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�µ��ªµ¤�ºÉ��°�®�´�º°Â�ª¦�́Ã¦Â¤��·��°�°�µª¡̧É�o°�� �·�·Á¤ºÉ°�
�̧�¡�«�������®��́º°�����Ä��¨µ�®¦�́°Á¤¦·�µÁ�È�®��́º°Â�ª¦�́Ã¦Â¤��·��
�´Ê�°����¹�¤̧Â�ª�·�Á�·�¦oµ�®��́º°Â���´Ê�Ä�¨°Â°�Á�¨·�oµ���µ��´Ê��
�¹�Ä�oª·�̧¦³�¤�»��nµ�ÁªÈ�Å��r�.LFNVWDUWHU��¨�¦µ��ªnµÁ�·��̧ÉÁ�oµ¤µ������
¤µ�µ����̧ÉÁ�°Å¤n¦¼ o��́� Â¨³nª�Ä®�nÅ¤nÅ�o°µ«¥́Ä�¨°Â°�Á�¨·�oª¥�ÎÊµ��
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7KH� 5LSSHG�%RGLFH� Å�o¦�́�µ¦��Â�n�Ä®oÁ�È�¤·�¦��́��́°nµ��·¥µ¥�
¦�́Ã¦Â¤��·��´É��º°�¨»n¤�¼o®�·��¡¦o°¤¤»¤�´É�Á¨n��nµ¦�́Ç�µ��n°�·���µ�µ¦�
Ä®o�ºÉ¤�ÎÉµ¼nÃ¨�ª¦¦��¦¦¤¦�́Â��Å¤n�o°�°µ¥Ä�¦��ÎµÄ®o�̧É�̧É�¨µ¥Á�È��»�®¤µ¥�
�¨µ¥�µ��°���́°nµ��·¥µ¥Â�ª�̧Ê�µ��´ÉªÃ¨���n°¤µÄ��̧�¡�«�� ŚŝŞř� Ã��̧É�
¡·�Á�°¦rÁ°�Á�°¦rÁ��Á¤��rÅ�o¥·�Á¦ºÉ°�¦µª�̧ Ê�¹��ª�°�¡̧É�o°�Ä®oÁ�È��
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�µ��µ¦Îµ¦ª��°�� &HQWHU� IRU� /LWHUDF\� LQ� 3ULPDU\� (GXFDWLRQ��
Ä�®¦µ�°µ�µ��́¦¡�ªnµÄ��Îµ�ª�®��́º°Á�È��̧É�̧¡·¤¡r�ªnµ� ������ Á¨n¤�
Ä�Á¤ºÉ°�̧�¡�«�� ŚŝŞŘ� ¤̧Á¡̧¥�� ř�� Á�nµ�´Ê��̧É¤̧�ª́¨³�¦®¨�́Á�È�Á�È�Ä��¨»n¤
�̧É¤̧�ªµ¤Â���nµ��oµ�Á�º Ê°�µ�·� «µ�µ� Â¨³£¼¤·®¨�́� Á�n�� ¡¨Á¤º°��·ª�̧�
�µªÁ°Á�̧¥�Â¨³���¨»n¤�o°¥°ºÉ�Ç��¨µ¥Á�È��»�Á¦·É¤�o�Ä®oÁ�·��µ¦�´Ê�¦ oµ�®��́º°�
�´Éª�¦µª���́¦¦®��́º°Á�¡µ³�µ��̧É�ÎµÁ�°Á¦ºÉ°�¦µª�°�Á�È��¨»n¤�̧ ÊÄ�Á�º°�
�»̈ µ�¤�¡�«��ŚŝŞř��¹É��n°¤µ¤̧�µ¦¦³�¤�»��nµ�ÁªÈ�Å��r�ª́�¨µ�� �&URZQ�
)RXQGLQJ�� £µ¥Ä�oÂ±�Â�È�� �5HDG7KH2QH3HUFHQW� ��µ¤µ¦�Á�·��
¦ oµ�®��́º°Â���µª¦Å�oÄ�Á�º°�¡§¬£µ�¤�̧�¡�«�������

�ºÉ°�°��5RXQG�7DEOH�%RRNV� Å�oÂ¦���́�µ¨Ä�¤µ�µ��Îµ�µ��¬́�¦·¥r
°µ¦ rÁ�°¦r�̧ÉÁ®¨nµ°«́ª·��´É�¦ª¤��́¦°�Ç� Ã�p³�¨¤�³�o°��»�¤»n�®¤µ¥°¥µ�
¦oµ��ªµ¤Á�nµÁ�̧¥¤Ä®o��́Á�È��»��¨»n¤Ä��́�¤�°�°�́�§¬� Ã�¥¦ª�¦ª¤
Á°µ®�´�º°�̧É ¤̧�´ª¨³�¦®¨´�� �̧É ¤̧Á�º Ê°�µ�·� Â¨³«µ�µ�̧É®¨µ�®¨µ¥�
�µ�®¦µ�°µ�µ��́¦Â¨³Å°¦rÂ¨��r¤µÅªo�oª¥��́��nª¥¨��́�®µ�µ¦�µ�Â�¨��
ª¦¦��¦¦¤�̧É®¨µ�®¨µ¥� �nµ¥�n°�µ¦Á�oµ�¹�� °̧��´Ê�¥´��nª¥Á�ºÉ°¤Ã¥�Ä®o�
Á�È��¨»n¤�̧ Ê¦¼ o¹�Ä�¨o�·���́Ã¨��°�ª¦¦��¦¦¤�nµ��ª́¨³�¦�̧É¨�́¬�³�»�¨·�
Ä�¨oÁ�̧¥���́�ª́�°�¡ª�Á�µ

�́��»��́�5RXQG�7DEOH�%RRNV�Á�È��n°��µ�Ä®o��́Á�̧¥��̧ÉÁ�¥�¼�¤°��oµ¤�
Å�oÂ���¨�µ�� Â¨³Á�È�¡º Ê��̧ÉÁª�µÎµ®¦�́¡n°Â¤n�¼o���¦°��°�Á�È�Ç��
�¨»n¤�̧ ÊÄ®o¤µÂ¨�Á�¨¸É¥��ªµ¤�·�Á®È�Á�̧É¥ª��́®��́º°¦nª¤��́
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Ä�¨°��°�� ¤̧Ä®oÁ¨º°��´Ê�®��́º°Ä®¤n� ®��́º°¤º°°���·�¥µ¦�¤»�£µ¡�
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�̧É®¨µ�®¨µ¥�Á�n���µ¦°�Ã¥�³��µ¦�¼Å¡n¥·��̧ Îµ®¦�́�µªÁ�¥rÂ¨³Á¨Á�̧ Ê¥��
¦ª¤�´Ê�Á�·�Á�È�¦oµ��Îµ�¤�̧ÉÁ�È�¤·�¦�´����oµ¤Á¡«� �°��µ��̧Ê¡�´��µ��
¥´�¥·��̧Ä®o� Îµ�¦¹�¬µÎµ®¦�́�¼o�̧É¥´�´���´�Á¡«£µ¡�°��´ªÁ°�� Â¨³
Â�³�Îµ®��́º°�̧ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°�nª¥Ä®o¦¼ o¹��̧�¹ Ê���

�ªµ¤¡·Á«¬°̧�°¥nµ��°�� &DWHJRU\� LV� %RRNV� �º°�¦·�µ¦°nµ��n°��
�nµ¥�̧®¨�́Á¡ºÉ°�¼o¤̧¦µ¥Å�o�o°¥�Â¨³¥�́¤̧�¦·�µ¦n�®��́º°Ä®o�¹��oµ��oª¥��́¦¥µ��
Â¨³Á�È��°¦r�Îµ®¦�́�¼o�̧É°µ«¥́Ä��¨µÃ�ªrÄ��nª�Â¡¦n¦³�µ��°�Ã�ª·��
�°��µ��̧Ê¥�́�Îµ®�nµ¥®��́º°Â��°°�Å¨�r�®µ�¨¼��oµ�o°��µ¦°³Å¦�̧É�°�Á®�º°
�µ�®��́º°Ä�¦oµ��Èµ¤µ¦�´É��º Ê°Å�oÃ�¥�µ�¦oµ�¥·��̧®µÂ¨³��́n�Ä®o
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¦oµ��̧É¦ª�¦ª¤®��́º°�¦³ª�́·«µ�¦rÂ¨³�µ¦�n°¼o�°����·ªÄ̧�°Á¤¦·�µ�
�̧É¤̧°µ¥»¥µª�µ��̧É»�¤µ�´Ê�Â�n�̧�¡�«����������¨µ¥Á�È�«¼�¥r�¨µ��µ¦Á¦¥̧�¦¼ o�
Á�̧É¥ª��́�¦³ª�́·«µ�¦rÁÁ¨³ª�́��¦¦¤�°����·ª�̧̧É Îµ��́�°̧��´Ê�¥�́¤̧���µ�
Ä��µ¦Á�¨ºÉ°�Å®ªÁ¡ºÉ°·��·¡¨Á¤º°�Ä��µ�³¡º Ê��̧É¡��³Îµ®¦�́��́Á�¨ºÉ°�Å®ª
�̧É¤µ¦ª¤�ª́��́�n°�Â¨³®¨�́�µ¦�¦³�oª���»��¨�̧É¤̧�ºÉ°Á¸¥�Ä��¦³ª�́·«µ�¦r�
�µ¦Á¦¥̧�¦o°�·��·°¥nµ��0DOFROP�;��ÈÁ�È�¨¼��oµ�°�¦oµ��̧ Ê�¦ª¤�´Ê���́Á�̧¥��
�·ª¸°¥nµ�� 7RQL�0RUULVRQ� Â¨³�0D\D�$QJHORX� �nµ�Á�¥Á�È�Á�oµ£µ¡�
Ä��µ¦Áª�µ�̧É¦ oµ��0DUFXV�%RRNV�¤µÂ¨oª�´Ê�· Ê�� Ã�¥�0DUFXV�%RRNV��
¤̧®��́º°�ªnµ�������¦µ¥�µ¦��µ���́Á�̧¥��·ª¸�ºÉ°��́�

�́��»��́¤̧¦ oµ�®��́º°�̧É¤̧Á�oµ�°�Á�È����·ª¸�¦³¤µ������Â®n��¨�¨�
�µ�¥»������̧É¤̧°¥¼n¦µªÇ�����Â®n��°̧��´Ê��µ��µ¦�rÃ�ª·�¥�́� ÎÊµÁ�·¤Ä®oÁ�º°�
�»�¦oµ�°¥¼nÄ�£µª³Á¸É¥��̧É�³�o°��·��ª́¨��0DUFXV�%RRNV�Â¤o�³�nµ�¦o°�
�nµ�®�µª¤µ®¨µ¥¥»�¤¥́� Â�n�ÈÅ¤n¤̧�ªµ¤Á�̧É¥ª�µ�Á¦ºÉ°��µ¦�µ¥®��́º°
°°�Å¨�r����o°�¦oµ�Â�¤Á���Â¨³��́�µ¦°nµ��ª̧�Â��°°�Å¨�r�¦¤̧¤·É��
Ã�¥�ª̧�ºÉ°��́�Á¡ºÉ°Á�È��n°��µ�¦³�¤�»�°̧��µ�®�¹É�
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Ä�¥»��̧É�¼o��Á¦¸¥�¦¼ oª·�̧� Îµ°µ®µ¦�nµ��¨·�ª·�̧Ã°°°�Å¨�r� Â�n� %RQQLH�
6ORWQLFN�&RRNERRNV� ¦ oµ�®��́º°�̧É¦ª�¦ª¤Á�¡µ³�Îµ¦µ°µ®µ¦�¨�́¥�́
°¥¼nÅ�o�oª¥�»�Á�n�� �º°� ¦ª�¦ª¤�Îµ¦µ°µ®µ¦Á�nµ� ¼�¦°µ®µ¦�¦³�Îµ�oµ���
�µ�ÎµÁ�µ¥o°�Å��¹�«�ª¦¦¬�̧É� ��� ¦ª¤�¹�Á�¦ºÉ°�Ä�oÄ��¦ª́�µ�¦oµ�°µ®µ¦
�̧É�·��·��µ¦� Â¨³�µ��· Ê��ÈÁ¨·��¨·�Å�Â¨oª� �ÎµÄ®o�̧É�̧É�¨µ¥Á�È�Â®¨n�¦ª¤�
�Îµ¦µ°µ®µ¦�̧É®¨µ�®¨µ¥Â¨³�̧�̧É»�Ä��·ª¥°¦r��

�»�Á¦·É¤�o��°��%RQQLH�6ORWQLFN�&RRNERRNV�¤µ�µ��µ¦�̧ÉÁ�oµ�°�¦oµ�
Å�o�o�¡��Îµ¦µ°µ®µ¦�̧É�̧¡·¤¡r�´Ê�Â�n�̧�¡�«��������°��»�Â¤n����¦³�´É�¥oµ¥
Á�oµ¤µ°µ«¥́�̧É�·ª¥°¦r��̧É¤̧¦ oµ�®��́º°¤º°°�¤µ�¤µ¥��ÎµÄ®oÁ�°Á¦·É¤�o�®µ�
�Îµ¦µ°µ®µ¦Á�nµÁ¦ºÉ°¥¤µ���¦³�´É�Á�·�¦oµ�®��́º°Ä��̧É»�� Á�n®r�°��Îµ¦µ
°µ®µ¦Á�nµÁ®¨nµ�̧ Ê�È�º°¦n°�¦°¥�µ¦�̧�Á�̧¥�Ä��Îµ¦µ���¨µ¥Á�È�¼�¦¨�́�
Á�¡µ³�´ª� Ã�¥� ���� �°�®�´�º°Ä�¦oµ�Á�È�®�´�º°�̧É�º Ê°�n°¤µ�µ��
Á�oµ�°�Á°�� �ÎµÄ®oÁ�·��µ¦���µÂ¨�Á�¨¸É¥��ªµ¤¦¼ oÁ¦ºÉ°��¦³ª�́·«µ�¦r
°µ®µ¦����%RQQLH�6ORWQLFN�&RRNERRNV���¨µ¥Á�È�Â®¨n�Á¦¥̧�¦¼ oª�́��¦¦¤
°µ®µ¦�̧É Îµ��́�°��·ª¥°¦r�� Â¨³Â�n�°�ªnµ�³´É��º Ê°�Îµ¦µ°µ®µ¦Â���̧Ê�
Å¤nÅ�o�µ�¦oµ�®��́º°°°�Å¨�r°ºÉ�Ç

�ªµ¤�nµ¦�́°̧�°¥nµ��°��%RQQLH�6ORWQLFN�&RRNERRNV��È�º°ª�́�̧�º��̧�
Á�oµ�°�¦oµ��È¤̧°µ®µ¦¡·Á«¬�µ��Îµ¦µ°µ®µ¦Ä�¦oµ�Á·¦ r¢Ä®o¨¼��oµÅ�o�
°nµ�Å��·¤Å�°̧��oª¥�
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Ä�Áª�µ¡·Á«¬Á¦ºÉ°��v6XFFHVV�6WRULHV���¦oµ�Á¤È�Á�·��
�µ��ªµ¤Á�È ��ª́������6RFLDO�0HGLD���0H��0\VHOI�DQG�,w�
�̧É¥µ¤¡µ¦µ�°���»�Â�¤�r � �̧��¦� ª»�·¡·�¥µ¤��¨��
�¼o¦nª¤�n°�´Ê��¨È°�� H[WHHQ�FRP���́ªµ�£µ¡�¦³�°�
��́Á�̧¥����́��́¦µ¥�µ¦ª·�¥»� Â¨³¡·�̧�¦� Å�o¤µ�°�Á¨nµ�
�¦³��µ¦�r�µ¦�Îµ�µ�Ä®o¢́�ªnµ� ®¨´��µ�Á¦¸¥����
ª·«ª�¦¦¤«µ�¦r�°¤¡·ªÁ�°¦r� Å�o� Îµ�µ�Á�̧É¥ª�´�
�°¤¡·ªÁ�°¦r°¥¼n´�¡´�Â¨oª�¹�Å�o�n°�´Ê�ÁªÈ�Å��rÄ®o
�¦·�µ¦�¨È°��H[WHHQ�FRP��µ��´Ê��¹�Á¦·É¤�Îµ�µ�Á�̧¥��
ªµ��Â¨³�µ�¡·�̧�¦�

�»�Â�¤�r �°�°nµ�®��́º°Â¨³���ªµ¤� Á¤ºÉ°�°�
Á�º Ê°®µ�̧É°nµ��È�³�Îµ¤µ�̧�ªµ¤Ä�Â���°��´ªÁ°��
Â¨oªºÉ°µ¦°°�¤µÅ¤nªnµ�³Á�È��µ�Á�̧¥�®¦º°¦µ¥�µ¦
Ã�¦�´«�r� Á¡¦µ³Á�È����°��µ¥�ªµ¤�·�¦oµ�¦¦�r�
Â¨³ºÉ°µ¦�ªµ¤�·�Ä®o��°ºÉ�Å�o°nµ�

µÁ®�»®¨�́�̧É�»�Â�¤�r Å�o¦oµ�ÁªÈ�� H[WHHQ�FRP��
�¹ Ê�¤µÁ¡¦µ³�nª��´Ê�¤̧Â�nÁªÈ��¨È°��̧ÉÅ¤nÅ�oÁ®¤µ³�´��
�ª́Á°���¹��·�ªnµ�nµ�³¤̧��°ºÉ�°̧�¤µ��̧ÉÅ¤n�°�ÁªÈ��¨È°��
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�¼Á¡·É¤Á�·¤�Â��Á¨¥�

�»�ª�́�̧ Ê�n°��µ�°°�Å¨�rÁ�È�Ã°�µÄ®o���̧É�Ä�
�¨·�ºÉ°Á�¥Â¡¦n�ªµ¤�·��°��ª́Á°�Å�o�nµ¥�¹ Ê�� Å¤nªnµ
�³Á�È��µ�Á�̧¥�� ¦µ¥�µ¦��́Á�·��®¦º°¦µ¥�µ¦�nµª�
�nµ�Ç��Ã�¥Å¤n¤̧�¦¦�µ�·�µ¦�Å¤n¤̧Á�oµ�°��µ�̧��Å¤n¤̧
�¼o�ª��»¤Á�º Ê°®µÂ¨³�µ¦�¨·�� �´É�®¤µ¥�ªµ¤ªnµ�
�»�Â�È��̧É�³�ÎµÄ®oºÉ°°°�Å¨�r�¦³��ªµ¤ÎµÁ¦È��
�È�º°�ª́���°��¼o¦ oµ�¦¦�r�µ��· Ê��´Ê��´É�Á°�

�̧��¦�ª»�·¡·�¥µ¤��¨

°̧�Á®�»�¨�º°·É��̧É°¥µ�Á®È��ÈÅ¤n¤̧Ä�¦�Îµ� ·É��̧É°¥µ�
°nµ��ÈÅ¤n¤̧Ä�¦Á�̧¥�� �¹���́·�Ä�¤µÁ�̧¥�Ä�¦¼�Â���̧É�
�ª́Á°��°�� Á�È��µ¦r�¼��̧É³�o°�¤»¤¤°��°�Ã¨�Â¨³
³�o°��µ��µ¦�r�nµ�Ç�Â¨oªºÉ°°°�Å�Ä®o���̧É�Ä�
Å�o°nµ�Ä��H[WHHQ�FRP

�»�Â�¤�r ¤°�ªnµ°·�Á�°¦rÁ�È�Á�È�¡º Ê��̧ÉÁ�·��ªoµ��
Ã�¥�´��´ª�¨µ��· Ê�Å�� Ä�°�̧�®µ��³Á�̧¥�®�´�º°�
®�¹É�Á¨n¤� �o°��nµ��¦¦�µ�·�µ¦Â¨³Îµ�´�¡·¤¡r� Â�n�
�°��̧Ê�oµ°¥µ�Á�̧¥�®�´�º°� �Èµ¤µ¦�Ã¡�r¨��
Á¢��»p�®¦º°ÁªÈ�Å��rÅ�oÁ¨¥����ªµ¤�°��»�°µ��³¤̧�
��°nµ�®¦º°Å¤n¤̧� °µ��³¤̧���°�®¦º°Å¤n�°�� Â�n�
�n°��µ�°°�Å¨�r�È�º°Ã°�µ�̧É�»����³Å�oÁ�¥Â¡¦n�
�ªµ¤�·��°��ª́Á°�

v¡¥µ¥µ¤®µ�n°��µ��µ¦ºÉ°µ¦®¨µ¥Ç� Â���
Á¡¦µ³¥»��̧Ê�ªµ¤µ¤µ¦��°���Å¤nÄ�nÂ�n¡¼�®¦º°
Á�¥̧�Å�o�Â�n�¹Ê�°¥¼n�́�ªnµ�&RQWHQW��¸É�³ºÉ°°°�Å��́Ê��

°¥¼nÄ��n°��µ�Ä�Â¨³Á®¤µ³¤Â�nÅ®�w

Ä�Á¤ºÉ°ª´��̧ Ê� �»����̧É�o°��µ¦¡º Ê��̧É¤̧Ã°�µÁ�nµ�´�� ·É� Îµ�´��̧É�³�ÎµÄ®oµ¦�µ��¼on�Å��¹��¼o¦ ´�Å�o�È�º°�
�ªµ¤¦oµ�¦¦�rÄ��µ¦Á¨º°�Ä�oºÉ°��¹É�Á�È�Á¦ºÉ°��̧É��́ºÉ°µ¦¥�́�o°�Á¦¥̧�¦¼ oÂ¨³�µ¤Ä®o��́Á��Ã�Ã¨¥̧Ä®¤nÇ��̧É¡�́�µ
Å�Å�¨�»�ª·�µ�̧
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Á�Á�°¦rÂ¨��r� Â¨³Á��� Á¡¦µ³¤̧«·¨�·�¦³��́Ã¨�Ä��oµ��·�¦�¦¦¤��¦³�·¤µ�¦¦¤����¦¸� ¦ª¤�¹�¤̧¡·¡·�£�́�r
«·¨�³¦³��́Ã¨��´Ê�°¥¼n¤µ�¤µ¥� Â�n�´Ê�®¤��̧ÊÁ�È�Á¡̧¥�nª�®�¹É��̧É³�o°�Ä®oÁ®È��¹�ª·�̧�̧ª·�Â¨³«·¨�ª�́��¦¦¤�
�°��µª¥»Ã¦��Á¡¦µ³¥�́¤̧�¦³Á�«°ºÉ�Ç�Ä��ª̧��̧Ê�̧É¤̧�¦³ª�́·«µ�¦r«·̈ �³¤µ°¥nµ�¥µª�µ��¦oµ��ºÉ°Á¥̧��Â¨³¤¼̈ �nµ�
�µ�Á«¦¬��·�°¥nµ�¤®µ«µ¨Ä®o�´��¦³Á�«� ���¨µ¥Á�È��o�Â��Ä��µ¦��·ª´�·«·¨�ª´���¦¦¤Ä®o�»����
�µ��´ÉªÃ¨�µ¤µ¦�Á�oµ¤µ¤̧nª�¦nª¤Å�o

