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one OF a kind

AESTHETICELL

CHARLIE AND THE

ASSOCIATION

BOOK AND BEER

CHOCOLATE FACTORY

DIAMOND SUTRA

E-BOOK

FINLAND

GREEN LIBRARY

HOLY BIBLE

J. K. ROWLING

KINOKUNIYA SHOTEN

LITTLE PRINCE

INFORMATION
LITERACY

one Of a kind

MELVIL DEWEY

NAKANOSHIMA CHILDREN'S

บรรณำรักษ์ชำวอเมริกนั ผูค้ ดิ ค้น
ระบบกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ
แบบทศนิยม หนึง่ ในผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้
สมำคมห้องสมุดอเมริกนั

BOOK FOREST

ห้องสมุดริมแม่นำ้� ในโอซำก้ำที่
สร้ำงขึน้ เพือ่ ขัดเกลำกำรรับรูแ้ ละ
ปลูกฝั งนิสยั รักกำรอ่ำนให้เด็กๆ
ในญี่ปนุ่

POMODORO

QUOTATIONS FROM THE

OMNICHANNEL

TECHNIQUE

WORK OF MAO TSE TUNG

เทคนิคกำรตลำดด้ำนกำร
อ่ำนทัง้ แบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ เพื่ อ ให้สั ง คม
ห้ อ งสมุ ด รวมถึ ง ร้ ำ น
หนัง สื อ ต่ำ งๆ อยู่ร อดใน
ยุคดิจิทลั

เทคนิ ค กำรอ่ ำ นที่ คิ ด ค้น
โดย Francesco Cirillo ชำว
อิตำเลียน โดยแบ่งเวลำ
ออกเป็ นช่วงละ 25 นำที
เพื่อไม่ให้สมองเหนื่อยล้ำ
เกินไป

หนัง สื อ ปกแดง วำงขำย แอปพลิเคชันทีช่ วนผูค้ นมำ
มำตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2505 เป็ นจิตอำสำอ่ำนหนังสือ
โดยประชำชนจี นจะต้อง ให้คนตำบอดฟั ง
มีคนละ 1 เล่ม เพื่อปรับ
ทัศ นคติ ใ ห้ไ ปในทิ ศ ทำง
เดียวกัน

TALE OF GENJI

UTOPIA

VOCABULARY

หนั ง สื อ เล่ ม ส�ำ คั ญ ของ
Sir Thomas More กับ
ใจควำมที่ ดึ ง ดูด นัก อ่ ำ น
ทั่วโลกให้ชวนตั้งค�ำถำม
ตำม

ค� ำ ศั พ ท์ ท่ี ยิ่ งอ่ ำ น ม ำก
เท่ ำ ใด ยิ่ ง ช่ ว ยสร้ำ งคลัง
ค�ำ ศัพ ท์ใ ห้ส มองมำกขึน้
เรือ่ ยๆ

READ FOR THE BLIND

SUSTAIN SILENT
READING

หลักสูตรในกำรเรียนของ นวนิยำยเล่มแรกของโลก
สหรัฐ อเมริ ก ำ ที่ ไ ด้แ บ่ ง ประพั น ธ์ โ ดย มู ร ำซำกิ
คำบเรียนให้นกั เรียนเลือก ชิกิบุ ในต้นศตวรรษที่ 11
อ่ ำ นหนั ง สื อ ที่ ช อบโดย
ไม่จำ� เป็ นต้องเป็ นหนังสือ
เรียนเท่ำนัน้

WORLD BOOK AND
COPYRIGHT DAY

XEROGRAHY

YAGUCHI SHOTEN

Z-LIB

วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก
ตรงกับวันที่ 23 เมษำยน
ของทุกปี ซึง่ เกิดขึน้ ครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2538 ก่อตัง้ ขึน้
โดยองค์กำรยูเนสโก

เครื่ อ งถ่ ำ ยเอกสำรเป็ น
ตัวช่วยส่งเสริมกำรอ่ำนใน
ยุค ที่ ห นัง สื อ มี ร ำคำแพง
เพื่อกระจำยเข้ำสู่กลุ่มคน
ทุกชนชัน้

ร้ ำ นหนั ง สื อ เก่ ำ แก่ ใ น
โตเกี ย วที่ มี ก ำรตั้ ง แผง
หนัง สื อ ออกมำด้ำ นนอก
ร้ำน ดึง ดูดให้ผูค้ นที่ เดิ น
ผ่ำนไปมำรู ส้ ึกใกล้ชิดกับ
หนังสือ

โครงกำรเว็ บ ไซต์แ หล่ ง
รวมหนังสือและบทควำม
มำกกว่ำ 86 ล้ำ นชิ น้ ที่
สำมำรถเข้ำไปดำวน์โหลด
มำอ่ำนกันได้
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EXPLAINED

เส้นทางประวัติศาสตร์
ของร้านหนังสือ
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ในสมัยก่อนกำรจับจองครอบครอง “หนังสือ” สักเล่ม ถือเป็ นสิ่งที่แสดงออกถึงระดับฐำนะและ
ยศถำบรรดำศัก ดิ์ ไ ด้เป็ น อย่ ำ งดี เพรำะหนัง สื อ แต่ ล ะเล่ ม ต้อ งเขี ย นด้ว ยมื อ จึ ง เป็ น สิ่ ง ของล�ำ้ ค่ ำ
หำยำกจัดอยูใ่ นกลุม่ หรูหรำ ฟุ่ มเฟื อย กำรกระจำยควำมรูจ้ งึ เป็ นเรือ่ งที่ไม่งำ่ ยนัก ผูค้ นเริม่ ใช้กระดำษรำว
2,000 ปี ก่อน โดยร้ำนหนังสือแห่งแรกๆ คำดว่ำเกิดขึน้ ในดินแดนยุโรป จนในศตวรรษที่ 19 นับว่ำเป็ น
จุดรุง่ โรจน์ของกระดำษเมื่อมีกำรประดิษฐ์เครือ่ งผลิตกระดำษแทนกำรผลิตด้วยมือ และกำรผลิตหนังสือ
จำกโรงพิมพ์กม็ คี วำมนิยมเพิ่มมำกขึน้ เรือ่ ยๆ จำกหนังสือที่ใช้กำรจดกำรเขียนม้วนในกระดำษเป็ นแผ่นๆ
สู่กำรเย็บเล่ม มำเป็ นกำรพิมพ์ดว้ ยแม่พิมพ์จำกธรรมชำติ สู่โลกแห่งอุตสำหกรรมหนังสือและกำร
กระจำยตัวไปอยูบ่ นชัน้ ในร้ำนหนังสือทั่วทุกมุมโลก

เส้ น ทางการเดิ น ทางของหนั ง สื อ ที่ ท� า หน้ า ที่
กระจายความ็รู้นั้น หากจะเทียบก็คงไม็่ต่างจากการ
ล�าเลียงสินค้าส�าคัญจากเม็ืองท่าขนาดใหญ่ ทีเ่ ป็ น
ศูนย์กลาง กระจายตัวไปตาม็หัวเม็ืองต่างๆ และแจกจ่าย
กระจายความ็รู้สู่ชุม็ชนท้องถิน่ เพือ่ การเข้าถึงความ็รู้
อย่างทั่วถึง

EXPLAINED

เยอรมนี

จุดเริ่มต้น

สันนิบาตฮันเซอ (Hanse/Hansa) หรือกำรขยำยอ�ำนำจ
ทำงเศรษฐกิ จในเยอรมนี เริ่มก่ อตัวขึน้ รำวคริสต์ศตวรรษ
ที่ 12 เมื่ อ แรกก่ อ ตั้ง ใช้ช่ื อ ว่ ำ "สมำพั น ธ์ พ่ อ ค้ำ ฮั น เซอ"
เป็ นควำมร่วมมือระหว่ำงเมืองลือเบ็คและฮัมบวร์กเพื่อค้ำขำย
ปลำเฮร์ริงกับเกลือ ต่อมำในปี พ.ศ. 1784 สมำพันธ์พ่อค้ำ
เข้ำ ผู ก ขำดเส้น ทำงค้ำ เกลื อ ที่ เ มื อ งลื อ เนอบวร์ค ซึ่ ง เกิ ด
ผลประโยชน์มหำศำล จนพ่อค้ำจำกเมืองโคโลญและดันท์ซชิ
ขอเข้ำร่วมด้วย และมีอีกหลำยเมืองตำมมำ เมื่อสันนิบำต
มีสมำชิกเพิ่มมำกขึน้ ทัง้ ที่เป็ นเยอรมนีและเมืองฝั่ งยุโรปเหนือ
จึ ง มี ก ำรจัด ระเบี ย บกำรปกครองเพื่ อ ควำมเป็ น เอกภำพ
เมื องที่ เข้ำร่วมสันนิ บำตต้องใช้กฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
ของลื อ เบ็ ค และใช้ภ ำษำเยอรมนี เป็ น ภำษำกลำงในกำร
ติดต่อสื่อสำร จนเกิดเอกสำรและหนังสือขึน้ กระจำยไปตำม
เส้นทำงกำรเดินทำงนีม้ ำกมำย

การเดินทาง
ของหนังสือเล่ม
ต่อม็าในช่วงปี พ.ศ. 1993 ณ เม็ืองไม็นซ์
โยฮั น กู เ ทนแบร์ก (Johannes Gutenberg)
พิ ม พ์คัม ภี ร ์ไ บเบิ ล โดยใช้เ ครื่ อ งพิ ม พ์ป ระเภท
โลหะที่ เ คลื่ อ นย้ำ ยได้ ซึ่ง ท�ำ ให้เ ทคนิ ค กำรพิ ม พ์
นีแ้ พร่กระจำยไปทั่วเยอรมันและยุโรปในตอนนัน้
แต่ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2476 ระบอบนำซี
ร่วมมือกับนักศึกษำมหำวิทยำลัยและศำสตรำจำรย์
จ�ำ นวนมำกทั่ว ประเทศเผำหนัง สื อ วรรณกรรม
เอกสำรวิ ช ำกำรต่ ำ งๆ ที่ เ ขี ย นขึ ้น โดยชำวยิ ว
และมี เ นื ้อ หำไม่ ส อดคล้อ งกั บ ระบอบซึ่ ง อำจ
เป็ น ที่ น่ ำ เสี ย ดำยส�ำ หรับ นั ก คิ ด นั ก อ่ ำ นหลำยๆ
คนในเวลำนั้ น ในปี พ.ศ. 2549 มี ก ำรติ ด ตั้ง
ประติ ม ำกรรมชั่ ว ครำวเกี่ ย วกั บ ประวัติ ศ ำสตร์
หนังสือเยอรมนีท่ี Bebelplatz ในกรุงเบอร์ลนิ ด้วย

ปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น เยอรม็นี ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ง ประเทศที่ มี
วัฒนธรรมกำรอ่ำนที่แข็งแรงมำกในยุโรป ในเยอรมนี
นั้น ร้ำ นหนัง สื อ มี ม ำกมำยพอกั บ ซู เ ปอร์ม ำร์เ ก็ ต
มีมำกมำยหลำยขนำดทัง้ ขนำดใหญ่ แฟรนไชส์รำ้ น
ร้ำ นหนัง สื อ มื อ สองหรือ หนัง สื อ เฉพำะกลุ่ม ต่ ำ งๆ
แม้แ ต่ ในโบสถ์หลำยๆ แห่งยังมีบริกำรห้องสมุดด้วย
เมือ่ เทียบกับประเทศอื่นๆ ในตอนนีช้ ำวเยอรมันยังคง
นิยมอ่ำนหนังสือเล่มมำกกว่ำประเทศอื่นๆ ทุกวันนี ้
ในเยอรมนี มี ก ำรพิ ม พ์ห นัง สื อ ขำยประมำณเกื อ บ
100,000 เล่ม
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EXPLAINED

อิตาลี
จุดเริ่มต้น

ย้อนกลับไปในอดีต เนื่องจำกอิตำลีมีแคว้นต่ำงๆ มำกมำย
ผูค้ นใช้ภำษำที่แตกต่ำงกัน ท�ำให้กำรสื่อสำรเข้ำใจกันได้ยำก
แม้กระทั่งเอกสำรต่ำงๆ ของอิตำลีท่ีได้รบั ควำมนิยมมำกที่สดุ
ในศตวรรษที่ 10 ก็ ยังเป็ นภำษำถิ่ นต่ำงๆ จนกระทั่ง Dante
Alighieri ผูเ้ ป็ นกวีเอกและนักภำษำศำสตร์ได้คิดค้นภำษำกลำง
เพื่อเชื่อมต่อผูค้ นให้เข้ำใจกันและกันง่ำยดำยมำกยิ่งขึน้

การเดินทาง
ของหนังสือเล่ม
ในศตวรรษที่ 16 Simone Galignani เริม่ พิมพ์หนังสือขึน้ ในปี พ.ศ. 2063 ณ เวนิส อิตำลี
ซึง่ ครอบครัวนีถ้ ือเป็ นกลุม่ แรกๆ ที่พิมพ์หนังสือด้วยแท่นพิมพ์กเู ทนแบร์ก ซึง่ เป็ นแท่นพิมพ์
แบบเรียงตัวอักษรทีเ่ ปลีย่ นรูปแบบกำรพิมพ์ของโลกในสมัยฟื ้ นฟูศลิ ปวิทยำกำร และหนังสือ
ที่สร้ำงยอดขำยได้มำกที่สดุ คือหนังสือ Geographia ของ Ptolemy นักคิดชำวกรีกคนส�ำคัญ
ขำยดีมำกเกือบสองศตวรรษเลยก็วำ่ ได้ จนเวนิสสูญเสียอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจ ผูเ้ ป็ นทำยำท
จึงย้ำยไปตัง้ รกรำกที่ปำรีส และประวัติศำสตร์หน้ำแรกของร้ำนหนังสื อ ในยุโ รปเริ่ ม ขึ น้
ที่กรุงปำรีส ในปี พ.ศ. 2344 กับร้ำนหนังสือที่ช่ือ Galignani หรือ Liraria Galignani ถือ
เป็ นร้ำนหนังสือภำษำอังกฤษร้ำนแรกในภำคพืน้ ทวีป ร้ำนหนังสือแห่งนีเ้ ป็ นโรงพิมพ์ไปด้วย
ในตัว รวมทัง้ มีหอ้ งสนทนำและห้องอ่ำนหนังสือภำษำอังกฤษโดยเฉพำะด้วย ปั จจุบนั ร้ำน
แห่งนีก้ ็ยงั คงอยู่ เรียกว่ำผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวผ่ำนประวัตศิ ำสตร์ในยุคต่ำงๆ มำกว่ำ 200 ปี

ปัจจุบัน
ร้ า นหนั ง สื อ ในอิ ต าลี ม็ี ค วาม็หลากหลาย
หลำยๆ ร้ำนโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์สร้ำงชื่ อเสียง
มำยำวนำน เมื่อไม่นำนมำนีม้ ีรำ้ นหนังสือกึ่งคำเฟ่
ในอิตำลีแจกหนังสือเด็กๆ เพียงให้เด็กๆ เอำขวดและ
กระป๋ องมำแลกเพื่อน�ำไปรีไซเคิล งำนนีท้ งั้ ช่วยเสริม
กิจกรรมอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อมแล้ว ยังส่งเสริมกำรอ่ำน
ไปในตัว โดยหนังสือที่นำ� มำแจกได้รบั กำรบริจำค
จำกคนทีม่ ำซือ้ หนังสือทีร่ ำ้ น โดยเล่มแรกน�ำกลับไปอ่ำน
อีกเล่มทิง้ ไว้ท่ีรำ้ นเผื่อให้คนที่ตอ้ งกำร

EXPLAINED

จีน
จุดเริ่มต้น

เม็ือ่ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล มนุษย์เรำเริม่ รูจ้ กั ขีดเขียน
ด้วยกำรใช้ของแข็งกดลงบนดินเหนี ยว จนเกิ ดลวดลำย
ตัวอักษรที่เรียกว่ำอักษรลิ่ม จนใน พ.ศ. 648 ชำวจีนนำมว่ำ
“ไซลั่น” ได้คดิ ค้นวิธีทำ� กระดำษขึน้ จำกนัน้ จึงมีกำรบันทึก
และถ่ ำ ยทอดเรื่อ งรำวลงบนกระดำษแพร่ห ลำยมำกขึน้
จนปี พ.ศ. 1411 วำงเซียะ ซึ่งเป็ นชำวจีนได้ทำ� กำรพิมพ์
หนังสือขึน้ เป็ นเล่มแรก ชื่อว่ำ วัชรสูตร (Diamond Sutra)
โดยมีลกั ษณะเป็ นม้วนยำว โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่
ศำสนำให้เป็ นที่รูจ้ กั ไปยังพืน้ ที่ตำ่ งๆ ทั่วประเทศ

