะเจยีม (เจ้ำของ
โรงงำน Awesomedough Limited Partnership/
เจ้ำของเพจ ท�ำ มำ หำ กิน)

จำกปัญหำอตุสำหกรรม Fast Fashion ทีส่่งผลกระทบ 
และก่อให้เกิดปัญหำด้ำนทรัพยำกร ในเวิร์กชอปน้ี 
จะพูดถงึแนวคดิในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรกิำร
ท่ีสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้วัตถุดิบ
ท่ีย่ังยืน ส่งเสริมคุณค่ำสินค้ำท้องถ่ิน สร้ำงกระแส 
ค่ำนิยมใหม่ในกำรบริโภคอย่ำงใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ
สร้ำงสรรค์ธุรกิจใหม่ภำยใต้แนวคิด Circular Design

Circular Design
“งำนออกแบบนวัตกรรม
แฟชั่นและสิ่งทอ”

Facilitated Learning 
“กำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ท่ีเน้น
กำรสร้ำงประสบกำรณ์”

งานอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ ทักษะอาชีพ  
“OKMD Career Bootcamp : 21st Century Skills Online Workshop”

จะจัดขึ้น ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน, 
ธันวาคม 2564 และ มกราคม 2565 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด
และการรับสมัครได้ที่            OKMDInspire   

อาชีพ : ครู/อำจำรย์/นักกระบวนกำร/นักออกแบบ
สื่อกำรเรียนรู้

วทิยากร : ม�ำ๋ เมธวิน ปิตพิรวิวัฒน์ (CEO&Co-Founder 
BASE Playhouse สร้ำงกำรเรียนรู้ที่ใช่ในโลกยุคใหม่)/
แมก็ ภีศเดช เพชรน้อย (Co-Founder&Learning Designer 
BASE Playhouse สร้ำงกำรเรียนรู้ที่ใช่ในโลกยุคใหม่)/
ยีรำฟ สรวศิ ไพบูลย์รตันำกร (Founder&CEO, Saturday 
School Foundation มลูนธิิเพ่ือกำรเรยีนรูแ้นวใหม่นอก
ห้องเรียน)/มิรำ เวฬุภำค (CEO&Founder, Flock Learning 
และ CEO&Founder, Mappa)

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กลุ่มคนส�ำคัญ
ท่ีมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำคนให้ก้ำวต่อไปได้อย่ำง
มีศักยภำพ คือ นักออกแบบกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำร
ปรับตัวและเรียนรู้ใหม่ ผู้เข้ำร่วมเวิร์กชอปจะได้เรียนรู้
กระบวนกำรออกแบบ และทกัษะทีจ่�ำเป็นในกำรเรยีนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน แนะน�ำเครื่องมือ เทคนิค วิธี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจใหม่
ภำยใต้แนวคิด Facilitated Learning



ในโลกปัจจุบันประชำชนจ�ำเป็นต้องเผชิญกับบริบท
กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่ำงรวดเรว็ ประกอบกับกำร
ขยำยตัวของควำมเป็นเมือง (Urbanization) และกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง กำรให้
ควำมรู้ และทักษะใหม่ๆ แก่ประชำชน เพ่ือเตรียมกำร
รับมือกับกำรพลวัติกำรเปลี่ยนแปลง และสำมำรถปรับ
ตวัเข้ำกับกระแสโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ ถือเป็น
ปัจจยัส�ำคญัในกำรพัฒนำประเทศ กำรพัฒนำศักยภำพ
ของประชำชน และยกระดบัควำมเป็นอยู่ของคนในเมอืง 
หลำยประเทศได้มุ่งพัฒนำศักยภำพของประชำกรผ่ำน
กิจกรรมของแหล่งเรยีนรูส้ำธำรณะสมยัใหม่ ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรพัฒนำพ้ืนท่ี เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนได้พัฒนำ
ศักยภำพ สร้ำงจินตนำกำร ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
หรอืจดักจิกรรมกระตุน้ควำมสนใจอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึง
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 