Á�µ³Á¨È�Ç��̧É°¥¼n�µ��³ª�́���°�®£µ¡¥»Ã¦��¤̧�¦³�µ�¦Á¡̧¥�����¨oµ�����̧É¤̧�ºÉ°ªnµÅ°¦rÂ¨��r��¹É�¤̧Á¤º°�®¨ª�
°¥nµ���́¨·���¼���́Ä®o�·�����°�́��́Â¦�Ä��µ�³�vÁ¤º°�Îµ��́�°�Ã¨�w��¤µ�´Ê�Â�n�̧�¡�«�������Á¤º°�®¨ª�Â®n��̧ Ê�
¤̧�¦³ª�́·«µ�¦r¤µ¥µª�µ��´Ê�Â�nÁ¦·É¤�n°�´Ê�Ä�«�ª¦¦¬�̧É� �� ���́��»��́��́¨·�Á�È�«¼�¥r�¨µ��´Ê��oµ��µ¦«¹�¬µ�
�µ¦���¦°��«·¨�ª�́��¦¦¤�Â¨³Á«¦¬��·�� �¹É�®�¹É�Ä�¢́�Á¢º °�Îµ��́�̧É��́Á�¨ºÉ°�Ä®o��́¨·��¨µ¥Á�È�Á¤º°�®¨ª��
¦³��́Ã¨�Å�o�È�º°ª¦¦��¦¦¤
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�µªÅ°¦·�� Ã�¥Á�º Ê°®µ¡¼��¹�Á¦ºÉ°�¦µªÄ��̧ª·��°��ª́¨³�¦¤¤�·�
°¥nµ�� /HRSROG� %ORRP� ®¦º°¤·Á�°¦r�¨¼¤� �̧ÉÁ�·��¹ Ê�Ä�ª´��̧É��
���¤·�»�µ¥��¡�«�� ������´Ê�Â�nÂ��Ã¤�Á�oµ��¦» n�Á�oµ�°�°̧�ª�́�
Ã�¥Ä�ª�́�´Ê�Á�µÅ�oÁ�·��µ�Å�Ä�®¨µ¥�µ��̧É� Á¡ºÉ°¡��³�¼o��
Â¨³�Îµ�·��¦¦¤�nµ�Ç� Á¦¸¥�ªnµÁ�È��ª�·¥µ¥�̧É�°�Á¨nµÁ¦ºÉ°�¦µª
°�́Â��³�¦¦¤�µ�°�¤�»¬¥r� Â�n�µ¦Á¨nµÁ¦ºÉ°��°�®��́º°Á¨n¤�̧ Ê�
�È� ÎµÄ®o��́°nµ�®¨�Ä®¨Ä��¨�µ�Á�̧¥��°��-DPHV�-R\FH���¤̧�
Á®¨nµÂ¢�®��́º°�®¦º°�̧ÉÁ¦¥̧�ªnµ�-R\FHDQV�¤µ�¤µ¥�̧É�¦³��́Ä���
Ä�®�´�º°Á¨n¤�̧ Ê��¥�Ä®oÁ�È�°̧�®�¹É��µ�ª¦¦��¦¦¤�· Ê�Á°�
�°�Ã¨�� Â¨³�ÎµÄ®oÁ�·��µ¦Á�¨·¤�¨°�Ã�¥Ä�o�ºÉ°Á�«�µ¨ªnµ��
%ORRPVGD\� �µ¤�ºÉ°�°��´ª¨³�¦Á°��°�®�´�º°� �¹É��¼o���
�³Â�n��ª́Å�¨r¥o°�¥»��µ¤�ª́¨³�¦� Â¨³�Îµ�·��¦¦¤�µ¤¦°¥
¤·Á�°¦r�¨¼¤� ¦ª¤Å��¹��µ¦¨· Ê¤¦�µ�·�°�Á¤�¼�̧É¤·Á�°¦r�¨¼¤�
�·�Ä�Â�n̈ ³¤º Ê°�oª¥
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-R\FHDQV� �´Ê�¤̧°¥¼n�´ÉªÃ¨�� Á�«�µ¨� %ORRPVGD\�
Á¨¥��́�¹ Ê�¡¦o°¤��́�»�ª�́�̧É� ��� ¤·�»�µ¥��°��»��̧�
Ä�®¨µ¥Ç��¦³Á�«�´Ê�°´��§¬�°Á¤¦·�µ�°°Á�¦Á¨¥̧�
�·ª�̧Â¨��r�Â��µ�µ�°·�µ¨¸� ¦´É�Á«�µ�µ¦�¦�́Á����
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�µ��̧É�nµ�Ç�Ä�Á¤º°���́¨·��¨µ¥Á�È��
Â¨��r¤µ¦r�Îµ��́�̧É�»����o°�Å��Á�n��
��́�°��'DY\�%\UQH��®°�°¥�-DPHV�
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¨³�¦Å�¥�¼¤¤µ��̧É»�� Ä�¦°�®¨µ¥�̧�̧É�nµ�¤µ� Ã�¥
Á�¡µ³¨³�¦Á¦ºÉ°��»¡Á¡´��·ªµ�´Ê�´É�³Á�º°�Å��
�´Éª�¦³Á�«� Â�n�°�ªnµÄ��µ��¦�µ¤µ¦�¦oµ�¦µ¥Å�o�
Â¨³�ÎµÅ¦Ä®o��́�¼o��́¨³�¦� ¦ª¤�¹�Á®¨nµ��́Â��Ä�Á¦ºÉ°��
Å�oÂ¨oª�Ä��µ�°o°¤¡¨�́°°Á�oµ¥�́�nª¥��́Á� º̈É°�Á«¦¬��·��
�´Ê�Ä�¦³��́�¦³Á�«�Â¨³¦³��́�»¤��Å�o°¥nµ�¤®µ«µ¨

�'6���6'�Ė�6%'1&B%Ē/e8��6'4A��
®µ��µª��́¨·��´Ê�Á¡¨·�Á¡¨·�Å���́�µ¦Á�¨·¤�¨°�Ä�ª�́�%ORRPVGD\�

Â¨³�µ¦Â�n��ª́�oª¥�°�¼¤¥o°�¥»��¦³®�¹É�Ä�®��́º°�ª�·¥µ¥�8O\VVHV�
�¦³Â¡¨�́°°Á�oµ�µ�¨³�¦Á¦ºÉ°��»¡Á¡�́�·ªµ�ÈÅ¤n�nµ��´�� �µ��̧É�
�n°�Á�̧É¥ªÄ���́®ª�́¨¡�»¦�̧Â¨³¡¦³��¦«¦°̧¥»�¥µ�°¥nµ�ª�́Å�¥ª�́�µ¦µ¤
ª�́¡»�Å�«ª¦¦¥r��¨µ��¦»�«¦�̧�È�¨µ¥Á�È��»�Á�È�°·�¥°��·¥¤�̧É�»���¤µ�
�µ¤¦°¥Â¤n®�·��µ¦³Á����¹É��°��µ��»¦�·��µ¦�n°�Á�̧É¥ªÂ¨³¦oµ�°µ®µ¦��
�³¦oµ�¦µ¥Å�oÄ®o��́��́®ª�́Â¨oª��È¥�́Á�·��»¦�·�¦ oµ�Á�nµ�»�Å�¥�¦·Áª�¦°�Ç�
Ã�¦µ��µ�Îµ��́�°���́®ª�́�oª¥� n��¨Ä®oÁ«¦¬��·��µ¦�n°�Á�̧É¥ª�
Ä��´�®ª�́�´Ê��¹���́¤µ�� Â¨³�¹�Â¤o�¦³Â�°�¨³�¦�³Á¦·É¤�µ¨�� Â�n�
�ªµ¤�·¥¤�°���́�n°�Á�̧É¥ª�È¥�́��¤µ�̧É�̧É��́°¥nµ��n°Á�ºÉ°�� ª�́�¦¦¤�µ�
¤̧��¤µÁ�̧É¥ª�̧É°¥»�¥µ�¦³¤µ�� ŝ�ŘŘŘ� ��� Â¨³»��́�µ®r¤̧¤µ��¹��
Śŝ�ŘŘŘ����Â¨³°¥»�¥µÄ�ª�́�̧ Ê¥�́��¤̧�µ¦�¥µ¥�»¦�·�Ã¦�Â¦¤�Â¨³�µÁ¢n �
Á¡·É¤�¹ Ê�°̧�¤µ�¤µ¥��ÎµÄ®o¦µ��µ�̧Á�nµ�̧É¤̧°µ¥»¤µ�µ��ªnµ�Ŝřş��̧�Å�o�¨�́¤µ�
¤̧�̧ª·��̧ªµ°̧��¦´Ê�

�µ¦n��n°ª�́��¦¦¤�nµ��·¥µ¥Á¦ºÉ°���́�¨µ¥Á�È�Á�¦ºÉ°�¤º°Îµ��́�̧É�nª¥n�Á¦·¤Ä®o�¼o�����Îµ�
¤µ��¹ Ê��Â¤o�¦³Â�°�¨³�¦Â¨³�·¥µ¥Å�¥°µ��³¥�́Å¤nÅ�o¦�́�µ¦Á�ºÉ°¤�n°�µ��¼o��Ä�¦³��́�µ�µ�µ�·
¤µ��´�� Â�n�¦µ���µ¦�r�°��»¡Á¡´��·ªµµ¤µ¦�Á�µ³�¨µ�Ä®�n°¥nµ��̧�Â¨³±n°���Å�o��
°¥nµ�Å¦�È�̧�³�Îµ°¥nµ�Å¦Ä®o���¼̈ ³�¦Â¨³��°nµ��·¥µ¥Á�oµ�¹�Å�o� Â���̧É�¼o��Ä�Á¤º°���́¨·�Â¨³�
�µª¥»Ã¦�°̧�®¨µ¥�¦³Á�«°¥µ��̧É�³¤̧nª�¦nª¤��́°¥nµ��n°Á�ºÉ°�Á®¤º°�Ä�Á�«�µ¨�%ORRPVGD\��
�̧É�nµ�®µ��º°·É��̧É�o°��·��n°� Á¡¦µ³�ªµ¤�¦·�Â¨oª�¨�µ��·¥µ¥Â¨³��́Á�̧¥��°�Å�¥�̧É¤̧�ºÉ°Á¸¥��
�ÈÅ�o¦�́�ªµ¤�·¥¤�µ���́°nµ�Â¨³���̧É�°��¼®��́��¼̈ ³�¦��́Å¤n�o°¥��¹É��È¤̧°̧�®¨µ¥Á¦ºÉ°��̧Éµ¤µ¦�
¡�́�µÁ¤º°�Ä®o�¨µ¥Á�È�Â®¨n��n°�Á�̧É¥ªÁ�·�ª�́��¦¦¤�̧É�¨¤�¨º���́¦¼�Â���µ¦Ä�o�̧ª·�
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�ªµ¤�´��°�¨³�¦Á¦ºÉ°��̧ ÊÅ¤nÅ�o
Á¡̧¥�Â�n�¦³�µ�Á¦��· Ê�¼�»�Å�o�Â�n¥�́�
�ÎµÄ®oª��µ¦®�´�º°�¨´�¤µ�¹��´�
��Á¦¥̧�ªnµÁ�È��»¡Á¡�́�·ªµ¢̧Áª°¦r
�¹É��ÎµÄ®o®��́º°Â�ª�¦³ª�́·«µ�¦r
�µ¥�̧Á�È�Á��ÎÊµÁ��nµ�¦ª¤�¹��¨�µ�
Á�̧¥�°ºÉ�Ç� �°�� �¦°¤Â¡��� Á�oµ�°�
���¦³¡�́�r�»¡Á¡�́�·ªµ�È�¼�¡¼�
�¹�¤µ��¹ Ê��oª¥



"5��6A%;1�
�ē+&+''��''%E�&

D DECODE12

A�9&�D/%Ē����6%�9+æ��N6�6��5�A�ç&�
Ý'�	Ė�+�-Ė.+''	Ė�AA)4�1$8�6�8�A"�')9)6

°̧��́��´¥�̧É ¤̧°·��·¡¨�n°�µ¦�ÎµÄ®oÁ �̧¥�Ä®¤n¤̧�
£µ¡¨�́¬�r�̧ÉÂ���nµ��µ��µ¦¡�́�µ�µ¦�n°�Á�̧É¥ªÁ�·��
ª´���¦¦¤�̧É°ºÉ�� Á¡¦µ³Á�È�Á¤º°��°�«·¨�· ��ºÉ°�´��
¤µ�¤µ¥� ¦ª¤�¹�¡�µ°·��¦¸¥rÂ®n�ª�°´�¬¦°¥nµ��

¦��r� ª�¬rª¦¦�r� «·¨�·�Â®n��µ�·µ�µª¦¦�«·¨�r � �¹É��
Ä�o�̧ª·��nª�»��oµ¥Á¡ºÉ°Á�̧¥�®��́º°�Â¨³¦oµ��oµ�ª��
�¼�°·��̧ÉÁ�̧¥�Ä®¤n����¨µ¥Á�È�°̧�®�¹É��µ��̧É�°�Á®¨nµ
��́°nµ��̧É�ºÉ��¤�¨�µ��°�Á�µÂª³Áª̧¥�¤µÁ¥̧É¥¤Á¥º°�

nª���¦» n�Ä®¤n�È°µ��³Á¨º°��µ¤�̧ª·��´�«¹�¬µ��
Â��Á�̧¥ª��́Å�n¥o°¥Â¨³�µ�µ��µÄ�®��́Á¦ºÉ°�Á¡ºÉ°��·��
Á¤ºÉ°�̧� ¡�«�� ����� �¹É��°�Á°µ¤µ�µ�®�´�º°� ��¨n°�
Å�¦¬�̧¥rÂ�����°��°£·�µ�·�Á¡�¦¨¸̈ µ�Ã�¥Á�È��µ¦¡¼��¹��
�̧ª·�Ä�¦´Êª¤®µª·�¥µ¨¥́�°��´�«¹�¬µ��³ª·�·�¦«·¨�r
Å�oÁ®È�£µ¡�¦³Á¡�̧Â¨³�µ¦�Îµ�·��¦¦¤�nµ�Ç� �µ¤
�µ��̧É¦°�Ç� Á¤º°�Á�̧¥�Ä®¤n� Á�n�� ³¡µ��´ªÁ®¨È���
°nµ�Â�oª� �µ�̧¦�Å¢Á�̧¥�Ä®¤n� Á¦¸¥�Å�oªnµ�µ�ª´��´Ê��
��ª�́�̧ ÊÁ�̧¥�Ä®¤n�º°Á¤º°�«·̈ �·��°�Å�¥Å�Â¨oª�ÈªnµÅ�o

'4&1�����6%'1&�ē6�A�8�.<��'$=Ē�
¤̧�µ¦�n°�Á�̧É¥ª�µ¤¦°¥¤®µ�ª̧�̧É¤̧�ºÉ°Á¸¥��°�Å�¥

Â¨³�°�Ã¨���̧É�̧É¤̧�µ��̧É�nµ�Ä�¤µ�¤µ¥��̧É� ÎµÄ®o�»����
Å�o¥o°��¨�́Å��¹��¹�Á¤ºÉ°�¦´Ê�Å�o°nµ��µ�ª¦¦��¦¦¤�°��
»��¦£¼n�oª¥� Á�n�� �°�»µª¦¸¥r»��¦£¼n�� �¦³�·¤µ�¦¦¤�
�µ��ª́¨³�¦Ä�ª¦¦��¦¦¤Á¦ºÉ°�¡¦³°£¥́¤�̧�̧É�´Ê�°¥¼n�̧É
®µ��¦µ¥Â�oª�Á�µ³Á¤È����́®ª�́¦³¥°��®¦º°Á�µ³Â�oª
¡·�µ¦�µ¤®��́º°Á¦ºÉ°�¡¦³°£¥́¤�̧

�'4+�	9'ç�5��Ė����6%'1&�'æ,�6
¤̧�µ¦¡´��µ�µ��̧É�n°�Á�̧É¥ªÂ¨³ª´���¦¦¤�

�µ�°µ�µ«�µ¤¦°¥�¼o�̧¥»�Á�nµ�µ��ª�·¥µ¥Á¦ºÉ°��¦·«�µ
�¹É�¤̧�µ��̧É�̧É�nµ�Ä�°¥nµ��³Á¨®´ª®·�� �µ�̧¦�Å¢
®ª́®·��Â¨³�·��¦¦¤�µ¦�̧É¤oµ¦·¤�µ¥®µ�®ª́®·�

SCAN QR CODE
ğāĚħĐĆĔýĂŌè�#WFKQ�6GZV
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�µ��´ª°´�¬¦Ä�®�´�º°�̧É¦ o°¥Á¦¸¥�Á¦ºÉ°�¦µª�
Å¤n�̧É®�oµ� Â�n�¨´�¤̧°·��·¡¨�n°�µ¦¡´��µ�¼o��
Ä�®¨µ�®¨µ¥�oµ�� �oª¥�µ¦¦oµ��·��¦¦¤�µ�
ª´���¦¦¤Îµ®¦´�Ä�Á¤º°�Å�¥�¦·�Ç� �È�»��·�
�¹ Ê�¤µ�oµ�Â¨oª� Â¨³¤̧Â�ªÃ�o¤�̧Éµ¤µ¦��ÎµÄ®o
Á�·�Â�ª�µ��µ¦�n°�Á�̧É¥ª�̧ÉÁ�È�Á�¦��rÁ®¤º°��
Á�«�µ¨�%ORRPVGD\� Å�oÁ�n���́� Â�n�ªµ¤�¦·���́
Â¨³�¦³�ª��µ¦�̧É�³�Îµ°¥nµ��n°Á�ºÉ°��³Á�·��¹ Ê�
Å�o®¦º°Å¤n°µ��³�o°��Îµ¤µ«¹�¬µÂ¨³ªµ�Â���n°�
Á¡¦µ³�oµ�ÎµÅ�oÁ�ºÉ°ªnµÁ«¦¬��·�Â¨³�µ¦�n°�Á�̧É¥ª
�°�Å�¥�´Ê��³Á�·�Ã�°¥nµ�¥´É�¥º�¤µ��¹ Ê��oª¥

.�=)� �� B�4'1&��8��5��6'çA)Ē%B'��1��
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�»��¨µ��³Á¨�̧É�nµ�¨ª́Â¨³¨¹�¨�́���°»�¥µ�Â®n��µ�·�
Á�µ³�³¦» Á�µ� �µ��̧É� Îµ�»�Á®¨nµ�´�Ã�¬�µ¦Á¤º°���
�¹É�®�¹É�Ä��´Ê�¤̧��́Á�̧¥��́��µ��°¥nµ��°�Á«¦¬��»�¦�
��́Ã�¬�µ��µ¦Á¤º°�� �o°�Ä�o�̧ª·�°¥¼nÄ��»��¨µ��³Á¨�
°´��µ¤´�� �ÎµÄ®oÅ�oÁ�̧¥��·��´��µ¦¸� �¹É��¨µ¥Á�È �
¡��µ�»�¦¤Á¨n¤Â¦��°�Å�¥�oª¥� �́��»�´��¨µ¥Á�È��
Â®¨n��n°�Á�̧É¥ªÁ�·��¦³ª´�·«µ�¦r�̧É Îµ�´��°�Å�¥�
Â¨³Á�È�ª¦¦�r�°��´��n°�Á�̧É¥ª�̧É°¥µ�Å�´¤�´�
�´��¦¦¥µ�µ«�ªµ¤�Ä�°��o°�¢oµÂ¨³�ÎÊµ�³Á¨
�¹É��oµÁ�̧¥��´��̧ÉÁ�̧É¥ª¥°��·¥¤°¥nµ�Á�µ³°´̈ �µ�¦µ���
�»��¨µ��³Á¨��°nµª�µ�¢¦µ��·Ã�� ®¦�́°Á¤¦·�µ
�È�º°ªnµÁ�µ³�³¦»Á�µ�°�Å�¥�´Ê�¤̧�ªµ¤ª¥�µ¤� Â¨³
�ªµ¤¤�¼¦�r�°��¦¦¤�µ�·�̧É�nµÅ�Á¥º°�Å¤nÂ¡o��́

"5��6���&ē1�'1&�9+æ��6+A/%;1��
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°̧�®�¹É����¦³¡�́�r°¥nµ����³¨»¥Á®¤º°�Â¦n���°��°µ�·��r�
�́��¡¦¦�r��¹É��¼�Á°µ¤µ�ÎµÁ�È�£µ¡¥��¦r�ºÉ°� �¤®µu¨¥́
Á®¤º°�Â¦n��Á¤ºÉ°�̧�¡�«��ŚŝŜŠ�Ã�¥Á�º Ê°®µ¥�́¤̧�µ¦�°�Á¨nµ�
ª·�̧�̧ª·��°��µªÁ®¤º°�Ä�¡´��µ�nµ��´�«¹�¬µ�¹É�Á�È��
��¦» n�Ä®¤n� Á¦ºÉ°��̧ Ê� ÎµÄ®o¡�́�µÁ�È��̧É¦¼ o��́¤µ��¹ Ê�� ��Á�·��
�µ¦�n°�Á�̧É¥ªÁ�·�ª´���¦¦¤�°��µªÁ®¤º°�¡´��µ�
Ä�¥»�®¨�́��¦µ¤Ã¨��¦´Ê��̧É� �� Â¨³Á®¤º°�Â¦nÁ�nµÂ�n
�°��¦³�¼̈ �»�¼�Å�o�¨µ¥Á�È��̧É�Ä��°���́�n°�Á�̧É¥ª�
°̧��oª¥
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¦oµ�®��́º°�́�µ�·�̧É�»n �
�̧É¤̧µ�µ�ªnµ� ��� µ�µ
Ä��̧É�»n ��Â¨³¤µ��ªnµ����
µ�µ�´É ªÃ¨�� Ã�¥µ�µ
Â¦��n°�´Ê��¹ Ê�Ä�±µ¦µ�¼�»�
Ã�Á�̧¥ª

Á�oµ�°��¨�µ�®�´�º°�
�µ¥�̧°¥nµ��+DUU\�3RWWHU�
Á�°Á¦·É¤Á�È��´�°nµ��´Ê�Â�n�
ª¥́Á¥µªr

Á�oµ�µ¥�o°¥� Ã�¥��́Á�̧¥�
�µª ¦´É�Á«�$QWRQLR� GH�
6DLQW�y�([XSHU\�®��́º°
�̧É¦ oµ�Â¦��´��µ¨Ä�Ä®o
�¼o��¤µ�¤µ¥�´ÉªÃ¨�

Á¡¦µ³�µ¦�¨¼� ́��µ¦°nµ��º°�µ¦�·�°µª»�Ä®o�¦³�µ����¹�Å¤nÂ�¨�Ä��̧É�¦³Á�«�nµ�Ç� Á¦n���́�»�Ä®o��Ä��µ�·�
¦�́�µ¦°nµ��´Ê�Â�nª¥́Á¥µªr�Á¡¦µ³�·¥́¦�́�µ¦°nµ��Å¤nÄ�n¡�́�»�¦¦¤®¦º°¡¦ª¦¦�rÂ�nÁ�·��µ��µ¦�¨¼� ́��´É�Á°�

ª¦¦��¦¦¤� Ã�¥� 5RDOG��
'DKO��̧É� ÎµÄ®oÁ�È�Ç�Å�o¦¼ o��́�
�µ¥®�»n¤�ºÉ°�:LOO\�:RQND�
Â¨³�¨µ¥¤µÁ�È�£µ¡¥��¦r
�̧É®¨µ¥���ºÉ��°�

�´ � �´Ê � �¹ Ê� Á ¡ºÉ ° Ä ®o � µ ª
·��Ã�¦r¦ª¤�´ª�´�Â¨�
Á�¨¸É¥�®�´�º°�̧É°nµ�Â¨oª�
¡¦o°¤��́¦nª¤�ºÉ¤Á�¦ºÉ°��ºÉ¤
�nµ�Ç�¦nª¤��́¦³®ªnµ�°nµ�
®��́º°

®�´�º ° �̧É  ¦ oµ ��¹ Ê� Ã�¥
Ã�¦Â�¦¤�°¤¡·ªÁ�°¦r�
Á�È�Á°�µ¦�̧Éµ¤µ¦�°nµ�
Å�o�nµ��°¤¡·ªÁ�°¦r®¦º°
°»��¦�r°·Á¨È��¦°�·�r

ª�́¦�¦�́�µ�µ¦¤·�µ¼�¦�
®�´�º°Á¨n¤Â¦��°�Ã¨�
�̧É ¤̧ � µ ¦ �̧ ¡· ¤ ¡r ¨ � � �
�¦³�µ¬�oª¥Â¤n¡· ¤¡r
�¨È°�Å¤o�Ä��̧�¡�«�������
Á¡ºÉ°Á�¥Â�n«µ�µ

�¢�¡�£�¡��������������

J. K. ROWLING KINOKUNIYA SHOTEN LITTLE PRINCE

BOOK AND BEER
CHARLIE AND THE 
CHOCOLATE FACTORY

E-BOOK

DIAMOND SUTRA

FINLAND HOLY BIBLE

INFORMATION 
LITERACY

GREEN LIBRARY

AESTHETICELL 
ASSOCIATION

��́�´Ê��¹ Ê�Ã�¥��́«¹�¬µÄ�
Å�o®ª´��̧É°¥µ�°°�Â��
®�´�º°Á¦¸¥�Ä®o¤̧¦¼�Á¨n¤
ª¥�µ¤ � �¹ ��¼� Ä� Ä®o
Á¥µª��

®o° �  ¤» � Á�È� ¤· � ¦ �´ ��
·É �Âª�¨o°¤� ¨��µ¦Ä�o
¡¨´� �µ�Ä��´ª°µ�µ¦
� µ ¦°°�Â����Â�n �
°��¨o°��´�¦³���·Áª«
�¦¦¤�µ�·�

�¦³Á�«�̧Én�Á¦·¤�µ¦°nµ�
¨Îµ��́�o�Ç� �°�Ã¨�� �µ¥
®�´�º°Å�o¤µ��ªnµ� ���
¨oµ�Á¨n¤�n°�̧�®o°�¤»�Ä�
�¦³Á�«Á�oµ¢¦�̧´Ê�®¤�

ª·�µ�̧Éªnµ�oª¥�µ¦Á¦¸¥�¦¼ o
µ¦�Á�«� Á�oµÄ��oµ��
£µ¬µÄ�¦³��́�̧ÉÁ®¤µ³¤�
��́�µ¦ºÉ°µ¦�Á¡ºÉ°Ä®o�Îµ�µ��
Å�o¤�¼¦�rÄ�¦³��́�́�¤
�nµ�Ç

®�´�º°¡¦³�´¤£̧¦ r�¦¦�»
¡¦³ªµ�µ�°�¡¦³Á�È�Á�oµ�
�º°Á�È�®��́º°�µ¥�̧�̧É»�
�°�Ã¨�Á¨n¤®�¹É��¤̧¥°��µ¥�
Å¤n� ÎÉµ�ªnµ� ���� ¨oµ�Á¨n¤
�n°�̧
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เทคนิคกำรอ่ำนท่ีคิดค้น
โดย Francesco Cirillo ชำว
อิตำเลียน โดยแบ่งเวลำ
ออกเป็นช่วงละ 25 นำที 
เพ่ือไม่ใหส้มองเหน่ือยลำ้ 
เกินไป

เทคนิคกำรตลำดดำ้นกำร
อ่ำนทัง้แบบออฟไลนแ์ละ
ออนไลน์ เ พ่ือให้สังคม 
ห้องสมุด  รวมถึ ง ร ้ำน
หนังสือต่ำงๆ อยู่รอดใน
ยคุดจิิทลั

แอปพลเิคชนัท่ีชวนผูค้นมำ
เป็นจิตอำสำอ่ำนหนังสือ 
ใหค้นตำบอดฟัง

หนังสือปกแดง วำงขำย
มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 
โดยประชำชนจีนจะตอ้ง
มีคนละ 1 เล่ม เพ่ือปรบั
ทัศนคติให้ไปในทิศทำง
เดียวกนั

เครื่องถ่ำยเอกสำรเป็น 
ตวัชว่ยสง่เสรมิกำรอำ่นใน
ยุคท่ีหนังสือมีรำคำแพง
เพ่ือกระจำยเขำ้สู่กลุ่มคน
ทกุชนชัน้

วนัหนงัสอืและลขิสทิธ์ิโลก
ตรงกบัวนัท่ี 23 เมษำยน
ของทกุปี ซึง่เกิดขึน้ครัง้แรก 
ในปี พ.ศ. 2538 ก่อตัง้ขึน้
โดยองคก์ำรยเูนสโก

โครงกำรเว็บไซต์แหล่ง
รวมหนงัสือและบทควำม
มำกกว่ำ 86 ลำ้นชิน้ ท่ี
สำมำรถเขำ้ไปดำวนโ์หลด
มำอำ่นกนัได้

ร ้ำ น ห นั ง สื อ เ ก่ ำ แ ก่ ใ น
โตเ กียว ท่ี มีกำรตั้งแผง
หนังสือออกมำดำ้นนอก
รำ้น ดึงดูดใหผู้ค้นท่ีเดิน
ผ่ำนไปมำรูส้ึกใกลชิ้ดกับ
หนงัสือ

หอ้งสมุดริมแม่น�ำ้ในโอซำกำ้ท่ี
สรำ้งขึน้เพ่ือขดัเกลำกำรรบัรูแ้ละ 
ปลกูฝังนิสยัรกักำรอ่ำนใหเ้ด็กๆ 
ในญ่ีปุ่ น

บรรณำรกัษช์ำวอเมรกินั ผูค้ดิคน้
ระบบกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ
แบบทศนิยม หนึง่ในผูร้เิริม่ก่อตัง้
สมำคมหอ้งสมดุอเมรกินั

MELVIL DEWEY NAKANOSHIMA CHILDREN'S 
BOOK FOREST

Z-LIBYAGUCHI SHOTENXEROGRAHY
WORLD BOOK AND 
COPYRIGHT DAY

OMNICHANNEL
QUOTATIONS FROM THE  
WORK OF MAO TSE TUNG READ FOR THE BLIND

POMODORO 
TECHNIQUE

SUSTAIN SILENT 
READING UTOPIA VOCABULARYTALE OF GENJI

หลกัสตูรในกำรเรียนของ
สหรัฐอเมริกำ ท่ีได้แบ่ง 
คำบเรยีนใหน้กัเรยีนเลือก
อ่ำนหนัง สือ ท่ีชอบโดย 
ไม่จ �ำเป็นตอ้งเป็นหนงัสือ
เรยีนเทำ่นัน้

ค �ำ ศัพ ท์ ท่ี ย่ิ ง อ่ ำ น ม ำ ก
เท่ำใด ย่ิงช่วยสรำ้งคลัง
ค�ำศัพท์ให้สมองมำกขึน้
เรือ่ยๆ 

หนังสือเล่มส�ำคัญของ 
Sir Thomas More กับ
ใจควำมท่ีดึงดูดนักอ่ำน 
ทั่วโลกใหช้วนตั้งค �ำถำม
ตำม

นวนิยำยเล่มแรกของโลก
ประพันธ์โดย มูรำซำกิ  
ชิกิบ ุในตน้ศตวรรษท่ี 11



ในสมยัก่อนกำรจบัจองครอบครอง “หนงัสือ” สกัเล่ม ถือเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงระดบัฐำนะและ 
ยศถำบรรดำศักดิ์ได้เป็นอย่ำงดี เพรำะหนังสือแต่ละเล่มต้องเขียนด้วยมือจึงเป็นสิ่งของล�ำ้ค่ำ 
หำยำกจดัอยูใ่นกลุม่หรูหรำ ฟุ่ มเฟือย กำรกระจำยควำมรูจ้งึเป็นเรือ่งท่ีไมง่ำ่ยนกั ผูค้นเริม่ใชก้ระดำษรำว 
2,000 ปีก่อน โดยรำ้นหนงัสือแหง่แรกๆ คำดวำ่เกิดขึน้ในดนิแดนยโุรป จนในศตวรรษท่ี 19 นบัวำ่เป็น
จดุรุง่โรจนข์องกระดำษเม่ือมีกำรประดษิฐ์เครือ่งผลติกระดำษแทนกำรผลติดว้ยมือ และกำรผลติหนงัสอื
จำกโรงพิมพก็์มีควำมนิยมเพ่ิมมำกขึน้เรือ่ยๆ จำกหนงัสอืท่ีใชก้ำรจดกำรเขียนมว้นในกระดำษเป็นแผน่ๆ 
สู่กำรเย็บเล่ม มำเป็นกำรพิมพด์ว้ยแม่พิมพจ์ำกธรรมชำติ สู่โลกแห่งอุตสำหกรรมหนังสือและกำร 
กระจำยตวัไปอยูบ่นชัน้ในรำ้นหนงัสือทั่วทกุมมุโลก

เส้นทางการเดินทางของหนังสือที่ท�าหน้าที ่
กระจายความ็รู้น้ัน หากจะเทยีบก็คงไม่็ต่างจากการ
ล�าเลียงสินค้าส�าคัญจากเม็ืองท่าขนาดใหญ่ทีเ่ป็น
ศูนยก์ลาง กระจายตวัไปตาม็หวัเมื็องตา่ง  ๆและแจกจา่ย
กระจายความ็รู้สู่ชุม็ชนทอ้งถิน่ เพือ่การเข้าถงึความ็รู้ 
อย่างทั่วถงึ

เส้นทางประวัติศาสตร์
ของร้านหนังสือ

ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
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ต่อม็าในช่วงปี พ.ศ. 1993 ณ เมื็องไม็นซ ์
โยฮัน กูเทนแบร์ก (Johannes Gutenberg) 
พิมพ์คัมภีร ์ไบเบิล โดยใช้เครื่องพิมพ์ประเภท 
โลหะท่ีเคลื่อนย้ำยได ้ ซึ่งท�ำให้เทคนิคกำรพิมพ ์
นีแ้พร่กระจำยไปทั่วเยอรมนัและยุโรปในตอนนัน้ 
แต่ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2476 ระบอบนำซี 
รว่มมือกบันกัศกึษำมหำวิทยำลยัและศำสตรำจำรย ์
จ�ำนวนมำกทั่วประเทศเผำหนังสือ วรรณกรรม 
เอกสำรวิชำกำรต่ำงๆ ท่ี เ ขียนขึ ้นโดยชำวยิว 
และมีเนื ้อหำไม่สอดคล้องกับระบอบซึ่งอำจ
เป็นท่ีน่ำเสียดำยส�ำหรับนักคิดนักอ่ำนหลำยๆ  
คนในเวลำนั้น ในปี พ.ศ. 2549 มีกำรติดตั้ง
ประติมำกรรมชั่ วครำวเก่ียวกับประวัติศำสตร์
หนงัสือเยอรมนีท่ี Bebelplatz ในกรุงเบอรล์นิดว้ย 

เยอรมนี

การเดินทาง
ของหนังสือเล่ม

ปัจจุบันเยอรม็นี ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีมี
วฒันธรรมกำรอำ่นท่ีแขง็แรงมำกในยโุรป ในเยอรมนี 
นั้นร ้ำนหนังสือมีมำกมำยพอกับซูเปอร์มำร์เก็ต 
มีมำกมำยหลำยขนำดทัง้ขนำดใหญ่ แฟรนไชสร์ำ้น
รำ้นหนังสือมือสองหรือหนังสือเฉพำะกลุ่มต่ำงๆ
แม้แต่ในโบสถห์ลำยๆ แหง่ยงัมีบรกิำรหอ้งสมดุดว้ย  
เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในตอนนีช้ำวเยอรมนัยงัคง 
นิยมอ่ำนหนงัสือเล่มมำกกว่ำประเทศอ่ืนๆ ทกุวนันี ้
ในเยอรมนีมีกำรพิมพห์นังสือขำยประมำณเกือบ 
100,000 เลม่

ปัจจุบัน

จุดเริ่มต้น

สันนิบาตฮันเซอ (Hanse/Hansa) หรอืกำรขยำยอ�ำนำจ
ทำงเศรษฐกิจในเยอรมนี เริ่มก่อตัวขึน้รำวคริสตศ์ตวรรษ 
ท่ี 12 เม่ือแรกก่อตั้งใช้ช่ือว่ำ "สมำพันธ์พ่อค้ำฮันเซอ" 
เป็นควำมรว่มมือระหวำ่งเมืองลอืเบค็และฮมับวรก์เพ่ือคำ้ขำย 
ปลำเฮรร์ิงกบัเกลือ ต่อมำในปี พ.ศ. 1784 สมำพนัธพ์่อคำ้ 
เข้ำผูกขำดเส้นทำงค้ำเกลือท่ีเมืองลือเนอบวร์คซึ่งเกิด 
ผลประโยชนม์หำศำล จนพอ่คำ้จำกเมืองโคโลญและดนัทซ์ชิ 
ขอเขำ้ร่วมดว้ย และมีอีกหลำยเมืองตำมมำ เม่ือสนันิบำต 
มีสมำชิกเพ่ิมมำกขึน้ทัง้ท่ีเป็นเยอรมนีและเมืองฝ่ังยโุรปเหนือ 
จึงมีกำรจัดระเบียบกำรปกครองเพ่ือควำมเป็นเอกภำพ  
เมืองท่ีเขำ้ร่วมสันนิบำตตอ้งใชก้ฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ของลือเบ็คและใช้ภำษำเยอรมนีเป็นภำษำกลำงในกำร 
ติดต่อสื่อสำร จนเกิดเอกสำรและหนงัสือขึน้กระจำยไปตำม
เสน้ทำงกำรเดนิทำงนีม้ำกมำย 
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ในศตวรรษที ่16 Simone Galignani เริม่พิมพห์นงัสือขึน้ในปี พ.ศ. 2063  ณ เวนิส อิตำล ี
ซึง่ครอบครวันีถื้อเป็นกลุม่แรกๆ ท่ีพิมพห์นงัสือดว้ยแทน่พิมพก์เูทนแบรก์ ซึง่เป็นแทน่พิมพ์
แบบเรยีงตวัอกัษรท่ีเปลีย่นรูปแบบกำรพิมพข์องโลกในสมยัฟ้ืนฟศิูลปวทิยำกำร และหนงัสอื
ท่ีสรำ้งยอดขำยไดม้ำกท่ีสดุคือหนงัสอื Geographia ของ Ptolemy นกัคดิชำวกรกีคนส�ำคญั 
ขำยดีมำกเกือบสองศตวรรษเลยก็วำ่ได ้จนเวนิสสญูเสยีอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจ ผูเ้ป็นทำยำท 
จึงยำ้ยไปตัง้รกรำกท่ีปำรีส และประวติัศำสตรห์นำ้แรกของรำ้นหนงัสือในยุโรปเริ่มขึน้ 
ท่ีกรุงปำรสี ในปี พ.ศ. 2344 กบัรำ้นหนงัสือท่ีช่ือ Galignani หรอื Liraria Galignani ถือ
เป็นรำ้นหนงัสือภำษำองักฤษรำ้นแรกในภำคพืน้ทวีป รำ้นหนงัสือแหง่นีเ้ป็นโรงพิมพไ์ปดว้ย
ในตวั รวมทัง้มีหอ้งสนทนำและหอ้งอำ่นหนงัสือภำษำองักฤษโดยเฉพำะดว้ย ปัจจบุนัรำ้น
แหง่นีก็้ยงัคงอยู ่เรยีกวำ่ผำ่นรอ้นผำ่นหนำวผำ่นประวตัศิำสตรใ์นยคุตำ่งๆ มำกวำ่ 200 ปี

ย้อนกลับไปในอดตี เน่ืองจำกอิตำลีมีแควน้ตำ่งๆ มำกมำย 
ผูค้นใชภ้ำษำท่ีแตกต่ำงกัน ท�ำใหก้ำรสื่อสำรเขำ้ใจกันไดย้ำก 
แมก้ระทั่งเอกสำรต่ำงๆ ของอิตำลีท่ีไดร้บัควำมนิยมมำกท่ีสดุ 
ในศตวรรษท่ี 10 ก็ยังเป็นภำษำถ่ินต่ำงๆ จนกระทั่ง Dante 
Alighieri ผูเ้ป็นกวีเอกและนกัภำษำศำสตรไ์ดค้ิดคน้ภำษำกลำง 
เพ่ือเช่ือมตอ่ผูค้นใหเ้ขำ้ใจกนัและกนังำ่ยดำยมำกย่ิงขึน้

อิตาลี

ร้านหนังสือในอิตาลีม็ีความ็หลากหลาย  
หลำยๆ รำ้นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณส์รำ้งช่ือเสียง 
มำยำวนำน เม่ือไม่นำนมำนีมี้รำ้นหนงัสือกึ่งคำเฟ่ 
ในอติำลแีจกหนงัสอืเดก็ๆ เพียงใหเ้ดก็ๆ เอำขวดและ
กระป๋องมำแลกเพ่ือน�ำไปรไีซเคิล งำนนีท้ัง้ชว่ยเสรมิ
กิจกรรมอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มแลว้ ยงัสง่เสรมิกำรอำ่น
ไปในตวั โดยหนังสือท่ีน�ำมำแจกไดร้บักำรบริจำค 
จำกคนท่ีมำซือ้หนงัสอืท่ีรำ้น โดยเลม่แรกน�ำกลบัไปอำ่น 
อีกเลม่ทิง้ไวท่ี้รำ้นเผ่ือใหค้นท่ีตอ้งกำร

จุดเริ่มต้น

ปัจจุบัน

การเดินทาง
ของหนังสือเล่ม
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 รากฐานอารยธรรม็ของจนี คือ กำรสรำ้งระบบภำษำเขียนใหเ้ป็น 
ภำษำกลำงใชไ้ดท้ั่วประเทศ เกิดขึน้ในยคุรำชวงศฉิ์น (ศตวรรษท่ี 58) 
กำรอ่ำนมีควำมส�ำคญัมำกดไูดจ้ำกกำรสอบเขำ้รบัรำชกำรท่ีเรียก
กันว่ำ สอบจอหงวน เหล่ำบณัฑิ์ตจ�ำเป็นตอ้งอ่ำนใหม้ำก เรียนรู ้
ใหม้ำก แถมอิทธิพลกำรอำ่นเพ่ือสอบเหลำ่นีย้งัสง่ผลถงึเวียดนำมดว้ย 
เม่ือจกัรพรรดิจีนอนญุำตใหบ้ณัฑิ์ตจำกเวียดนำม สำมำรถสอบรบั
รำชกำรไดเ้ช่นเดียวกนั หนงัสือและต�ำรำของจีนท่ีเป็นควำมรูจ้งึถกู
ส่งต่อกระจำยไปเกือบทั่วประเทศ ท�ำใหเ้กิดสงัคมแห่งกำรอ่ำนท่ี
แข็งขนัจนถงึทกุวนันี ้

จีน

จุดเริ่มต้น

การเดินทาง
ของหนังสือเล่ม

เม็ือ่ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล มนษุยเ์รำเริม่รูจ้กัขีดเขียน
ดว้ยกำรใชข้องแข็งกดลงบนดินเหนียว จนเกิดลวดลำย 
ตวัอกัษรท่ีเรยีกวำ่อกัษรลิ่ม จนใน พ.ศ. 648 ชำวจีนนำมวำ่
 “ไซลั่น” ไดคิ้ดคน้วิธีท�ำกระดำษขึน้ จำกนัน้จงึมีกำรบนัทกึ
และถ่ำยทอดเรื่องรำวลงบนกระดำษแพร่หลำยมำกขึน้  
จนปี พ.ศ. 1411 วำงเซียะ ซึ่งเป็นชำวจีนไดท้ �ำกำรพิมพ์
หนงัสือขึน้เป็นเลม่แรก ช่ือว่ำ วชัรสตูร (Diamond Sutra)  
โดยมีลกัษณะเป็นมว้นยำว โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือเผยแผ่
ศำสนำใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัไปยงัพืน้ท่ีตำ่งๆ ทั่วประเทศ

แม้็ว่าร้านหนังสอืตา่งๆ ทั่วโลกจะก�าลังเผชญิวกิฤตขาลง ต่ำงตอ้งดิน้รนใหอ้ยู่รอด แต่เรื่องนี ้
ตรงกันขำ้มสิน้เชิงส�ำหรบัจีน เพรำะแมจ้ะเจอสถำนกำรณโ์ควิด แต่ว่ำมีรำ้นหนังสือเกิดใหม่ในจีน 
เพ่ิมขึน้ถงึ 4,000 แหง่ทั่วประเทศ โดยเฉพำะกรุงปักก่ิงมีรำ้นเปิดใหมม่ำกถงึ 639 แหง่ ซึง่กลยทุธส์ �ำคญั
ในกำรอยูร่อด คือ กำรปรบัตวัและจดักิจกรรมไลฟ์สตรมีม่ิงมำชว่ยเพ่ิมยอดขำยนั่นเอง 

ในปี พ.ศ.2556 ยเูนสโกขึน้ทะเบียนเซนิเจิน้ใหเ้ป็นเมืองตน้แบบดำ้นสง่เสรมิกำรอำ่นของโลก ในชว่ง
เดือนพฤศจิกำยนของทกุปี ถือเป็นเดือนแหง่กำรอำ่น ส�ำหรบัชำวเซนิเจิน้ มีกำรจดักิจกรรมหลำกหลำย 
กำรบรรยำย กำรอำ่นบทกวี กำรบรจิำคหนงัสือ กำรแนะน�ำหนงัสือดีๆ ท่ีหำ้มพลำด ดว้ยกำรสนบัสนนุ
จำกรฐับำลจีน เซินเจิน้จงึมีหอ้งสมดุและรำ้นหนงัสือคณุภำพเย่ียมเป็นจ�ำนวนมำกท่ีเอือ้ตอ่กำรเขำ้ถงึ
ของผูค้น

ผลจำกกำรส�ำรวจจำกมหำวิทยำลยัเซนิเจิน้  ในปี พ.ศ. 2561 พบว่ำ ชำวเซนิเจิน้แตล่ะคนอำ่นหนงัสอื
เฉลี่ย 18.44 เลม่ และน่ีอำจเป็นเหตผุลหนึ่งวำ่ท�ำไมเมืองนีจ้งึเจรญิรุดหนำ้ไวมำก ทัง้ดำ้นเทคโนโลยี  
กำรเงิน โลจิสตกิสแ์ละอตุสำหกรรม และส�ำหรบัชำวจีนนัน้กำรอำ่นหนงัสือเทำ่กบักำรคลำยเครยีด

ปัจจุบัน
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จะไม่มีคนอินเดียท่ีไม่รูห้นงัสืออีกตอ่ไป น่ีคือค�ำกลำ่วของ Prakash Javadekar 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์แห่งอินเดีย สมัยอินเดีย
ประกำศเอกรำชในปี พ.ศ. 2490 อตัรำผูรู้ห้นงัสือในอินเดียมีแค่ 18% แต่ผ่ำนมำ 
70 กว่ำปี มีอัตรำผูรู้ห้นังสือเพ่ิมเป็น 80% ซึ่งคิดเป็น 4.4 เท่ำ ทั้งนีม้ำจำกกำร 
ท่ีรัฐบำลส่งเสริมให้ผู้คนเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรอ่ำนแบบจริงจังนั่นเอง และ
ส�ำนักพิมพต์่ำงประเทศยักษ์ใหญ่อย่ำง Penguin Random House Hachette 
UK HarperCollins Taylor & Francis ฯลฯ ตำ่งพำกนัสนใจมำลงทนุธรุกิจสิ่งพิมพ ์
ในอินเดีย เคยมีรำยงำนวำ่คนอินเดียอำ่นหนงัสือเฉลี่ยมำกกวำ่ 10 ชั่วโมงตอ่สปัดำห ์
นั่นจงึท�ำใหใ้นอินเดียมีรำ้นหนงัสือดีๆ จ�ำนวนไมน่อ้ย 
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ทุกวันนี้อินเดียก็มีร้าน
หนังสือดีๆ มากมาย

ในปี 
พ.ศ. 2565 ท่ีมำ : unsplash.com/photos/OYnXshorTdE
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ยูเนสโกได้เคยประกำศให้เดลีเป็นเมืองหลวง
ของหนังสือโลกและอินเดียมีควำมหลำกหลำย 
ทำงภำษำท่ีน่ำสนใจ เป็นชำติท่ีพิมพห์นงัสือมำกถึง  
24 ภำษำ แถมยงัเป็นอนัดบัสำมในกำรพิมพห์นงัสือ
ภำษำอังกฤษมำกท่ีสุดรองจำกสหรฐัอเมริกำและ 
สหรำชอำณำจักร แต่ละปีมีกำรพิมพห์นังสือใหม ่
มำกถงึ 100,000 รำยกำร

ในปี พ.ศ. 
2546-2547 



ท่่ามกลางการล่มสลายของหลายส่�งอย่างจากโควิิด -19 กลับกลายเป็็นยาป็ลุกชีีพให้วิงการหนังสือกลับมา
คึกคกัอกีครั�ง เพราะเมื�อลอ็กดาวิน์ใหอ้ย่แ่ต่ใ่นบา้น หนงัสอืกลายเป็น็เคร่�องชีว่ิยเยยีวิยาจิต่ใจชีั�นดทีี่�คนท่ั�วิโลกวิางใจ

3 อันดับหนังสือขายดีตลอดกาล
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ทั่วโลกในยุคโควิด-19
สิ่งพิมพ์ และ ร้านหนังสือ

รวิมสถ่ต่่ในแวิดวิง

คัมภีร์ ไบเบิล The Works 
of Mao Tse-tung

หนังสือชุด 
The Harry Potter

4 พันล้าน 820 ล้าน 500 ล้าน
เล่ม เล่ม

ปี พ.ศ. 2564ความเคลื่อนไหวในแวดวงสิ่งพิมพ์โลก

ทวีปเอเชียและอเมริกาเหนือ
มีส่วนแบ่งทางการตลาด

หนังสือใหม่ที่ออกสู่ตลาด
มีประมาณ 

1.5 ล้าน เรื่อง

เล่ม

ผู้ที่ท�างาน
ในวงการสิ่งพิมพ์ 315,731 คน
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2563
ปี พ.ศ.

2564
ปี พ.ศ.

2568
ปี พ.ศ.