การเดินทาง
ของหนังสือเล่ม
รากฐานอารยธรรม็ของจีน คือ กำรสร้ำงระบบภำษำเขียนให้เป็ น
ภำษำกลำงใช้ได้ท่วั ประเทศ เกิดขึน้ ในยุครำชวงศ์ฉิน (ศตวรรษที่ 58)
กำรอ่ำนมีควำมส�ำคัญมำกดูได้จำกกำรสอบเข้ำรับรำชกำรที่เรียก
กันว่ำ สอบจอหงวน เหล่ำบัณฑ์ิตจ�ำเป็ นต้องอ่ำนให้มำก เรียนรู ้
ให้มำก แถมอิทธิพลกำรอ่ำนเพือ่ สอบเหล่ำนีย้ งั ส่งผลถึงเวียดนำมด้วย
เมื่อจักรพรรดิจีนอนุญำตให้บณ
ั ฑ์ิตจำกเวียดนำม สำมำรถสอบรับ
รำชกำรได้เช่นเดียวกัน หนังสือและต�ำรำของจีนที่เป็ นควำมรูจ้ งึ ถูก
ส่งต่อกระจำยไปเกือบทั่วประเทศ ท�ำให้เกิดสังคมแห่งกำรอ่ำนที่
แข็งขันจนถึงทุกวันนี ้

ปัจจุบัน
แม็้ว่าร้านหนังสือต่างๆ ทั่วโลกจะก�าลังเผชิญวิกฤตขาลง ต่ำงต้องดิน้ รนให้อยู่รอด แต่เรื่องนี ้
ตรงกันข้ำมสิน้ เชิงส�ำหรับจีน เพรำะแม้จะเจอสถำนกำรณ์โควิด แต่ว่ำมีรำ้ นหนังสือเกิดใหม่ในจีน
เพิ่มขึน้ ถึง 4,000 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพำะกรุงปั กกิ่งมีรำ้ นเปิ ดใหม่มำกถึง 639 แห่ง ซึง่ กลยุทธ์สำ� คัญ
ในกำรอยูร่ อด คือ กำรปรับตัวและจัดกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งมำช่วยเพิ่มยอดขำยนั่นเอง
ในปี พ.ศ.2556 ยูเนสโกขึน้ ทะเบียนเซินเจิน้ ให้เป็ นเมืองต้นแบบด้ำนส่งเสริมกำรอ่ำนของโลก ในช่วง
เดือนพฤศจิกำยนของทุกปี ถือเป็ นเดือนแห่งกำรอ่ำน ส�ำหรับชำวเซินเจิน้ มีกำรจัดกิจกรรมหลำกหลำย
กำรบรรยำย กำรอ่ำนบทกวี กำรบริจำคหนังสือ กำรแนะน�ำหนังสือดีๆ ที่หำ้ มพลำด ด้วยกำรสนับสนุน
จำกรัฐบำลจีน เซินเจิน้ จึงมีหอ้ งสมุดและร้ำนหนังสือคุณภำพเยี่ยมเป็ นจ�ำนวนมำกที่เอือ้ ต่อกำรเข้ำถึง
ของผูค้ น
ผลจำกกำรส�ำรวจจำกมหำวิทยำลัยเซินเจิน้ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่ำ ชำวเซินเจิน้ แต่ละคนอ่ำนหนังสือ
เฉลี่ย 18.44 เล่ม และนี่อำจเป็ นเหตุผลหนึ่งว่ำท�ำไมเมืองนีจ้ งึ เจริญรุ ดหน้ำไวมำก ทัง้ ด้ำนเทคโนโลยี
กำรเงิน โลจิสติกส์และอุตสำหกรรม และส�ำหรับชำวจีนนัน้ กำรอ่ำนหนังสือเท่ำกับกำรคลำยเครียด
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ทุกวันนี้อินเดียก็มีร้าน
หนังสือดีๆ มากมาย

ที่มำ : unsplash.com/photos/OYnXshorTdE

ในปี
พ.ศ. 2565

จะไม่มีคนอินเดียที่ไม่รูห้ นังสืออีกต่อไป นี่คือค�ำกล่ำวของ Prakash Javadekar
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ แ ห่ ง อิ น เดี ย สมั ย อิ น เดี ย
ประกำศเอกรำชในปี พ.ศ. 2490 อัตรำผูร้ ู ห้ นังสือในอินเดียมีแค่ 18% แต่ผ่ำนมำ
70 กว่ำปี มีอัตรำผูร้ ู ห้ นังสือเพิ่มเป็ น 80% ซึ่งคิดเป็ น 4.4 เท่ำ ทั้ง นี ม้ ำจำกกำร
ที่ ร ัฐ บำลส่ ง เสริม ให้ผู้ค นเข้ำ ถึ ง กำรศึก ษำและกำรอ่ ำ นแบบจริง จัง นั่น เอง และ
ส�ำนักพิมพ์ต่ำงประเทศยักษ์ใหญ่ อย่ำง Penguin Random House Hachette
UK HarperCollins Taylor & Francis ฯลฯ ต่ำงพำกันสนใจมำลงทุนธุรกิจสิ่งพิมพ์
ในอินเดีย เคยมีรำยงำนว่ำคนอินเดียอ่ำนหนังสือเฉลี่ยมำกกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
นั่นจึงท�ำให้ในอินเดียมีรำ้ นหนังสือดีๆ จ�ำนวนไม่นอ้ ย

EXPLAINED

ในปี พ.ศ.
2546-2547

ยูเ นสโกได้เ คยประกำศให้เ ดลี เป็ น เมื อ งหลวง
ของหนั ง สื อ โลกและอิ น เดี ย มี ค วำมหลำกหลำย
ทำงภำษำที่น่ำสนใจ เป็ นชำติท่ีพิมพ์หนังสือมำกถึง
24 ภำษำ แถมยังเป็ นอันดับสำมในกำรพิมพ์หนังสือ
ภำษำอังกฤษมำกที่ สุดรองจำกสหรัฐอเมริกำและ
สหรำชอำณำจัก ร แต่ล ะปี มีกำรพิ มพ์หนังสือใหม่
มำกถึง 100,000 รำยกำร

E
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รวิมสถ่ต่่ในแวิดวิง

สิ่งพิมพ์ และ ร้านหนังสือ
ทั่วโลกในยุคโควิด-19

ท่่ามกลางการล่มสลายของหลายส่�งอย่างจากโควิิด -19 กลับกลายเป็็นยาป็ลุกชีีพให้วิงการหนังสือกลับมา
คึกคักอีกครัง� เพราะเมือ� ล็อกดาวิน์ ให้อย่แ่ ต่่ในบ้าน หนังสือกลายเป็็นเคร่อ� งชี่วิยเยียวิยาจิต่ใจชีัน� ดีท่คี� นท่ัวิ� โลกวิางใจ

ความเคลื่อนไหวในแวดวงสิ่งพิมพ์โลก ปี พ.ศ. 2564
ทวีปเอเชียและอเมริกาเหนือ
มีส่วนแบ่งทางการตลาด

34%

ผู้ที่ท�างาน
ในวงการสิ่งพิมพ์

การเติบโตตลาดหนังสือโลก

หนังสือใหม่ทอี่ อกสู่ตลาด
มีประมาณ

คาดว่าจะแตะ

87.92

พันล้าน
ดอลลาร์

ปี พ.ศ.

2563

92.68

พันล้าน
ดอลลาร์

ปี พ.ศ.

2564

315,731 คน

124.2
พันล้าน

1.5 ล้าน เรื่อง

ดอลลาร์

ปี พ.ศ.

2568

3 อันดับหนังสือขายดีตลอดกาล

คัมภีร์ ไบเบิล

4 พันเล่มล้าน

ที่มำ : www.tonerbuzz.com/blog/book-and-reading-statistics

D

The Works
of Mao Tse-tung

820เล่มล้าน

หนังสือชุด
The Harry Potter

500เล่มล้าน

ที่มำ : Guinness Book Of World Records / Forbes
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สหรัฐอเมริกา

น่ยายสำาหรับผู้่้ใหญ่่
น่ยายสำาหรับเด็ก

23

ปี พ.ศ. 2560
ยอดขายหนังสือเพิ่มขึ้น
ทุกประเภท

4.8%
6%
11%

สารคดีสำาหรับผู้่้ใหญ่่

D

สารคดีสำาหรับเด็ก
น่ยายสำาหรับวิัยรุ่น
สารคดีสำาหรับวิัยรุ่น

23.1%
21.4%
38.3%

ที่มำ : Publisher’s Weekly

พฤติกรรมการอ่านของคนอเมริกัน
ปี พ.ศ.

2562

หนังสือเล่มขายได้

ปี พ.ศ.

2563

693.7 ล้านเล่ม

หนังสือออกใหม่
ป็ีละ

700,000 1,000,000
เล่ม

8.2%

ขายได้

751 ล้านเล่ม

50%

เกี�ยวิกับ
การศึึกษา
และวิิท่ยาศึาสต่ร์

ที่มำ : www.tonerbuzz.com/blog/book-and-reading-statistics

การเติบโตของร้านหนังสืออิสระ
จำานวิน

จ�านวน
ร้านหนังสือ

จำานวิน

967
แห่ง

ปี พ.ศ. 2563

จำานวิน

จำานวิน

883
แห่ง

890
แห่ง

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

868
แห่ง

ที่มำ : www.thebookseller.com/news/indie-bookshopnumbers-rise-2020-ba-stats-show-1232504#

อังกฤษ
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เยอรมนี
หันมาอุดหนุนหนังสือออนไลน์มากขึ้น

17%

21%

เพ่�งท่ราบวิ่าสามารถ
ซื้ื้อหนังสือ
ผ่านช่องทางออนไลน์และ
สั่งจองผ่านโทรศัพท์ ได้

ประชากรราว

Scan QR Code
เพื่อรับชม Clip

1 ล้านคน
ซื้ื�อหนังสือผู้่านชี่องท่าง
ข้างต่้นเป็็นครั�งแรก
ในชี่วิงโรคระบาด

ของประชากร
อ่านหนังสือบ่อยขึ้น
ที่มำ : สมำคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ดั จ�ำหน่ำยหนังสือเยอรมนี
www.pubat.or.th

จีน

ยอดขายของร้านหนังสือในจีนลดลง
ยอดขายปีแรกของปี พ.ศ. 2563
ลดลงจากเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ผู้ลการสำารวิจยอดขาย

31.47%

แบบออฟไลน์จ�านวน

5,500

จ�านวนสมาชิกใหม่ ของแพลต่ฟอร์ม

แห่งทั่วจีน

เนื�อหาด่จิท่ัลหลายแห่งในจีน
เพิ่มขึ้นกว่า 20% เมื�อเท่ียบกับชี่วิงก่อนหน้า
ที่มำ : แพลตฟอร์มบิกดำต้ำจงจินอีอ้ วิ๋น (Centrin Ecloud)
www.pubat.or.th

ไต้หวัน
ชีาวิไต่้หวิันสนใจหนังสือจิตวิทยา
และให้ก�าลังใจมากขึ้น
จ�านวนหนังสือ
ที่ตีพิมพ์ ใหม่
จ�านวนลดลง

1,769 เรื่อง

35,041
เรื่อง

ปี พ.ศ.

2562

ปี พ.ศ.

2563

เสพมังงะและอ่านออนไลน์นานขึ้น

29.7%

30%

40.2%

40.4%

อ่าน
มังงะ
นานข้�น

อ่าน
ออนไลน์
นานข้�น

สนใจ
มังงะ
เพ่�มข้�น

ฟัง
พอดแคสต่์
นานข้�น

ที่มำ : www.pubat.or.th
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ไทย

อันดับ 2
ของโลก

คนไทยให้เวลากับการอ่านหนังสือต่อสัปดาห์มากเป็น

ข้อม่ลจาก NOP World Under Score Index จากการสำารวิจการให้เวิลากับการอ่านต่่อสัป็ดาห์

ในป็ระชีากรแต่่ละป็ระเท่ศึท่ั�วิโลก ระบุวิ่า

1
อินเดีย

10.42

ชั่วโมง/คน/สัปดาห์

2

ไทย

3
จีน

4
ฟิลิปปินส์

ชั่วโมง/คน/สัปดาห์

ชั่วโมง/คน/สัปดาห์

ชั่วโมง/คน/สัปดาห์

9.24

8

5
อียิปต์

7.36

7.30

ชั่วโมง/คน/สัปดาห์

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

เส้นทางการเติบโตของตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ ในประเทศไทย

29,300
ล้านบาท
ปี พ.ศ.

2557

27,900

27,100

ล้านบาท
ปี พ.ศ.

2558

ล้านบาท

23,900
ล้านบาท

20,000

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.

2559

ล้านบาท

2560

2561
ผลรวมรายได้โดยประมาณ

47%
ร้านหนังสือ

35%
งานหนังสือ

ผู้ลสำารวิจของ
สถาบันอุท่ยานการเรียนร่้ TK Park
และสำานักงานสถ่ต่แ่ ห่งชีาต่่
ป็ี พ.ศึ. 2561 พบวิ่า

คนไทยยังชอบไปซื้ื้อ
หนังสือที่ร้าน

3%

15%

สั่งหนังสือเล่ม
ทางออนไลน์

E-Book

ไท่ยมีร้านหนังสือ
ท่ั�วิป็ระเท่ศึ ป็ระมาณ

783 แห่ง
แบ่งเป็น

ร้านหนังสืออ่สระ

169
ร้าน

ร้านหนังสือรายใหญ่่

614
ร้าน
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The Knowledge

ร้านหนังสือ

พื้นที่แห่งความหวังสู่เป้าหมาย
การเป็นสังคมแห่งการอ่าน
ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าร้านหนังสือแห่งแรกของโลกคือที่ ไหน
หำกจะมีก็แต่บนั ทึกเรือ่ งกำรขำยหนังสือครัง้ แรกของโลก ที่เกิดจำกกำรเอำหนังสือเขียนด้วยมือ
(Manuscript ) ไปขำยที่งำนออกร้ำนอิมพีเรียล แฟร์ ในเยอรมนี ช่วงศตวรรษที่ 15 ที่แม้แต่มำร์ตนิ
ลูเธอร์ นักปฏิรูปศำสนำก็นำ� หนังสือของตนมำขำยในงำนนี ้
ในหลำยประเทศทั่วทุกมุมโลก ต่ำงก็มปี ระวัตศิ ำสตร์กำรขำยหนังสือเป็ นของตนเอง อำทิ
ตรุ กี
กรุงอิสตันบูลมีตลำดขำยหนังสือคัมภีรโ์ กหร่ำนเขียนด้วยมือ ที่ซำฮำฟลำร์ คำร์ซิส (Sahaflar
Carsis) ตรงข้ำมประตู Spoons Maker ของบำซำร์ในตุรกี ที่ปัจจุบนั เป็ นตลำดขำยหนังสือมือสอง
และหนังสือหำยำกจำกทั่วทุกมุมโลก
เยอรม็นี
เมื่อกูเตนเบิรก์ (Gutenberg) คิดค้นวิธีกำรเรียงพิมพ์ได้สำ� เร็จเมื่อ 500 กว่ำปี ท่ีแล้ว จึงเกิด
กำรพิมพ์หนังสือขึน้ อย่ำงแพร่หลำย น�ำมำสูจ่ ดุ ก�ำเนิดของตลำดขำยหนังสือที่แฟรงค์เฟิ รต์ (Frankfurt
Book Fair) เทศกำลหนังสือระดับโลกที่ยงั คงควำมยิ่งใหญ่ตรำบจนถึงยุคโควิด-19 ที่ตอ้ งย้ำยไป
จัดงำนในรูปแบบออนไลน์แทน
อังกฤษ
ในขณะที่รำ้ นขำยหนังสือในประเทศอังกฤษถือก�ำเนิดขึน้ ข้ำงมหำวิทยำลัยในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 19 และกระจัดกระจำยเต็มไปด้วยร้ำนหนังสือเล็กๆ ในทุกซอกหลืบของเมืองใหญ่ ขำยหนังสือ
ปกขำวแห่งยุควิคตอเรียน และหนังสือแนวคิดกำรปฏิวตั ติ ำ่ งๆ
สหรัฐอเม็ริกา
เข้ำสูป่ ลำยศตวรรษที่ 20 ก�ำเนิดร้ำนหนังสือแบบซูเปอร์สโตร์ขนำดยักษ์กนิ พืน้ ที่ 4-5 ชัน้ ของตึกทัง้ ตึก
โดยร้ำน Border’s เคลมว่ำตนคือต้นแบบของ Book&Music&Cafe ที่ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2514 ใน
เมืองแอนน์อำร์เบอร์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกำ และเริม่ มีแผนกดนตรีในปี พ.ศ. 2553 ตำมมำด้วยกำร
ขำยกำแฟในร้ำนหนังสือ ขยำยสำขำไปทั่วอเมริกำกว่ำ 300 แห่ง รวมถึงกำรเปิ ดสำขำในต่ำงประเทศ
จนกลำยเป็ นต้นแบบของส่วนผสมของกำรมีคำเฟ่ ในร้ำนหนังสืออิสระตรำบจนทุกวันนี ้
ก่อนกำรมำถึงของโซเชียลมีเดีย ถือเป็ นยุคเฟื่ องฟู
ของร้ำนหนังสือไม่วำ่ จะในรู ปแบบของร้ำนหนังสือ
อิสระ และร้ำนหนังสือเครือข่ำย โลกแห่งสิ่งพิมพ์
บูมสุดขีด นิตยสำรทยอยกันเปิดหัวใหม่ปีละหลำยเล่ม
เทศกำลหนังสือจัดขึน้ ปี ละมำกกว่ำสองครัง้ ฯลฯ
แม้ใ นช่ว งสิบ ปี ม ำนี ้ วงกำรสิ่ง พิ ม พ์จ ะทยอย
ล้มหำยตำยจำก เห็นได้ชดั จำกกำรปิดตัวของนิตยสำร
และหนังสือพิมพ์หวั ต่ำงๆ กระนัน้ หนังสือเล่มดูไม่มี
ทีท่ำว่ำจะสูญสลำยไปง่ำยๆ ส�ำนักพิมพ์ทัง้ ใหญ่