ไทยเป็นประเทศหน่ึงทีใ่ห้ควำมส�ำคญัต่อกำรพัฒนำ 
ศักยภำพของประชำชนโดยได้มีกำรระบุไว้ในนโยบำย
กำรปฎิรูปประเทศในด้ำนกำรปฎิรูปกระบวนกำรเรียนรู ้
และกำรพัฒนำศกัยภำพของคนไทยทกุช่วงวัย โดยเฉพำะ 
ทกัษะควำมรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีท่กุคนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
กำรสร้ำงสำธำรณูปโภคทำงปัญญำ (Knowledge 
Infrastructure) เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีแห่งกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง 
และต่อยอดองค์ควำมรูด้้ำนประวัตศิำสตร์ ศลิปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญำไทยเข้ำกับ 
องค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมคณุค่ำและ 
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงย่ิงต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 
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พื้นที่กำรเรียนรู้
แห่ง  อนำคต
ของคนไทย
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กำรพัฒนำพ้ืนที่แห่งกำรเรียนรู้ 
เ พ่ือเกิดพ้ืนที่ เรียนรู ้แห ่งอนำคต 
ที่มีควำมทันสมัยและสอดคล้อง
กับกำรเปล่ียนแปลงของโลกเพ่ือ
เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำที่
ส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพคนที่
จะเป็นพลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน 
เป็นต้นแบบพ้ืนที่เรียนรู ้ และเป็น
พ้ืนทีท่ดลองนวัตกรรมเพ่ือกำรเรยีนรู้ 
สมัยใหม่ท่ีมีควำมหลำกหลำยและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
ของคนรุ ่นใหม่ และเป็นตัวอย่ำง

ให้เกิดกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเรียนรู ้ท่ีมี
อยู่แล้วและที่ก�ำลังจะเกิดข้ึนใหม ่
ให้มีคุณภำพมำตรฐำนท่ีสูงข้ึน ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยช่วยในกำรขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจและสังคมไทยได้อย่ำง 
ย่ังยืน โดยพ้ืนท่ีดังกล่ำวจะเปิด 
โอกำสให ้ เด็ ก  เยำวชน  และ
ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงบริกำร
และกิจกรรมกำรเรียนรู ้ต ่ำงๆ ท่ี
จะช่วยเพ่ิมพูนควำมรู ้และทักษะ
ท่ีจ�ำเป็นในกำรต่อยอดกำรเรียนรู ้ 
กำรประกอบอำชีพและกำรด�ำเนิน
ชีวิต เป็นโอกำสให้ประชำชนได ้

ยกระดบัคณุภำพชวิีตและศกัยภำพ
ของตนเอง ได้รับสำระควำมรู้และ
ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ 
กำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและกำร
ประกอบอำชีพ สร้ำงเสริมนิสัยใฝ่รู้ 
และพัฒนำตนเองตลอดช่วงชีวิต  
อีกทั้งมีส่วนช่วยลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
ในกำรเข ้ำถึงแหล ่งเรียนรู ้และ
กำรเรียนรู้ของคนในสังคม สร้ำง
บุคลำกรของชำติให้ใส่ใจกำรเรียนรู้ 
มจีติอำสำ และมคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ 
(Lifelong Learner, Innovation 
Creator, World Citizen)