87.92
พันล้าน
ดอลลาร์

92.68
พันล้าน
ดอลลาร์

คาดว่าจะแตะ 

124.2 
พันล้าน
ดอลลาร์

34%

การเติบโตตลาดหนังสือโลก



ท่ีมำ :  Publisher’s Weekly

ที่ม
ำ 

: w
w

w
.th

eb
oo

ks
el

le
r.c

om
/n

ew
s/

in
di

e-
bo

ok
sh

op
-

 
 n

um
be

rs
-ri

se
-2

02
0-

ba
-s

ta
ts

-s
ho

w
-1

23
25

04
#

สหรัฐอเมริกา

อังกฤษ การเติบโตของร้านหนังสืออิสระ

4.8% 23.1%

6% 21.4%

11% 38.3%

พฤติกรรมการอ่านของคนอเมริกัน

ยอดขายหนังสือเพิ่มขึ้น
ทุกประเภท

ขายได้ 
751 ล้านเล่ม

สารคดีสำาหรับผู้่้ใหญ่่ สารคดีสำาหรับเด็ก

น่ยายสำาหรับผู้่้ใหญ่่ น่ยายสำาหรับวิัยรุ่น

น่ยายสำาหรับเด็ก สารคดีสำาหรับวิัยรุ่น 

8.2%

หนังสือออกใหม่
ป็ีละ 

700,000 - 
1,000,000

เล่ม

50%
เกี�ยวิกับ

การศึึกษา
และวิิท่ยาศึาสต่ร์
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ท่ีมำ : www.tonerbuzz.com/blog/book-and-reading-statistics

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

จำานวิน
868

แห่ง

จำานวิน
883

แห่ง

จำานวิน
890

แห่ง

จำานวิน
967

แห่ง

จ�านวน
ร้านหนังสือ

ปี พ.ศ. 2560 

2563
ปี พ.ศ.

2562
ปี พ.ศ. หนังสือเล่มขายได้ 

693.7 ล้านเล่ม



ท่ีมำ : แพลตฟอรม์บกิดำตำ้จงจินอีอ้วิ๋น (Centrin Ecloud)
  www.pubat.or.th
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เยอรมนี

ไต้หวัน

จีน

หันมาอุดหนุนหนังสือออนไลน์มากขึ้น

เสพมังงะและอ่านออนไลน์นานขึ้น

ยอดขายปีแรกของปี พ.ศ. 2563 
ลดลงจากเวลาเดียวกันของปีทีแ่ล้ว

ยอดขายของร้านหนังสือในจีนลดลง

 31.47%
จ�านวนสมาชิกใหม่ ของแพลต่ฟอร์ม

เนื�อหาด่จิท่ัลหลายแห่งในจีน

เพิ่มขึ้นกว่า 20% เมื�อเท่ียบกับช่ีวิงก่อนหน้า

ผู้ลการสำารวิจยอดขาย
แบบออฟ ไลน์จ�านวน

 5,500
แห่งทั่วจีน

ประชากรราว

1 ล้านคน
ซื้ื�อหนังสือผู้่านชี่องท่าง

ข้างต่้นเป็็นครั�งแรก
ในชี่วิงโรคระบาด

ชีาวิไต่้หวิันสนใจหนังสือจิตวิทยา
และให้ก�าลังใจมากขึ้น

ฟัง
พอดแคสต่์

นานข้�น

40.4%
อ่าน

ออนไลน์
นานข้�น

40.2%

อ่าน
มังงะ

นานข้�น

29.7%
สนใจ
มังงะ

เพ่�มข้�น

30%
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ท่ีมำ : สมำคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้ดัจ�ำหนำ่ยหนงัสือเยอรมนี
  www.pubat.or.th
  

ของประชากร
อ่านหนังสือบ่อยขึ้น

เพ่�งท่ราบวิ่าสามารถ
ซื้ื้อหนังสือ

ผ่านช่องทางออนไลน์และ
สั่งจองผ่านโทรศัพท์ได้

17% 21%

2562
ปี พ.ศ.

2563
ปี พ.ศ.

จ�านวนลดลง 
1,769 เรื่อง

35,041
เรื่อง

จ�านวนหนังสือ
ที่ตีพิมพ์ใหม่

Scan QR Code
เพื่อรับชม Clip



ข้อม่ลจาก NOP World Under Score Index จากการสำารวิจการให้เวิลากับการอ่านต่่อสัป็ดาห์
ในป็ระชีากรแต่่ละป็ระเท่ศึท่ั�วิโลก ระบุวิ่า

ท่ีมำ : www.indy100.com/discover/the-countries-that-read-the-most-books-7348401

ไทย

เส้นทางการเติบโตของตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย

อินเดีย ไทย อียิปต์ จีน ฟิลิปปินส์ 

10.42 9.24 7.308 7.36
ชั่วโมง/คน/สัปดาห์ ชั่วโมง/คน/สัปดาห์ ชั่วโมง/คน/สัปดาห์ชั่วโมง/คน/สัปดาห์ ชั่วโมง/คน/สัปดาห์

อันดับ 2 
ของโลก

คนไทยให้เวลากับการอ่านหนังสือต่อสัปดาห์มากเป็น

47%
35%

15% 3%
ร้านหนังสือ งานหนังสือ สั่งหนังสือเล่ม

ทางออนไลน์ 
E-Book

ร้านหนังสือรายใหญ่่ 

614
ร้าน

ไท่ยมีร้านหนังสือ
ท่ั�วิป็ระเท่ศึ ป็ระมาณ

 783 แห่ง
แบ่งเป็น

ผู้ลสำารวิจของ
สถาบันอุท่ยานการเรียนร่้ TK Park 

และสำานักงานสถ่ต่่แห่งชีาต่่
 ป็ี พ.ศึ. 2561 พบวิ่า
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2557
ปี พ.ศ.

2558
ปี พ.ศ.

2559
ปี พ.ศ.

2560
ปี พ.ศ.

2561
ปี พ.ศ.

29,300 
ล้านบาท

27,900 
ล้านบาท

27,100 
ล้านบาท 23,900 

ล้านบาท 20,000 
ล้านบาท

ผลรวมรายได้โดยประมาณ

ร้านหนังสืออ่สระ

169
ร้าน

1 542 3

คนไทยยังชอบไปซื้ื้อ
หนังสือที่ร้าน



ร้านหนังสือ
 พื้นที่แห่งความหวังสู่เป้าหมาย

การเป็นสังคมแห่งการอ่าน

และย่อยยังคงทยอยพิมพ์หนังสือปกใหม่ๆ  
ออกมำปีละหลำยเล่ม รำ้นหนงัสืออิสระไม่ว่ำจะ
ขำยหนังสือมือใหม่หรือหนังสือมือสองก็ยังคง 
“รนั” วงกำรตอ่ไปได ้และดเูหมือนวำ่คำเฟ่จะไมใ่ช ่
สว่นประกอบท่ีส�ำคญัของรำ้นหนงัสืออีกตอ่ไป

 กำรเพ่ิมบทบำทของกำรเป็นพืน้ท่ีแหง่กำรเรยีนรู ้
เขำ้ไปในรำ้นหนงัสือหรอืหอ้งสมดุตำ่งหำก คือค�ำตอบ 
ท่ียั่งยืนของกำรสรำ้งวฒันธรรมกำรอำ่นใหแ้ข็งแรง
และหยั่งรำกลกึในหลำกพืน้ท่ีของโลกใบนี้

 ก่อนกำรมำถงึของโซเชียลมีเดีย ถือเป็นยคุเฟ่ืองฟู
ของรำ้นหนงัสือไม่วำ่จะในรูปแบบของรำ้นหนงัสือ
อิสระ และรำ้นหนงัสือเครือข่ำย โลกแห่งสิ่งพิมพ ์
บมูสดุขีด นิตยสำรทยอยกนัเปิดหวัใหมปี่ละหลำยเลม่ 
เทศกำลหนงัสอืจดัขึน้ปีละมำกกวำ่สองครัง้ ฯลฯ 

แมใ้นช่วงสิบปีมำนี ้ วงกำรสิ่งพิมพจ์ะทยอย 
ลม้หำยตำยจำก เห็นไดช้ดัจำกกำรปิดตวัของนิตยสำร 
และหนงัสอืพิมพห์วัตำ่งๆ กระนัน้หนงัสอืเลม่ดไูมมี่
ทีท่ำว่ำจะสูญสลำยไปง่ำยๆ ส�ำนักพิมพท์ัง้ใหญ่ 

ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าร้านหนังสือแห่งแรกของโลกคือที่ไหน

 หำกจะมีก็แตบ่นัทกึเรือ่งกำรขำยหนงัสือครัง้แรกของโลก ท่ีเกิดจำกกำรเอำหนงัสือเขียนดว้ยมือ 
(Manuscript ) ไปขำยท่ีงำนออกรำ้นอิมพีเรยีล แฟร ์ในเยอรมนี ชว่งศตวรรษท่ี 15 ท่ีแมแ้ตม่ำรต์นิ 
ลเูธอร ์นกัปฏิรูปศำสนำก็น�ำหนงัสือของตนมำขำยในงำนนี้

ในหลำยประเทศทั่วทกุมมุโลก ตำ่งก็มีประวตัศิำสตรก์ำรขำยหนงัสอืเป็นของตนเอง อำทิ
ตรุกี
กรุงอิสตนับลูมีตลำดขำยหนงัสือคมัภีรโ์กหร่ำนเขียนดว้ยมือ ท่ีซำฮำฟลำร ์ คำรซ์ิส (Sahaflar 

Carsis) ตรงขำ้มประต ูSpoons Maker ของบำซำรใ์นตรุกี ท่ีปัจจบุนัเป็นตลำดขำยหนงัสือมือสอง
และหนงัสือหำยำกจำกทั่วทกุมมุโลก

เยอรม็นี
เม่ือกูเตนเบิรก์ (Gutenberg) คิดคน้วิธีกำรเรียงพิมพไ์ดส้ �ำเร็จเม่ือ 500 กว่ำปีท่ีแลว้ จึงเกิด 

กำรพิมพห์นงัสอืขึน้อยำ่งแพรห่ลำย น�ำมำสูจ่ดุก�ำเนิดของตลำดขำยหนงัสือท่ีแฟรงคเ์ฟิรต์ (Frankfurt 
Book Fair) เทศกำลหนงัสือระดบัโลกท่ียงัคงควำมย่ิงใหญ่ตรำบจนถึงยคุโควิด-19 ท่ีตอ้งยำ้ยไป 
จดังำนในรูปแบบออนไลนแ์ทน

อังกฤษ
ในขณะท่ีรำ้นขำยหนงัสือในประเทศองักฤษถือก�ำเนิดขึน้ขำ้งมหำวิทยำลยัในช่วงตน้ศตวรรษ 

ท่ี 19 และกระจดักระจำยเต็มไปดว้ยรำ้นหนงัสือเล็กๆ ในทกุซอกหลืบของเมืองใหญ่ ขำยหนงัสือ 
ปกขำวแหง่ยคุวิคตอเรยีน และหนงัสือแนวคดิกำรปฏิวตัติำ่งๆ 

สหรัฐอเม็ริกา
เขำ้สูป่ลำยศตวรรษท่ี 20 ก�ำเนิดรำ้นหนงัสอืแบบซเูปอรส์โตรข์นำดยกัษกิ์นพืน้ท่ี 4-5 ชัน้ของตกึทัง้ตกึ 

โดยรำ้น Border’s เคลมวำ่ตนคือตน้แบบของ Book&Music&Cafe ท่ีก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2514 ใน
เมืองแอนนอ์ำรเ์บอร ์รฐัมิชิแกน สหรฐัอเมรกิำ และเริม่มีแผนกดนตรใีนปี พ.ศ. 2553 ตำมมำดว้ยกำร
ขำยกำแฟในรำ้นหนงัสอื ขยำยสำขำไปทั่วอเมรกิำกวำ่ 300 แหง่ รวมถงึกำรเปิดสำขำในตำ่งประเทศ
จนกลำยเป็นตน้แบบของสว่นผสมของกำรมีคำเฟ่ในรำ้นหนงัสืออิสระตรำบจนทกุวนันี ้
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ในชว่งทศวรรษก่อนปี 2000 จะมำเยือน หลำย
เมืองในโลกใหค้วำมส�ำคญักบักำรพฒันำสูส่ถำนะ 
“เมืองกำรอ่ำน” ก่อใหน้โยบำยต่ำงๆ ท่ีน่ำสนใจ 
และแต่ละประเทศต่ำงก็น�ำไปปฏิบตัิอย่ำงจริงจงั 
และตอ่ยอดไปสูก่ำรปลกูฝังวฒันธรรมกำรอ่ำนให้
หยั่งรำกลกึในส�ำนกึของผูค้น

ญ่ีปุ่น
 ปี พ.ศ. 2538 หลำยเมืองในญ่ีปุ่ นจดักิจกรรม 

“อ่านยาม็เช้า” โดยใหน้กัเรยีนทกุคนอ่ำนหนงัสือ 
10 นำทีทกุเชำ้ และโรงเรยีนท่ีมีหอ้งเรยีน 12 หอ้ง
จะตอ้งมีบรรณำรกัษท์ �ำหนำ้ท่ีสง่เสรมิกำรอำ่น

 ปี พ.ศ. 2545 ห้องสมุดรัฐสภำแห่งชำต ิ 
(The National Diet Library : NDL) เปิดตวัหอ้งสมุ็ด 
นานาชาตดิา้นวรรณกรรม็เดก็อยำ่งเป็นทำงกำร 
ในเดือนพฤษภำคม และเปิดใหบ้ริกำรห้องสมุ็ด 

Kan-sai-kan ณ กรุงเกียวโตซึ่งหอ้งสมดุแห่งนีมี้
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเช่ือมโยงกับหอสมุด
กลำงแห่งกรุงโตเกียว จึงสำมำรถใหบ้รกิำรสืบคน้
สำรสนเทศทกุประเภทไดเ้ชน่เดียวกบัหอสมดุกลำง

ในปีแรกท่ีเปิดใหบ้รกิำร หอ้งสมดุ Kan-sai-kan 
มีรำยกำรหนงัสอืภำษำญ่ีปุ่ นออนไลนถ์งึ 2.6 ลำ้นปก 
รวมทัง้ขอ้มลูจำกข่ำวหนงัสือพิมพห์ลำยชำติหลำย
ภำษำ ซึ่งผูใ้ชง้ำนสำมำรถสืบคน้ไดท้ัง้ท่ีหอ้งสมดุ
และจำกเว็บไซต์ ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้
ประชำชนเขำ้ถงึกำรอำ่นไดแ้พรห่ลำยย่ิงขึน้

ปี พ.ศ. 2545-2549 รฐับำลประเทศญ่ีปุ่ นก�ำหนด 
กรอบวงเงินงบประมำณระยะ 5 ปี เป็นเงิน 65  
พันลำ้นเยน ส�ำหรบัสนับสนุนกำรจัดซือ้หนังสือ 
เขำ้หอ้งสมดุโรงเรยีนทั่วประเทศ ปีละ 13 พนัลำ้นเยน 
หรอืประมำณ 4,810 ลำ้นบำท

นโยบายการส่งเสริมการอ่าน
ของแต่ละประเทศ
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สหรัฐอเม็ริกา
ปี พ.ศ. 2541 เมืองซีแอตเทิล 

สหรฐัอเมรกิำจดัแคมเปญ “ถ้าชาว
ซแีอตเทลิทุกคนอ่านหนังสือเล่ม็
เดียวกัน” ซึ่งเป็นตน้แบบกิจกรรม 
“หน่ึงเม็ืองหน่ึงเล่ม็” ท่ีแพรห่ลำย
จำกสหรฐัอเมรกิำไปทั่วโลก และเมือง
เกำสง ไตห้วันก็รบัแรงบันดำลใจนี ้
มำดว้ยเชน่กนั

ไตห้วัน
ห้องสมุ็ดประชาชนเกาสง 

(Kaohsiung Public Library)  
เป็นหนึ่งในห้องสมุดเก่ำแก่ท่ีอยู่คู่
ไต้หวันมำนำนเกินศตวรรษ และ
ปัจจบุนัถือเป็นหอ้งสมดุท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในภมิูภำคไตห้วนัตอนใต ้ขึน้ช่ือดำ้น 
แนวคดิในกำรออกแบบและนวตักรรม 
ในกำรใหบ้รกิำรตำมบรบิทท่ีทำ้ทำย 
ในแต่ละยุคสมัย จนกลำยเป็น 
แลนดม์ำรก์ส�ำคญัประจ�ำเมือง ทัง้ยงั 
มีส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุนให้
วฒันธรรมกำรอำ่นหยั่งรำกลกึในวิถี
ของผูค้นทกุเพศทกุวยัผ่ำนกิจกรรม
ตอ่ไปนี้

โครงการบริจาคล้านเล่ม็ ส่งตอ่ 
ความ็รักและความ็รู้สู่คนรุ่นตอ่ไป 
เ ปิ ด รับ บ ริ จ ำ ค เ งิ น เ พ่ื อ จั ด ซื ้อ 
หนงัสอื ท�ำใหห้อ้งสมดุระดบัทอ้งถ่ิน 
มีหนังสือให้บริกำรนับล้ำนเล่ม  
ในหนังสือแต่ละเล่มจะมีใบปลิว
ระบุรำยนำมผู้บริจำค เพ่ือแสดง 
ควำมขอบคุณในกำรท่ีส่วนร่วม 
พฒันำสงัคม

ตูย้มื็หนังสอือัตโนมั็ต ิ หนำ้ตำ
คลำ้ยตูจ้ �ำหน่ำยน�ำ้อดัลม ติดตัง้ไว ้
ตำมสถำนีรถไฟฟ้ำ เพ่ือใหส้มำชิก
ห้อ ง ส มุด สำมำรถจองหนังสื อ 
เลม่ท่ีตอ้งกำรผำ่นช่องทำงออนไลน ์ 
จำกนั้น ห้องสมุดจะจัดส่งไปยัง 
ตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ ณ สถำนี 
รถไฟฟำ้ท่ีระบุไวภ้ำยในเวลำ 2.33 
วัน จำกนั้นเพียงน�ำบัตรรถไฟฟ้ำ
แ ต ะ ท่ี ตู้แ ล้ว พิ ม พ์ร หัส ห นั ง สื อ 
ก็จะได้รับหนังสือเล่มท่ีต้องกำร 
ไปอ่ำน โดยไม่ตอ้งเดินทำงไปถึง
หอ้งสมดุ

ห้องสมุ็ดแบบเครือข่ายสาขา
 โดยแต่ละสำขำมีจุดเด่นท่ีแตก
ต่ำงกนัออกไป เช่น หอ้งสมดุสำขำ 
หยนัเฉิง เนน้ดำ้นกำรต์นู เพรำะไตห้วนั
เริ่มมีนักเขียนกำรต์ูนและหนังสือ 
ภำพรุน่ใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้ หอ้งสมดุสำขำ 
ซุ่ยผิง (Cuiping) เนน้ดำ้นกำรท�ำ
อำหำร เพรำะอยูใ่นชมุชนผูย้ำ้ยถ่ิน
มำจำกประเทศตำ่งๆ จงึมุง่เนน้ดำ้น
กำรแลกเปลี่ยนวฒันธรรม เป็นตน้

จุดแจกจ่ายหนังสือบริเวณ
สถานีรถไฟ สถำนีรถไฟควำมเรว็สงู 
และสถำนีรถไฟฟ้ำ ด�ำเนินกำรโดย 
หอ้งสมดุสำขำซั่วหยิง โดยผูส้ญัจร 
ไปมำสำมำรถหยิบหนังสือไปอ่ำน
โดยไม่จ �ำเป็นต้องน�ำมำคืน แต่
สนบัสนนุใหส้ง่ตอ่ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งกำร
อ่ำนต่อไป หลงัจำกนัน้จดุแจกจ่ำย
หนังสือก็เกิดเพ่ิมขึน้มำกมำย เช่น 
ในโรงพยำบำลหรอืคลนิิก

ปี พ.ศ. 2556 หอ้งสมดุประชำชนเกำสงมีเครอืขำ่ยหอ้งสมดุกวำ่ 70 แหง่ มีทรพัยำกรหนงัสอืรวมกนักวำ่ 4 ลำ้น
เลม่ ในหนึง่ปีมีสมำชิกยืมหนงัสือมำกกวำ่ 15 ลำ้นครัง้ ซึง่เพ่ิมสงูขึน้ถงึ 84% เม่ือเทียบกบั 7 ปีท่ีผำ่นมำ นวตักรรม
กำรใหบ้ริกำรท่ีหลำกหลำยท�ำใหโ้มเดลหอ้งสมดุประชำชนเกำสงกลำยเป็นตน้แบบใหก้บัเมืองอ่ืนๆ ทั่วไตห้วนั  
ทัง้ยงัส่งผลทำงออ้มใหอ้ตุสำหกรรมสิ่งพิมพก์ลบัมำเฟ่ืองฟูอีกครัง้ เม่ือกำรอ่ำนหนงัสือกลำยเป็นงำนอดิเรกท่ี 
ชำวเมืองช่ืนชอบ พวกเขำจงึรูจ้กัเลือกซือ้หนงัสือท่ีมีคณุภำพ และตดิตำมผลงำนของนกัเขียนในดวงใจ
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หำกไม่นับกำรอ่ำนผ่ำนสมุดข่อยใบลำนท่ีจ�ำกัด
เฉพำะชนชัน้สงูและพระภิกษุ ดเูหมือนวำ่ประวตัศิำสตร์
กำรอ่ำนหนังสือเล่มของไทยเพ่ิงจะเริ่มขึน้อย่ำงเป็น 
รูปธรรมในสมัยรัชกำลท่ี 3 เม่ือหมอบรัดเลย์ก่อตั้ง 
โรงพิมพแ์หง่แรกขึน้ในสยำมเม่ือ พ.ศ. 2482 ซึง่ก็ยงัคง
จ�ำกดักำรเขำ้ถงึเฉพำะในหมูช่นชัน้สงูเชน่เคย

 ในขณะท่ีคนไทยสว่นใหญ่สั่งสมควำมคดิควำมอ่ำน
จำกกำรฟังพระเทศนเ์ป็นส�ำคญั ควบคูก่บักำรหำควำม
บนัเทิงจำกกำรชมมหรสพอย่ำงลิเก มำกกว่ำจะเขำ้ถึง
กำรอำ่นหนงัสือ

 ล่วงเข้ำสู่ยุคหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง  
พ.ศ. 2475 เริ่มมีกำรก่อตัง้มหำวิทยำลยัขึน้หลำยแห่ง  
จึงมีกำรพิมพห์นังสือเพ่ือกำรศึกษำและกำรแสวงหำ
ควำมรูด้ำ้นตำ่งๆ มำกขึน้ คนไทยจงึมีโอกำสเขำ้ถงึกำร
อำ่นหนงัสือมำกขึน้ แตก็่ไมแ่ข็งแรงพอท่ีจะใชค้ �ำวำ่เป็น
บำ้นเมืองท่ีมีวฒันธรรมกำรอำ่นได้

 เพรำะวฒันธรรมกำรอำ่น หมำยถงึ สงัคมท่ีใหค้วำม
ส�ำคัญกับกำรอ่ำน ช่ืนชอบและรกักำรอ่ำน กำรอ่ำน
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ต่ำงปฏิบตัิ
กิจกรรมกำรอ่ำนเป็นกิจวตัรประจ�ำวนั รวมไปถึงกำร
พูดคยุสนทนำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเรื่องกำรอ่ำน 
หนงัสอื นกัเขียน และสิง่ท่ีสนใจจนก่อใหเ้กิดกำรวพิำกษ์
ทัง้ท่ีเป็นทำงกำรและวงสนทนำทั่วไป 

 ในขณะท่ีสังคมไทยเน้นวัฒนธรรมกำรรับชม
มำกกวำ่ โดยเฉพำะเม่ือโทรทศันเ์ขำ้มำมีบทบำทกบั
วิถีชีวิตในครวัเรือนมำกขึน้เรื่อยๆ คนไทยท่ีปกติก็
ชอบดโูขน ดลูเิกอยูแ่ลว้ จงึนอ้มรบัวฒันธรรม กำรด ู
ทีวีเขำ้มำอยู่ในชีวิตโดยไม่ตอ้งเสียเวลำปรบัตวันำน 
และยงัคงหยั่งรำกฝังลกึตรำบจนทกุวนันี ้ ในขณะท่ี
วฒันธรรมกำรอำ่นปลดิปลวิไปกบัสำยลม

 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติเคยรำยงำนไว้เม่ือปี 
พ.ศ. 2548 วำ่ ในจ�ำนวนประชำกรไทย 60 ลำ้นคน  
อำ่นหนงัสอื 41 ลำ้นคน อำ่นหนงัสอืไดแ้ตไ่มช่อบอำ่น 
18 ลำ้นคน และอำ่นหนงัสือไมอ่อก 3.3 ลำ้นคน 