และย่ อ ยยั ง คงทยอยพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ปกใหม่ ๆ
ออกมำปี ละหลำยเล่ม ร้ำนหนังสืออิสระไม่ว่ำจะ
ขำยหนัง สื อ มื อ ใหม่ ห รื อ หนัง สื อ มื อ สองก็ ยัง คง
“รัน” วงกำรต่อไปได้ และดูเหมือนว่ำคำเฟ่ จะไม่ใช่
ส่วนประกอบที่สำ� คัญของร้ำนหนังสืออีกต่อไป
กำรเพิม่ บทบำทของกำรเป็ นพืน้ ที่แห่งกำรเรียนรู ้
เข้ำไปในร้ำนหนังสือหรือห้องสมุดต่ำงหำก คือค�ำตอบ
ที่ย่งั ยืนของกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำนให้แข็งแรง
และหยั่งรำกลึกในหลำกพืน้ ที่ของโลกใบนี ้
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นโยบายการส่งเสริมการอ่าน
ของแต่ละประเทศ
ในช่วงทศวรรษก่อนปี 2000 จะมำเยือน หลำย
เมืองในโลกให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสูส่ ถำนะ
“เมืองกำรอ่ำน” ก่อให้นโยบำยต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ
และแต่ละประเทศต่ำงก็นำ� ไปปฏิบตั ิอย่ำงจริงจัง
และต่อยอดไปสูก่ ำรปลูกฝั งวัฒนธรรมกำรอ่ำนให้
หยั่งรำกลึกในส�ำนึกของผูค้ น
ญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2538 หลำยเมืองในญี่ปนุ่ จัดกิจกรรม
“อ่านยาม็เช้า” โดยให้นกั เรียนทุกคนอ่ำนหนังสือ
10 นำทีทกุ เช้ำ และโรงเรียนที่มีหอ้ งเรียน 12 ห้อง
จะต้องมีบรรณำรักษ์ทำ� หน้ำที่สง่ เสริมกำรอ่ำน
ปี พ.ศ. 2545 ห้อ งสมุ ด รัฐ สภำแห่ ง ชำติ
(The National Diet Library : NDL) เปิ ดตัวห้องสม็ุด
นานาชาติดา้ นวรรณกรรม็เด็กอย่ำงเป็ นทำงกำร
ในเดือนพฤษภำคม และเปิ ดให้บริกำรห้องสม็ุด

Kan-sai-kan ณ กรุ งเกียวโตซึ่งห้องสมุดแห่งนีม้ ี
ระบบเครือ ข่ ำ ยสำรสนเทศเชื่ อ มโยงกับ หอสมุด
กลำงแห่งกรุ งโตเกียว จึงสำมำรถให้บริกำรสืบค้น
สำรสนเทศทุกประเภทได้เช่นเดียวกับหอสมุดกลำง
ในปี แรกที่เปิ ดให้บริกำร ห้องสมุด Kan-sai-kan
มีรำยกำรหนังสือภำษำญี่ปนุ่ ออนไลน์ถงึ 2.6 ล้ำนปก
รวมทัง้ ข้อมูลจำกข่ำวหนังสือพิมพ์หลำยชำติหลำย
ภำษำ ซึ่งผูใ้ ช้งำนสำมำรถสืบค้นได้ทงั้ ที่หอ้ งสมุด
และจำกเว็ บ ไซต์ ช่ ว ยอ�ำ นวยควำมสะดวกให้
ประชำชนเข้ำถึงกำรอ่ำนได้แพร่หลำยยิ่งขึน้
ปี พ.ศ. 2545-2549 รัฐบำลประเทศญี่ปนุ่ ก�ำหนด
กรอบวงเงินงบประมำณระยะ 5 ปี เป็ นเงิน 65
พันล้ำนเยน ส�ำหรับสนับสนุนกำรจัดซือ้ หนังสือ
เข้ำห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ ปี ละ 13 พันล้ำนเยน
หรือประมำณ 4,810 ล้ำนบำท
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สหรัฐอเม็ริกา
ปี พ.ศ. 2541 เมื อ งซี แ อตเทิ ล
สหรัฐอเมริกำจัดแคมเปญ “ถ้าชาว
ซีแอตเทิลทุกคนอ่านหนังสือเล่ม็
เดียวกัน” ซึ่งเป็ นต้นแบบกิจกรรม
“หนึ่งเม็ืองหนึ่งเล่ม็” ที่แพร่หลำย
จำกสหรัฐอเมริกำไปทั่วโลก และเมือง
เกำสง ไต้หวันก็ รบั แรงบันดำลใจนี ้
มำด้วยเช่นกัน
ไต้หวัน
ห้ อ งสม็ุ ด ประชาชนเกาสง
(Kaohsiung Public Library)
เป็ น หนึ่ ง ในห้อ งสมุด เก่ ำ แก่ ท่ี อ ยู่คู่
ไต้ห วัน มำนำนเกิ น ศตวรรษ และ
ปั จจุบนั ถือเป็ นห้องสมุดที่ใหญ่ท่ีสดุ
ในภูมิภำคไต้หวันตอนใต้ ขึน้ ชื่อด้ำน
แนวคิดในกำรออกแบบและนวัตกรรม
ในกำรให้บริกำรตำมบริบทที่ทำ้ ทำย
ในแต่ ล ะยุ ค สมั ย จนกลำยเป็ น
แลนด์มำร์กส�ำคัญประจ�ำเมือง ทัง้ ยัง
มี ส่ว นส�ำ คั ญ ในกำรสนั บ สนุ น ให้
วัฒนธรรมกำรอ่ำนหยั่งรำกลึกในวิถี
ของผูค้ นทุกเพศทุกวัยผ่ำนกิจกรรม
ต่อไปนี ้

โครงการบริจาคล้านเล่ม็ ส่งต่อ
ความ็รักและความ็รูส้ คู่ นรุน่ ต่อไป
เ ปิ ด รั บ บ ริ จ ำ ค เ งิ น เ พื่ อ จั ด ซื ้ อ
หนังสือ ท�ำให้หอ้ งสมุดระดับท้องถิ่น
มี ห นั ง สื อ ให้ บ ริ ก ำรนั บ ล้ำ นเล่ ม
ในหนัง สื อ แต่ ล ะเล่ ม จะมี ใ บปลิ ว
ระบุร ำยนำมผู้บ ริ จ ำค เพื่ อ แสดง
ควำมขอบคุ ณ ในกำรที่ ส่ ว นร่ ว ม
พัฒนำสังคม
ตูย้ ม็ื หนังสืออัตโนม็ัติ หน้ำตำ
คล้ำยตูจ้ ำ� หน่ำยน�ำ้ อัดลม ติดตัง้ ไว้
ตำมสถำนีรถไฟฟ้ำ เพื่อให้สมำชิก
ห้ อ งสมุ ด สำมำรถจองหนั ง สื อ
เล่มที่ตอ้ งกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์
จำกนั้น ห้อ งสมุด จะจั ด ส่ ง ไปยัง
ตู้ยื ม หนั ง สื อ อัต โนมัติ ณ สถำนี
รถไฟฟ้ำที่ระบุไว้ภำยในเวลำ 2.33
วัน จำกนั้น เพี ย งน�ำ บัต รรถไฟฟ้ ำ
แตะที่ ตู้ แ ล้ ว พิ ม พ์ ร หั ส หนั ง สื อ
ก็ จ ะได้ร ับ หนั ง สื อ เล่ ม ที่ ต ้อ งกำร
ไปอ่ำ น โดยไม่ต อ้ งเดิ น ทำงไปถึ ง
ห้องสมุด

ห้องสม็ุดแบบเครือข่ายสาขา
โดยแต่ ล ะสำขำมี จุ ด เด่ น ที่ แ ตก
ต่ำงกันออกไป เช่น ห้องสมุดสำขำ
หยันเฉิง เน้นด้ำนกำร์ตนู เพรำะไต้หวัน
เริ่ม มี นัก เขี ย นกำร์ตูน และหนัง สื อ
ภำพรุน่ ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ห้องสมุดสำขำ
ซุ่ยผิง (Cuiping) เน้นด้ำนกำรท�ำ
อำหำร เพรำะอยูใ่ นชุมชนผูย้ ำ้ ยถิ่น
มำจำกประเทศต่ำงๆ จึงมุง่ เน้นด้ำน
กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็ นต้น
จุ ด แจกจ่ า ยหนั ง สื อ บริ เ วณ
สถานีรถไฟ สถำนีรถไฟควำมเร็วสูง
และสถำนีรถไฟฟ้ำ ด�ำเนินกำรโดย
ห้องสมุดสำขำซั่วหยิง โดยผูส้ ญ
ั จร
ไปมำสำมำรถหยิบหนังสือไปอ่ำน
โดยไม่ จำ� เป็ นต้อ งน�ำ มำคื น แต่
สนับสนุนให้สง่ ต่อให้กบั ผูท้ ่ีตอ้ งกำร
อ่ำนต่อไป หลังจำกนัน้ จุดแจกจ่ำย
หนังสือก็เกิดเพิ่มขึน้ มำกมำย เช่น
ในโรงพยำบำลหรือคลินิก

ปี พ.ศ. 2556 ห้องสมุดประชำชนเกำสงมีเครือข่ำยห้องสมุดกว่ำ 70 แห่ง มีทรัพยำกรหนังสือรวมกันกว่ำ 4 ล้ำน
เล่ม ในหนึง่ ปี มีสมำชิกยืมหนังสือมำกกว่ำ 15 ล้ำนครัง้ ซึง่ เพิ่มสูงขึน้ ถึง 84% เมื่อเทียบกับ 7 ปี ท่ีผำ่ นมำ นวัตกรรม
กำรให้บริกำรที่หลำกหลำยท�ำให้โมเดลห้องสมุดประชำชนเกำสงกลำยเป็ นต้นแบบให้กบั เมืองอื่นๆ ทั่วไต้หวัน
ทัง้ ยังส่งผลทำงอ้อมให้อตุ สำหกรรมสิ่งพิมพ์กลับมำเฟื่ องฟูอีกครัง้ เมื่อกำรอ่ำนหนังสือกลำยเป็ นงำนอดิเรกที่
ชำวเมืองชื่นชอบ พวกเขำจึงรูจ้ กั เลือกซือ้ หนังสือที่มีคณ
ุ ภำพ และติดตำมผลงำนของนักเขียนในดวงใจ
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วัฒนธรรมการอ่าน
และการบันทึกของไทย
หำกไม่ นับ กำรอ่ ำ นผ่ ำ นสมุด ข่ อ ยใบลำนที่ จ ำ� กัด
เฉพำะชนชัน้ สูงและพระภิกษุ ดูเหมือนว่ำประวัตศิ ำสตร์
กำรอ่ำ นหนัง สื อ เล่ม ของไทยเพิ่ ง จะเริ่ม ขึน้ อย่ำ งเป็ น
รู ป ธรรมในสมัย รัช กำลที่ 3 เมื่ อ หมอบรัด เลย์ก่ อ ตั้ง
โรงพิมพ์แห่งแรกขึน้ ในสยำมเมื่อ พ.ศ. 2482 ซึง่ ก็ยงั คง
จ�ำกัดกำรเข้ำถึงเฉพำะในหมูช่ นชัน้ สูงเช่นเคย
ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ส่งั สมควำมคิดควำมอ่ำน
จำกกำรฟั งพระเทศน์เป็ นส�ำคัญ ควบคูก่ บั กำรหำควำม
บันเทิงจำกกำรชมมหรสพอย่ำงลิเก มำกกว่ำจะเข้ำถึง
กำรอ่ำนหนังสือ
ล่ว งเข้ำ สู่ยุค หลัง กำรเปลี่ ย นแปลงกำรปกครอง
พ.ศ. 2475 เริ่มมีกำรก่อตัง้ มหำวิทยำลัยขึน้ หลำยแห่ง
จึงมีกำรพิมพ์หนังสือเพื่อกำรศึกษำและกำรแสวงหำ
ควำมรูด้ ำ้ นต่ำงๆ มำกขึน้ คนไทยจึงมีโอกำสเข้ำถึงกำร
อ่ำนหนังสือมำกขึน้ แต่ก็ไม่แข็งแรงพอที่จะใช้คำ� ว่ำเป็ น
บ้ำนเมืองที่มีวฒ
ั นธรรมกำรอ่ำนได้
เพรำะวัฒนธรรมกำรอ่ำน หมำยถึง สังคมที่ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรอ่ำน ชื่นชอบและรักกำรอ่ำน กำรอ่ำน
เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิต โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ต่ำงปฏิบตั ิ
กิจกรรมกำรอ่ำนเป็ นกิจวัตรประจ�ำวัน รวมไปถึงกำร
พูดคุยสนทนำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเรื่องกำรอ่ำน
หนังสือ นักเขียน และสิง่ ที่สนใจจนก่อให้เกิดกำรวิพำกษ์
ทัง้ ที่เป็ นทำงกำรและวงสนทนำทั่วไป

ที่มำ : unsplash.com/photos/84mFDd6bZG4

ในขณะที่ สัง คมไทยเน้น วัฒ นธรรมกำรรับ ชม
มำกกว่ำ โดยเฉพำะเมื่อโทรทัศน์เข้ำมำมีบทบำทกับ
วิถีชีวิตในครัวเรือนมำกขึน้ เรื่อยๆ คนไทยที่ปกติก็
ชอบดูโขน ดูลเิ กอยูแ่ ล้ว จึงน้อมรับวัฒนธรรม กำรดู
ทีวีเข้ำมำอยู่ในชีวิตโดยไม่ตอ้ งเสียเวลำปรับตัวนำน
และยังคงหยั่งรำกฝั งลึกตรำบจนทุกวันนี ้ ในขณะที่
วัฒนธรรมกำรอ่ำนปลิดปลิวไปกับสำยลม
ส�ำ นัก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ เ คยรำยงำนไว้เ มื่ อ ปี
พ.ศ. 2548 ว่ำ ในจ�ำนวนประชำกรไทย 60 ล้ำนคน
อ่ำนหนังสือ 41 ล้ำนคน อ่ำนหนังสือได้แต่ไม่ชอบอ่ำน
18 ล้ำนคน และอ่ำนหนังสือไม่ออก 3.3 ล้ำนคน
ตัวเลขที่นำ่ สนใจอยูต่ รงกลุม่ คนที่อำ่ นหนังสือได้
แต่ไม่ชอบอ่ำน เพรำะส่วนใหญ่ใช้เวลำไปกับกำรดู
โทรทัศน์ หรือถ้ำเป็นสมัยนีก้ ห็ มดเวลำไปกับอินเทอร์เน็ต
และโซเชียลมีเดียอย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย
นอกจำกนี ้ ยังมีรำยงำนข่ำว ระบุว่ำ “เด็กไทย
อ่ำนหนังสือ 2-5 เล่มต่อปี โดยสิงคโปร์ และเวียดนำม
อ่ำ น 50 เล่ม คนไทยอ่ ำ นหนัง สื อ นอกเวลำเรีย น
และท�ำงำน ร้อยละ 68.8 เฉลี่ยอ่ำนหนังสือคนละแค่
35 นำทีตอ่ วัน”
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โอกาสในการพัฒนาสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน
จำกตัวอย่ำงของหลำยๆ ประเทศจะเห็นได้ว่ำ
กำรกระจำยหนัง สื อ ให้ถึง มื อ ประชำชนเป็ น เรื่อ ง
ส�ำคัญ ในเมืองไทยเองซึง่ เป็ นสังคมแห่งกำรบริจำค
ก็มีกำรกระจำยหนังสือในรู ปแบบของกำรให้อย่ำง
ไม่เป็ นรู ปธรรมมำโดยตลอด ต่ำงจำกรู ปแบบของ
“โครงการอ่านสร้างชาติม็ูลนิธิกระจกเงา” ที่เปิ ด
รับหนังสือบริจำคที่เป็ นหนังสือดีมีประโยชน์เท่ำนัน้
เพื่อส่งมอบแก่ผรู้ บั ที่ตอ้ งเป็ นผูเ้ ลือกหนังสือที่ตวั เอง
ต้องกำร ไม่ใช่ถกู ก�ำหนดโดยผูบ้ ริจำคเพียงฝ่ ำยเดียว
จึ ง ถื อ เป็ น กำรออกแบบระบบที่ ท ้ ำ ทำยโจทย์