I
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OKMD ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นท่ีประเทศจะต้อง
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำ และพ้ืนทีก่ำรเรยีนรู้ 
จึงได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีบริเวณ
ถนนรำชด�ำเนนิ ให้เป็นแหล่งเรยีนรูส้ำธำรณะขนำดใหญ่
โดยจะเป็นศนูย์รวมควำมรูส้�ำหรบัคนทุกช่วงวัย ทีคั่ดสรร
และรวบรวมควำมรู้ที่จ�ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็นกำร
เตรียมพร้อมคนไทย เพ่ือน�ำควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอด
ให้เกิดคุณค่ำเพ่ิม ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เป็น
พ้ืนท่ีส�ำหรบัประชำชน (People Space) ในกำรส่งเสริม 
กำรเรียนรู ้ กิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง  
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรเรียนรู้ในอนำคต 
ที่เป็นกำรเรียนรู ้นอกระบบหรือตำมอัธยำศัยมำกข้ึน  
โดยโครงกำรฯ จะเน้นให้เกิดองค์ควำมรู้ และบริกำร
ควำมรูท่ี้หลำกหลำยรอบด้ำนและตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรแต่ละกลุ่มทุกช่วงวัย โดยมีกำรท�ำงำน
เชื่อมโยงกับภำคีเครือข่ำยจำกภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือให้
เป็นศูนย์กลำงในกำรท�ำกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู ้
รูปแบบต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธิภำพสงูสดุ เป็นแหล่งเรยีนรู้ 

นอกห้องเรียนให้กับสถำบันกำรศึกษำทุกระดับ โดย
จัดกิจกรรมให้เด็ก เยำวชน และครูอำจำรย์เข้ำมำ 
ใช้บริกำรเพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับหลักสูตร
กำรศึกษำในระบบ เช ่น กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 
กำรอ่ำน กำรอบรมเตรยีมควำมพร้อมในกำรเข้ำสูต่ลำด
แรงงำนให้กับนิสิตนักศึกษำ พร้อมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือ
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู ้เก่ียวกับกำรให้บริกำรของ
หน่วยรำชกำรต่ำงๆ และเป็นพ้ืนท่ีสร้ำงสรรค์ที่เปิด
โอกำสให้หน่วยรำชกำรท่ีต้องกำรกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงมีส่วนร่วมเข้ำมำใช้พ้ืนท่ี เพ่ือระดมควำมคิดเห็น
จำกภำคส่วนต่ำงๆ ในรูปแบบกำรเสวนำหรือพูดคุย 
เชงิวิเครำะห์/แก้ปัญหำ หรอืเสนอทำงออกในประเด็นท่ีอยู่ 
ในควำมสนใจ

นอกจำกนียั้งเป็นพ้ืนทีบ่รกิำรควำมรูแ้ละจดักิจกรรม
กำรเรียนรู้แก่ภำคเอกชน เช่น กำรพัฒนำและยกระดับ
ทักษะบุคลำกร (Reskill&Upskill) เพ่ือตอบสนองกับ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเป็น
ศูนย์บ่มเพำะ/พัฒนำนวัตกรรม (Incubation Center/ 
Maker Space/Fab Lab)

ส�ำหรับกลุ ่ม ธุร กิจ ท่ี
อยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
พัฒนำ Prototype กำรจัด
พ้ืนท่ีสนับสนุนกำรท�ำงำน
ท่ีมีระบบนิเวศทันสมัย
และบริกำรพิเศษเป็นกำร
เฉพำะ เช่น Co-working  
Space/Work Stat ion 
ส�ำหรับสตำร ์ทอัพ โดย
สำมำรถเข้ำถึงห้องสมุด
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบต่ำงๆ
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จะดีแค่ไหนหำกคุณเดินออกบ้ำนไปแค่ 10 นำที 
ก็มีห้องสมุดให้น่ังอ่ำนหนังสือได้แบบไม่ต้องตัวเกร็ง  
เพรำะต้องเงียบเสยีง แต่เป็นห้องสมดุทีเ่ปิดโอกำสให้นัง่
พูดคุยถกเถียงประเด็นต่ำงๆ ได้ ชวนกันออกก�ำลังกำย 
ก็ไม่ผิด หรือจะพำเด็กๆ ไปด้วยก็สำมำรถท�ำได้เต็มที่  
ถัดไปอกีไม่ไกลก็มศีนูย์กำรเรยีนรูส้�ำหรบัผูใ้หญ่วยัเกษยีณ 
ทีไ่ม่อยำกจบัเจ่ำอยู่กับบ้ำน ให้มำรวมตวักันท�ำกิจกรรม
หรือเรียนวิชำสนุกๆ ช่วยปลุกพลังให้ห่ำงไกลจำกค�ำว่ำ
หมดไฟ