 ตวัเลขท่ีนำ่สนใจอยูต่รงกลุม่คนท่ีอำ่นหนงัสือได ้
แต่ไม่ชอบอ่ำน เพรำะส่วนใหญ่ใชเ้วลำไปกบักำรด ู
โทรทศัน ์หรอืถำ้เป็นสมยันีก็้หมดเวลำไปกบัอินเทอรเ์น็ต 
และโซเชียลมีเดียอยำ่งไมต่อ้งสงสยั

 นอกจำกนี ้ ยงัมีรำยงำนข่ำว ระบุว่ำ “เด็กไทย 
อำ่นหนงัสือ 2-5 เลม่ตอ่ปี โดยสงิคโปร ์และเวียดนำม 
อ่ำน 50 เล่ม คนไทยอ่ำนหนังสือนอกเวลำเรียน 
และท�ำงำน รอ้ยละ 68.8 เฉลี่ยอำ่นหนงัสือคนละแค ่
35 นำทีตอ่วนั”

วัฒนธรรมการอ่าน
และการบันทึกของไทย
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จำกตวัอย่ำงของหลำยๆ ประเทศจะเห็นไดว้่ำ 
กำรกระจำยหนังสือให้ถึงมือประชำชนเป็นเรื่อง
ส�ำคญั ในเมืองไทยเองซึง่เป็นสงัคมแหง่กำรบรจิำค
ก็มีกำรกระจำยหนงัสือในรูปแบบของกำรใหอ้ย่ำง
ไม่เป็นรูปธรรมมำโดยตลอด ต่ำงจำกรูปแบบของ 
“โครงการอ่านสร้างชาตมูิ็ลนิธิกระจกเงา” ท่ีเปิด
รบัหนงัสือบรจิำคท่ีเป็นหนงัสือดีมีประโยชนเ์ท่ำนัน้ 
เพ่ือสง่มอบแก่ผูร้บัท่ีตอ้งเป็นผูเ้ลอืกหนงัสอืท่ีตวัเอง 
ตอ้งกำร ไมใ่ชถ่กูก�ำหนดโดยผูบ้รจิำคเพียงฝ่ำยเดียว 
จึง ถือเป็นกำรออกแบบระบบท่ีท้ำทำยโจทย์

เรื่องวัฒนธรรมกำรให้ ท่ีผู้ให้ต้องเลือกในสิ่งท่ีตัวเอง 
คดิวำ่ดีท่ีสดุจรงิๆ ไมใ่ชแ่คก่ำรสง่ตอ่หนงัสือท่ีตวัเองไมอ่ำ่น
แลว้สูผู่อ่ื้น

นอกจำกนี ้ ยังมีควำมเคล่ือนไหวในส่วนของภำครฐั 
เ ม่ือเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิ วิชำหนังสือ 
แ ล ะ จุฬ ำ ล ง ก ร ณ์ม ห ำ วิ ท ย ำ ลัย  โ ด ย ส ถ ำ บัน ไ ท ย
ศึกษำ ได้ท�ำพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 
(MOU) เรื่องควำมร่วมมือกำรส่งเสริมวฒันธรรมหนงัสือ
และระบบหนงัสือของไทย

โอกาสในการพัฒนาสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน
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ส�ำหรบัควำมร่วมมือทำงวิชำกำรครัง้นีจ้ะมีกำร
สรำ้งองคค์วำมรูร้่วมกัน โดยจุฬำฯ เป็นภำคีหลัก
ด�ำเนินกำรวิจัย ส่วนมูลนิธิวิชำหนังสือจะส่งเสริม
ระบบหนังสือในมิติต่ำงๆ ตัง้แต่กำรประพันธ์จนถึง
อตุสำหกรรมหนงัสือ และใหก้�ำลงัใจรำ้นหนงัสือตำ่งๆ 
ท่ียงัเปิดกิจกำร

ทั้งนี ้ กำรจัดท�ำระบบหนังสือของประเทศไทย 
เพ่ิงเกิดขึน้เป็นครัง้แรก โดยมอบหมำยให้สถำบัน 
ไทยศกึษำ จฬุำฯ รวบรวมประมวลผลเก่ียวกบัปัญหำ
ระบบหนงัสือ ระบบควำมรูข้องประเทศ โดยก�ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยตั้งแต่เด็กเยำวชนไปจนถึงผูสู้งอำย ุ 
ดว้ยกำรใชโ้จทยจ์ำกควำมไม่รูด้งักล่ำวมำศกึษำวิจยั
เพ่ือใหไ้ดชุ้ดขอ้มูลตอบโจทยท่ี์ส�ำคัญ คือ มีคนใน
ประเทศจ�ำนวนเท่ำไหร่ท่ีเขำ้ไม่ถึงหนังสือ ซึ่งจะไม่
พิจำรณำแค่ควำมรูผิ้วเผินท่ีเกิดจำกอินเทอรเ์น็ต  
แตต่อ้งเป็นควำมรูท่ี้แตกฉำนจำกกำรอำ่นหนงัสือโดย
แทจ้รงิ ซึง่จะศกึษำห่วงปัญหำ 14 ห่วง เช่น  ผูผ้ลิต  
นักเขียน พ่อแม่  ผูป้กครอง ครูอำจำรย ์ นักเรียน 
นกัศกึษำ ฯลฯ แลว้วิเครำะหห์ำทำงแกปั้ญหำใหเ้หมำะ
สมกบักลุม่เปำ้หมำย 

กำรสรำ้งระบบหนงัสอืนีข้ึน้มำเป็นกำรสรำ้งทศันคติ
ใหค้นไทยอ่ำนหนังสือรูปเล่ม สรำ้งสิ่งจูงใจใหเ้ห็น
ประโยชนจ์ำกกำรอำ่นหนงัสือ  จะท�ำใหค้นท่ีเขำ้ไมถ่งึ 
องค์ควำมรู ้ได้เข้ำถึง และน�ำไปใช้พัฒนำตนเอง  
พฒันำชำติ

เม่ือหันมำรับฟังเสียงจำกเจ้ำของร้ำนหนังสือ 
อิสระอย่ำงฟำธอม บุ๊คสเปซ ท่ีเน้นกำรเป็นพืน้ท่ี 
แหง่กำรเรยีนรูค้วบคูก่บักำรขำยหนงัสือ ระบวุำ่ หำก
ในกำรสนบัสนนุรำ้นหนงัอิสระ ภำครฐัควรพดูคยุและ 
รบัฟังเสยีงของผูป้ระกอบกำรดว้ยวำ่ก�ำลงัประสบปัญหำ 

อะไร และตอ้งกำรทำงออกแบบไหน
ขยำยควำมประเด็นนีเ้พ่ิมเติมดว้ยควำมคิดเห็น

จำก วิทยำกร โสวตัร เจำ้ของรำ้นหนงัสือฟิลำเดลเฟีย 
จงัหวดัอบุลรำชธำนี ท่ีไมไ่ดมุ้ง่เนน้กำรท�ำรำ้นหนงัสือ
เพ่ือขำยหนังสือ แต่พยำยำมขับเคล่ือนเครือข่ำย 
กำรอำ่นใหข้ยำยวงกวำ้งขึน้เรือ่ยๆ ดว้ยหลำกหลำยวธีิ
ท่ีด �ำเนินกำรดว้ยตนเอง

วิธีกำรคือ น�ำหนงัสือท่ีลน้สต๊อก หนงัสือท่ีเพ่ือน 
หรือหลำยคนให้มำ และหนังสือท่ีดีลกับมูลนิธิ
กระจกเงำไปจ�ำหนำ่ยเลม่ละ 1 บำท หรอื 5 บำท เพ่ือให ้
ผูอ้ำ่นไมเ่กิดควำมรูส้กึวำ่ไดห้นงัสือมำฟรีๆ  และเพ่ือให้
เกิดกำรเลือกหนงัสือท่ีเจำ้ตวัอยำกอำ่นจรงิๆ

นอกจำกนี ้ วิทยำกรเสนอแนะไปยงัโครงกำรตำ่งๆ 
ของภำครัฐท่ีตั้งใจสนันสนุนร้ำนหนังสืออิสระว่ำ  
ควรติดต่อส�ำนักพิมพ์ต่ำงๆ ท่ีมีหนังสือล้นสต็อก
ให้ทยอยระบำยสินค้ำด้วยรำคำขำยต�่ำ จำกนั้น 
รำยช่ือหนงัสือทัง้หมดแลว้แจกจ่ำยไปยงัรำ้นหนงัสือ
อิสระทั่วประเทศ เพ่ือเลือกซือ้หนังสือเหล่ำนีไ้ปวำง
ขำยในรำ้น

หำกท�ำตำมกลยุทธด์งักล่ำวจะท�ำใหร้ำ้นหนงัสือ
อิสระมีหนงัสอืไวจ้ �ำหนำ่ย และส�ำนกัพิมพเ์องก็ไดร้ะบำย 
สินคำ้ออกจำกคลงั ถือเป็นกำรส่งเสริมรำ้นหนังสือ 
อิสระและสง่เสรมิรำกฐำนกำรอำ่นอีกทำงหนึง่

ความร่วมมือ
การส่งเสริมวัฒนธรรม
หนังสือและระบบหนังสือ
ของประเทศไทย

ทีม่็า :
ละออ ศริบิรรลือชยั.รำ้นหนงัสือรอบโลก. มีเดีย สปำรค์, 2545
วนัชยั ตนัตวิิทยำพิทกัษ.์วฒันธรรมกำรอำ่น.https://www.sarakadee.com/blog/oneton/?p=65
พงศศ์กัดิ ์สงัขภิญโญ.วฒันธรรมกำรอำ่นของคนไทย: กำรวิเครำะหว์ำทกรรม.https://bit.ly/2ZZHzo8
TKPark.กลยทุธส์ง่เสรมิวฒันธรรมกำรอำ่นของหอ้งสมดุประชำชนเกำสง.https://bit.ly/3ovO5fT
TKPark.นโยบำยสง่เสรมิกำรอำ่นของประเทศญ่ีปุ่ น.https://bit.ly/3rIlKow
ไทยโพสต.์‘แผนปฏิบตักิำรวฒันธรรมหนงัสอื’ อำ่นเป็นเลม่ไมมี่วนัตำย.https://www.thaipost.net/main/detail/93960
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ค�ำวำ่ ธรุกิจ กบั อิสระ ดจูะมีนิยำมท่ีสวนทำงกนัชนิดท่ีไมน่ำ่จะมำบรรจบกนัได ้
โดยเฉพำะเม่ือเพ่ิมค�ำวำ่ รำ้นหนงัสือ เขำ้ไปอีกหนึ่งค �ำ เป็นใครก็ตอ้งท�ำนำยวำ่ กำรเปิดกิจกำร “รำ้นหนงัสือ

อิสระ” ใหเ้ติบโตเป็นธุรกิจท่ีท�ำก�ำไรไดเ้ป็นกอบเป็นก�ำ ดจูะเป็นหนทำงท่ีมืดมน โดยเฉพำะในยคุท่ีทกุกิจกรรม 
ถกูขบัเคลื่อนดว้ยโลกออนไลน ์และใครๆ ก็ปรำมำสวำ่สิ่งพิมพไ์ดต้ำยไปแลว้

แตน่ั่นเป็นเพียงสมมตฐิำนท่ีคนภำยนอกมองเขำ้ไป เพรำะเม่ือลองสอบถำมเจำ้ของรำ้นหนงัสอือิสระ ท่ีหำกนบักนั 
จรงิๆ มีจ�ำนวนเกือบ 100 แห่งและกระจำยตวัอยู่ทั่วทกุภำคในประเทศไทย จะพบวำ่เสน้กรำฟในกำรประกอบ
ธรุกิจรำ้นหนงัสืออิสระไมไ่ดย้ �่ำแยเ่สียทีเดียว 

โดยเฉพำะตลอดระยะเวลำกำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 รวมถึงควำมสนใจทำงกำรเมืองของคนรุน่ใหม่
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ีก่อใหเ้กิดปรำกฏกำรณใ์หม่ขึน้ในวงกำรรำ้นหนงัสืออิสระ ท่ีแมจ้ะท�ำนำยอนำคตไม่ได ้
รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์แตก็่พอจะมองเหน็โอกำสในวิกฤตส�ำหรบัเจำ้ของรำ้นหนงัสือท่ีพรอ้มปรบัตวัรบักำรเปลี่ยนแปลง

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำยังมีปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ท่ีเจ้ำของรำ้นหนังสืออิสระต่ำงก็ต้องหำทำงแก้ไข 
แบบเฉพำะตวั ซึง่เรำไดร้วบรวมบำงกรณีไวเ้ป็นบนัทกึบทหนึง่ในหนำ้ประวตัศิำสตรร์ำ้นหนงัสืออิสระไทย รวมถงึ
เพ่ือเป็นแนวทำงส�ำหรบัผูท่ี้สนใจอยำกรว่มลงสนำมประกอบกิจกำรรำ้นหนงัสอือิสระใหมี้จ�ำนวนมำกขึน้ในอนำคต

ส�ารวจทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
ร้านหนงัสอือสิระในประเทศไทย



เปลี่ยนร้านหนังสือเป็น
พื้นที่แห่งการเรียนรู้

ร้ำนหนังสืออิสระจ�ำนวนมำก 
ไม่ได้วำงตัวเป็นเพียงร้ำนค้ำ จึง
รงัสรรคบ์รรยำกำศและสรำ้งสรรค์
กิจกรรมต่ำงๆ ให้ผลัด เปลี่ ยน
หมนุเวียนขึน้ตลอดปี เพ่ือมุง่หวงัให ้
ผู้คนท่ีเข้ำมำสัมผัสประสบกำรณ ์
ภำยในรำ้นเป็นมำกกวำ่ "ลกูคำ้"

อำทิ รำ้นฟำธอม บุค๊สเปซ ในซอย 
สวนพลู กรุงเทพมหำนคร ท่ีตัง้ใจ
เปิดรำ้นหนงัสือควบพืน้ท่ีกำรเรยีนรู ้
ขึน้เ ม่ือ 5 ปีท่ีแล้ว โดยเกิดจำก 
แนวคิดของ ภทัรอนงค ์ สิรีพิพฒัน ์
และขนิษฐำ ธรรมปัญญำ สองผูก่้อตัง้ 
ท่ีมุ่งมั่นในกำรหำหนทำงใหค้นใน
สงัคมอยูร่ว่มกนัดว้ยควำมเขำ้ใจกนั

มำกขึน้ จงึใชอ้งคป์ระกอบ 4 อยำ่ง
ไดแ้ก่ หนงัสือ ศิลปะ กระบวนกำร
เรยีนรู ้และผูค้นเป็นเครือ่งมือในกำร
ขบัเคลื่อนใหเ้กิดกระบวนกำรเรยีนรู ้
ขึน้ภำยในรำ้นหนงัสือ

ในช่วง 3 ปีแรก ร ้ำนฟำธอม  
บุ๊คสเปซจัดกิจกรรมเวิรก์ชอปขึน้
เป็นประจ�ำทกุสปัดำห ์ และเปล่ียน
ธีมหลกัในรำ้นทกุ 2 เดือน เพ่ือเป็น 
กำรชวนนักอ่ำนท่ีแวะเวียนมำท่ี 
รำ้นสนทนำผำ่นกิจกรรมไปในตวั

เชน่เดียวกบั รำ้นหนงั (สอื) 2521 
ท่ีอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งนอกจำก
เป็นรำ้นหนงัสือและคำเฟ่แลว้ ยงัมี 
กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบัหนงัสอืและ

ฉำยหนงัเป็นประจ�ำ โดย น.พ.มำรุต 
เหลก็เพชร หนึง่ในผูร้ว่มก่อตัง้ เช่ือวำ่ 
ชีวิตของผู้คนล้วนเ ช่ือมโยงกับ
ประเด็นต่ำงๆ ในสังคม กิจกรรม
ของท่ีน่ีจึงไม่ได้จ �ำกัดแค่เรื่องรำว 
ในแวดวงวรรณกรรม และเปิดกวำ้ง
ให้พื ้นท่ีของร้ำนเป็นได้มำกกว่ำ 
แผงหนังสือ อำทิ ในเดือนตุลำคม 
ปี พ.ศ. 2563 Amnesty International  
Thailand เคยใช้พื ้นท่ีบนชั้น 2  
ของร้ำนเป็นสถำนท่ีจัดกิจกรรม  
End Crime, Not Life : ถำ้กำรเมืองดี 
โทษประหำรชีวติก็ไมจ่ �ำเป็น  ซึง่เป็น 
งำนเสวนำเเละนิทรรศกำรท่ีว่ำดว้ย
เรือ่งควำมยตุธิรรมและโทษประหำร 

ชีวิตของผู้คนล้วนเชื่อมโยง 
กับประเด็นต่างๆ ในสังคม 

กิจกรรมของที่นี่จึงไม่ได้จ�ากัด
แค่เรื่องราวในแวดวงวรรณกรรม 

และเปิดกว้างให้พื้นที่ของร้าน
เป็นได้มากกว่าแผงหนังสือ
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ท่ีมำ : www.facebook.com/fathombookspace



กาแฟและเกสต์เฮ้าส์ :
ตัวช่วยให้ร้านหนังสืออิสระไปรอด ?

แมร้ำ้นหนงัสืออิสระหลำยรำ้นจะแบง่พืน้ท่ีบำงสว่น 
เป็นคำเฟ่ เสิรฟ์กำแฟและขำยอำหำรควบคู่ไปดว้ย  
รวมถงึบำงแหง่ท่ีเปิดหอ้งพกัส�ำหรบันกัเดนิทำงไปในตวั 
แต่ก็ไม่สำมำรถกล่ำวไดเ้ต็มปำกว่ำรำ้นหนังสืออิสระ 
อยู่ไดเ้พรำะมีธุรกิจเสรมิเหลำ่นี ้ หรือธุรกิจเสรมิเหลำ่นี ้
ไดอ้ำนิสงสจ์ำกกลุม่คนรกัหนงัสือมำอดุหนนุกนัแน่

ตวัอย่ำงของรำ้นหนงัสือช่ืนใจ ในอ�ำเภอสงัขละบรุี
จงัหวดักำญจนบรุ ี ท่ีเริม่ตน้จำกกำรเปิดเป็นเกสตเ์ฮำ้ส ์
ควบคู่ไปกับรำ้นหนังสือและรำ้นกำแฟไปในตัว แต ่
หลงัจำกเปิดกิจกำรไดเ้พียง 1 ปี กลบัตอ้งเผชิญสถำนกำรณ์
กำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 นำนต่อเน่ืองอีก 2 ปี 

ทำ้ยท่ีสดุ สธีุรำ รกัเหลือ หุน้สว่นรำ้นหนงัสือช่ืนใจ 
เลือกท่ีจะเก็บรำ้นหนงัสือไว ้แลว้ปิดกิจกำรท่ีพกัแทน

ต่ำงกับรำ้นหนัง (สือ) 2521 ท่ีน�ำเอำธุรกิจคำเฟ่ 
เสริมดว้ยกิจกรรมต่ำงๆ เป็นตวัช่วยในกำรขบัเคลื่อน
รำ้นหนงัสือใหห้มนุตอ่ไปขำ้งหนำ้ โดยยอมรบัว่ำคำเฟ่
คือรำยไดท่ี้ช่วยใหร้ำ้นหนงัสือยงัยืนหยดัต่อไปในโลก
แหง่ควำมเป็นจรงิ

หำกรำ้นหนัง (สือ) 2521 เด่นท่ีกำแฟ ใครอยำก

กินชำดีจำกเมืองดำรจี์ลิง ประเทศอินเดีย ก็ตอ้งไปท่ี 
รำ้นหนังสือสุนทรภู่ อ �ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ี 
ชูสโลแกน Be Blossom Book & Tea มำตั้งแต ่
บกุเบกิรำ้น เพรำะเช่ือวำ่หนงัสือดี กบัเครือ่งด่ืมรสชำตดีิ 
จะท�ำใหผู้ม้ำเยือนรำ้นหนงัสือแหง่นีอ้ำรมณเ์บกิบำน

ในขณะท่ีวิทยำกร โสวัตร เจ้ำของร้ำนหนังสือ 
ฟิลำเดลเฟีย แห่งเมืองอุบลรำชธำนี ท่ีแมจ้ะท�ำท่ีพกั
ไวบ้นรำ้นหนงัสือ 2 หอ้ง แต่ก็ไม่นบัเป็นธุรกิจ เพรำะ 
เขำแทบจะไม่เคยคิดเงินค่ำท่ีพัก เช่นเดียวกับกำร
ชงกำแฟเสิรฟ์ในรำ้น ท่ีมีตัวเลือกแค่เอสเปรสโซกับ 
อเมริกำโน ย่ิงแขกคุยถูกคอ เจำ้ของรำ้นอำสำเสิรฟ์ 
กำแฟฟรไีมอ่ัน้ตำมอรรถรสของบทสนทนำ

ทัง้นี ้เพรำะวิทยำกรเช่ือมั่นในศกัยภำพของรำ้นหนงัสอื 
วำ่สำมำรถเลีย้งตวัเองได ้และเลีย้งปำกทอ้งของทกุชีวติ
ในครอบครวัเจำ้ของกิจกำรได ้ โดยไม่จ �ำเป็นตอ้งพึ่ง 
ส่วนประกอบอ่ืนใดใหรุ้งรงั

ในขณะท่ี วฐิุศำนติ ์ จนัทรวิ์บลู เจำ้ของรำ้นหนงัสือ
กำลครัง้หนึ่ง ริมแม่น�ำ้สะแกกรงัในตวัเมืองอุทัยธำนี  
ท่ีบุกเบิกกำรเสิรฟ์กำแฟสดเป็นเจ้ำแรกๆ ในเมือง

DN nexTPERT34

ท่ีมำ : unsplash.com/photos/Hf-2G_vq3kA



NnextPERT 35

หน้าร้านออนไลน์ : 
ช่องทางที่เพิ่มโอกาสในการขาย ?

รำ้นหนังสือกำลครั้งหนึ่ง เริ่มขำยหนังสือ
ออนไลนบ์นเว็บไซต ์ www.oncebookk.com 
ไปพรอ้มๆ กับกำรมีหนำ้รำ้น โดยวนัแรกท่ีเริ่ม 
ลงหนงัสือขำย คือ วนัท่ี 13 กนัยำยน 2553 และ
วันท่ีเปิดหนำ้รำ้นอย่ำงเป็นทำงกำร คือ วันท่ี  
18 กนัยำยน 2553 

เหตผุลท่ีตอ้งขำยออนไลนค์วบคูไ่ปดว้ย เพรำะ
คำดกำรณไ์วแ้ลว้ว่ำ กำรมีหนำ้รำ้นอย่ำงเดียว 
ในเมืองเลก็คงไปไมร่อดและในชว่ง 2-3 สปัดำห์
แรกของกำรเปิดรำ้นก็ไม่สำมำรถท�ำยอดขำย 
ไดเ้ลยสกัเลม่ดงัคำด จงึใชว้ธีิขำยทัง้หนงัสอืใหม่
จำกส�ำนกัพิมพแ์ละหนงัสอืเก่ำบนเวบ็ไซตค์วบคู่
ไปดว้ยมำตลอด 11 ปี

แม้กำรโพสต์ขำยหนังสือมือสองบนหน้ำ 
เพจเฟซบุ๊กอำจช่วยเพ่ิมยอดขำยไดดี้ แต่เม่ือ
เป็นกำรโพสตข์ำยหนงัสอืปกใหมจ่ำกส�ำนกัพิมพ์
แลว้ ดเูหมือนผลลพัธท่ี์ไดจ้ะตำ่งกนัรำวหนำ้มือ
เป็นหลงัมือ 

กรองทอง สุดประเสริฐ หุ้นส่วนร้ำนเล่ำ  
รำ้นหนงัสืออิสระท่ีอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ มำนำน
กวำ่ 20 ปี เลำ่ถงึปัญหำท่ีพบเจอในชว่ง 2-3 ปี
มำนี ้ หลงัจำกท่ีนักเรียนนักศึกษำจ�ำนวนมำก 
หนัมำอ่ำนหนงัสือแนวกำรเมือง รวมถึงหนงัสือ
ตอ้งหำ้มท่ีขำยดีมำก แตล่กูคำ้สำมำรถสั่งซือ้จำก
ส�ำนกัพิมพห์รือสำยส่งไดโ้ดยตรง โดยบำงแห่ง 
มีส่วนลดใหด้ว้ย ในขณะท่ีรำ้นหนงัสือตอ้งขำย 
หนงัสือรำคำเต็ม เพรำะตอ้งแบกรบัค่ำบริหำร 
จัดกำรต่ำงๆ ของร้ำน ซึ่ง ถือเป็นข้อจ�ำกัด 
ของรำ้นหนงัสืออิสระ

อย่ำงไรก็ตำม กำรขำยหนังสือในรูปแบบ
ออนไลน์เพ่ิมเติมก็ถือเป็นแนวโน้มท่ีดีเพรำะ
ตลำดออนไลน์กวำ้งไกล ใครจะซือ้ก็ไดเ้พียง
แค่รำ้นหนังสือแต่ละรำ้นควรมีบุคลิกในตลำด
ออนไลน ์ และตอ้งบริหำรสต็อกหน้ำรำ้นใหดี้ 
ดว้ยเชน่กนั

อทุยัเม่ือทศวรรษท่ีแลว้ สำมำรถประนีประนอมใหก้บั 
ส่วนผสมใดๆ ก็ตำมท่ีจะท�ำให้ร ้ำนหนังสืออิสระมี 
ลมหำยใจต่อไปได ้ โดยนอกจำกรำ้นหนงัสืออิสระจะ
ตอ้งขำยหนงัสือท่ีเป็นตวัตนจรงิๆ ของรำ้น เพ่ือเป็นพลงั 
ผลกัดนัใหเ้จำ้ของท�ำรำ้นต่อไปไดอ้ย่ำงไม่ย่อทอ้ และ 
เปิดทุกช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีไม่ขัดแยง้กับตัวเอง ยัง 
สำมำรถขำยหนงัสอืพว่งไปกบักำรขำยอยำ่งอ่ืนดว้ยก็ได้
เชน่ เครือ่งด่ืม อำหำร ขนมหวำน ตน้ไม ้ งำนฝีมือหรอื
งำนท�ำมือ เครือ่งเขียน ฯลฯ ตรำบเทำ่ท่ีสิ่งนัน้ไมไ่ดเ้ป็น
ปมขดัแยง้ในใจ

ร้านหนังสืออิสระ
จะต้องขายหนังสือที่

เป็นตัวตนจริงๆ ของร้าน 
เพื่อเป็นพลังผลักดันให้เจ้าของ

ท�าร้านต่อไปได้อย่าง
ไม่ย่อท้อ

ท่ีมำ : www.facebook.com/bookhemian
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ระบบพรีออเดอร์ : 
บ่อนท�าลายหรือยาต่ออายุ
ให้ร้านหนังสืออิสระ ?