เรื่ อ งวัฒ นธรรมกำรให้ ที่ ผู้ใ ห้ต ้อ งเลื อ กในสิ่ ง ที่ ตัว เอง
คิดว่ำดีท่ีสดุ จริงๆ ไม่ใช่แค่กำรส่งต่อหนังสือที่ตวั เองไม่อำ่ น
แล้วสูผ่ อู้ ่ืน
นอกจำกนี ้ ยังมี ควำมเคลื่อนไหวในส่วนของภำครัฐ
เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ พ.ศ. 2564 โดยกรมส่ ง เสริ ม
วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม มู ล นิ ธิ วิ ช ำหนั ง สื อ
และจุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย โดยสถำบั น ไทย
ศึ ก ษำ ได้ท �ำ พิ ธี ล งนำมบัน ทึ ก ข้อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ
(MOU) เรื่องควำมร่วมมือกำรส่งเสริมวัฒนธรรมหนังสือ
และระบบหนังสือของไทย

The Knowledge

ความร่วมมือ
การส่งเสริมวัฒนธรรม
หนังสือและระบบหนังสือ
ของประเทศไทย
ส�ำหรับควำมร่วมมื อทำงวิชำกำรครัง้ นี จ้ ะมี กำร
สร้ำ งองค์ค วำมรู ร้ ่ว มกัน โดยจุฬ ำฯ เป็ น ภำคี ห ลัก
ด�ำ เนิ น กำรวิ จัย ส่ว นมูล นิ ธิ วิ ช ำหนัง สื อ จะส่ง เสริม
ระบบหนังสือในมิติต่ำงๆ ตัง้ แต่กำรประพันธ์จนถึง
อุตสำหกรรมหนังสือ และให้กำ� ลังใจร้ำนหนังสือต่ำงๆ
ที่ยงั เปิ ดกิจกำร
ทั้ง นี ้ กำรจัด ท�ำ ระบบหนัง สื อ ของประเทศไทย
เพิ่ ง เกิ ด ขึน้ เป็ น ครัง้ แรก โดยมอบหมำยให้ส ถำบัน
ไทยศึกษำ จุฬำฯ รวบรวมประมวลผลเกี่ยวกับปั ญหำ
ระบบหนังสือ ระบบควำมรู ข้ องประเทศ โดยก�ำหนด
กลุ่ม เป้ำ หมำยตั้ง แต่เ ด็ก เยำวชนไปจนถึง ผูส้ ูง อำยุ
ด้วยกำรใช้โจทย์จำกควำมไม่รูด้ งั กล่ำวมำศึกษำวิจยั
เพื่ อให้ได้ชุดข้อมูลตอบโจทย์ท่ี สำ� คัญ คื อ มี คนใน
ประเทศจ�ำนวนเท่ำไหร่ท่ีเข้ำไม่ถึงหนังสือ ซึ่งจะไม่
พิ จ ำรณำแค่ ค วำมรู ผ้ ิ ว เผิ น ที่ เ กิ ด จำกอิ น เทอร์เ น็ ต
แต่ตอ้ งเป็ นควำมรูท้ ่ีแตกฉำนจำกกำรอ่ำนหนังสือโดย
แท้จริง ซึง่ จะศึกษำห่วงปั ญหำ 14 ห่วง เช่น ผูผ้ ลิต
นักเขี ยน พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู อ ำจำรย์ นัก เรีย น
นักศึกษำ ฯลฯ แล้ววิเครำะห์หำทำงแก้ปัญหำให้เหมำะ
สมกับกลุม่ เป้ำหมำย
กำรสร้ำงระบบหนังสือนีข้ นึ ้ มำเป็ นกำรสร้ำงทัศนคติ
ให้คนไทยอ่ำนหนังสือรู ปเล่ม สร้ำงสิ่งจูงใจให้เห็น
ประโยชน์จำกกำรอ่ำนหนังสือ จะท�ำให้คนที่เข้ำไม่ถงึ
องค์ค วำมรู ้ไ ด้เ ข้ำ ถึ ง และน�ำ ไปใช้พัฒ นำตนเอง
พัฒนำชำติ
เมื่ อ หัน มำรับ ฟั ง เสี ย งจำกเจ้ำ ของร้ำ นหนัง สื อ
อิ ส ระอย่ ำ งฟำธอม บุ๊ ค สเปซ ที่ เ น้น กำรเป็ น พื น้ ที่
แห่งกำรเรียนรูค้ วบคูก่ บั กำรขำยหนังสือ ระบุวำ่ หำก
ในกำรสนับสนุนร้ำนหนังอิสระ ภำครัฐควรพูดคุยและ
รับฟังเสียงของผูป้ ระกอบกำรด้วยว่ำก�ำลังประสบปัญหำ

ที่มำ : unsplash.com/photos/MKTGampVKMQ

อะไร และต้องกำรทำงออกแบบไหน
ขยำยควำมประเด็นนี เ้ พิ่มเติมด้วยควำมคิดเห็น
จำก วิทยำกร โสวัตร เจ้ำของร้ำนหนังสือฟิ ลำเดลเฟี ย
จังหวัดอุบลรำชธำนี ที่ไม่ได้มงุ่ เน้นกำรท�ำร้ำนหนังสือ
เพื่ อ ขำยหนัง สื อ แต่ พ ยำยำมขับ เคลื่ อ นเครื อ ข่ ำ ย
กำรอ่ำนให้ขยำยวงกว้ำงขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยหลำกหลำยวิธี
ที่ดำ� เนินกำรด้วยตนเอง
วิธีกำรคือ น�ำหนังสือที่ลน้ สต๊อก หนังสือที่เพื่อน
หรื อ หลำยคนให้ ม ำ และหนั ง สื อ ที่ ดี ล กั บ มู ล นิ ธิ
กระจกเงำไปจ�ำหน่ำยเล่มละ 1 บำท หรือ 5 บำท เพื่อให้
ผูอ้ ำ่ นไม่เกิดควำมรูส้ กึ ว่ำได้หนังสือมำฟรีๆ และเพื่อให้
เกิดกำรเลือกหนังสือที่เจ้ำตัวอยำกอ่ำนจริงๆ
นอกจำกนี ้ วิทยำกรเสนอแนะไปยังโครงกำรต่ำงๆ
ของภำครัฐ ที่ ตั้ง ใจสนัน สนุ น ร้ำ นหนัง สื อ อิ ส ระว่ ำ
ควรติ ด ต่ อ ส�ำ นัก พิ ม พ์ต่ ำ งๆ ที่ มี ห นัง สื อ ล้น สต็ อ ก
ให้ท ยอยระบำยสิ น ค้ำ ด้ว ยรำคำขำยต�่ำ จำกนั้น
รำยชื่อหนังสือทัง้ หมดแล้วแจกจ่ำยไปยังร้ำนหนังสือ
อิสระทั่วประเทศ เพื่อเลือกซือ้ หนังสือเหล่ำนีไ้ ปวำง
ขำยในร้ำน
หำกท�ำตำมกลยุทธ์ดงั กล่ำวจะท�ำให้รำ้ นหนังสือ
อิสระมีหนังสือไว้จำ� หน่ำย และส�ำนักพิมพ์เองก็ได้ระบำย
สินค้ำออกจำกคลัง ถื อเป็ นกำรส่งเสริมร้ำนหนังสือ
อิสระและส่งเสริมรำกฐำนกำรอ่ำนอีกทำงหนึง่

ทีม็่ า :
ละออ ศิรบิ รรลือชัย.ร้ำนหนังสือรอบโลก. มีเดีย สปำร์ค, 2545
วันชัย ตันติวิทยำพิทกั ษ์.วัฒนธรรมกำรอ่ำน.https://www.sarakadee.com/blog/oneton/?p=65
พงศ์ศกั ดิ์ สังขภิญโญ.วัฒนธรรมกำรอ่ำนของคนไทย: กำรวิเครำะห์วำทกรรม.https://bit.ly/2ZZHzo8
TKPark.กลยุทธ์สง่ เสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนของห้องสมุดประชำชนเกำสง.https://bit.ly/3ovO5fT
TKPark.นโยบำยส่งเสริมกำรอ่ำนของประเทศญี่ปนุ่ .https://bit.ly/3rIlKow
ไทยโพสต์.‘แผนปฏิบตั กิ ำรวัฒนธรรมหนังสือ’ อ่ำนเป็ นเล่มไม่มวี นั ตำย.https://www.thaipost.net/main/detail/93960
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ส�ารวจทิศทางการด�าเนินธุรกิจ

ร้านหนังสืออิสระในประเทศไทย

ค�ำว่ำ ธุรกิจ กับ อิสระ ดูจะมีนิยำมที่สวนทำงกันชนิดที่ไม่นำ่ จะมำบรรจบกันได้
โดยเฉพำะเมื่อเพิ่มค�ำว่ำ ร้ำนหนังสือ เข้ำไปอีกหนึ่งค�ำ เป็ นใครก็ตอ้ งท�ำนำยว่ำ กำรเปิ ดกิจกำร “ร้ำนหนังสือ
อิสระ” ให้เติบโตเป็ นธุรกิจที่ทำ� ก�ำไรได้เป็ นกอบเป็ นก�ำ ดูจะเป็ นหนทำงที่มืดมน โดยเฉพำะในยุคที่ทกุ กิจกรรม
ถูกขับเคลื่อนด้วยโลกออนไลน์ และใครๆ ก็ปรำมำสว่ำสิ่งพิมพ์ได้ตำยไปแล้ว
แต่น่นั เป็ นเพียงสมมติฐำนทีค่ นภำยนอกมองเข้ำไป เพรำะเมือ่ ลองสอบถำมเจ้ำของร้ำนหนังสืออิสระ ทีห่ ำกนับกัน
จริงๆ มีจำ� นวนเกือบ 100 แห่งและกระจำยตัวอยู่ท่ วั ทุกภำคในประเทศไทย จะพบว่ำเส้นกรำฟในกำรประกอบ
ธุรกิจร้ำนหนังสืออิสระไม่ได้ย่ำ� แย่เสียทีเดียว
โดยเฉพำะตลอดระยะเวลำกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 รวมถึงควำมสนใจทำงกำรเมืองของคนรุ น่ ใหม่
ในช่วง 2 ปี ท่ีผ่ำนมำ ที่ก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์ใหม่ขึน้ ในวงกำรร้ำนหนังสืออิสระ ที่แม้จะท�ำนำยอนำคตไม่ได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็พอจะมองเห็นโอกำสในวิกฤตส�ำหรับเจ้ำของร้ำนหนังสือที่พร้อมปรับตัวรับกำรเปลี่ยนแปลง
แต่ ก็ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ว่ ำ ยัง มี ปั ญ หำและอุป สรรคต่ ำ งๆ ที่ เ จ้ำ ของร้ำ นหนัง สื อ อิ ส ระต่ ำ งก็ ต ้อ งหำทำงแก้ไ ข
แบบเฉพำะตัว ซึง่ เรำได้รวบรวมบำงกรณีไว้เป็ นบันทึกบทหนึง่ ในหน้ำประวัตศิ ำสตร์รำ้ นหนังสืออิสระไทย รวมถึง
เพื่อเป็ นแนวทำงส�ำหรับผูท้ ่สี นใจอยำกร่วมลงสนำมประกอบกิจกำรร้ำนหนังสืออิสระให้มจี ำ� นวนมำกขึน้ ในอนำคต
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เปลี่ยนร้านหนังสือเป็น
พื้นที่แห่งการเรียนรู้
ร้ำ นหนัง สื อ อิ ส ระจ�ำ นวนมำก
ไม่ ไ ด้ว ำงตัว เป็ น เพี ย งร้ำ นค้ำ จึ ง
รังสรรค์บรรยำกำศและสร้ำงสรรค์
กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ให้ ผ ลั ด เปลี่ ย น
หมุนเวียนขึน้ ตลอดปี เพื่อมุง่ หวังให้
ผู้ค นที่ เ ข้ำ มำสัม ผัส ประสบกำรณ์
ภำยในร้ำนเป็ นมำกกว่ำ "ลูกค้ำ"
อำทิ ร้ำนฟำธอม บุค๊ สเปซ ในซอย
สวนพลู กรุ งเทพมหำนคร ที่ตงั้ ใจ
เปิ ดร้ำนหนังสือควบพืน้ ที่กำรเรียนรู ้
ขึ น้ เมื่ อ 5 ปี ที่ แ ล้ว โดยเกิ ด จำก
แนวคิดของ ภัทรอนงค์ สิรีพิพฒ
ั น์
และขนิษฐำ ธรรมปัญญำ สองผูก้ อ่ ตัง้
ที่ มุ่งมั่นในกำรหำหนทำงให้คนใน
สังคมอยูร่ ว่ มกันด้วยควำมเข้ำใจกัน

มำกขึน้ จึงใช้องค์ประกอบ 4 อย่ำง
ได้แก่ หนังสือ ศิลปะ กระบวนกำร
เรียนรู ้ และผูค้ นเป็ นเครือ่ งมือในกำร
ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู ้
ขึน้ ภำยในร้ำนหนังสือ
ในช่ ว ง 3 ปี แรก ร้ำ นฟำธอม
บุ๊ค สเปซจัด กิ จ กรรมเวิ ร ก์ ชอปขึน้
เป็ นประจ�ำทุกสัปดำห์ และเปลี่ยน
ธีมหลักในร้ำนทุก 2 เดือน เพื่อเป็ น
กำรชวนนั ก อ่ ำ นที่ แ วะเวี ย นมำที่
ร้ำนสนทนำผ่ำนกิจกรรมไปในตัว
เช่นเดียวกับ ร้ำนหนัง (สือ) 2521
ที่อยู่ในตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งนอกจำก
เป็ นร้ำนหนังสือและคำเฟ่ แล้ว ยังมี
กำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและ

ฉำยหนังเป็ นประจ�ำ โดย น.พ.มำรุต
เหล็กเพชร หนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ เชื่อว่ำ
ชี วิ ต ของผู้ ค นล้ ว นเชื่ อ มโยงกั บ
ประเด็น ต่ำ งๆ ในสัง คม กิ จ กรรม
ของที่ น่ี จึง ไม่ ไ ด้จ ำ� กัด แค่เ รื่อ งรำว
ในแวดวงวรรณกรรม และเปิ ดกว้ำง
ให้พื ้น ที่ ข องร้ำ นเป็ นได้ม ำกกว่ ำ
แผงหนังสือ อำทิ ในเดือนตุลำคม
ปี พ.ศ. 2563 Amnesty International
Thailand เคยใช้พื ้น ที่ บ นชั้ น 2
ของร้ำ นเป็ นสถำนที่ จั ด กิ จ กรรม
End Crime, Not Life : ถ้ำกำรเมืองดี
โทษประหำรชีวติ ก็ไม่จำ� เป็ น ซึง่ เป็ น
งำนเสวนำเเละนิทรรศกำรที่ว่ำด้วย
เรือ่ งควำมยุตธิ รรมและโทษประหำร

ชีวิตของผู้คนล้วนเชื่อมโยง
กั บ ประเด็ น ต่ า งๆ ในสั ง คม
กิจกรรมของที่นี่จึงไม่ ได้จา� กัด
แค่เรื่องราวในแวดวงวรรณกรรม
และเปิดกว้างให้พื้นที่ของร้าน
เป็นได้มากกว่าแผงหนังสือ

ที่มำ : www.facebook.com/fathombookspace
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ที่มำ : unsplash.com/photos/Hf-2G_vq3kA