 ส่วนเด็กๆ ก็ไม่ได้มีแค่โรงเรียนเท่ำนั้นที่เป็นสถำนที่ 
บ ่มเพำะควำมรู ้  ยังมีพิพิธภัณฑ์เท่ียวสนุกให้เติม 
ประสบกำรณ์ชีวิตได้ทุกวันตลอดท้ังปี ตัวอย่ำงเหล่ำน้ี 
เป็นบรรยำกำศในซูวอน เกำหลีใต้ หน่ึงในเมืองแห่ง 
กำรเรยีนรู ้(Learning City) ชัน้น�ำของโลก ทีไ่ด้รบัรำงวัล
เมืองแห่งกำรเรียนรู้ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จำกองค์กำร 
ยูเนสโกเป็นเครื่องกำรันตี 

เกำหลีใต้เป็นประเทศท่ีประสบควำมส�ำเร็จด้ำน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำคนให้สมบรูณ์ในทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นควำมรูแ้ละ
ทกัษะพ้ืนฐำนเชงิควำมคดิสร้ำงสรรค์ วทิยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี

 กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูต้ลอดชวิีต (Lifelong   Learning) 

จึงเป็นนโยบำยที่รัฐบำลให้กำรสนับสนุนมำโดยตลอด 
ร่วมด้วยควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนและประชำชน 
ท�ำให้บรรยำกำศของเมืองแห่งกำรเรียนรู้ในเกำหลีใต้
ค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด หนึ่งในกลยุทธ์ของ
รัฐบำล ก็คือ กำรมอบต�ำแหน่งเมืองแห่งกำรเรียนรู้ 
ให ้ เมือง ท่ีมีศักยภำพน่ำยกย่องเป็นตัวอย่ำง โดย 
เมืองซูวอน ซึ่งเป็นเมืองเอกของกยองกี (Gyeonggi)  
ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงโซลไปทำงใต้เพียง 40 กิโลเมตร  
มีประชำกรประมำณ 1.25 ล้ำนคน ได้รับต�ำแหน่ง 
เมืองแห่งกำรเรียนรู ้จำกกระทรวงศึกษำธิกำรของ
เกำหลีใต้ไปเมื่อปี พ.ศ. 2548

 นับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมำ เทศบำลเมืองซูวอนได้
ด�ำเนินนโยบำยหลำกหลำยด้ำนเพ่ือส่งเสริมให้ซูวอน
กลำยเป็นเมืองแห่งกำรเรียนรู้ท่ีรอบด้ำนย่ิงขึ้น และ 
มีกำรพัฒนำในทุกๆ ปี โดยเน้นกำรเรียนรู้ในประชำกร
กลุ่มเด็กและผู้สูงอำยุเป็นหลัก 

 ทั้งนี้ เมืองแห่งกำรเรียนรู้ หมำยถึง เมืองที่มีกำรใช้ 
ทรัพยำกรในทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ส�ำหรับประชำชนทุกคนและ
ทุกระดับ โดยมีกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และส่งเสริม
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมืองแห่งกำรเรียนรู้
ที่ใครๆ ก็เป็นได้ทั้งครูและนักเรียน
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ทุกๆ 2 ปี เครือข่ำย UNESCO GNLC 
ได้ท�ำกำรมอบรำงวัลเมอืงแห่งกำรเรยีนรู้ 
(UNESCO Learning City Award)  
แก่เมืองท่ีเป็นสมำชิกเครือข่ำย GNLC  
ท่ีเป็นตัวอย่ำงในกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 หลังจำกซูวอนเป็นเจ้ำของรำงวัล
เมืองแห่งกำรเรียนรู้ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 
ได้สองปี พัฒนำกำรของเมืองก็เติบโต
อย่ำงเห็นได้ชัด วัดจำกจ�ำนวนสถำนท่ี 
อ�ำนวยกำรสะดวกในกำรเรียนรู ้ที่มี
มำกกว่ำ 600 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์
กำรเรียนรู้ชุมชน 42 แห่ง ศูนย์กำรเรียนรู ้
ของเด็กและวัยรุ่น 73 แห่ง ศูนย์แสดง
งำนศิลปะและวัฒนธรรม 20 แห่ง และ
ห้องสมุดอีก 118 แห่งกระจำยตัวอยู่ทั่ว
ทุกหัวมุมถนน