ปลดแอกร้านหนังสือจากสายส่ง : 
ภารกิจที่เป็นไปได้ ?

“ระบบสำยส่งเป็นระบบท่ีท�ำใหท้ �ำรำ้นหนงัสืออิสระด�ำเนิน
ไปไดย้ำก” เป็นขอ้เทจ็จรงิท่ีรอ้ยละเกือบรอ้ยท่ีรำ้นหนงัสืออิสระ
หนีไม่พน้ วิทยำกร โสวตัร เจำ้ของรำ้นหนงัสือผูค้วบต�ำแหน่ง 
นกัเขียนมือรำงวลัเปิดประเดน็ไว ้

ส่วนทีมเจำ้ของรำ้นฟำธอม บุ๊กสเปซ เสริมดว้ยเหตุผลว่ำ  
กำรมีหน้ำรำ้นท�ำให้มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีตำยตัว ในขณะท่ี
หนังสือส่วนใหญ่ไม่ได้ขำยออกในทันที และส่วนใหญ่เป็น
สินค้ำฝำกขำย ท่ีต้องอำศัยระยะเวลำในกำรคืนเงินให้กับ 
ส �ำนกัพิมพ ์ดงันัน้ เจำ้ของรำ้นหนงัสืออิสระจงึตอ้งมีกำรจดักำร
ทำงกำรเงินท่ีดี ไมอ่ยำ่งนัน้เงินกอ้นนัน้อำจจะหำยไป

ดงันัน้ แทนท่ีจะพึง่พำระบบสำยสง่เหมือนรำ้นหนงัสืออิสระ
จ�ำนวนมำก รำ้นฟิลำเดลเฟียเลือกท่ีจะปลดแอกตัวเองจำก
ระบบ ทัง้กำรไม่เช่ำสถำนท่ีเพ่ือเปิดรำ้นหนงัสือ แตล่งทนุสรำ้ง
รำ้นหนงัสือขึน้บนท่ีดนิของตวัเอง และคอ่ยๆ ลดปรมิำณกำรสั่ง
หนงัสือจำกสำยส่งลงแบบปีต่อไป จนตอนนี ้ รำ้นฟิลำเดลเฟีย 
ไมไ่ดใ้ชบ้รกิำรสำยสง่มำนำนกวำ่ 3 ปี

แนวทำงดงักลำ่วจงึเป็นกำรพลกิกลบัดำ้น จำกท่ีสำยสง่เคย
ไดเ้งินจำกกำรขำยหนงัสือ 75% กลำยเป็นวำ่ รำ้นฟิลำเดลเฟีย
ไดเ้งิน 70% นั้นแทนจำกหนังสือท่ีรำ้นลงทุนซือ้มำขำยเอง  
สว่นอีก 30% แบง่เป็นสองสว่น 15% เป็นงำนของนกัเขียนอิสระ
เช่น อีก 15% เป็นผลงำนหนงัสือของวิทยำกร โสวตัรเอง และ
วรรณกรรมลุม่น�ำ้โขง เชน่ พจนำนกุรมภำษำลำว 

มีเสียงเล่ำลือในวงกำรรำ้นหนังสือ
อิสระว่ำ ฟำธอม บุ๊กสเปซ เป็นรำ้นท่ี
ขำยหนงัสือออนไลนเ์ก่งเป็นอนัดบัตน้ๆ 
มีหนำ้รำ้น บนเพจเฟซบุก๊ อินสตำแกรม
และเวบ็ไซต ์www.fathombookspace.co 
ซึ่ง เ ม่ือคลิกเข้ำไปจะพบกับรำยช่ือ
หนงัสอื Pre-order เกือบ 50 รำยกำร ทัง้
หนงัสือไทยและน�ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ

เหตุผลในกำรน�ำเข้ำหนังสือจำก 
ต่ำงประเทศมำขำยเพ่ือหำหนทำงรอด
จำกตลำดหนงัสือไทยท่ีแขง่กนัลดรำคำ
มำกขึน้ และเพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำย
ใหร้ำ้นมีตวัเลือกของหนงัสือมำกขึน้

แต่ส �ำหรบัรำ้นเล่ำท่ียงัไม่บุกตลำด
ออนไลนเ์ตม็ตวั มองวำ่ทัง้ระบบพรอีอเดอร ์
หรือแมแ้ต่กำรท่ีส �ำนักพิมพเ์ริ่มหันมำ
ขำยและลดรำคำหนังสือ ท�ำให้รำ้น
เลก็ๆ อยู่ยำกขึน้เรื่อยๆ เพรำะทัง้กำรท่ี
ส �ำนกัพิมพโ์ปรโมทหนงัสือหรือมีระบบ
พรีออเดอร์ท �ำให้หนังสือเดินทำงมำ 
ไม่ถึงหนำ้รำ้น หรือกว่ำจะเดินทำงมำ
ถึงลกูคำ้ก็ซือ้และอ่ำนหนงัสือเหล่ำนัน้
จบไปนำนแลว้ 

ในมุมมองของรำ้นเล่ำ เห็นว่ำกำร
ลดรำคำหนังสือของส�ำนักพิมพ์หรือ
บริษัทจัดจ�ำหน่ำยมีผลกระทบต่อรำ้น
หนงัสืออิสระ เพรำะโดยโครงสรำ้งของ
ระบบแลว้ รำ้นหนงัสืออิสระมีรำยไดแ้ค ่
25% จำกรำคำปก ท�ำใหไ้ม่สำมำรถ 
ลดรำคำไดเ้ทำ่ส�ำนกัพิมพ ์สิง่ท่ีแตล่ะรำ้น 
พอจะท�ำได ้ คือ เลือกหนังสือท่ีคิดว่ำ 
เป็นหนังสือหำยำกและมีแค่ไม่ก่ีเล่ม 
มำโพสตข์ำยออนไลน ์ ซึ่งก็พอขำยได ้ 
แต่ยังไม่ใช่รำยได้หลักเท่ำกำรขำย
หนงัสือหนำ้รำ้น
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ในเมื่อการซื้ื้อหนังสือออนไลน์
ท�าได้สะดวกกว่า 
ท�าไมถึงยังต้องมี
"ร้านหนังสือ"

ร้านหนังสือสุนทรภู่ 
อ�ำเภอแกลง
จงัหวดัระยอง
เปิดบรกิำรมำแลว้ 8 ปี

“ถำ้เรำเริ่มตน้ท�ำรำ้นหนงัสือ แทนท่ี
จะไปสนใจอย่ำงอ่ืน เรำพอใจแล้วท่ี
อยำ่งนอ้ยท่ีสดุมีคนอำ่นหนงัสือเพ่ิมขึน้”

ร้านฟิลาเดลเฟีย 
อ�ำเภอเมือง 
จงัหวดัอบุลรำชธำนี
เปิดบรกิำรมำแลว้ 12 ปี

“ประโยคท่ีเคยไดยิ้น
บ่อยจำกคนซือ้หนงัสือ 
คือ หำเลม่ไหนไมไ่ด ้ให้
มำฟิลำเดลเฟีย”

ร้านหนังสือชื่นใจ 
อ �ำเภอสงัขละบรุ ี
จงัหวดักำญจนบรุี
เปิดบรกิำรมำแลว้ 3 ปี

“ร ้ำนหนังสืออิสระไม่มี 
วนัตำย เช่ือวำ่ยงัไงก็จะมีคน
แบบเรำอยู”่

ร้านหนัง (สือ) 2521 
อ �ำเภอเมือง
จงัหวดัภเูก็ต
เปิดบรกิำรมำแลว้ 18 ปี

“รำ้นหนงั (สือ) 2521 ไมใ่ช่รำ้น 
หนงัสือ ในขณะเดียวกนัเรำก็ไม่ใช่
ร ้ำนกำแฟ แต่เ ป็นพื ้น ท่ีส �ำหรับ 
กำรอำ่น”

ร้านฟาธอม บุ๊กสเปซื้ 
สำทร 
กรุงเทพมหำนคร
เปิดบรกิำรมำแลว้ 5 ปี

“เวลำเขำ้รำ้นหนงัสือ เรำ
จะถูกเชือ้เชิญไปสู่เล่มอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจำกแนวหนงัสือ
ท่ีตัว เองชอบ รวมถึงกำร 
ไดค้ยุกบัเจำ้ของรำ้น ซึง่ลว้น
เป็นคนรักกำรอ่ำน ถือเป็น 
กำรต่อยอดไปสู่กำรอ่ำนท่ี
หลำกหลำยขึน้”
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ร้านเล่า 
อ�ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่
เปิดบรกิำรมำแลว้ 21 ปี

“หนังสือแต่ละเล่ม
ไม่ไดมี้นยัยะแค่เนือ้หำ
ในหนังสือ แต่มีควำม
หมำยมำกกวำ่นัน้”

ร้านหนังสือกาลครั้งหนึ่ง 
อ�ำเภอเมือง
จงัหวดัอทุยัธำนี
เปิดบรกิำรมำแลว้ 11 ปี

“กำรไดห้ยิบจับเลือกหนังสือเล่มท่ีอยำก
ไดท่ี้สดุ ไดแ้ลกเปลี่ยนเรือ่งรำวท่ีอยูใ่นหนงัสือ 
และไดเ้ช่ือมโยงควำมรูไ้ปสู่เล่มใหม่ๆ เป็น
ประสบกำรณต์รงท่ีกำรซือ้ขำยออนไลนทดแทน 
ใหไ้มไ่ด”้
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ปู่ม่านย่าม่านกระซื้ิบรักบรรลือโลก
หำกใหน้ึกถึงจิตรกรรมฝำผนงัของไทยซึ่งมีช่ือเสียง 

เป็นท่ีรู ้จัก หลำยคนคงนึกถึงภำพ “ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน”  
วดัภูมินทร ์ จงัหวดัน่ำน  ซึ่งเป็นภำพจิตรกรรมท่ีผูไ้ป 
เย่ียมเยือนมักไปยืนถ่ำยรูปตั้งท่ำกระซิบตำม และ
จำกภำพปู่ ม่ำนย่ำม่ำนนีเ้อง ชำวน่ำนไดมี้กำรต่อยอด
สรำ้งสรรคเ์ป็นสนิคำ้ท่ีระลกึหลำกหลำยชนิดอีกดว้ย

จิตรกรรมฝำผนงัวดัภมิูนทร ์ จงัหวดัน่ำน เป็นมรดก
ชิน้เอกของชำวน่ำนซึ่งมีลวดลำยวิจิตรตำมแบบฉบบั
ไทลือ้ดัง้เดิม สนันิษฐำนกันว่ำเขียนขึน้เม่ือประมำณ 
ปี พ.ศ. 2410-2417 สมัยพระเจำ้อนันตวรฤทธิเดช  
เจำ้ผูค้รองนครน่ำน  ซึง่ตรงกบัรชัสมยัพระบำทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั รชักำลท่ี 5

จิตรกรรมฝำผนังในวัดภูมินทรป์ระกอบไปด้วย 
ภำพพุทธประวัติ และคัทธณะกุมำรชำดก ซึ่งพบท่ี 
วดัภมิูนทรเ์พียงแห่งเดียวในประเทศไทย ช่ำงผูว้ำดคือ 
"หนำนบวัผนั" ศลิปินชำวไทยลือ้ผูมี้ฝีมือเป็นเอกลกัษณ์

ในภำพจิตรกรรมคทัธณะกมุำรชำดกนี ้หนำนบวัผนั
ไดส้อดแทรกเรือ่งรำววถีิชีวติชำวเมืองนำ่นเขำ้ไปในภำพ
ไดอ้ยำ่งกลมกลืน ทัง้สภำพบำ้นเรอืน กำรทอผำ้ดว้ยหกู 

ความรู้กินได้ค

หญิงสำวนุ่งผำ้ซิ่นลำยน�ำ้ไหลซึ่งเป็นผำ้ทอเอกลกัษณ์
ของเมืองนำ่น  และกำรสกัลำยตำมตวัของหนุม่ไทลือ้  

 ภำพท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของวัดภูมินทร์ คือภำพ  
"ปู่ มำ่นยำ่มำ่น" หรอืท่ีเรยีกกนัวำ่ "กระซบิรกั บนัลอืโลก"   
ปู่ มำ่นย่ำม่ำนคือชำยหญิงคู่หนึ่ง ในภำพฝ่ำยชำยใช ้
มือข้ำงหนึ่งเกำะไหล่หญิงสำว มืออีกข้ำงป้องปำก
กระซบิท่ีขำ้งห ู 

ช่ือปู่ ม่ำนย่ำม่ำนไม่ไดห้มำยถึงคนชรำแต่อย่ำงใด  
วินยั ปรำบริป ู ศิลปินและเจำ้ของหอศิลป์ริมน่ำน ได้
คน้ควำ้เก่ียวกบัท่ีมำของช่ือปู่ ม่ำนยำ่มำ่น ไวว้ำ่ ปู่ มำ่น 
ย่ำม่ำน หมำยถึงว่ำ เขำเรียกผูช้ำยพม่ำ ผูห้ญิงพม่ำ
คู่นี ้ เป็นนัยว่ำ เป็นสำมีภรรยำ แลว้กำรเกำะไหล่กัน 
เป็นธรรมชำตขิองผูช้ำยผูห้ญิงท่ีเป็นสำมีภรรยำ ถำ้เป็น 
หนุ่มสำว ถูกเนือ้ต้องตัวไม่ได้ และรูปลักษณะกำร 
แต่งกำยชีช้ดัไปอีกสอดคลอ้งกบัค�ำวำ่ ปู่ ม่ำน ย่ำม่ำน 
มำ่นคือพมำ่ ปู่ น่ีคือผูช้ำย พน้วยัเดก็ผูช้ำยเรยีกปู่   พน้วยั 
เด็กผูห้ญิงเรียกย่ำ ซึ่งท่ีจริงออกเสียง "ง่ำ" ไม่ใช่ปู่ ย่ำ 
ตำยำย

จิตรกรรม
ฝาผนัง
มรดกชุมชน

ภำพจิตรกรรมฝำผนังในโบสถวิ์หำรโดยส่วนใหญ่
แสดงเรือ่งรำวพทุธประวตั ิทศชำตชิำดก และบรรยำกำศ
วิถีชีวิตควำมเป็นอยูข่องผูค้นในทอ้งถ่ิน ทัง้สภำพสงัคม 
บำ้นเรอืน กำรแตง่กำย และกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวนั 
ซึง่ชำ่งเขียนภำพเลือกมำถ่ำยทอดผำ่นฝีแปรงสูผ่นงัปนู
อยำ่งงดงำมเสมือนบนัทกึแหง่ยคุสมยั SCAN QR CODE

เพื่อรับ  i  
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#หิมพานต์มาร์ชเมลโล่
จำกพทุธศิลป์ทอ้งถ่ินสูแ่ฮชแทก็สดุฮิตในโลกออนไลน ์ ชวนใหอ้ยำกตำมไปทอ่งเท่ียวเสำะหำเพ่ือเหน็กบัตำวำ่

สตัวหิ์มพำนตแ์สนนำ่รกัเหลำ่นีคื้อตวัอะไรกนัแน่
สตัวใ์นต�ำนำนท่ีเฝำ้อยู่ตำมทำงขึน้โบสถข์องวดัในภำคอีสำนและภำคเหนือตอนลำ่ง สรำ้งสรรคข์ึน้โดยฝีมือ 

ช่ำงทอ้งถ่ินอย่ำงเรียบง่ำยแต่มีเสน่หต์ำมสไตลศ์ิลปะพืน้บำ้น ซึ่งไดร้บัควำมสนใจจนมีแฟนคลบัน�ำไปท�ำเป็น 
งำนศลิปะ ภำพกำรต์นูในสื่อออนไลน ์ไปจนถงึผลติออกมำเป็นโมเดลสำมมิตสิ �ำหรบันกัสะสม

คมกฤษ เทพเทียน แห่ง MOTMO Studio เป็นหนึ่งในศิลปินท่ีร่วมในปรำกฏกำรณนี์ ้ ไดผ้ลิตหิมพำนต ์
มำรช์เมลโลข่ึน้ 5 แบบส�ำหรบัรุน่แรก โดยมองวำ่สำมำรถท�ำกำรตลำดได ้และเหน็วำ่ถำ้ชมุชนตอ้งกำรศกึษำศลิปะ
ท่ีมีอยู่ใกลต้วัก็สำมำรถสรำ้งรำยไดก้ลบัไปใหช้มุชน จึงคน้หำช่ำงชำวบำ้นท่ีสนใจสำนต่อหิมพำนตม์ำรช์เมลโล่ 
เป็นสนิคำ้วำงขำย หำรำยไดเ้ขำ้วดัและชมุชนตอ่ไป

อำจำรย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปรำญช ์
เมืองน่ำน ไดแ้ต่งค�ำกลอนบรรยำยถ้อยค�ำ
กระซบิรกัของปู่ มำ่นไวเ้ป็นภำษำเหนือ  พรอ้ม
ค�ำแปลอยำ่งสละสลวยตรงึใจ จากจิตรกรรมฝาผนัง

สู่สินค้าที่ระลึก
ปู่ ม่ำนย่ำม่ำนกลำยเป็นสญัลกัษณข์อง

เมืองน่ำน ชำวน่ำนไดน้�ำภำพปู่มำ่นยำ่มำ่น
มำต่อยอดสรำ้งสรรคเ์ป็นธุรกิจ  จำกภำพ
บนผนังจึงไปปรำกฏอยู่ในสินค้ำท่ีระลึก 
จ�ำนวนมำก ทัง้ไปรษณียบตัร เสือ้ กระเป๋ำ  
ไปจนถึงของแต่งบำ้น เป็นสินคำ้ท่ีแสดง 
เอกลักษณ์ของเมืองน่ำนอย่ำงไม่มีท่ีไหน 
เหมือน

นอกจำกภำพปู่ มำ่นยำ่มำ่นแลว้ ภำพกำร
แต่งกำยแบบโบรำณลำ้นนำบนจิตรกรรม 
ฝำผนงัวดัภมิูนทร ์ยงัแสดงใหเ้หน็ควำมงดงำม 
ของลวดลำยผำ้ซิ่นลำยน�ำ้ไหล หรือผำ้ซิ่น
ตีนจก ซึ่งเป็นผ้ำทอพืน้เมืองโบรำณของ 
ชำวน่ำน ใครท่ี ช่ืนชอบผ้ำทอเห็นแล้ว 
คงอดใจไม่ไดท่ี้จะซือ้หำมำสวมใส่หรือน�ำ
กลับไปเป็นของฝำก ซึ่งทุกวันนีย้ังมีกลุ่ม
ชำวบำ้นหลำยชุมชนรวมตวักันทอผำ้แบบ
โบรำณ เป็นสนิคำ้ทำงวฒันธรรมท่ีมีทัง้มลูคำ่
และคณุคำ่อนัเน่ืองมำจำกมรดกชมุชน

หากลองยอ้นม็องว่าในชุม็ชนของเรา
ม็ีม็รดกทางศิลปะวัฒนธรรม็ใดบ้างที่
ปู่ ย่าตายายสร้างไว้ให ้ แต่ละชุม็ชนอาจ 
ม็องเห็นหนทางต่อยอดธุรกิจใหม่็จาก 
สิ่งทีม่็อียู่ใกล้ตวัไดเ้ช่นกัน

“ค�าฮักน้อง กูป้ีจกัเอาไว้ในน�า้กก็ลัวหนาว
จกัเอาไว้พืน้อากาศกลางหาว 

กก็ลัวหม็อกเหม็ยซอนดาวลงม็าคะลุม็
จกัเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม็

กก็ลัวเจา้ปะใส่แล้วลู่เอาไป
กเ็ลยเอาไว้ในอกในใจตวัชายป้ีนี ้

จกัหือ้มั็นไหอ้ะฮอิะฮี ้
ยาม็ป้ีนอนสะดุง้ตืน่เววา”

“ความ็รักของน้องน้ัน 
พีจ่ะเอาฝากไว้ในน�า้กก็ลัวเหน็บหนาว
จะฝากไว้กลางทอ้งฟ้าอากาศกลางหาว 

กก็ลัวเม็ฆหม็อกม็าปกคลุม็รักของพีไ่ปเสีย
หากเอาไว้ในวังในคุ้ม็ เจา้เม็อืงม็าเจอ

กจ็ะแย่งความ็รักของพีไ่ป
เลยขอฝากเอาไว้ในอกในใจของพี ่
จะใหมั้็นร้องไหร้�าพีร้�าพนัถงึน้อง

ไม่็ว่ายาม็พีน่อนหลับหรือสะดุง้ตืน่”
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Facilitated-learning
เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้อยู่

แค่ในห้องสี่เหลี่ยม
แนวทำงกำรจดักำรเรียนรูรู้ปแบบใหม่ท่ีสอดคลอ้ง

กบัศตวรรษท่ี 21 เปลี่ยนแปลงไป ทัง้โครงสรำ้งสงัคม 
อำชีพและเทคโนโลยี จำกเดิมครูเป็นศูนยก์ลำงของ 
กำรเรียนกำรสอนมีบทบำทส�ำคัญต่อควำมชอบหรือ
ไม่ชอบวิชำท่ีเรียนของผู้เรียน ซึ่งสิ่งท่ีเป็นอยู่นั้นไม่
สอดคลอ้งกบัทิศทำงของอนำคตท่ีเยำวชนควรจะรูจ้กั
ตวัเอง  และเหน็คณุคำ่ของตวัเอง

OKMD ไดส้รุปแนวทำงในกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบใหม่ 
ว่ำ ครูตอ้งไม่เป็นเพียงผูบ้รรยำย (Lecturer) แต่เป็น 
ผูส้นบัสนนุกำรเรยีนรู ้ (Facilitator) สรำ้งสิ่งแวดลอ้มท่ี 
เอือ้อ �ำนวยและสรำ้งแรงบันดำลใจให้กับเด็ก เพ่ือ
ใหเ้ด็กสำมำรถสรำ้งควำมรูท่ี้มำจำกควำมสนใจของ 
ตัวเด็กเองจริงๆ (Passion) และครูเองก็ตอ้งเรียนรู ้

4040 INSIDE OKMDI

ถงึเวลำเปลี่ยนรูปแบบกำรเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งตอ่ยคุสมยั โดย OKMD จะจดังำน OKMD Career 
Bootcamp : 21st Century Skills Online Workshop อพัสกิลทกัษะใหมท่ี่จ�ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
ตดิอำวธุทำงควำมคดิสรำ้งรำยไดจ้ำกธรุกิจสรำ้งสรรค ์หวัขอ้ Facilitated-learning : กำรเรยีนรูรู้ปแบบ
ใหมท่ี่เนน้กำรสรำ้งประสบกำรณ ์และไมจ่ �ำเป็นตอ้งอยูแ่คใ่นหอ้งเรยีน 