กาแฟและเกสต์เฮ้าส์ :
ตัวช่วยให้ร้านหนังสืออิสระไปรอด ?
แม้รำ้ นหนังสืออิสระหลำยร้ำนจะแบ่งพืน้ ที่บำงส่วน
เป็ น คำเฟ่ เสิ ร ฟ์ กำแฟและขำยอำหำรควบคู่ไ ปด้ว ย
รวมถึงบำงแห่งที่เปิ ดห้องพักส�ำหรับนักเดินทำงไปในตัว
แต่ก็ไม่สำมำรถกล่ำวได้เต็มปำกว่ำร้ำนหนังสืออิสระ
อยู่ได้เพรำะมีธุรกิจเสริมเหล่ำนี ้ หรือธุรกิจเสริมเหล่ำนี ้
ได้อำนิสงส์จำกกลุม่ คนรักหนังสือมำอุดหนุนกันแน่
ตัวอย่ำงของร้ำนหนังสือชื่นใจ ในอ�ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกำญจนบุรี ที่เริม่ ต้นจำกกำรเปิ ดเป็ นเกสต์เฮ้ำส์
ควบคู่ไปกับร้ำ นหนัง สื อ และร้ำ นกำแฟไปในตัว แต่
หลังจำกเปิดกิจกำรได้เพียง 1 ปี กลับต้องเผชิญสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 นำนต่อเนื่องอีก 2 ปี
ท้ำยที่สดุ สุธีรำ รักเหลือ หุน้ ส่วนร้ำนหนังสือชื่นใจ
เลือกที่จะเก็บร้ำนหนังสือไว้ แล้วปิ ดกิจกำรที่พกั แทน
ต่ำงกับร้ำนหนัง (สือ) 2521 ที่นำ� เอำธุรกิ จคำเฟ่
เสริมด้วยกิจกรรมต่ำงๆ เป็ นตัวช่วยในกำรขับเคลื่อน
ร้ำนหนังสือให้หมุนต่อไปข้ำงหน้ำ โดยยอมรับว่ำคำเฟ่
คือรำยได้ท่ีช่วยให้รำ้ นหนังสือยังยืนหยัดต่อไปในโลก
แห่งควำมเป็ นจริง
หำกร้ำนหนัง (สือ) 2521 เด่นที่กำแฟ ใครอยำก

กินชำดีจำกเมืองดำร์จีลิง ประเทศอินเดีย ก็ตอ้ งไปที่
ร้ำ นหนัง สื อ สุน ทรภู่ อ�ำ เภอแกลง จัง หวัด ระยอง ที่
ชู ส โลแกน Be Blossom Book & Tea มำตั้ง แต่
บุกเบิกร้ำน เพรำะเชื่อว่ำหนังสือดี กับเครือ่ งดื่มรสชำติดี
จะท�ำให้ผมู้ ำเยือนร้ำนหนังสือแห่งนีอ้ ำรมณ์เบิกบำน
ในขณะที่ วิ ท ยำกร โสวัต ร เจ้ำ ของร้ำ นหนัง สื อ
ฟิ ลำเดลเฟี ย แห่งเมืองอุบลรำชธำนี ที่แม้จะท�ำที่พกั
ไว้บนร้ำนหนังสือ 2 ห้อง แต่ก็ไม่นบั เป็ นธุรกิจ เพรำะ
เขำแทบจะไม่ เ คยคิ ด เงิ น ค่ ำ ที่ พัก เช่ น เดี ย วกับ กำร
ชงกำแฟเสิรฟ์ ในร้ำน ที่ มีตัวเลือกแค่เอสเปรสโซกับ
อเมริกำโน ยิ่งแขกคุยถูกคอ เจ้ำของร้ำนอำสำเสิรฟ์
กำแฟฟรีไม่อนั้ ตำมอรรถรสของบทสนทนำ
ทัง้ นี ้ เพรำะวิทยำกรเชือ่ มั่นในศักยภำพของร้ำนหนังสือ
ว่ำสำมำรถเลีย้ งตัวเองได้ และเลีย้ งปำกท้องของทุกชีวติ
ในครอบครัวเจ้ำของกิ จกำรได้ โดยไม่จำ� เป็ นต้องพึ่ง
ส่วนประกอบอื่นใดให้รุงรัง
ในขณะที่ วุฐิศำนติ์ จันทร์วิบลู เจ้ำของร้ำนหนังสือ
กำลครัง้ หนึ่ง ริมแม่นำ้� สะแกกรังในตัวเมืองอุทัยธำนี
ที่ บุก เบิ ก กำรเสิ ร ฟ์ กำแฟสดเป็ น เจ้ำ แรกๆ ในเมื อ ง
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ร้านหนังสืออิสระ
จะต้องขายหนังสือที่
เป็นตัวตนจริงๆ ของร้าน
เพื่อเป็นพลังผลักดันให้เจ้าของ
ท�าร้านต่อไปได้อย่าง
ไม่ย่อท้อ

อุทยั เมื่อทศวรรษที่แล้ว สำมำรถประนีประนอมให้กบั
ส่ ว นผสมใดๆ ก็ ต ำมที่ จ ะท�ำ ให้ร ้ำ นหนัง สื อ อิ ส ระมี
ลมหำยใจต่อไปได้ โดยนอกจำกร้ำนหนังสืออิสระจะ
ต้องขำยหนังสือที่เป็ นตัวตนจริงๆ ของร้ำน เพื่อเป็ นพลัง
ผลักดันให้เจ้ำของท�ำร้ำนต่อไปได้อย่ำงไม่ย่อท้อ และ
เปิ ดทุกช่องทำงกำรสื่อสำรที่ไม่ขัดแย้งกับตัวเอง ยัง
สำมำรถขำยหนังสือพ่วงไปกับกำรขำยอย่ำงอื่นด้วยก็ได้
เช่น เครือ่ งดื่ม อำหำร ขนมหวำน ต้นไม้ งำนฝี มือหรือ
งำนท�ำมือ เครือ่ งเขียน ฯลฯ ตรำบเท่ำที่ส่งิ นัน้ ไม่ได้เป็ น
ปมขัดแย้งในใจ

ที่มำ : www.facebook.com/bookhemian

หน้าร้านออนไลน์ :
ช่องทางที่เพิ่มโอกาสในการขาย ?
ร้ำ นหนัง สื อ กำลครั้ง หนึ่ ง เริ่ม ขำยหนัง สื อ
ออนไลน์บนเว็บไซต์ www.oncebookk.com
ไปพร้อมๆ กับกำรมีหน้ำร้ำน โดยวันแรกที่เริ่ม
ลงหนังสือขำย คือ วันที่ 13 กันยำยน 2553 และ
วันที่ เปิ ดหน้ำร้ำนอย่ำงเป็ นทำงกำร คือ วันที่
18 กันยำยน 2553
เหตุผลทีต่ อ้ งขำยออนไลน์ควบคูไ่ ปด้วย เพรำะ
คำดกำรณ์ไว้แล้วว่ำ กำรมีหน้ำร้ำนอย่ำงเดียว
ในเมืองเล็กคงไปไม่รอดและในช่วง 2-3 สัปดำห์
แรกของกำรเปิ ดร้ำนก็ ไม่สำมำรถท�ำยอดขำย
ได้เลยสักเล่มดังคำด จึงใช้วธิ ีขำยทัง้ หนังสือใหม่
จำกส�ำนักพิมพ์และหนังสือเก่ำบนเว็บไซต์ควบคู่
ไปด้วยมำตลอด 11 ปี
แม้ก ำรโพสต์ข ำยหนั ง สื อ มื อ สองบนหน้ำ
เพจเฟซบุ๊กอำจช่วยเพิ่มยอดขำยได้ดี แต่เมื่ อ
เป็ นกำรโพสต์ขำยหนังสือปกใหม่จำกส�ำนักพิมพ์
แล้ว ดูเหมือนผลลัพธ์ท่ีได้จะต่ำงกันรำวหน้ำมือ
เป็ นหลังมือ
กรองทอง สุด ประเสริ ฐ หุ้น ส่ ว นร้ำ นเล่ ำ
ร้ำนหนังสืออิสระที่อยู่ค่เู มืองเชียงใหม่ มำนำน
กว่ำ 20 ปี เล่ำถึงปั ญหำที่พบเจอในช่วง 2-3 ปี
มำนี ้ หลังจำกที่นักเรียนนักศึกษำจ�ำนวนมำก
หันมำอ่ำนหนังสือแนวกำรเมือง รวมถึงหนังสือ
ต้องห้ำมที่ขำยดีมำก แต่ลกู ค้ำสำมำรถสั่งซือ้ จำก
ส�ำนักพิมพ์หรือสำยส่งได้โดยตรง โดยบำงแห่ง
มีส่วนลดให้ดว้ ย ในขณะที่รำ้ นหนังสือต้องขำย
หนังสือรำคำเต็ม เพรำะต้องแบกรับค่ำบริหำร
จั ด กำรต่ ำ งๆ ของร้ำ น ซึ่ ง ถื อ เป็ นข้อ จ�ำ กั ด
ของร้ำนหนังสืออิสระ
อย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรขำยหนัง สื อ ในรู ป แบบ
ออนไลน์เ พิ่ ม เติ ม ก็ ถื อ เป็ น แนวโน้ม ที่ ดี เ พรำะ
ตลำดออนไลน์ก ว้ำ งไกล ใครจะซื อ้ ก็ ไ ด้เ พี ย ง
แค่รำ้ นหนังสือแต่ละร้ำนควรมีบุคลิกในตลำด
ออนไลน์ และต้อ งบริห ำรสต็อ กหน้ำ ร้ำ นให้ดี
ด้วยเช่นกัน
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ระบบพรีออเดอร์ :
บ่อนท�าลายหรือยาต่ออายุ
ให้ร้านหนังสืออิสระ ?
มีเสียงเล่ำลือในวงกำรร้ำนหนังสือ
อิสระว่ำ ฟำธอม บุ๊กสเปซ เป็ นร้ำนที่
ขำยหนังสือออนไลน์เก่งเป็ นอันดับต้นๆ
มีหน้ำร้ำน บนเพจเฟซบุก๊ อินสตำแกรม
และเว็บไซต์ www.fathombookspace.co
ซึ่ ง เมื่ อ คลิ ก เข้ ำ ไปจะพบกั บ รำยชื่ อ
หนังสือ Pre-order เกือบ 50 รำยกำร ทัง้
หนังสือไทยและน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
เหตุ ผ ลในกำรน�ำ เข้ำ หนัง สื อ จำก
ต่ำงประเทศมำขำยเพื่อหำหนทำงรอด
จำกตลำดหนังสือไทยที่แข่งกันลดรำคำ
มำกขึน้ และเพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำย
ให้รำ้ นมีตวั เลือกของหนังสือมำกขึน้
แต่สำ� หรับร้ำนเล่ำที่ยงั ไม่บุกตลำด
ออนไลน์เต็มตัว มองว่ำทัง้ ระบบพรีออเดอร์
หรือแม้แต่กำรที่ สำ� นักพิมพ์เริ่มหันมำ
ขำยและลดรำคำหนัง สื อ ท�ำ ให้ร ำ้ น
เล็กๆ อยู่ยำกขึน้ เรื่อยๆ เพรำะทัง้ กำรที่
ส�ำนักพิมพ์โปรโมทหนังสือหรือมีระบบ
พรี อ อเดอร์ท �ำ ให้ห นัง สื อ เดิ น ทำงมำ
ไม่ถึงหน้ำร้ำน หรือกว่ำจะเดินทำงมำ
ถึงลูกค้ำก็ซือ้ และอ่ำนหนังสือเหล่ำนัน้
จบไปนำนแล้ว
ในมุมมองของร้ำนเล่ำ เห็นว่ำกำร
ลดรำคำหนัง สื อ ของส�ำ นัก พิ ม พ์ห รื อ
บริษัทจัดจ�ำหน่ำยมีผลกระทบต่อร้ำน
หนังสืออิสระ เพรำะโดยโครงสร้ำงของ
ระบบแล้ว ร้ำนหนังสืออิสระมีรำยได้แค่
25% จำกรำคำปก ท�ำให้ไม่สำมำรถ
ลดรำคำได้เท่ำส�ำนักพิมพ์ สิง่ ทีแ่ ต่ละร้ำน
พอจะท�ำได้ คือ เลือกหนังสือที่คิดว่ำ
เป็ น หนัง สื อ หำยำกและมี แ ค่ ไ ม่ ก่ี เ ล่ม
มำโพสต์ขำยออนไลน์ ซึ่งก็พอขำยได้
แต่ ยั ง ไม่ ใ ช่ ร ำยได้ห ลั ก เท่ ำ กำรขำย
หนังสือหน้ำร้ำน

ที่มำ : www.facebook.com/fathombookspace
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ปลดแอกร้านหนังสือจากสายส่ง :
ภารกิจที่เป็นไปได้ ?
“ระบบสำยส่งเป็ นระบบที่ทำ� ให้ทำ� ร้ำนหนังสืออิสระด�ำเนิน
ไปได้ยำก” เป็ นข้อเท็จจริงที่รอ้ ยละเกือบร้อยที่รำ้ นหนังสืออิสระ
หนีไม่พน้ วิทยำกร โสวัตร เจ้ำของร้ำนหนังสือผูค้ วบต�ำแหน่ง
นักเขียนมือรำงวัลเปิ ดประเด็นไว้
ส่วนทีมเจ้ำของร้ำนฟำธอม บุ๊กสเปซ เสริมด้วยเหตุผลว่ำ
กำรมี ห น้ำ ร้ำ นท�ำ ให้มี ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยต่ ำ งๆ ที่ ต ำยตัว ในขณะที่
หนัง สื อ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ข ำยออกในทัน ที และส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
สิ น ค้ำ ฝำกขำย ที่ ต ้อ งอำศัย ระยะเวลำในกำรคื น เงิ น ให้กับ
ส�ำนักพิมพ์ ดังนัน้ เจ้ำของร้ำนหนังสืออิสระจึงต้องมีกำรจัดกำร
ทำงกำรเงินที่ดี ไม่อย่ำงนัน้ เงินก้อนนัน้ อำจจะหำยไป
ดังนัน้ แทนที่จะพึง่ พำระบบสำยส่งเหมือนร้ำนหนังสืออิสระ
จ�ำนวนมำก ร้ำนฟิ ลำเดลเฟี ยเลือกที่ จะปลดแอกตัวเองจำก
ระบบ ทัง้ กำรไม่เช่ำสถำนที่เพื่อเปิ ดร้ำนหนังสือ แต่ลงทุนสร้ำง
ร้ำนหนังสือขึน้ บนที่ดนิ ของตัวเอง และค่อยๆ ลดปริมำณกำรสั่ง
หนังสือจำกสำยส่งลงแบบปี ต่อไป จนตอนนี ้ ร้ำนฟิ ลำเดลเฟี ย
ไม่ได้ใช้บริกำรสำยส่งมำนำนกว่ำ 3 ปี
แนวทำงดังกล่ำวจึงเป็ นกำรพลิกกลับด้ำน จำกที่สำยส่งเคย
ได้เงินจำกกำรขำยหนังสือ 75% กลำยเป็ นว่ำ ร้ำนฟิ ลำเดลเฟี ย
ได้เ งิ น 70% นั้น แทนจำกหนัง สื อ ที่ รำ้ นลงทุน ซื อ้ มำขำยเอง
ส่วนอีก 30% แบ่งเป็ นสองส่วน 15% เป็ นงำนของนักเขียนอิสระ
เช่น อีก 15% เป็ นผลงำนหนังสือของวิทยำกร โสวัตรเอง และ
วรรณกรรมลุม่ น�ำ้ โขง เช่น พจนำนุกรมภำษำลำว

nextPERT

ในเมื่อการซื้ื้อหนังสือออนไลน์
ท�าได้สะดวกกว่า
ท�าไมถึงยังต้องมี
ร้านหนังสือกาลครั้งหนึ่ง
"ร้านหนังสือ"
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุทยั ธำนี
ร้านเล่า

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
เปิ ดบริกำรมำแล้ว 21 ปี
“หนัง สื อ แต่ล ะเล่ม
ไม่ได้มีนยั ยะแค่เนือ้ หำ
ในหนังสือ แต่มีควำม
หมำยมำกกว่ำนัน้ ”

ร้านฟาธอม บุ๊กสเปซื้

สำทร
กรุงเทพมหำนคร
เปิ ดบริกำรมำแล้ว 5 ปี
“เวลำเข้ำร้ำนหนังสือ เรำ
จะถูก เชื อ้ เชิ ญ ไปสู่เ ล่ม อื่ น ๆ
นอกเหนือไปจำกแนวหนังสือ
ที่ ตั ว เองชอบ รวมถึ ง กำร
ได้คยุ กับเจ้ำของร้ำน ซึง่ ล้วน
เป็ น คนรัก กำรอ่ ำ น ถื อ เป็ น
กำรต่ อ ยอดไปสู่ก ำรอ่ ำ นที่
หลำกหลำยขึน้ ”

ร้านหนังสือชื่นใจ

อ�ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกำญจนบุรี
เปิ ดบริกำรมำแล้ว 3 ปี
“ร้ำ นหนั ง สื อ อิ ส ระไม่ มี
วันตำย เชื่อว่ำยังไงก็จะมีคน
แบบเรำอยู”่

เปิ ดบริกำรมำแล้ว 11 ปี
“กำรได้หยิบจับเลือกหนังสือเล่มที่อยำก
ได้ท่ีสดุ ได้แลกเปลี่ยนเรือ่ งรำวที่อยูใ่ นหนังสือ
และได้เ ชื่ อ มโยงควำมรู ไ้ ปสู่เ ล่ม ใหม่ๆ เป็ น
ประสบกำรณ์ตรงทีก่ ำรซือ้ ขำยออนไลนทดแทน
ให้ไม่ได้”