 อย่ำงที่เกริ่นไว้ข้ำงต้น แค่ชำวซูวอน
เดินออกจำกบ้ำนเพียง 10 นำที ก็จะเจอ
ห้องสมุดหรือศูนย์กำรเรียนรู้ให้สนุกกับ
ควำมรู้ใหม่ในทุกๆ วัน

คุณสมบัติของกำรสมัครสมำชิก
เครือข่ำยเมืองแห่งกำรเรียนรู้

Suwon Lifelong Learning Center

เป็นเมอืง/หมูบ้่ำน/ชมุชนทีม่จี�ำนวนประชำกร 
อย่ำงน้อย 10,000 คนขึ้นไป

เป็นเมอืงทีบ่รหิำรงำนโดยสภำเทศบำล หรอื
สภำอื่นที่ได้รับกำรเลือกตั้ง

ผู้บริหำรของเมืองจะต้องก�ำหนดวิสัยทัศน์ 
และน�ำแนวทำงของเครือข่ำย UNESCO 
GNLC มำปรับใช้ในกำรพัฒนำเมืองตำม
บริบทของประเทศ

ต้องแสดงควำมมุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิเมอืงของ
ตนตำมกรอบแนวทำงกำรส่งเสริมเรียนรู ้
ตลอดชีวิต

 องค์กรหลักท่ีมีบทบำทในกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้ ได้แก่ Suwon Lifelong Learning 
Center รบัหน้ำทีว่ำงแผนและสร้ำงโปรแกรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น กำรเกษตรในเมอืง งำนหัตถกรรม 
กำรศึกษำด้ำนวรรณกรรม ฯลฯ รวมถึงกำรสนับสนุนชมุชนและกิจกรรมจติอำสำท่ีเก่ียวกับกำรเรยีนรู้ 
ผ่ำนกำรส่งมอบสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม

 นอกจำกกำรมุ่งมั่นพัฒนำภำยในบ้ำนแล้ว ซูวอนยังพำตัวเองออกไปแนะน�ำตัวนอกบ้ำน ด้วย
กำรสมัครเป็นสมำชิกเครือข่ำยระดับโลกด้ำนเมืองแห่งกำรเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO 
Global Network of Learning Cities-GNLC) โดยสถำบันกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก 
(UNESCO Institute for Lifelong Learning-UIL) เครือข่ำยที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยรัฐบำลท้องถิ่นพัฒนำ
กลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในกำรสร้ำงเมืองแห่งกำรเรียนรู้

ปัจจุบัน เครือข่ำย UNESCO GNLC มีสมำชิกทั้งหมด 229 เมือง จำก 64 ประเทศ และยังคง 
เปิดรับสมัครสมำชิกเครือข่ำยทุกปี เพ่ือขยำยเครือข่ำยเมืองให้กำรเรียนรู ้ให้ครอบคลุม 
ทั่วทุกมุมโลกมำกขึ้น

1

2

3

4
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Mr. Tae-young Yeom นำยกเทศมนตรีซูวอน ย�้ำว่ำ “เราก�าลังสร้างอนาคตที่สดใสให้กับพลเมือง 
ซูวอนในเมืองท่ีเห็นแก่ผู้อื่น เน้นการเรียนรู้และการแบ่งปันเป็นศูนย์กลาง” สืบเน่ืองมำจำกกำรตระหนัก 
ในภำรกิจหน้ำท่ีหลกัของกำรเป็นนำยกเทศมนตรทีีจ่ะต้องจดัหำสิง่ท่ีจ�ำเป็นท่ีสดุส�ำหรบัชำวซวูอน เพรำะด้วยจ�ำนวน
ประชำกรที่เพิ่มขึ้น เมืองจึงขยำย ประชำชนจึงเกิดควำมต้องกำรที่จะแสวงหำควำมสุขมำกขึ้นตำมไปด้วย