ผูส้นใจทกุเพศทกุวยั ทกุสำขำอำชีพสำมำรถรว่มรบัฟังประสบกำรณก์ำรออกแบบกระบวนกำรเรยีนรู ้
หอ้งเรียนยคุใหม่ ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีใชส้ �ำหรบักำรฝึก Soft Skill และ Hard Skill  
รวมทัง้ต่อยอดแรงบนัดำลใจใหเ้ห็นควำมเป็นไปไดใ้นกำรออกแบบกระบวนกำรเรยีนรูไ้ปกบัวิทยำกร 
ผูม้ำกประสบกำรณท์ัง้ 4 ทำ่น

กำรน�ำเทคโนโลยีเขำ้มำประยกุตใ์ชก้บักระบวนกำรเรยีน
กำรสอนดว้ย

ทกุวนันีเ้รำตำ่งเหน็ชดัแลว้วำ่โลกก�ำลงัเปล่ียนแปลง
ไปอย่ำงรวดเร็ว ในวันขำ้งหนำ้เยำวชนรุ่นปัจจุบันนี ้
จะใชชี้วิตและมีกำรท�ำงำนท่ีแตกต่ำงไปจำกยุคก่อน
อย่ำงสิน้เชิง กำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู ้ หรือ 
สรำ้งพืน้ท่ีเรียนรู ้ (Facilitated-learning) จึงเป็นสิ่งท่ี 
ถกูน�ำมำพดูถงึอยูบ่อ่ยครัง้

Facilitated-learning เป็นทกัษะใหมท่ี่จ�ำเป็นอยำ่งย่ิง
ส�ำหรบัครู ผูป้กครอง ไปจนถงึ ผูป้ระกอบกำร เพรำะกำร
เรียนรูไ้ม่ไดเ้กิดขึน้เพียงแค่ในโรงเรียนและไม่จ �ำกดัวยั
อยู่เพียงแค่เยำวชนเท่ำนัน้ แต่เกิดขึน้ไดท้กุท่ี ทกุเวลำ
และตลอดชีวิต
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ภีศเดช เพชรน้อย
Co-Founder & Learning Designer BASE Playhouse

นกัออกแบบกระบวนกำรเรยีนรู ้ผูร้ว่มก่อตัง้ BASE Playhouse ผูเ้ช่ียวชำญ 
ในกำรใช ้ Technology มำผสมกับกำรออกแบบประสบกำรณ์ใหเ้กิด 
กำรยกระดบักำรเรยีนรูข้องมนษุย์

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์
CEO & Co-Founder BASE Playhouse

นักออกแบบกระบวนกำรเรียนรู ้ท่ีเ ช่ียวชำญด้ำน Gamification  
ผู้ร่วมก่อตั้ง และ CEO ของ BASE Playhouse องค์กรท่ีปลดล็อก 
ควำมสำมำรถของมนษุยด์ว้ยเทคโนโลยี และเช่ือวำ่กำรเรยีนรูท่ี้ใชส่ำมำรถ
ออกแบบไดจ้รงิ

ท่ีมำ : BASE Playhouse

ท่ีมำ : BASE Playhouse

มิรา เวฬุภาค
บริษัท ฟล็อค เลิรน์น่ิง จ�ากัด และ บริษัท แม็พป้า เลิรน์น่ิง จ�ากัด

กวำ่ 20 ปี ในฐำนะนกักำรศกึษำ และนกัวิจยัดำ้นกำรศกึษำ ณ  สถำบนั 
อำศรมศลิป์    โรงเรยีนรุง่อรุณ ก่อตัง้บรษัิทฟลอ็ค เลริน์น่ิงขึน้ เพ่ือชวนคณุพอ่ 
คณุแม ่และภำคธรุกิจเขำ้มำเป็นสว่นส�ำคญัในกำรสรำ้งกำรเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ 
และเยำวชน ปัจจบุนั พฒันำแพลตฟอรม์กำรเรยีนรูส้ �ำหรบัพอ่แมแ่ละเดก็ 
วยั 3-8 ปี และสรำ้งสื่อสรำ้งสรรคเ์พ่ือเป็นพืน้ท่ีรบัฟัง และพดูคยุกบัคณุพอ่ 
คณุแมถ่งึกำรสรำ้งกำรเรยีนรูข้องลกู ภำยใตแ้บรนด ์Mappa รวมถงึก�ำลงั
ก่อกำรรวมฝงู นกัออกแบบกำรเรยีนรู ้ใหพ้ฒันำองคค์วำมรูแ้ละเช่ือมตอ่กนั
เป็นเครอืขำ่ยทัง้ในและตำ่งประเทศ

สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร
Founder & CEO, Saturday School Foundation 

วิศวกรคอมพิวเตอรจ์ฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยัหลงัจำกนนัน้ก็คร �่ำหวอด
ในวงกำรกำรศกึษำ โดยเป็น Founder และ CEO Saturday School และ 
ไดร้ำงวลั Forbes 30 under 30 Asia - Social Entrepreneur รวมถงึเป็น 
Board President ของ Teach for Thailand Alumni

ท่ีมำ : Saturday School Foundation

ท่ีมำ : Mission to the moon board game 
by Flock Learning

Upskill ทีจ่�าเป็นในศตวรรษที ่21 
พร้อม็ตดิอาวุธทางความ็คดิและสร้างรายไดจ้ากธุรกจิ

สร้างสรรค ์ผ่าน Interactive Online Workshop 
and Panel Live Talk Facilitated-learning : 

วันเสารท์ี ่22 ม็.ค. 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น.

ขอเชญิลงทะเบยีนเข้าร่วม็ฟรี
โดยไม่็ม็ค่ีาใช้จา่ยไดท้ี่
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Bilbao ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของสเปน บนอ่ำวบิสเคย ์ ซึ่งเป็นอ่ำวแอตแลนติก เป็นเมืองท่ีมีควำมส�ำคญั
ในช่วงตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 19 จนถงึปี พ.ศ. 2513 โดยเป็นทำ่เรอือตุสำหกรรมท่ีส�ำคญัท่ีสดุของประเทศ เน่ืองจำก
มีสภำพภมิูศำสตรท่ี์เอือ้ตอ่กำรออกสูม่หำสมทุรแอตแลนติกไดอ้ย่ำงสะดวก กิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีส �ำคญัของ 
Bilbao มำจำกกำรตอ่เรอื กำรผลติถ่ำนหิน และอตุสำหกรรมเหลก็กลำ้ 

อยำ่งไรก็ตำมในช่วงปลำยศตวรรษท่ี 20 ไดเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งทำงเศรษฐกิจทั่วโลกอยำ่งรวดเรว็ 
จำกโลกำภิวฒันแ์ละกำรลม่สลำยของลทัธิคอมมิวนิสต ์ท�ำใหเ้กิดกำรยำ้ยฐำนกำรผลติของภำคอตุสำหกรรมไปสู่
พืน้ท่ีท่ีมีควำมไดเ้ปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ (Comparative Advantage) มำกกวำ่ สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่อตุสำหกรรม
หลกัท่ีขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง Bilbao เน่ืองจำกไมส่ำมำรถปรบัตวัไดท้นัตอ่กำรเปลี่ยนแปลง ประกอบกบั
กำรเปลี่ยนแปลงดำ้นมำตรฐำนทำงอตุสำหกรรมสง่ผลกระทบท�ำใหอู้ต่อ่เรอื เหมืองแร ่และโรงงำนทยอยปิดตวัลง
ภำยในเมืองเตม็ไปดว้ยอำคำรอูต่อ่เรอื และโรงงำนเหลก็ท่ีถกูทิง้รำ้ง แรงงำนจ�ำนวนมำกยำ้ยถ่ินฐำน ท�ำใหเ้มืองท่ี
เคยมีชีวิตชีวำเปลี่ยนไปโดยสิน้เชิง

สภำเมือง Bilbao ไดต้ระหนกัถึงปัญหำดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี จึงไดมี้นโยบำยกระตุน้เศรษฐกิจโดยกำรสรำ้ง
หมดุหมำยใหมใ่หแ้ก่เมืองเพ่ือสรำ้ง New S curve ใหแ้ก่ Bilbao โดยสภำเมืองไดต้ดัสนิใจสรำ้ง Guggenheim 
Museum ซึง่เป็นแหลง่เรยีนรูท่ี้มีช่ือเสยีงโดยมีรูปทรงท่ีคลำ้ยเรอืดว้ยเสน้โคง้ และตดักบัภำพท่ีตัง้ของ Guggenheim
ท่ีตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่�ำ้ Nervion จงึคลำ้ยกบัเรอืท่ีแลน่อยูบ่นน�ำ้นอกจำกรูปทรงท่ีแปลกตำ และเอกลกัษณโ์ดดเดน่แลว้
อีกหนึ่งสิ่งท่ีน่ำสนใจคือ วสัดท่ีุใชซ้ึ่งประกอบไปดว้ย เหล็กหินทรำยสีอ่อนท่ีหุม้ดว้ยแผ่นโลหะไทเทเนียม ท�ำให้
เม่ือแสงอำทิตยต์กกระทบตวัอำคำรในแตล่ะวนัจะเปลี่ยนสีไปตลอดเวลำ

แหล่งเรียนรู้ที่เปลี่ยนพลวัฒน ์
เมือง Guggenheim, Bilbao Spain

ท่ีมำ : unsplash.com/photos/nh3rDHdApPE

INSIDE OKMD : NKC

SCAN QR CODE
เพื่อรับ  i  
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กำรเกิด Guggenheim ซึ่งเป็นพืน้ท่ีแลกเปล่ียนองคค์วำมรู ้ สรำ้งควำมคิดสรำ้งสรรค์
ส่งเสริมกำรปฏิสัมพันธ์ของชุมชนท้องถ่ิน เป็นพืน้ท่ีส �ำหรับกำรพบปะกันได้อย่ำงอิสระ  
มีควำมยืดหยุ่น (Flexible Space) ไดน้ �ำชีวิตชีวำกลบัมำสู่เมืองอีกครัง้หนึ่ง อีกทัง้ยงัมีส่วน
ส�ำคญัในกำรกระตุน้เศรษฐกิจของเมือง เน่ืองจำกกำรใชจ้่ำยของผูเ้ย่ียมชม Guggenheim  
ในช่วงสำมปีแรกหลังจำกเปิดให้บริกำร ได้ท�ำให้ภำษีของรัฐบำลท้องถ่ินเพ่ิมขึน้กว่ำ 
100 ลำ้นยูโร กำรท่ี Guggenheim สำมำรถพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของเมือง Bilbao ไดอ้ย่ำง 
มีประสิทธิภำพเป็นท่ีรูจ้กัในนำม “Bilbao Effect” จงึเป็นเครื่องพิสจูนว์่ำแหลง่เรยีนรูส้ำมำรถ
สรำ้งควำมเปลี่ยนแปลงใหก้บัชมุชนโดยรอบเมือง และประเทศได ้ ทัง้ในดำ้นกำรพฒันำสงัคม
แหง่กำรเรยีนรู ้(Knowledge Society) และกำรสรำ้งผลติภำพทำงเศรษฐกิจ

“Bilbao Effect” เป็นตวัอยำ่งท่ีส �ำคญัในกำรพลกิฟ้ืนเศรษฐกิจ และพฒันำเมืองท่ีถกูทิง้รำ้ง 
ผ่ำนกำรจัดตัง้ และพัฒนำพืน้ท่ีกำรเรียนรู ้ ซึ่งมีหลำยประเทศไดด้ �ำเนินนโยบำยตำม อำทิ 
กำรพฒันำโครงกำร Dokk1 ในเมือง Aarhus เดนมำรก์ ท่ีเปลี่ยนแปลงทำ่เรอืใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้
ท่ีส �ำคญั เป็นจดุศนูยร์วม (Node) ของเมือง และสถำนท่ีพบปะของคนในชมุชน เป็นพืน้ท่ีกำรเรยีนรู ้
ตลอดชีวิต

ขณะท่ีฟินแลนด ์ไดส้รำ้ง Oodi Helsinki 
Central Library ซึง่เปรยีบเสมือนศนูยร์วม
ของผูอ้ำศัยในเมือง เป็นแหล่งเรียนรูข้อง
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีไมจ่ �ำเป็นตอ้งเงียบ เยน็ และ
เนน้แตห่นงัสือ แตเ่ป็นมิตร มีชีวิตชีวำ เพ่ือ
เฉลมิฉลองวำระกำรไดร้บัเอกรำชครบ 100 ปี 
ของประเทศ

ในทศวรรษหนำ้จะเกิดแหลง่เรยีรูแ้หง่ใหม ่
ขึน้มำกกวำ่ 20 แหง่ในหลำยประเทศ โดยมี
ใชง้บประมำณรำวๆ 250,000 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐั จำกกำรศกึษำของ AEA Consulting 
บริษัทท่ีเช่ียวชำญด้ำนกำรพัฒนำแหล่ง
เรยีนรู ้ โดยโครงกำรท่ีถกูกลำ่วถึงมำกท่ีสดุ 
คือโครงกำรบนเกำะ Saadiyat สหรัฐ
อำหรบัเอมิเรตส ์ เป็นผลจำกนโยบำยกำร
พฒันำเศรษฐกิจท่ีมีแนวทำงในกำรใหค้วำม
ส�ำคญักบักำรพฒันำเศรษฐกิจฐำนควำมรู ้ 
(Knowledge - based Economy) ซึง่เป็น 
แนวทำงกำรพฒันำเศรษฐกิจท่ีหลำยประเทศ 
เลือกใช้เป็นนโยบำยหลักซึ่งจะกล่ำวถึง 
ในครำวตอ่ไป โดยโครงกำรบนเกำะ Saadiyat 
จะประกอบดว้ย Zayed National Museum, 
Guggenheim Abu Dhabi Museum,  
Louvre Abu Dhabi, Maritime Museum

Maritime Museum

 Guggenheim Abu Dhabi 
Museum

Louvre Abu Dhabi

Zayed National Museum

ท่ีมำ : www.fosterandpartners.com, www.archdaily.com,
www.facebook.com/LouvreAbuDhabi, www.facebook.com/merseysidemaritimemuseum
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ผู้คนมำกมำยเติบโตมำกับรำ้นหนังสือ โดยเฉพำะ 
รำ้นหนงัสอืเลก็ๆ ในตำ่งจงัหวดัท่ีมอบทัง้ควำมรู ้ควำมงำม 
และควำมจรงิใหก้บัผูค้น

OKMD ตระหนักถึงท่ีทำงและสถำนภำพ "พิเศษ"
ของรำ้นหนังสือในทุกสังคม โดยเฉพำะในสังคมไทยท่ี
วฒันธรรมกำรอ่ำนยงัไม่แข็งแรงมำกนัก เรำจึงเชือ้เชิญ
พันธมิตรท่ีรักในรำ้นหนังสือมำร่วมกันสรำ้งโครงกำร  
"ร ้ำนหนังสือในฐำนะแหล่งเรียนรู ้"  ขึ ้นมำ ทั้ง เ พ่ือ 
ประชำสมัพนัธใ์หป้ระชำชนทั่วไปไดร้บัรูถ้ึงควำมส�ำคัญ
เสน่ห์ และกำรเป็นแหล่งเรียนรูท่ี้มีลักษณะพิเศษของ 
ร ้ำนหนังสือ และเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแรงให้กับธุรกิจ 
รำ้นหนงัสือ โดยเฉพำะในยคุท่ีโลกออนไลนก์�ำลงัมำแรง
จนหลำยฝ่ำยเป็นห่วงว่ำคนยคุใหม่ยงัอ่ำนหนงัสือกนัอยู่
อีกหรอืไม่

พนัธมิตรท่ีจบัมือกบั OKMD มีดว้ยกนั 3 องคก์ร ไดแ้ก่
สมำคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้ �ำหน่ำยหนงัสือแห่งประเทศไทย 
หรอื PUBAT สื่อออนไลนท่ี์ใหค้วำมส�ำคญักบัรำ้นหนงัสือ
และกำรอ่ำนอย่ำง The Cloud และทีมคนรุน่ใหม่อย่ำง 
MEAT ท่ีเช่ือในกำรพบปะกนัของผูค้นเพ่ือแลกเปลีย่นควำมรู ้
ควำมงำม และควำมจรงิ ในพืน้ท่ีกำยภำพท่ีผูค้นสำมำรถ
มองตำและสื่อสำรกนัไดด้ว้ยหวัใจ

OKMD กับโครงการ
ร้านหนังสือในฐานะแหล่งเรียนรู้

เริ่มที่วิจัย
เม่ือโครงกำรนีเ้ป็นเรือ่งเชิงควำมรู ้จดุเริม่ตน้ของโครงกำรจงึตอ้งยอ้นกลบัไปยงั "องคค์วำมรู"้ 

เก่ียวกับรำ้นหนังสือในสงัคมไทย OKMD พบว่ำ ขอ้มลูและองคค์วำมรูใ้นดำ้นนีย้งัมีนอ้ย 
ย่ิงกวำ่นอ้ย ในระดบัพืน้ฐำนเรำยงัขำดขอ้มลูควำมรูว้ำ่ระหวำ่งรำ้นหนงัสือท่ีอยูใ่นเครอืบรษัิท
ใหญ่ๆ กับรำ้นหนังสืออิสระนั้นมีวิธีด �ำเนินธุรกิจ (Business Model) ท่ีแตกต่ำงกันโดย 
พืน้ฐำนอย่ำงไร และวิธีด �ำเนินธุรกิจรำ้นหนงัสือท่ีควรเป็นในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นอย่ำงไร  
รำ้นหนังสือประเภทไหนสำมำรถท�ำหนำ้ท่ีอย่ำงไรในสงัคมไดบ้ำ้ง นิยำมของรำ้นหนังสือ 
แต่ละแบบเป็นอย่ำงไร อะไรเป็นปัจจยัก�ำหนดลกัษณะเฉพำะของรำ้นหนงัสือท่ีแตกต่ำงกนั 
รวมถงึขอ้มลูควำมรูอ่ื้นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

น่ีคือจดุตัง้ตน้ท่ีส �ำคัญย่ิง เพรำะหำกปรำศจำกขอ้มูลควำมรูชุ้ดนีแ้ลว้ โครงกำรนีย้่อม 
เดินหน้ำต่อไปไม่ได ้ ดังนั้น สมำคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้ �ำหน่ำยหนงัสือแห่งประเทศไทย หรือ 
PUBAT ซึ่งเช่ียวชำญเรื่องกำรเก็บขอ้มูลกำรขำยมำนำนปี และมีขอ้มูลรำ้นหนังสือจำก 
ทั่วประเทศอยู่จ �ำนวนหนึ่งแลว้ จึงอำสำรบัหนำ้ท่ีในกำรเก็บขอ้มลูเพ่ือส�ำรวจและวิจยั และ 
จัดท�ำเป็นรำยงำนร้ำนหนังสือของไทย โดยกำรใช้ข้อมูลพืน้ฐำนเบือ้งต้นท่ีมีอยู่  และ 
ใชก้ระบวนกำรสนทนำกลุม่ หรอื Focus Group โดยเชิญเจำ้ของรำ้นหนงัสือจำกทั่วประเทศ
มำรว่มถกเถียง สนทนำ น�ำเสนอปัญหำและทำงแกไ้ข เพ่ือรวบรวมเป็นรำยงำนวิจยัท่ีจะเป็น
หลกัใหก้บัโครงกำรนีต้อ่ไปในอนำคต โดยเฉพำะกำรหำทำงออก (Solution) ทัง้ในแงธ่รุกิจและ
ควำมคดิสรำ้งสรรคใ์หก้บัรำ้นหนงัสือตำ่งๆ

ท่ีมำ : https://unsplash.com/photos/TOq30NfKFBo
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ควำมรว่มมือระหว่ำง OKMD, PUBAT, The Cloud และ MEAT จะสรำ้งควำมแข็งแรงใหก้บัรำ้นหนงัสือ 
ในสงัคมไทยขึน้มำ โดยหำกเช่ือว่ำรำ้นหนงัสือคือแหลง่เรยีนรูแ้บบหนึ่ง ควำมแข็งแรงของรำ้นหนงัสือก็จะไม่ใช่
อะไรอ่ืน นอกจำกควำมแข็งแรงทำงควำมรูแ้ละภมิูปัญญำของสงัคมไทยนั่นเอง

ร่วมในกิจกรรม
รำ้นหนงัสือในตำ่งประเทศมกัจะเตม็ไปดว้ยกิจกรรมตำ่งๆ เชน่ กำรอำ่นหนงัสือใหผู้อ่ื้นฟัง 

หรอืเรยีกวำ่กิจกรรม Book Reading, กำรอำ่นบทกวี, กำรเสวนำ, กำรจดัท�ำสโมสรหนงัสอื ฯลฯ 
แต่ในสภำวะท่ียำกล�ำบำก เพรำะตอ้งเผชิญกับขวบปีแห่งโควิด-19 รำ้นหนงัสือหลำยแห่ง 
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได ้ ทัง้ดว้ยขอ้ก�ำหนดในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค  
รวมถึงขอ้จ�ำกดัเรื่องทนุรอนท่ีนอ้ยลงทกุทีเน่ืองจำกผูซื้อ้หนงัสือไม่สำมำรถออกมำซือ้หนงัสือ
ในพืน้ท่ีกำยภำพไดด้งัเดมิ

MEAT คือ กลุม่คนรุน่ใหมใ่นเจนเนอเรชนั Z ท่ีเช่ือในอนำคตของโลกออนไลน ์แตใ่นขณะ
เดียวกันก็ยงัเช่ือมั่นในพืน้ท่ีเชิงกำยภำพท่ีผูค้นไดพ้บปะ มองตำ และมีปฏิสมัพนัธก์ันดว้ย
กลุม่ MEAT จะเขำ้มำช่วยคิด สรำ้งสรรค ์ และจดักิจกรรมในรำ้นหนงัสือตำ่งๆ โดยพยำยำม
สรำ้งกิจกรรมท่ียั่งยืน รว่มกบัองคก์รในทอ้งถ่ิน เชน่ ชมรมวรรณศลิป์ในมหำวิทยำลยั องคก์ร
บรหิำรสว่นทอ้งถ่ิน เพ่ือสรำ้งสรรคกิ์จกรรมตน้แบบท่ีแปลกใหมค่ำดไมถ่งึใหก้บัรำ้นหนงัสือใน
พืน้ท่ีนัน้ๆ โดยคอยท�ำหนำ้ท่ีเป็นพ่ีเลีย้งเพ่ือกระตกุต่อมคิดใหเ้กิดกำรจดักิจกรรมในรูปแบบ
ท่ีเหมำะสม เพ่ือท่ีรำ้นหนังสือและคนในทอ้งถ่ินจะไดร้่วมกันจัดกิจกรรมต่อเน่ืองต่อไปได ้
ในอนำคตดว้ยตวัเอง

สร้างการรับรู้
ในเวลำเดียวกัน กำรประชำสัมพันธ์ใหผู้ค้นเห็นควำมส�ำคัญของรำ้นหนังสือในฐำนะ 

แหลง่เรยีนรูก็้เป็นงำนใหญ่อีกงำนหนึง่ดว้ย 
The Cloud คือสื่อออนไลนท่ี์มีผูติ้ดตำมเกือบสี่แสนรำย และตลอดระยะเวลำหลำยปีมำนี ้ 

ก็ไดผ้ลิตบทควำมและชิน้งำนท่ีมีแนวทำงสรำ้งสรรคส์งัคมหลำยมิติเป็นจ�ำนวนมำก โดย
มิติหนึ่งท่ี The Cloud มุ่งเนน้ ก็คือกำรน�ำเสนอเรื่องรำวของรำ้นหนงัสือหลำกหลำยรูปแบบ  
โดยเฉพำะกำรอยู่รอดและวิธีด �ำเนินธุรกิจแบบใหม่ๆ ของรำ้นหนังสือในแบบท่ีไม่เคยมี 
มำก่อน The Cloud อำสำเขำ้มำท�ำงำนประชำสมัพนัธ ์ ดว้ยกำรสมัภำษณร์ำ้นหนงัสืออิสระ 
ในทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือใหเ้จำ้ของรำ้นหนังสือเหล่ำนีไ้ดมี้โอกำส ‘เล่ำเรื่อง’ ว่ำ
ธุรกิจรำ้นหนงัสือในไทยมีอุปสรรคอะไรบำ้งควรมีทำงเลือก ทำงรอด และควำมใฝ่ฝันท่ีจะ 
ด�ำเนินธรุกิจตอ่ไปในอนำคตอยำ่งแข็งแรงไดอ้ยำ่งไร