ร้านฟิลาเดลเฟีย

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลรำชธำนี
เปิ ดบริกำรมำแล้ว 12 ปี
“ประโยคทีเ่ คยได้ยนิ
บ่อยจำกคนซือ้ หนังสือ
คือ หำเล่มไหนไม่ได้ ให้
มำฟิ ลำเดลเฟี ย”

ร้านหนังสือสุนทรภู่

อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง
เปิ ดบริกำรมำแล้ว 8 ปี
“ถ้ำเรำเริ่มต้นท�ำร้ำนหนังสือ แทนที่
จะไปสนใจอย่ ำ งอื่ น เรำพอใจแล้ว ที่
อย่ำงน้อยที่สดุ มีคนอ่ำนหนังสือเพิ่มขึน้ ”

ร้านหนัง (สือ) 2521

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
เปิ ดบริกำรมำแล้ว 18 ปี
“ร้ำนหนัง (สือ) 2521 ไม่ใช่รำ้ น
หนังสือ ในขณะเดียวกันเรำก็ไม่ใช่
ร้ำ นกำแฟ แต่ เ ป็ นพื ้น ที่ ส �ำ หรั บ
กำรอ่ำน”

N

37

38

ค ความรู้กินได้

จิตรกรรม

ฝาผนัง
มรดกชุมชน

ภำพจิตรกรรมฝำผนังในโบสถ์วิหำรโดยส่วนใหญ่
แสดงเรือ่ งรำวพุทธประวัติ ทศชำติชำดก และบรรยำกำศ
วิถีชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องผูค้ นในท้องถิ่น ทัง้ สภำพสังคม
บ้ำนเรือน กำรแต่งกำย และกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
ซึง่ ช่ำงเขียนภำพเลือกมำถ่ำยทอดผ่ำนฝี แปรงสูผ่ นังปูน
อย่ำงงดงำมเสมือนบันทึกแห่งยุคสมัย

SCAN QR CODE
เพื่อรับ

i

ปู่ม่านย่าม่านกระซื้ิบรักบรรลือโลก
หำกให้นึกถึงจิตรกรรมฝำผนังของไทยซึ่งมีช่ือเสียง
เป็ น ที่ รู ้จัก หลำยคนคงนึ ก ถึ ง ภำพ “ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน”
วัดภูมินทร์ จังหวัดน่ำน ซึ่งเป็ นภำพจิตรกรรมที่ผูไ้ ป
เยี่ ย มเยื อ นมัก ไปยื น ถ่ ำ ยรู ป ตั้ง ท่ ำ กระซิ บ ตำม และ
จำกภำพปู่ ม่ำนย่ำม่ำนนีเ้ อง ชำวน่ำนได้มีกำรต่อยอด
สร้ำงสรรค์เป็ นสินค้ำที่ระลึกหลำกหลำยชนิดอีกด้วย
จิตรกรรมฝำผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่ำน เป็ นมรดก
ชิน้ เอกของชำวน่ำนซึ่งมีลวดลำยวิจิตรตำมแบบฉบับ
ไทลือ้ ดัง้ เดิม สันนิษฐำนกันว่ำเขียนขึน้ เมื่อประมำณ
ปี พ.ศ. 2410-2417 สมัยพระเจ้ำอนันตวรฤทธิ เดช
เจ้ำผูค้ รองนครน่ำน ซึง่ ตรงกับรัชสมัยพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 5
จิ ต รกรรมฝำผนัง ในวัด ภู มิ น ทร์ป ระกอบไปด้ว ย
ภำพพุท ธประวัติ และคัท ธณะกุม ำรชำดก ซึ่ง พบที่
วัดภูมินทร์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ช่ำงผูว้ ำดคือ
"หนำนบัวผัน" ศิลปิ นชำวไทยลือ้ ผูม้ ีฝีมือเป็ นเอกลักษณ์
ในภำพจิตรกรรมคัทธณะกุมำรชำดกนี ้ หนำนบัวผัน
ได้สอดแทรกเรือ่ งรำววิถีชวี ติ ชำวเมืองน่ำนเข้ำไปในภำพ
ได้อย่ำงกลมกลืน ทัง้ สภำพบ้ำนเรือน กำรทอผ้ำด้วยหูก

หญิงสำวนุ่งผ้ำซิ่นลำยน�ำ้ ไหลซึ่งเป็ นผ้ำทอเอกลักษณ์
ของเมืองน่ำน และกำรสักลำยตำมตัวของหนุม่ ไทลือ้
ภำพที่ มี ช่ื อ เสี ย งที่ สุ ด ของวั ด ภู มิ น ทร์ คื อ ภำพ
"ปู่ มำ่ นย่ำม่ำน" หรือที่เรียกกันว่ำ "กระซิบรัก บันลือโลก"
ปู่ มำ่ นย่ำม่ำนคือชำยหญิ งคู่หนึ่ง ในภำพฝ่ ำยชำยใช้
มื อ ข้ำ งหนึ่ ง เกำะไหล่ห ญิ ง สำว มื อ อี ก ข้ำ งป้อ งปำก
กระซิบที่ขำ้ งหู
ชื่อปู่ ม่ำนย่ำม่ำนไม่ได้หมำยถึงคนชรำแต่อย่ำงใด
วินยั ปรำบริปู ศิลปิ นและเจ้ำของหอศิลป์ ริมน่ำน ได้
ค้นคว้ำเกี่ยวกับที่มำของชื่อปู่ ม่ำนย่ำม่ำน ไว้วำ่ ปู่ ม่ำน
ย่ำม่ำน หมำยถึงว่ำ เขำเรียกผูช้ ำยพม่ำ ผูห้ ญิ งพม่ำ
คู่นี ้ เป็ นนัยว่ำ เป็ นสำมีภรรยำ แล้วกำรเกำะไหล่กัน
เป็ นธรรมชำติของผูช้ ำยผูห้ ญิงที่เป็ นสำมีภรรยำ ถ้ำเป็ น
หนุ่ม สำว ถูก เนื อ้ ต้อ งตัว ไม่ ไ ด้ และรู ป ลัก ษณะกำร
แต่งกำยชีช้ ดั ไปอีกสอดคล้องกับค�ำว่ำ ปู่ ม่ำน ย่ำม่ำน
ม่ำนคือพม่ำ ปู่ น่ีคอื ผูช้ ำย พ้นวัยเด็กผูช้ ำยเรียกปู่ พ้นวัย
เด็กผูห้ ญิ งเรียกย่ำ ซึ่งที่จริงออกเสียง "ง่ำ" ไม่ใช่ปยู่ ่ำ
ตำยำย
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อำจำรย์ส มเจตน์ วิ ม ลเกษม ปรำญช์
เมื อ งน่ ำ น ได้แ ต่ง ค�ำ กลอนบรรยำยถ้อ ยค�ำ
กระซิบรักของปู่ มำ่ นไว้เป็ นภำษำเหนือ พร้อม
ค�ำแปลอย่ำงสละสลวยตรึงใจ

“ค�าฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ในน�า้ ก็กลัวหนาว
จักเอาไว้พนื้ อากาศกลางหาว
ก็กลัวหม็อกเหม็ยซอนดาวลงม็าคะลุม็
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม็
ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไป
ก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวชายปี้ นี้
จักหือ้ ม็ันไห้อะฮิอะฮี้
ยาม็ปี้ นอนสะดุง้ ตืน่ เววา”
“ความ็รักของน้องนั้น
พีจ่ ะเอาฝากไว้ในน�า้ ก็กลัวเหน็บหนาว
จะฝากไว้กลางท้องฟ้ าอากาศกลางหาว
ก็กลัวเม็ฆหม็อกม็าปกคลุม็รักของพีไ่ ปเสีย
หากเอาไว้ในวังในคุ้ม็ เจ้าเม็ืองม็าเจอ
ก็จะแย่งความ็รักของพีไ่ ป
เลยขอฝากเอาไว้ในอกในใจของพี่
จะให้ม็ันร้องไห้รา� พีร้ า� พันถึงน้อง
ไม็่ว่ายาม็พีน่ อนหลับหรือสะดุง้ ตืน่ ”

#หิมพานต์มาร์ชเมลโล่

จากจิตรกรรมฝาผนัง
สู่สินค้าที่ระลึก

ปู่ ม่ำนย่ำม่ำนกลำยเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองน่ำน ชำวน่ำนได้นำ� ภำพปู่ มำ่ นย่ำม่ำน
มำต่อยอดสร้ำงสรรค์เป็ นธุรกิจ จำกภำพ
บนผนัง จึ ง ไปปรำกฏอยู่ใ นสิ น ค้ำ ที่ ร ะลึก
จ�ำนวนมำก ทัง้ ไปรษณียบัตร เสือ้ กระเป๋ ำ
ไปจนถึ ง ของแต่ง บ้ำ น เป็ น สิ น ค้ำ ที่ แ สดง
เอกลักษณ์ของเมื องน่ำนอย่ำงไม่มีท่ี ไหน
เหมือน
นอกจำกภำพปู่ มำ่ นย่ำม่ำนแล้ว ภำพกำร
แต่งกำยแบบโบรำณล้ำนนำบนจิตรกรรม
ฝำผนังวัดภูมนิ ทร์ยังแสดงให้เห็นควำมงดงำม
ของลวดลำยผ้ำซิ่นลำยน�ำ้ ไหล หรือผ้ำซิ่น
ตี น จก ซึ่ง เป็ น ผ้ำ ทอพื น้ เมื อ งโบรำณของ
ชำวน่ ำ น ใครที่ ช่ื น ชอบผ้ ำ ทอเห็ น แล้ ว
คงอดใจไม่ได้ท่ีจะซือ้ หำมำสวมใส่หรือน�ำ
กลับไปเป็ นของฝำก ซึ่งทุกวันนี ย้ ังมี กลุ่ม
ชำวบ้ำนหลำยชุมชนรวมตัวกันทอผ้ำแบบ
โบรำณ เป็ นสินค้ำทำงวัฒนธรรมทีม่ ที งั้ มูลค่ำ
และคุณค่ำอันเนื่องมำจำกมรดกชุมชน
หากลองย้อนม็องว่าในชุม็ชนของเรา
ม็ี ม็ รดกทางศิ ล ปะวั ฒ นธรรม็ใดบ้ า งที่
ปู่ ย่าตายายสร้างไว้ให้ แต่ละชุม็ชนอาจ
ม็องเห็นหนทางต่อยอดธุ รกิจใหม็่จาก
สิ่งทีม็่ อี ยู่ใกล้ตวั ได้เช่นกัน

จำกพุทธศิลป์ ท้องถิ่นสูแ่ ฮชแท็กสุดฮิตในโลกออนไลน์ ชวนให้อยำกตำมไปท่องเที่ยวเสำะหำเพื่อเห็นกับตำว่ำ
สัตว์หิมพำนต์แสนน่ำรักเหล่ำนีค้ ือตัวอะไรกันแน่
สัตว์ในต�ำนำนที่เฝ้ำอยู่ตำมทำงขึน้ โบสถ์ของวัดในภำคอีสำนและภำคเหนือตอนล่ำง สร้ำงสรรค์ขึน้ โดยฝี มือ
ช่ำงท้องถิ่นอย่ำงเรียบง่ำยแต่มีเสน่หต์ ำมสไตล์ศิลปะพืน้ บ้ำน ซึ่งได้รบั ควำมสนใจจนมีแฟนคลับน�ำไปท�ำเป็ น
งำนศิลปะ ภำพกำร์ตนู ในสื่อออนไลน์ ไปจนถึงผลิตออกมำเป็ นโมเดลสำมมิตสิ ำ� หรับนักสะสม
คมกฤษ เทพเทียน แห่ง MOTMO Studio เป็ นหนึ่งในศิลปิ นที่ ร่วมในปรำกฏกำรณ์นี ้ ได้ผลิตหิมพำนต์
มำร์ชเมลโล่ขนึ ้ 5 แบบส�ำหรับรุน่ แรก โดยมองว่ำสำมำรถท�ำกำรตลำดได้ และเห็นว่ำถ้ำชุมชนต้องกำรศึกษำศิลปะ
ที่มีอยู่ใกล้ตวั ก็สำมำรถสร้ำงรำยได้กลับไปให้ชมุ ชน จึงค้นหำช่ำงชำวบ้ำนที่สนใจสำนต่อหิมพำนต์มำร์ชเมลโล่
เป็ นสินค้ำวำงขำย หำรำยได้เข้ำวัดและชุมชนต่อไป
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Facilitated-learning
เพราะการเรียนรู้ ไม่ ได้อยู่
แค่ในห้องสี่เหลี่ยม

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู ร้ ู ปแบบใหม่ท่ีสอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ โครงสร้ำงสังคม
อำชี พและเทคโนโลยี จำกเดิมครู เป็ นศูนย์กลำงของ
กำรเรียนกำรสอนมีบทบำทส�ำคัญต่อควำมชอบหรือ
ไม่ ช อบวิ ช ำที่ เ รี ย นของผู้เ รี ย น ซึ่ง สิ่ ง ที่ เป็ น อยู่นั้น ไม่
สอดคล้องกับทิศทำงของอนำคตที่เยำวชนควรจะรู จ้ กั
ตัวเอง และเห็นคุณค่ำของตัวเอง
OKMD ได้สรุปแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรูแ้ บบใหม่
ว่ำ ครู ตอ้ งไม่เป็ นเพียงผูบ้ รรยำย (Lecturer) แต่เป็ น
ผูส้ นับสนุนกำรเรียนรู ้ (Facilitator) สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่
เอื อ้ อ�ำ นวยและสร้ำ งแรงบัน ดำลใจให้กับ เด็ ก เพื่ อ
ให้เด็กสำมำรถสร้ำงควำมรู ท้ ่ีมำจำกควำมสนใจของ
ตัว เด็ก เองจริง ๆ (Passion) และครู เ องก็ ตอ้ งเรีย นรู ้

กำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้กบั กระบวนกำรเรียน
กำรสอนด้วย
ทุกวันนีเ้ รำต่ำงเห็นชัดแล้วว่ำโลกก�ำลังเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ำงรวดเร็ว ในวันข้ำงหน้ำเยำวชนรุ ่นปั จจุบันนี ้
จะใช้ชีวิตและมีกำรท�ำงำนที่แตกต่ำงไปจำกยุคก่อน
อย่ำงสิน้ เชิ ง กำรออกแบบกระบวนกำรเรีย นรู ้ หรือ
สร้ำงพืน้ ที่เรียนรู ้ (Facilitated-learning) จึงเป็ นสิ่งที่
ถูกน�ำมำพูดถึงอยูบ่ อ่ ยครัง้
Facilitated-learning เป็ นทักษะใหม่ทจ่ี ำ� เป็ นอย่ำงยิง่
ส�ำหรับครู ผูป้ กครอง ไปจนถึง ผูป้ ระกอบกำร เพรำะกำร
เรียนรู ไ้ ม่ได้เกิดขึน้ เพียงแค่ในโรงเรียนและไม่จำ� กัดวัย
อยู่เพียงแค่เยำวชนเท่ำนัน้ แต่เกิดขึน้ ได้ทกุ ที่ ทุกเวลำ
และตลอดชีวิต

ถึงเวลำเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องต่อยุคสมัย โดย OKMD จะจัดงำน OKMD Career
Bootcamp : 21st Century Skills Online Workshop อัพสกิลทักษะใหม่ท่ีจำ� เป็ นในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ติดอำวุธทำงควำมคิดสร้ำงรำยได้จำกธุรกิจสร้ำงสรรค์ หัวข้อ Facilitated-learning : กำรเรียนรูร้ ูปแบบ
ใหม่ท่ีเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ และไม่จำ� เป็ นต้องอยูแ่ ค่ในห้องเรียน
ผูส้ นใจทุกเพศทุกวัย ทุกสำขำอำชีพสำมำรถร่วมรับฟั งประสบกำรณ์กำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู ้
ห้องเรียนยุคใหม่ ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีใช้สำ� หรับกำรฝึ ก Soft Skill และ Hard Skill
รวมทัง้ ต่อยอดแรงบันดำลใจให้เห็นควำมเป็ นไปได้ในกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู ไ้ ปกับวิทยำกร
ผูม้ ำกประสบกำรณ์ทงั้ 4 ท่ำน
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เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์

CEO & Co-Founder BASE Playhouse
นัก ออกแบบกระบวนกำรเรี ย นรู ้ท่ี เ ชี่ ย วชำญด้ำ น Gamification
ผู้ร่ว มก่ อ ตั้ง และ CEO ของ BASE Playhouse องค์ก รที่ ป ลดล็ อ ก
ควำมสำมำรถของมนุษย์ดว้ ยเทคโนโลยี และเชื่อว่ำกำรเรียนรูท้ ่ีใช่สำมำรถ
ออกแบบได้จริง
ที่มำ : BASE Playhouse