 โดยเฉพำะประชำกรผูส้งูวัยทีเ่มือ่ถึงวยัเกษยีณย่อมเกิดควำมรูส้กึเบือ่หน่ำยกับกำรปล่อยให้เวลำไหลไปเรือ่ยๆ 
ในแต่ละวัน ทั้งๆ ที่พวกเขำแค่อยำกเรียนรู้อะไรสักอย่ำง หรือลงมือท�ำ “อะไรก็ได้” (Mwolado)

เป้ำหมำยในอนำคต
ขยำยฐำนกำรเรยีนรู้ให้เพ่ิมขึน้ 

เพ่ือช่วยให้คนท่ีขำดโอกำสได ้
เข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียม 
เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู ้
ท่ีมีมนุษย์เป็นศูนย์กลำง เพ่ือให ้
กำรเข้ำถึงกำรเรียนรู้มีขอบข่ำยที่
กว้ำงและหลำกหลำยขึ้น

สนับสนุนวัฏจักรกำรเรียนรู้
จัดหำโปรแกรมกำรเรียนรู ้
ท่ีเหมำะสมกับผู ้ ท่ีอ่ำนออก
เขียนได้ และผู้ด้อยโอกำส
น�ำเสนอข้อมลูท่ีใหม่ท่ีสุด และ
มีกำรเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย
สนับสนุนกำรก่อตั้งเมืองแห่ง
กำรเรียนรู ้ ท่ีออกแบบตำม 
วิถีชีวิตเฉพำะของผู้คน

-
- 

-

-

แผนกำรด�ำเนินงำนวิสัยทัศน์ของเมืองซูวอน 

"เรียนรู้ให้สนุกและ
มีความสุขกับการแบ่งปัน" 

วิสัยทัศน์หลักของเมืองซูวอน 
ในกำรสนับสนุนกำรกระจำย
โอกำสในกำรเรียนรู้สู ่ประชำกร
อย่ำงทั่วถึง ผ่ำนศูนย์กำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตกว่ำ 600 แห่งทั่วเมือง
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Mwolado School

คอืโรงเรียนท่ีเกิดจำกแนวคดิ “อะไรก็ได้” (Mwolado) 
โดยทำงเทศบำลเมืองซูวอนได้ท�ำกำรรีโนเวทอำคำร
โรงเรียนเก่ำให้กลำยเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ให้ผู้สูงวัยอำสำ
และมีส่วนร่วมในกำรสอน เพ่ือเป็นกำรเริ่มต้นชีวิตหลัง
เกษยีณอย่ำงสดใสข้ึนอกีครัง้ เช่น เปิดคลำสสอนเต้นร�ำ
แบบพ้ืนเมืองให้สนุกสนำนไปกับเสียงเพลงเหมือนได้
กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง นอกจำกน้ียังมีคลำสสอนศิลปะ 
สอนเล่นดนตรี สอนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จุดประสงค์ 
ของกำรก่อตั้ง "โรงเรียนอะไรก็ได้" ก็เพ่ือให้ผู้สูงวัยได้
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์และทักษะต่ำงๆ ระหว่ำงกัน 
จนเกิดเป็นสังคมที่มีควำมแข็งแรงท้ังทำงกำยและใจ 
และน�ำไปสู่กำรถ่ำยทอดควำมรู้ใหม่สู่คนในครอบครัว
หรือในชุมชน 