นอกจำกท�ำหนำ้ท่ีเป็นพืน้ท่ีส �ำหรบัเจำ้ของรำ้นหนงัสอืแลว้ The Cloud ยงัชว่ยประชำสมัพนัธ์
และสรำ้งกำรรบัรูใ้น "กิจกรรม" ต่ำงๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในรำ้นหนังสือท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร เช่น  
กำรท�ำขำ่วกำร Live สด และกำรสรุปเนือ้หำท่ีเกิดจำกกิจกรรมในรำ้นหนงัสอืตำ่งๆ

ท่ีมำ : https://unsplash.com/photos/TOq30NfKFBo

ท่ีมำ : https://unsplash.com/photos/TOq30NfKFBo
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ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538 เม่ือ Amazon.com 
เริ่มบูมและเข้ำถึงหมู่นักอ่ำนง่ำยดำย 
ย่ิงขึน้ มีกำรส�ำรวจสถิตพิบวำ่รำ้นหนงัสอื
อิสระในอเมรกิำมีจ�ำนวนลดลงถึง 42% 
ร้ำนหนังสือเชนใหญ่อย่ำง Borders  
ก็ปิดตัวลง จนใครต่อใครก็คำดคิดว่ำ
ร ้ำนหนังสืออิสระคงจะถึงจุดจบแล้ว 
แต่เม่ือเวลำลว่งเลยจนถึงปี พ.ศ. 2560  
รำ้นหนงัสืออิสระขนำดเล็กจ�ำนวนมำก
ทั่วโลกก็ยังคงอยู่ และจำกกำรส�ำรวจ 
ในอเมริกำพบว่ำจ�ำนวนร้ำนหนังสือ 
อิสระกลบัมีเพ่ิมขึน้สวนทำงกระแสโลก
ดจิิทลัเสยีดว้ยซ�ำ้ พบวำ่จำกปี พ.ศ. 2552 
ถึงปี พ.ศ. 2558 มีรำ้นหนังสือเพ่ิมขึน้ 
35% อีกทั้งยอดขำยของแต่ละร้ำนก็ 
เพ่ิมขึน้ 5–10% ในแตล่ะปี
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ถอดรหัส
เส้นทางอยู่รอด
ของร้านหนังสือ

อิสระทั่วโลก

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip



รำ้น BookBar ในเดนเวอร ์สหรฐัอเมรกิำ เป็นรำ้นหนงัสือท่ี
ขำยเครือ่งด่ืม รวมถงึเป็นสถำนท่ีท่ีใหส้โมสรหนงัสือมำจดังำน
สงัสรรคก์นั ชัน้บนมี BookBed อพำรต์เมนทธี์มรำ้นหนงัสือ
โดยเจำ้ของรำ้นจะร่วมมือกับรำ้นหนงัสืออิสระ 4 รำ้น และ 
ชวนบรรดำนกัเขียนใหม้ำเท่ียวในเดนเวอร ์ มำท�ำกิจกรรมกบั 
ทัง้ 5 รำ้นนี ้โดยมีท่ีพกัฟรใีห ้หรอืรำ้น Read It & Eat It ในชิคำโก
ท่ีเอำไอเดียนีม้ำจำกปำรสี ท�ำรำ้นหนงัสือท่ีขำยเฉพำะหนงัสือ 
เก่ียวกบัอำหำร และแบง่สว่นหนึ่งของรำ้นเปิดเป็นรำ้นอำหำร
และมีคลำสสอนท�ำอำหำรดว้ย เหลำ่นีคื้อกลยทุธใ์นกำรปรบัตวั 
รำ้นหนงัสืออิสระในอเมรกิำ
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Ryan  Raffaelii จำก Harvard Business School ใหค้วำมสนใจในเรือ่งนี ้วำ่ท�ำไมรำ้นหนงัสืออิสระเหลำ่นี ้
จึงยงัคงยืนหยดัอยู่ไดท้่ำมกลำงกระแสโลกออนไลนท่ี์กำ้วกระโดดไปอย่ำงว่องไว หลงัจำกคน้ควำ้ วิเครำะห ์ 
ผำ่นงำนวิจยั บทสมัภำษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้งทัง้รำ้นหนงัสือ ผูอ้ำ่น นกัเขียน ส�ำนกัพิมพ ์สำยสง่ ฯลฯ โดยพบวำ่ ปัจจยั
หลกัท่ีท�ำใหร้ำ้นหนงัสืออิสระเหลำ่นีอ้ยูร่อด สรุปงำ่ยๆ ดว้ยหลกั 3C

หลกั 3C ขำ้งบนนี ้ คือกำรเปลี่ยนแปลงและปรบัตวัของรำ้นหนงัสืออิสระในระดบัชมุชน แต่ส �ำหรบัระดบั
ภมิูภำคหรอืระดบัประเทศ ในสหรฐัอเมรกิำจะมีสมำคมรำ้นหนงัสอือิสระท่ีคอยเช่ือมโยง ประสำนงำนรำ้นหนงัสอื 
ผูผ้ลติ ส �ำนกัพิมพ ์นกัเขียน สำยสง่ ฯลฯ เขำ้ไวด้ว้ยกนั รวมไปถงึมีคอรส์อบรมส�ำหรบับรรดำรำ้นหนงัสอือิสระดว้ย 

อเมริกา

3   Convening 
จ�ำเป็นตอ้งปรบัตวัโดยท�ำหนำ้ท่ีเป็นศนูยก์ลำงปัญญำส�ำหรบัลกูคำ้ท่ีมี

แนวคิดหรอืควำมสนใจในแนวเดียวกนั จดักิจกรรมตำ่งๆ เวิรก์ชอป คอรส์
เรยีน งำนบอรด์เกม กำรเลำ่นิทำนส�ำหรบัเดก็ อีเวนตน์ำ่สนใจตำ่งๆ อยำ่ง
สม�่ำเสมอ 

2   Curation 
เลือกหนังสือจะไม่เนน้หนังสือขำยดีตำมกระแส หรือหนังสือท่ีหำ

ท่ีไหนก็ได ้ แต่จะตอ้งเป็นหนังสือท่ีมีควำมพิเศษ มีควำมเป็นส่วนตัว 
มีบุคลิกของรำ้นผสมอยู่ เจำ้ของรำ้นหรือพนกังำนจะตอ้งท�ำหนำ้ท่ีเป็น  
“เครื่องมือคน้พบ” ท�ำใหค้นท่ีมำรำ้นหนงัสือพบนกัเขียนใหม่ๆ ท่ีนกัอำ่น
อำจไมเ่คยรูจ้กัมำก่อนไดพ้บหนงัสือท่ีไมค่ำดคดิวำ่จะไดเ้จอ

1   Community
เนน้กำรสรำ้งรำ้นภำยใตไ้อเดียคณุคำ่ของทอ้งถ่ิน สรำ้งปฏิสมัพนัธก์บั 

ผูค้นในชมุชน ใหผู้ค้นรูส้กึถงึคณุคำ่นีด้ว้ยใจ
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จำกรำ้นหนงัสือเดิมท่ีช่ือว่ำอำโอยำม่ำบุ๊กเซ็นเตอร ์ ในย่ำน 
รปปงงิ ได้ปิดตัวลงในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 ทั้งท่ีตั้ง 
มำยำวนำนกวำ่ 38 ปี สำเหตหุลกัมำจำกปัจจบุนัคนญ่ีปุ่ นนิยม
ซือ้หนงัสือผำ่นชอ่งทำงออนไลน ์เพรำะสะดวก รวดเรว็ แคค่ลกิ 
ซื ้อหนังสือก็ส่งตรงถึงหน้ำบ้ำนภำยในเวลำไม่เกิน 2 วัน  
แถมระบบคอมพิวเตอรอ์ันชำญฉลำดสำมำรถวิเครำะห์หำ 
กลุ่มนกัอ่ำนไดว้่ำ ใครชอบหนงัสือแนวไหน แบบใด เล่มไหน 
น่ำจะเป็นท่ีสนใจ หรือเล่มอ่ืนๆ ในแนวเดียวกันท่ีผูอ้่ำนน่ำจะ 
ช่ืนชอบเช่นเดียวกนั น่ีย่ิงตอกย�ำ้ควำมสะดวกสบำยและซือ้ใจ
ผูอ้ำ่นไดม้ำกย่ิงขึน้ แถมยงัมีรวิีวจำกผูอ้ำ่นคนอ่ืนๆ ช่วยใหก้ำร
ตดัสนิใจซือ้ท�ำไดง้ำ่ยขึน้ไปอีก

ประเทศในเอเชีย 
มีหลำยประเทศท่ีรำ้นหนงัสือ

อิสระพำกันปรับกลยุทธ์เ พ่ือ
ควำมอยู่รอดยกตวัอย่ำงโมเดล 
รำ้นหนงัสอื บงุ  คติ   ส ึ(BUNKITSU) 
ในรปปงงิ ญ่ีปุ่ น ผ่ำนกำรบอก
เลำ่ของ เกตวุดี มำรุมรูะ

ท่ีมำ : www.gotokyo.org/en/new-and-now/new-and-trending/190318/topics.html

ท่ีมำ : wearejapan.com/post/188464815489/
discover-tokyos-best-bookstores-tokyo-is-awash แต่ทำงรอดของรำ้นหนังสือจะเกิดขึน้ได ้ ณ วนันี ้ อำจอยู่ท่ีควำมคิด  

กำรปรบัตวั กำ้วทนัโลกยุคใหม่และใหป้ระสบกำรณท่ี์เหนือกว่ำ ท่ีไม่ใช่
แค่กำรซือ้และขำยแลว้จบลง แต่เรื่องของบริกำร กำรใหท่ี้มำกกว่ำใน 
ดำ้นอำรมณ ์ ควำมรูส้ึก สิ่งเหล่ำนีจ้ะดึงดูดใหน้ักอ่ำนยังคงโหยหำและ
ตอ้งกำรกำรด�ำรงคงอยูข่องรำ้นหนงัสือนั่นเอง

SCAN QR CODE
เพื่อรับ  i  
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หลงัจำกรำ้นเก่ำปิดตวัไป 6 เดือน รำ้นหนงัสือใหม่ 
ก็ก�ำเนิดขึน้ ภำยใตช่ื้อ รำ้นบงุคติส ึซึง่เม่ือแยกควำมหมำย
เป็นค�ำ คือ Bun แปลวำ่ วฒันธรรม ขณะท่ี Kitsu แปลวำ่ 
กำรด่ืม ดังนั้นเม่ือน�ำมำรวมกันจึงแปลว่ำ กำรด่ืมด�่ำ
วฒันธรรม โดยรำ้นแหง่นีช้คูอนเซป็ตว์ำ่ เป็นรำ้นหนงัสือ
ท่ีจะท�ำให้คุณได้พบรักกับหนังสือ โดยไม่ได้ก�ำหนด 
รูปแบบตำยตวั แตห่มำยควำมวำ่ คณุอำจจะบงัเอิญเจอ 
แล้วตกหลุมรักในทันที หรือค่อยๆ เปิดไปทีละหน้ำ 
จนรูส้กึรกัก็ไดล้กูเล่นเป็นกลยทุธท์ำงกำรตลำดส�ำคญัท่ี 
ชวนใหน้ักอ่ำนอยำกคน้หำ และเช่นเดียวกันกับยำมท่ี 
เรำมีคนรกั เรำก็มกัรูส้กึอยำกครอบครองรกันัน้เอำไวเ้พียง
คนเดียว ดงันัน้หนงัสอืกวำ่ 30,000 เลม่ภำยในรำ้น ทกุเลม่ 
จะมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีกำรซ�ำ้กนั นั่นแปลว่ำ หนงัสือ
หนึง่เลม่ หนึง่ปก หนึง่ช่ือจะมีเจำ้ของครอบครองไดเ้พียง
คนเดียว เป็นเหมือนเรือ่งรกัโรแมนตกิเรือ่งหนึง่เลยทีเดียว 

เ ม่ือเลือกหนังสือจำกห้องเลือกหนังสือได้แล้ว 
ก็สำมำรถท่ีจะพำหนังสือเล่มนั้นๆ ไปเดตในหอ้งอ่ำน
หนงัสอื ท�ำควำมรูจ้กักนัและกนั นอกจำกนีย้งัมีบรกิำรคำเฟ่
เรียกว่ำใชเ้วลำอยู่ในนีไ้ดท้ัง้วันเพรำะอำหำรเครื่องด่ืม 
พรอ้มสรรพ แบบ one stop service นอกจำกนีย้ังมี 
หอ้งนิทรรศกำรท่ีรวมหนงัสือกวำ่ 90 ปก มำจดัแสดงให้
ไดเ้ดนิดแูบบเพลนิๆ

เม่ือศึกษำกันจนคิดว่ำ หนังสือท่ีถูกเลือก คือ คนท่ี 
น่ำจะใช่ ท่ีพรอ้มจะสำนสมัพนัธต์่อ ก็พำหนงัสือเดินลง
บนัไดไปจำ่ยเงินไดเ้ลย

กำรจดัวำงหนงัสือภำยในรำ้น ไม่มีรูปแบบตำยตวั จะวำงหนงัสือเป็นกองๆ เพ่ือใหน้กัอ่ำนไดอ้อกตำมหำรกัแท ้
หยิบเล่มนั้น จับเล่มนี ้ ไม่มีกำรจัดตำมขนำด เล็กเรียงใหญ่หรือใหญ่เรียงเล็ก ปกอ่อนปกแข็ง ทุกอย่ำงเหมือน 
กำรออกแบบมำเพ่ือใหไ้ดค้น้หำแบบแทจ้รงิ โดยทำงรำ้นมีกำรเก็บคำ่เขำ้รำ้น 1,500 เยน เพรำะเช่ือวำ่ช่วงเวลำแหง่
กำรคดัสรรควำมรกัลว้นมีค่ำ เม่ือจ่ำยค่ำเขำ้แลว้ก็มีสิทธ์ิท่ีจะเขำ้ไปคน้หำหนงัสือในรำ้นนำนเท่ำใดก็ได ้ มีบรกิำรชำ
กำแฟท่ีคณุจะด่ืมเทำ่ไรก็ไดไ้มจ่ �ำกดั 

ท่ีมำ : www.instagram.com/bunkitsu_roppongi/

ท่ีมำ : www.designboom.com



แถบโตเกียวและแถบคนัโตมำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 ภำยใน
จะจดัหนงัสือตำมหมวดหมูเ่พ่ืองำ่ยตอ่กำรคน้หำในพืน้ท่ี
ท่ีจ �ำกดัของตวัรถ เชน่ หมวดหมู ่Books for Girls หรอื 
Book for Naturalist ซึ่งปกติรำ้นหนงัสือแนว Book 
Truck นีม้กัพบในประเทศแถบยโุรป เม่ือเกิดขึน้ในญ่ีปุ่ น
จงึเป็นท่ีสนอกสนใจของผูอ้ำ่นและหนอนหนงัสือจ�ำนวน
ไมน่อ้ย และนอกจำกจะตระเวนไปจอดขำยตำมจดุตำ่งๆ 
รำ้นหนงัสอืในรถแหง่นีก็้ยงัจดักิจกรรมนำ่สนใจมำลอ่ใจ
คนซือ้อยูบ่อ่ยครัง้ดว้ย

และน่ีก็เป็นไอเดียท่ีน่ำสนใจต่ำงๆ ท่ีจะน�ำพำ 
รำ้นหนังสืออิสระในหลำยๆ แห่งทั่ วโลกให้อยู่รอด 
ปลอดภยัและยืนหยดัไดอ้ยำ่งแข็งแรงทำ่มกลำงปัญหำ
และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลง  
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ท่ีมำ : mobilebookcafe.com/blog/?p=1037

วัฒนธรรมกำรคัดสรรหนังสืออย่ำงด่ืมด�่ำเช่นนี ้ 
อำจเป็นกำรตลำดอีกหนึง่รูปแบบในกำรตอ่สูก้บักำรตลำด 
รูปแบบดิจิทัลท่ีว่องไวในยุคนี ้ กำรชักชวนให้ผู้คน 
หวนร �ำลกึถงึเสนห่ท่ี์จบัตอ้งไดข้องกำรใชเ้วลำในกำรเลอืก 
หนงัสือ กำรไดส้มัผสักระดำษจริง พลิกอ่ำนทีละหนำ้ 
เหมือนควำมรูส้กึคอ่ยๆ ตกหลมุรกัใครสกัคน แบบคอ่ย
เป็นคอ่ยไป เป็นหว้งเวลำท่ีมีคำ่ นำ่จดจ�ำ มีควำมพิเศษ
เกิดขึน้ มำกกวำ่กำรคลกิสั่งซือ้ออนไลนผ์ำ่นกำรบอกเลำ่ 
รวีวิจำกใครก็ไมรู่ท่ี้เรำไมรู่จ้กัมำก่อนก็เป็นได ้ อยำ่ลมืวำ่ 
เรื่องของควำมรูส้ึกนัน้สำมำรถซือ้ใจผูบ้ริโภคไดอ้ย่ำง
ยั่งยืนเชน่กนั

กำรบอกเล่ำของคณุเกตวุดีมำรุมรูะ หรือในช่ือจริง 
กฤตินี พงษ์ธนเลิศ กูรูผู้เ ช่ียวชำญด้ำนกำรตลำด 
ญ่ีปุ่ นอำจำรย์คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัยคอลัมนิสตป์ระจ�ำเว็บไซต ์
Marumura.com และเพจ Japan Gossip by เกตวุดี 
Marumura ท่ีพดูถงึรำ้นหนงัสอื Book Truck รำ้นหนงัสอื
เคลือ่นท่ีท่ีบรรจหุนงัสอืกวำ่ 500 เลม่ ในรถตูสี้ฟำ้อมเทำ
ไปจอดขำยตำมสถำนท่ีตำ่งๆ เชน่ สวนสำธำรณะ หรอื
บรเิวณงำนอีเวนตก์ลำงแจง้ต่ำงๆ โดยตระเวนขำยใน 



มิวเซียมสยาม
“เปิดิรัับต้้นฉบับจากทางบ้าน”

มิวเซียมสยำมเปิดพืน้ท่ีใหน้กัเขียนทำงบำ้นไดร้ว่มสง่ตอ่ควำมรู ้ เพ่ือสรำ้ง 
สังคมแห่งกำรเรียนรูไ้ปกับมิวเซียมสยำม โดยโครงกำรยังคงยึดมั่นใน
แนวทำงท่ีตอ้งกำรน�ำสำระควำมรูท่ี้ดึงอดีตมำสนทนำกับปัจจุบันผ่ำน
กำรเผยแพร่ออนไลนเ์ช่นเดิม ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องรำวประวตัิศำสตร ์ ผูค้น 
วฒันธรรม และประสบกำรณท์่องมิวเซียม ฯลฯ ผลงำนผ่ำนกำรคดัเลือก 
จะไดร้บัคำ่ตอบแทน และไดร้บักำรเผยแพรผ่ำ่นเวบ็ไซตข์องมิวเซียมสยำม

ท่ีมำ : www.museumsiam.org/event-detail.php?MID=12&CID=60&SID=130&CONID=4747&MDNID=-1 

เทศกาลไดโกะกุ 

กลำงเดือนมกรำคมของทกุปี ท่ีศำลเจำ้คนัดะ เมียวจิน (Kanda Myojin) 
ศำลเจำ้โบรำณกว่ำพนัปีใจกลำงกรุงโตเกียว ไดจ้ดัใหมี้เทศกำลตอ้นรบั 
ปีใหมข่ึน้ช่ือวำ่ ไดโกะก ุมตัซตึร ิ(Daikoku Matsuri) หรอืงำนเทศกำลไดโกะก ุ 
ท่ีศำลเจำ้คนัดะ เมียวจิน เป็นท่ีประดษิฐำนของเทพเจำ้แหง่โชคลำภถงึสององค ์
คือเทพไดโกะกุและเทพเอะบิซุ ในงำนจะมีคนแต่งตัวเป็นเทพไดโกะก ุ
ถือคอ้นศกัดิส์ิทธ์ิ ใหพ้รแห่งโชคลำภแก่ผูม้ำเยือนดว้ยกำรแกวง่คอ้นเหนือ
ศีรษะของผูน้ัน้

มกรัาคม
2565

ท่ีมำ : th.japantravel.com

ศำลเจำ้คนัดะ เมียวจิน (Kanda Myojin) 
โตเกียว ญ่ีปุ่ น

กรุงเทพ
ไทย

กรุงเทพ
ไทย

วันนี ้- 31 
กรักฎาคม 
2565

WHAT'S
GOING ON

OKMD Career Bootcamp :
21st Century Skills Online Workshop

Facilitated-learning

เม่ือกำรเรียนรู ้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน ร่วมรับฟังประสบกำรณ ์
กำรออกแบบกระบวนกำรเรยีนรูห้อ้งเรยีนยคุใหม ่เครือ่งมือและเทคโนโลยีท่ี
ใชส้ �ำหรบักำรฝึก Soft skill และ Hard skill ในกำรออกแบบกระบวนกำรเรยีนรู ้ 
โดยวิทยำกร 4 ท่ำน คุณเมธวิน ปิติพรวิวฒัน,์ คุณภีศเดช เพชรนอ้ย,  
คณุสรวิศ ไพบลูยร์ตันำกร และ คณุบี มิรำ เวฬภุำค

ลงทะเบียนเขำ้ร่วมฟรี โดยไม่มีค่ำใชจ้่ำยไดท่ี้  https://forms.gle/ 
SkD3U7zhUpkWsRxW7

22
มกรัาคม
2565

ท่ีมำ : ecosystemsknowledge.net/events/woodland
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จังหวัดสตูล 

มกราคม

1
อ�ทยานธรณี

กรุงเทพมหานคร 

ตุลาคม 

10
วัดพระเชตุพนว�มลมังคลาราม

จังหวัดเชียงใหม� 

เมษายน

4

จังหวัดอ�ดรธานี

กุมภาพันธ์

2
อ�ทยานประวัติศาสตร�
ภูพระบาท

จังหวัดชลบุร�

มีนาคม

3
พ�พ�ธภัณฑ�ธรรมชาติ
ว�ทยาเกาะและทะเลไทย

จังหวัดเพชรบุร�

กรกฎาคม

7
โครงการชั่งหัวมัน
ตามแนวพระราชดําร�

จังหวัดบุร�รัมย�

กันยายน

9
อ�ทยานประวัติศาสตร�
พนมรุ�ง 

จังหวัดสุโขทัย

พฤศจิกายน

11
อ�ทยาน
ประวัติศาสตร�สุโขทัย

จังหวัดเชียงราย 

ธันวาคม

12
หอฝ��น 
อ�ทยานสามเหลี่ยมทองคํา

จังหวัดเชียงใหม�

สิงหาคม

8
สวนพฤกษศาสตร�
สมเด็จพระนางเจ�าสิร�กิติ์

จังหวัดชลบุร� 

มิถุนายน

6
Space Inspirium อ�ทยาน
รังสรรค�นวัตกรรมอวกาศ

จังหวัดนครปฐม

พฤษภาคม

5
อ�ทยานธรรมชาติว�ทยาสิร�รุกขชาติ
และพฤกษาดุร�ยางค� (พ�พ�ธภัณฑ�ต�นไม�ดนตร�) 

โฮงเฮียนสืบสานภูมิป�ญญาล�านนา

ร�วมเชิญชวนคนไทยท�องเที่ยวตลอดป�
แบบ Knowledge-based Tourism เน�นเที่ยวเชิงความรู� 

กับ 12 สุดยอดแหล�งเร�ยนรู�สร�างสรรค�ประจําป�
ยังมีแหล�งท�องเที่ยวเร�ยนรู�ที่น�าสนใจ

และค�นหาทั่วไทยอีกมาก! 
ทั้งแหล�งเร�ยนรู�ทางธรรมชาติว�ทยา

ประวตัศิาสตร� เกษตรกรรม ชาตพินัธุ�ว�ทยา 

เพ�่อให�นักท�องเที่ยวได�เพลิน
ไปกับการเดินทางท�องเที่ยว

พร�อมการกระตุ�นเศรษฐกิจของประเทศ 
และยกคุณภาพชีว�ตคนไทยให�ดียิ�งข�้น

ข�อมูลเพ��มเติมได�ท่ี
สํานักงานบร�หารและ

พัฒนาองค�ความรู� (OKMD)
OKMD และ

www.okmd.or.th
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