ภีศเดช เพชรน้อย

Co-Founder & Learning Designer BASE Playhouse
นักออกแบบกระบวนกำรเรียนรู ้ ผูร้ ว่ มก่อตัง้ BASE Playhouse ผูเ้ ชีย่ วชำญ
ในกำรใช้ Technology มำผสมกับกำรออกแบบประสบกำรณ์ให้เกิ ด
กำรยกระดับกำรเรียนรูข้ องมนุษย์
ที่มำ : BASE Playhouse

สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร

Founder & CEO, Saturday School Foundation
วิศวกรคอมพิวเตอร์จฬุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัยหลังจำกนนัน้ ก็คร�่ำหวอด
ในวงกำรกำรศึกษำ โดยเป็ น Founder และ CEO Saturday School และ
ได้รำงวัล Forbes 30 under 30 Asia - Social Entrepreneur รวมถึงเป็ น
Board President ของ Teach for Thailand Alumni
ที่มำ : Saturday School Foundation

มิรา เวฬุภาค

ที่มำ : Mission to the moon board game
by Flock Learning

บริษัท ฟล็อค เลิรน์ นิ่ง จ�ากัด และ บริษัท แม็พป้ า เลิรน์ นิ่ง จ�ากัด
กว่ำ 20 ปี ในฐำนะนักกำรศึกษำ และนักวิจยั ด้ำนกำรศึกษำ ณ สถำบัน
อำศรมศิลป์ โรงเรียนรุง่ อรุณ ก่อตัง้ บริษัทฟล็อค เลิรน์ นิ่งขึน้ เพื่อชวนคุณพ่อ
คุณแม่ และภำคธุรกิจเข้ำมำเป็ นส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงกำรเรียนรูใ้ ห้กบั เด็ก
และเยำวชน ปั จจุบนั พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรูส้ ำ� หรับพ่อแม่และเด็ก
วัย 3-8 ปี และสร้ำงสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อเป็ นพืน้ ที่รบั ฟั ง และพูดคุยกับคุณพ่อ
คุณแม่ถงึ กำรสร้ำงกำรเรียนรูข้ องลูก ภำยใต้แบรนด์ Mappa รวมถึงก�ำลัง
ก่อกำรรวมฝูง นักออกแบบกำรเรียนรู ้ ให้พฒ
ั นำองค์ควำมรูแ้ ละเชื่อมต่อกัน
เป็ นเครือข่ำยทัง้ ในและต่ำงประเทศ
Upskill ทีจ่ า� เป็ นในศตวรรษที่ 21
พร้อม็ติดอาวุธทางความ็คิดและสร้างรายได้จากธุรกิจ
สร้างสรรค์ ผ่าน Interactive Online Workshop
and Panel Live Talk Facilitated-learning :
วันเสาร์ท่ี 22 ม็.ค. 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม็ฟรี
โดยไม็่ม็คี ่าใช้จา่ ยได้ที่
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แหล่งเรียนรู้ที่เปลีย่ นพลวัฒน์
เมือง Guggenheim, Bilbao Spain
Bilbao ตัง้ อยู่ทำงตอนเหนือของสเปน บนอ่ำวบิสเคย์ ซึ่งเป็ นอ่ำวแอตแลนติก เป็ นเมืองที่มีควำมส�ำคัญ
ในช่วงตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปี พ.ศ. 2513 โดยเป็ นท่ำเรืออุตสำหกรรมที่สำ� คัญที่สดุ ของประเทศ เนื่องจำก
มีสภำพภูมิศำสตร์ท่ีเอือ้ ต่อกำรออกสูม่ หำสมุทรแอตแลนติกได้อย่ำงสะดวก กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่สำ� คัญของ
Bilbao มำจำกกำรต่อเรือ กำรผลิตถ่ำนหิน และอุตสำหกรรมเหล็กกล้ำ
อย่ำงไรก็ตำมในช่วงปลำยศตวรรษที่ 20 ได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจทั่วโลกอย่ำงรวดเร็ว
จำกโลกำภิวฒ
ั น์และกำรล่มสลำยของลัทธิคอมมิวนิสต์ ท�ำให้เกิดกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมไปสู่
พืน้ ทีท่ ม่ี คี วำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) มำกกว่ำ ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสำหกรรม
หลักที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง Bilbao เนื่องจำกไม่สำมำรถปรับตัวได้ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนมำตรฐำนทำงอุตสำหกรรมส่งผลกระทบท�ำให้อตู่ อ่ เรือ เหมืองแร่ และโรงงำนทยอยปิ ดตัวลง
ภำยในเมืองเต็มไปด้วยอำคำรอูต่ อ่ เรือ และโรงงำนเหล็กที่ถกู ทิง้ ร้ำง แรงงำนจ�ำนวนมำกย้ำยถิ่นฐำน ท�ำให้เมืองที่
เคยมีชีวิตชีวำเปลี่ยนไปโดยสิน้ เชิง
สภำเมือง Bilbao ได้ตระหนักถึงปั ญหำดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี จึงได้มีนโยบำยกระตุน้ เศรษฐกิจโดยกำรสร้ำง
หมุดหมำยใหม่ให้แก่เมืองเพื่อสร้ำง New S curve ให้แก่ Bilbao โดยสภำเมืองได้ตดั สินใจสร้ำง Guggenheim
Museum ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ่มี ชี ่อื เสียงโดยมีรูปทรงที่คล้ำยเรือด้วยเส้นโค้ง และตัดกับภำพที่ตงั้ ของ Guggenheim
ที่ตงั้ อยูบ่ นฝั่งแม่นำ้� Nervion จึงคล้ำยกับเรือที่แล่นอยูบ่ นน�ำ้ นอกจำกรูปทรงที่แปลกตำ และเอกลักษณ์โดดเด่นแล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่น่ำสนใจคือ วัสดุท่ีใช้ซ่งึ ประกอบไปด้วย เหล็กหินทรำยสีอ่อนที่หมุ้ ด้วยแผ่นโลหะไทเทเนียม ท�ำให้
เมื่อแสงอำทิตย์ตกกระทบตัวอำคำรในแต่ละวันจะเปลี่ยนสีไปตลอดเวลำ

SCAN QR CODE
เพื่อรับ

i

ที่มำ : unsplash.com/photos/nh3rDHdApPE
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กำรเกิ ด Guggenheim ซึ่งเป็ นพื น้ ที่ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู ้ สร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์
ส่ ง เสริ ม กำรปฏิ สัม พัน ธ์ข องชุม ชนท้อ งถิ่ น เป็ น พื น้ ที่ ส ำ� หรับ กำรพบปะกัน ได้อ ย่ ำ งอิ ส ระ
มีควำมยืดหยุ่น (Flexible Space) ได้นำ� ชีวิตชีวำกลับมำสู่เมืองอีกครัง้ หนึ่ง อีกทัง้ ยังมีส่วน
ส�ำคัญในกำรกระตุน้ เศรษฐกิจของเมือง เนื่องจำกกำรใช้จ่ำยของผูเ้ ยี่ยมชม Guggenheim
ในช่ ว งสำมปี แรกหลัง จำกเปิ ดให้บ ริ ก ำร ได้ทำ� ให้ภ ำษี ข องรัฐ บำลท้อ งถิ่ น เพิ่ ม ขึ น้ กว่ ำ
100 ล้ำนยูโร กำรที่ Guggenheim สำมำรถพลิกฟื ้ นเศรษฐกิ จของเมือง Bilbao ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพเป็ นที่รูจ้ กั ในนำม “Bilbao Effect” จึงเป็ นเครื่องพิสจู น์ว่ำแหล่งเรียนรู ส้ ำมำรถ
สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้กบั ชุมชนโดยรอบเมือง และประเทศได้ ทัง้ ในด้ำนกำรพัฒนำสังคม
แห่งกำรเรียนรู ้ (Knowledge Society) และกำรสร้ำงผลิตภำพทำงเศรษฐกิจ
“Bilbao Effect” เป็ นตัวอย่ำงที่สำ� คัญในกำรพลิกฟื ้ นเศรษฐกิจ และพัฒนำเมืองที่ถกู ทิง้ ร้ำง
ผ่ำนกำรจัดตัง้ และพัฒนำพืน้ ที่กำรเรียนรู ้ ซึ่งมีหลำยประเทศได้ดำ� เนินนโยบำยตำม อำทิ
กำรพัฒนำโครงกำร Dokk1 ในเมือง Aarhus เดนมำร์ก ที่เปลี่ยนแปลงท่ำเรือให้เป็ นแหล่งเรียนรู ้
ทีส่ ำ� คัญ เป็ นจุดศูนย์รวม (Node) ของเมือง และสถำนทีพ่ บปะของคนในชุมชน เป็ นพืน้ ทีก่ ำรเรียนรู ้
ตลอดชีวิต

ขณะทีฟ่ ิ นแลนด์ ได้สร้ำง Oodi Helsinki
Central Library ซึง่ เปรียบเสมือนศูนย์รวม
ของผูอ้ ำศัยในเมือง เป็ นแหล่งเรียนรู ข้ อง
ศตวรรษที่ 21 ที่ไม่จำ� เป็ นต้องเงียบ เย็น และ
เน้นแต่หนังสือ แต่เป็ นมิตร มีชีวิตชีวำ เพือ่
เฉลิมฉลองวำระกำรได้รบั เอกรำชครบ 100 ปี
ของประเทศ
ในทศวรรษหน้ำจะเกิดแหล่งเรียรูแ้ ห่งใหม่
ขึน้ มำกกว่ำ 20 แห่งในหลำยประเทศ โดยมี
ใช้งบประมำณรำวๆ 250,000 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ จำกกำรศึกษำของ AEA Consulting
บริษั ท ที่ เ ชี่ ย วชำญด้ำ นกำรพัฒ นำแหล่ ง
เรียนรู ้ โดยโครงกำรที่ถกู กล่ำวถึงมำกที่สดุ
คื อ โครงกำรบนเกำะ Saadiyat สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ เป็ นผลจำกนโยบำยกำร
พัฒนำเศรษฐกิจที่มแี นวทำงในกำรให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนควำมรู ้
(Knowledge - based Economy) ซึง่ เป็ น
แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจทีห่ ลำยประเทศ
เลื อ กใช้เ ป็ น นโยบำยหลัก ซึ่ง จะกล่ ำ วถึ ง
ในครำวต่อไป โดยโครงกำรบนเกำะ Saadiyat
จะประกอบด้วย Zayed National Museum,
Guggenheim Abu Dhabi Museum,
Louvre Abu Dhabi, Maritime Museum

Zayed National Museum

Guggenheim Abu Dhabi
Museum

Louvre Abu Dhabi

Maritime Museum

ที่มำ : www.fosterandpartners.com, www.archdaily.com,
www.facebook.com/LouvreAbuDhabi, www.facebook.com/merseysidemaritimemuseum
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INSIDE OKMD : NKC

OKMD กับโครงการ
ร้านหนังสือในฐานะแหล่งเรียนรู้
ผู้ค นมำกมำยเติ บ โตมำกับ ร้ำ นหนัง สื อ โดยเฉพำะ
ร้ำนหนังสือเล็กๆ ในต่ำงจังหวัดที่มอบทัง้ ควำมรู ้ ควำมงำม
และควำมจริงให้กบั ผูค้ น
OKMD ตระหนัก ถึ ง ที่ ท ำงและสถำนภำพ "พิ เ ศษ"
ของร้ำนหนังสือในทุกสังคม โดยเฉพำะในสังคมไทยที่
วัฒนธรรมกำรอ่ำนยังไม่แข็งแรงมำกนัก เรำจึงเชือ้ เชิญ
พัน ธมิ ต รที่ ร ัก ในร้ำ นหนัง สื อ มำร่ว มกัน สร้ำ งโครงกำร
"ร้ำ นหนั ง สื อ ในฐำนะแหล่ ง เรี ย นรู ้" ขึ ้น มำ ทั้ ง เพื่ อ
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทั่วไปได้รบั รู ถ้ ึงควำมส�ำคัญ
เสน่ ห ์ และกำรเป็ น แหล่ง เรีย นรู ท้ ่ี มี ลัก ษณะพิ เ ศษของ
ร้ำ นหนัง สื อ และเพื่ อ สร้ำ งควำมแข็ ง แรงให้กั บ ธุ ร กิ จ
ร้ำนหนังสือ โดยเฉพำะในยุคที่โลกออนไลน์กำ� ลังมำแรง
จนหลำยฝ่ ำยเป็ นห่วงว่ำคนยุคใหม่ยงั อ่ำนหนังสือกันอยู่
อีกหรือไม่
พันธมิตรที่จบั มือกับ OKMD มีดว้ ยกัน 3 องค์กร ได้แก่
สมำคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ำ� หน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย
หรือ PUBAT สื่อออนไลน์ท่ีให้ควำมส�ำคัญกับร้ำนหนังสือ
และกำรอ่ำนอย่ำง The Cloud และทีมคนรุ น่ ใหม่อย่ำง
MEAT ทีเ่ ชือ่ ในกำรพบปะกันของผูค้ นเพือ่ แลกเปลีย่ นควำมรู ้
ควำมงำม และควำมจริง ในพืน้ ที่กำยภำพที่ผคู้ นสำมำรถ
มองตำและสื่อสำรกันได้ดว้ ยหัวใจ

เริ่มที่วิจัย

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

เมื่อโครงกำรนีเ้ ป็ นเรือ่ งเชิงควำมรู ้ จุดเริม่ ต้นของโครงกำรจึงต้องย้อนกลับไปยัง "องค์ควำมรู"้
เกี่ยวกับร้ำนหนังสือในสังคมไทย OKMD พบว่ำ ข้อมูลและองค์ควำมรู ใ้ นด้ำนนีย้ งั มีนอ้ ย
ยิ่งกว่ำน้อย ในระดับพืน้ ฐำนเรำยังขำดข้อมูลควำมรูว้ ำ่ ระหว่ำงร้ำนหนังสือที่อยูใ่ นเครือบริษัท
ใหญ่ ๆ กับร้ำนหนังสืออิสระนั้นมี วิธีดำ� เนิ นธุรกิ จ (Business Model) ที่ แตกต่ำงกันโดย
พืน้ ฐำนอย่ำงไร และวิธีดำ� เนินธุรกิจร้ำนหนังสือที่ควรเป็ นในศตวรรษที่ 21 ควรเป็ นอย่ำงไร
ร้ำนหนังสือประเภทไหนสำมำรถท�ำหน้ำที่อย่ำงไรในสังคมได้บำ้ ง นิยำมของร้ำนหนังสือ
แต่ละแบบเป็ นอย่ำงไร อะไรเป็ นปั จจัยก�ำหนดลักษณะเฉพำะของร้ำนหนังสือที่แตกต่ำงกัน
รวมถึงข้อมูลควำมรูอ้ ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
นี่คอื จุดตัง้ ต้นที่สำ� คัญยิ่ง เพรำะหำกปรำศจำกข้อมูลควำมรู ช้ ุดนี แ้ ล้ว โครงกำรนี ย้ ่อม
เดิ น หน้ำ ต่อ ไปไม่ไ ด้ ดัง นั้น สมำคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ำ� หน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ
PUBAT ซึ่งเชี่ ยวชำญเรื่องกำรเก็ บข้อมูลกำรขำยมำนำนปี และมี ขอ้ มูลร้ำนหนังสือจำก
ทั่วประเทศอยู่จำ� นวนหนึ่งแล้ว จึงอำสำรับหน้ำที่ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อส�ำรวจและวิจยั และ
จัด ท�ำ เป็ น รำยงำนร้ำ นหนัง สื อ ของไทย โดยกำรใช้ข ้อ มูล พื น้ ฐำนเบื อ้ งต้น ที่ มี อ ยู่ และ
ใช้กระบวนกำรสนทนำกลุม่ หรือ Focus Group โดยเชิญเจ้ำของร้ำนหนังสือจำกทั่วประเทศ
มำร่วมถกเถียง สนทนำ น�ำเสนอปั ญหำและทำงแก้ไข เพื่อรวบรวมเป็ นรำยงำนวิจยั ที่จะเป็ น
หลักให้กบั โครงกำรนีต้ อ่ ไปในอนำคต โดยเฉพำะกำรหำทำงออก (Solution) ทัง้ ในแง่ธรุ กิจและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กบั ร้ำนหนังสือต่ำงๆ
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ที่มำ : https://unsplash.com/photos/TOq30NfKFBo