จำกปรำกฏกำรณ์น้ี จึงเกิดกำรต่อยอดจนเกิดเป็น
แนวคิดในกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้รวมตัวที่ผู้มีควำม
ช�ำนำญคนละด้ำนมำเป็นครสูอนวิชำต่ำงๆ โดยไม่จ�ำกัด
เพศวัย เรียกง่ำยๆว่ำ "ใครก็ได้" ก็สำมำรถเป็น "ครู"

Nuguna School

คือชื่อของโรงเรียน "ใครก็ได้" (Naguna แปลว่ำ 
ใครก็ได้) ท่ีเปิดโอกำสให้ผูค้นทุกเพศทุกวัยถ่ำยทอด
ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในฐำนะครูคนหน่ึง และ
หำกอยำกเรียนรู้วิชำอื่นเพ่ิมเติม ก็สลับบทบำท
เป็นนักเรียนได้ทันที โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย วิชำแรก
ที่โรงเรียนนี้เปิดสอน คือ วิชำวัฒนธรรมรัสเซีย  
สอนโดยกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลำย ปัจจุบัน
ที่นี่มี 2,900 วิชำให้เลือกเรียน ด้วยจ�ำนวนผู้สอน
กว่ำ 300 คน และจ�ำนวนประชำกรที่มำเข้ำเรียนที่นี ่
กว่ำ 26,000 คน

นอกจำกน้ี นำยกเทศมนตรียังมีอีกหน่ึงแนวคิด 
ท่ีใส่ใจลงลกึจนถึงเรือ่งของสุขภำวะด้ำนกำรขบัถ่ำย 
เพรำะเขำเชือ่ว่ำคนทีม่สีขุภำพดย่ีอมเข้ำห้องน�ำ้บ่อย 
ในแต่ละวัน ดังน้ัน กำรเรียนรู้เร่ืองอนำมัยในกำร 
ขบัถ่ำย จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรปลูกฝังแก่เยำวชน
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ที่มำ : https://koreabyme.com/haewoojae-a-mecca-of-restroom-culture/

Haewoojae Culture Center

อำคำรรูปร่ำงเหมือนชักโครกหนึ่งเดียวในโลก
จึงตั้งเด่นเป็นสง่ำ ณ เขต Jangan-gu ในซูวอน 
โดยเป็นแหล่งกำรเรียนรู ้ด ้ำนควำมเคลื่อนไหว 
ทำงวัฒนธรรมกำรขับถ่ำยแห่งแรกในโลก ภำยใน 
เต็มไปด้วยนิทรรศกำรและกิจกรรมในรูปแบบ 
อินเทอร ์แอกทีฟ ท่ีช ่วยให้เด็กๆ เข ้ำใจกลไก 
กำรขับถ่ำยได้ง่ำยข้ึน เช่น Chilbo คลำสสอนท�ำ
เครื่องเคลือบรูปอุจจำระแบบต่ำงๆ Haewoojae’s 
Saturday Poop Playground สนำมเด็กเล่นอึที ่
น�ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ที่เก่ียวข้องกับห้องน�้ำและอุจจำระ เพ่ือเด็กๆ จะได ้
สนุกกับกำรเรียนรู ้เรื่องสุขอนำมัยตำมธรรมชำติ 
นอกจำกที่นี่จะออกแบบกิจกรรมได้เด็กๆ รู้สึกสนุก
กับควำมรูใ้กล้ตวัแล้ว ผูใ้หญ่ทีพ่ำเด็กๆ ไปกร็ูส้กึสนุก
และได้รับควำมรู้ใหม่ด้วยเช่นกัน

ห้องสมุดซูวอน

ควำมพิเศษของห้องสมุดทุกแห่งในซูวอน คือ  
ไม่จ�ำกัดให้ผู ้คนน่ังอ่ำนหนังสือเงียบๆ แต่สนับสนุน
ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนบทสนทนำระหว่ำงกัน เพ่ือให้
เกิดกำรถ่ำยทอดข้อมูลควำมรู ้ หรือถกเถียงเพ่ือน�ำ
ไปสู่ไอเดียใหม่ๆ ที่เปิดกว้ำงในทุกหัวข้อ ตั้งแต่เรื่อง
ประวัติศำสตร์จนถึงสิทธิมนุษยชน อีกท้ังยังอนุญำต
ให้ครอบครัวพำเด็กๆ มำเล้ียงท่ีน่ีได้ ส�ำหรับผู้สูงวัย 
ก็สำมำรถใช้เวลำไปกับคลำสเรียนศิลปะท่ีมีให้เลือก
หลำกหลำย อำทิ คลำสพิเศษส�ำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม 
และคลำสพิเศษส�ำหรับครอบครัวที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรม 

ซูวอนจึงเป็นตัวอย่ำงของค�ำว่ำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้เป็นอย่ำงดี เพรำะพลวัตของเมืองมีกำรเคล่ือนไหว
เกิดขึ้นเสมอ เพ่ือสนับสนุนให้พลเมืองของพวกเขำ 
ใช้ชีวิตอย่ำงมีชีวำในทุกๆ วัน

WHAT'S
GOING ON



International Conference on 
Freshwater Ecology and Freshwater 

Ecosystems (ICFEFE)

กำรประชุมวิจัยทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติเก่ียวกับควำมส�ำคัญของ 
กำรอนรุกัษ์นิเวศน�ำ้จดื ภำยในงำนจะมเีหล่ำนักศกึษำ นักวิชำกำร และนกัวจิยั
ในอตุสำหกรรมท่ีจะพูดคยุร่วมกัน เพ่ือหำแนวทำงในกำรอนุรกัษ์แหล่งน�ำ้จดื 
โดยจะมกีำรตพิีมพ์วำรสำรวิชำกำร Freshwater Ecology and Freshwater 
Ecosystems เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรูใ้ห้นำนำชำตไิด้รบัรูอ้กีด้วย

โตเกียว
ญี่ปุ่น

ทีม่ำ : waset.org/freshwater-ecology-and-freshwater-ecosystems-conference-in-may-2022-in-tokyo

Health Tech Thailand 2021

งำนมหกรรมนวตักรรมกำรแพทย์และสุขภำพคร้ังแรกในเมอืงไทย แหล่ง
รวบรวมเทคโนโลยีด้ำน Health&Wellness ทีใ่ช้งำนได้จรงิไว้อย่ำงครบครนั 
อกีทัง้ยังเป็นงำนทีเ่ปิดโอกำสให้ผูป้ระกอบกำรได้เข้ำร่วมพูดคยุแลกเปลีย่น
ควำมเห็น ทั้งในรูปแบบห้องสัมมนำและออนไลน์ เพื่อต่อยอดแนวทำงท�ำ
ธุรกิจด้ำนนวัตกรรม โดยจะมีผู้เชี่ยวชำญมำให้ค�ำปรึกษำ มีกำรเปิดเจรจำ
ธุรกิจแบบ Open Innovation Pitching รวมท้ังจัดแสดงงำนวิจัยสินค้ำที่
เกี่ยวข้อง สู่กำรผลักดันวงกำรธุรกิจสุขภำพให้เติบโตในไทย

December
8-9,
2021

ที่มำ : www.healthtech-thailand.com

อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย 
ปทุมธำนี

บริเตน
อังกฤษ

May
26-27,
2022

WHAT'S
GOING ON

Accelerating 
Woodland Creation& 

Management Conference

กำรประชุมเชิงโต้ตอบออนไลน์ท่ีออกแบบมำส�ำหรับเจ้ำของท่ีดิน  
หน่วยงำนก�ำกับดูแล นักวิจัย และผู้เชี่ยวชำญด้ำนป่ำไม้ในทุกภำคส่วน  
เพ่ือจดักำรกับควำมท้ำทำยเฉพำะของวิธีกำรเพ่ิมกำรสร้ำงและกำรจดักำร
ป่ำไม้อย่ำงมีนัยส�ำคัญในอังกฤษและเวลส์

March
30-31,
2022

ที่มำ : ecosystemsknowledge.net/events/woodland
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