สร้างการรับรู้

ในเวลำเดียวกัน กำรประชำสัมพันธ์ให้ผูค้ นเห็นควำมส�ำคัญของร้ำนหนังสือในฐำนะ
แหล่งเรียนรูก้ ็เป็ นงำนใหญ่อีกงำนหนึง่ ด้วย
The Cloud คือสื่อออนไลน์ท่ีมีผตู้ ดิ ตำมเกือบสี่แสนรำย และตลอดระยะเวลำหลำยปี มำนี ้
ก็ได้ผลิตบทควำมและชิน้ งำนที่มีแนวทำงสร้ำงสรรค์สงั คมหลำยมิติเป็ นจ�ำนวนมำก โดย
มิติหนึ่งที่ The Cloud มุ่งเน้น ก็คือกำรน�ำเสนอเรื่องรำวของร้ำนหนังสือหลำกหลำยรู ปแบบ
โดยเฉพำะกำรอยู่ร อดและวิ ธี ดำ� เนิ น ธุร กิ จ แบบใหม่ๆ ของร้ำ นหนัง สื อ ในแบบที่ ไ ม่เ คยมี
มำก่อน The Cloud อำสำเข้ำมำท�ำงำนประชำสัมพันธ์ ด้วยกำรสัมภำษณ์รำ้ นหนังสืออิสระ
ในทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ เพื่อให้เจ้ำของร้ำนหนังสือเหล่ำนีไ้ ด้มีโอกำส ‘เล่ำเรื่อง’ ว่ำ
ธุรกิจร้ำนหนังสือในไทยมีอุปสรรคอะไรบ้ำงควรมีทำงเลือก ทำงรอด และควำมใฝ่ ฝั นที่จะ
ด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนำคตอย่ำงแข็งแรงได้อย่ำงไร
นอกจำกท�ำหน้ำทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ ำ� หรับเจ้ำของร้ำนหนังสือแล้ว The Cloud ยังช่วยประชำสัมพันธ์
และสร้ำงกำรรับรู ใ้ น "กิ จกรรม" ต่ำงๆ ที่จะเกิ ดขึน้ ในร้ำนหนังสือที่เข้ำร่วมโครงกำร เช่น
กำรท�ำข่ำวกำร Live สด และกำรสรุปเนือ้ หำที่เกิดจำกกิจกรรมในร้ำนหนังสือต่ำงๆ

ร่วมในกิจกรรม

ร้ำนหนังสือในต่ำงประเทศมักจะเต็มไปด้วยกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรอ่ำนหนังสือให้ผอู้ ่ืนฟั ง
หรือเรียกว่ำกิจกรรม Book Reading, กำรอ่ำนบทกวี, กำรเสวนำ, กำรจัดท�ำสโมสรหนังสือ ฯลฯ
แต่ในสภำวะที่ยำกล�ำบำก เพรำะต้องเผชิญกับขวบปี แห่งโควิด-19 ร้ำนหนังสือหลำยแห่ง
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้ ทัง้ ด้วยข้อก�ำหนดในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
รวมถึงข้อจ�ำกัดเรื่องทุนรอนที่นอ้ ยลงทุกทีเนื่องจำกผูซ้ ือ้ หนังสือไม่สำมำรถออกมำซือ้ หนังสือ
ในพืน้ ที่กำยภำพได้ดงั เดิม
MEAT คือ กลุม่ คนรุน่ ใหม่ในเจนเนอเรชัน Z ที่เชื่อในอนำคตของโลกออนไลน์ แต่ในขณะ
เดียวกันก็ยงั เชื่อมั่นในพืน้ ที่เชิงกำยภำพที่ผูค้ นได้พบปะ มองตำ และมีปฏิสมั พันธ์กันด้วย
กลุม่ MEAT จะเข้ำมำช่วยคิด สร้ำงสรรค์ และจัดกิจกรรมในร้ำนหนังสือต่ำงๆ โดยพยำยำม
สร้ำงกิจกรรมที่ย่งั ยืน ร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น เช่น ชมรมวรรณศิลป์ ในมหำวิทยำลัย องค์กร
บริหำรส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงสรรค์กิจกรรมต้นแบบที่แปลกใหม่คำดไม่ถงึ ให้กบั ร้ำนหนังสือใน
พืน้ ที่นนั้ ๆ โดยคอยท�ำหน้ำที่เป็ นพี่เลีย้ งเพื่อกระตุกต่อมคิดให้เกิดกำรจัดกิจกรรมในรู ปแบบ
ที่เหมำะสม เพื่อที่รำ้ นหนังสือและคนในท้องถิ่นจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องต่อไปได้
ในอนำคตด้วยตัวเอง
ควำมร่วมมือระหว่ำง OKMD, PUBAT, The Cloud และ MEAT จะสร้ำงควำมแข็งแรงให้กบั ร้ำนหนังสือ
ในสังคมไทยขึน้ มำ โดยหำกเชื่อว่ำร้ำนหนังสือคือแหล่งเรียนรู แ้ บบหนึ่ง ควำมแข็งแรงของร้ำนหนังสือก็จะไม่ใช่
อะไรอื่น นอกจำกควำมแข็งแรงทำงควำมรูแ้ ละภูมิปัญญำของสังคมไทยนั่นเอง
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ถอดรหัส

เส้นทางอยู่รอด
ของร้านหนังสือ
อิสระทั่วโลก
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 เมือ่ Amazon.com
เริ่ม บูม และเข้ำ ถึ ง หมู่นัก อ่ ำ นง่ ำ ยดำย
ยิ่งขึน้ มีกำรส�ำรวจสถิตพิ บว่ำร้ำนหนังสือ
อิสระในอเมริกำมีจำ� นวนลดลงถึง 42%
ร้ำ นหนัง สื อ เชนใหญ่ อ ย่ ำ ง Borders
ก็ ปิ ด ตัว ลง จนใครต่อ ใครก็ ค ำดคิ ด ว่ ำ
ร้ำ นหนั ง สื อ อิ ส ระคงจะถึ ง จุ ด จบแล้ว
แต่เมื่อเวลำล่วงเลยจนถึงปี พ.ศ. 2560
ร้ำนหนังสืออิสระขนำดเล็กจ�ำนวนมำก
ทั่ว โลกก็ ยัง คงอยู่ และจำกกำรส�ำ รวจ
ในอเมริ ก ำพบว่ ำ จ�ำ นวนร้ำ นหนั ง สื อ
อิสระกลับมีเพิ่มขึน้ สวนทำงกระแสโลก
ดิจทิ ลั เสียด้วยซ�ำ้ พบว่ำจำกปี พ.ศ. 2552
ถึงปี พ.ศ. 2558 มีรำ้ นหนังสือเพิ่มขึน้
35% อี ก ทั้ง ยอดขำยของแต่ ล ะร้ำ นก็
เพิ่มขึน้ 5–10% ในแต่ละปี
SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip
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Ryan Raffaelii จำก Harvard Business School ให้ควำมสนใจในเรือ่ งนี ้ ว่ำท�ำไมร้ำนหนังสืออิสระเหล่ำนี ้
จึงยังคงยืนหยัดอยู่ได้ท่ำมกลำงกระแสโลกออนไลน์ท่ีกำ้ วกระโดดไปอย่ำงว่องไว หลังจำกค้นคว้ำ วิเครำะห์
ผ่ำนงำนวิจยั บทสัมภำษณ์ผเู้ กี่ยวข้องทัง้ ร้ำนหนังสือ ผูอ้ ำ่ น นักเขียน ส�ำนักพิมพ์ สำยส่ง ฯลฯ โดยพบว่ำ ปั จจัย
หลักที่ทำ� ให้รำ้ นหนังสืออิสระเหล่ำนีอ้ ยูร่ อด สรุปง่ำยๆ ด้วยหลัก 3C

1 Community

เน้นกำรสร้ำงร้ำนภำยใต้ไอเดียคุณค่ำของท้องถิ่น สร้ำงปฏิสมั พันธ์กบั
ผูค้ นในชุมชน ให้ผคู้ นรูส้ กึ ถึงคุณค่ำนีด้ ว้ ยใจ

2 Curation

เลือกหนังสือจะไม่เน้นหนังสือขำยดี ตำมกระแส หรือหนังสือที่ หำ
ที่ ไหนก็ ได้ แต่จะต้องเป็ นหนังสือที่ มีควำมพิเศษ มี ควำมเป็ นส่วนตัว
มีบุคลิกของร้ำนผสมอยู่ เจ้ำของร้ำนหรือพนักงำนจะต้องท�ำหน้ำที่เป็ น
“เครื่องมือค้นพบ” ท�ำให้คนที่มำร้ำนหนังสือพบนักเขียนใหม่ๆ ที่นกั อ่ำน
อำจไม่เคยรูจ้ กั มำก่อนได้พบหนังสือที่ไม่คำดคิดว่ำจะได้เจอ

3 Convening

จ�ำเป็ นต้องปรับตัวโดยท�ำหน้ำที่เป็ นศูนย์กลำงปัญญำส�ำหรับลูกค้ำที่มี
แนวคิดหรือควำมสนใจในแนวเดียวกัน จัดกิจกรรมต่ำงๆ เวิรก์ ชอป คอร์ส
เรียน งำนบอร์ดเกม กำรเล่ำนิทำนส�ำหรับเด็ก อีเวนต์นำ่ สนใจต่ำงๆ อย่ำง
สม�่ำเสมอ
หลัก 3C ข้ำงบนนี ้ คือกำรเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของร้ำนหนังสืออิสระในระดับชุมชน แต่สำ� หรับระดับ
ภูมภิ ำคหรือระดับประเทศ ในสหรัฐอเมริกำจะมีสมำคมร้ำนหนังสืออิสระที่คอยเชื่อมโยง ประสำนงำนร้ำนหนังสือ
ผูผ้ ลิต ส�ำนักพิมพ์ นักเขียน สำยส่ง ฯลฯ เข้ำไว้ดว้ ยกัน รวมไปถึงมีคอร์สอบรมส�ำหรับบรรดำร้ำนหนังสืออิสระด้วย

อเมริกา

ร้ำน BookBar ในเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกำ เป็ นร้ำนหนังสือที่
ขำยเครือ่ งดื่ม รวมถึงเป็ นสถำนที่ท่ีให้สโมสรหนังสือมำจัดงำน
สังสรรค์กนั ชัน้ บนมี BookBed อพำร์ตเมนท์ธีมร้ำนหนังสือ
โดยเจ้ำของร้ำนจะร่วมมือกับร้ำนหนังสืออิสระ 4 ร้ำน และ
ชวนบรรดำนักเขียนให้มำเที่ยวในเดนเวอร์ มำท�ำกิจกรรมกับ
ทัง้ 5 ร้ำนนี ้ โดยมีท่พี กั ฟรีให้ หรือร้ำน Read It & Eat It ในชิคำโก
ที่เอำไอเดียนีม้ ำจำกปำรีส ท�ำร้ำนหนังสือที่ขำยเฉพำะหนังสือ
เกี่ยวกับอำหำร และแบ่งส่วนหนึ่งของร้ำนเปิ ดเป็ นร้ำนอำหำร
และมีคลำสสอนท�ำอำหำรด้วย เหล่ำนีค้ อื กลยุทธ์ในกำรปรับตัว
ร้ำนหนังสืออิสระในอเมริกำ
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SCAN QR CODE
เพื่อรับ

i

ประเทศในเอเชี ย

มีหลำยประเทศที่รำ้ นหนังสือ
อิ ส ระพำกั น ปรั บ กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ
ควำมอยู่รอดยกตัวอย่ำงโมเดล
ร้ำนหนังสือบุง คิต สึ(BUNKITSU)
ในรปปงงิ ญี่ ปุ่น ผ่ำนกำรบอก
เล่ำของ เกตุวดี มำรุมรู ะ
ที่มำ : www.gotokyo.org/en/new-and-now/new-and-trending/190318/topics.html

จำกร้ำนหนังสือเดิมที่ช่ือว่ำอำโอยำม่ำบุ๊กเซ็นเตอร์ ในย่ำน
รปปงงิ ได้ปิ ด ตัว ลงในเดื อ นมิ ถุน ำยน พ.ศ. 2561 ทั้ง ที่ ตั้ง
มำยำวนำนกว่ำ 38 ปี สำเหตุหลักมำจำกปั จจุบนั คนญี่ปนุ่ นิยม
ซือ้ หนังสือผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพรำะสะดวก รวดเร็ว แค่คลิก
ซื ้อ หนั ง สื อ ก็ ส่ ง ตรงถึ ง หน้ำ บ้ำ นภำยในเวลำไม่ เ กิ น 2 วัน
แถมระบบคอมพิ ว เตอร์อัน ชำญฉลำดสำมำรถวิ เ ครำะห์ห ำ
กลุ่มนักอ่ำนได้ว่ำ ใครชอบหนังสือแนวไหน แบบใด เล่มไหน
น่ำจะเป็ นที่สนใจ หรือเล่มอื่นๆ ในแนวเดียวกันที่ผูอ้ ่ำนน่ำจะ
ชื่นชอบเช่นเดียวกัน นี่ย่ิงตอกย�ำ้ ควำมสะดวกสบำยและซือ้ ใจ
ผูอ้ ำ่ นได้มำกยิ่งขึน้ แถมยังมีรวี ิวจำกผูอ้ ำ่ นคนอื่นๆ ช่วยให้กำร
ตัดสินใจซือ้ ท�ำได้งำ่ ยขึน้ ไปอีก
ที่ ม ำ : wearejapan.com/post/188464815489/
discover-tokyos-best-bookstores-tokyo-is-awash

แต่ทำงรอดของร้ำนหนังสือจะเกิดขึน้ ได้ ณ วันนี ้ อำจอยู่ท่ีควำมคิด
กำรปรับตัว ก้ำวทันโลกยุคใหม่และให้ประสบกำรณ์ท่ีเหนือกว่ำ ที่ไม่ใช่
แค่กำรซือ้ และขำยแล้วจบลง แต่เรื่องของบริกำร กำรให้ท่ี มำกกว่ำใน
ด้ำนอำรมณ์ ควำมรู ส้ ึก สิ่งเหล่ำนีจ้ ะดึงดูดให้นักอ่ำนยังคงโหยหำและ
ต้องกำรกำรด�ำรงคงอยูข่ องร้ำนหนังสือนั่นเอง

NEXT

หลังจำกร้ำนเก่ำปิ ดตัวไป 6 เดือน ร้ำนหนังสือใหม่
ก็กำ� เนิดขึน้ ภำยใต้ช่อื ร้ำนบุงคิตสึ ซึง่ เมื่อแยกควำมหมำย
เป็ นค�ำ คือ Bun แปลว่ำ วัฒนธรรม ขณะที่ Kitsu แปลว่ำ
กำรดื่ ม ดัง นั้น เมื่ อ น�ำ มำรวมกัน จึง แปลว่ำ กำรดื่ ม ด�่ำ
วัฒนธรรม โดยร้ำนแห่งนีช้ คู อนเซ็ปต์วำ่ เป็ นร้ำนหนังสือ
ที่ จ ะท�ำ ให้คุณ ได้พ บรัก กับ หนัง สื อ โดยไม่ ไ ด้ก �ำ หนด
รูปแบบตำยตัว แต่หมำยควำมว่ำ คุณอำจจะบังเอิญเจอ
แล้ว ตกหลุม รัก ในทัน ที หรื อ ค่ อ ยๆ เปิ ดไปที ล ะหน้ำ
จนรู ส้ กึ รักก็ได้ลกู เล่นเป็ นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดส�ำคัญที่
ชวนให้นักอ่ำนอยำกค้นหำ และเช่นเดียวกันกับยำมที่
เรำมีคนรัก เรำก็มกั รูส้ กึ อยำกครอบครองรักนัน้ เอำไว้เพียง
คนเดียว ดังนัน้ หนังสือกว่ำ 30,000 เล่มภำยในร้ำน ทุกเล่ม
จะมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีกำรซ�ำ้ กัน นั่นแปลว่ำ หนังสือ
หนึง่ เล่ม หนึง่ ปก หนึง่ ชื่อจะมีเจ้ำของครอบครองได้เพียง
คนเดียว เป็ นเหมือนเรือ่ งรักโรแมนติกเรือ่ งหนึง่ เลยทีเดียว

ที่มำ : www.instagram.com/bunkitsu_roppongi/

กำรจัดวำงหนังสือภำยในร้ำน ไม่มีรูปแบบตำยตัว จะวำงหนังสือเป็ นกองๆ เพื่อให้นกั อ่ำนได้ออกตำมหำรักแท้
หยิบเล่มนั้น จับเล่มนี ้ ไม่มีกำรจัดตำมขนำด เล็กเรียงใหญ่ หรือใหญ่ เรียงเล็ก ปกอ่อนปกแข็ง ทุกอย่ำงเหมือน
กำรออกแบบมำเพื่อให้ได้คน้ หำแบบแท้จริง โดยทำงร้ำนมีกำรเก็บค่ำเข้ำร้ำน 1,500 เยน เพรำะเชื่อว่ำช่วงเวลำแห่ง
กำรคัดสรรควำมรักล้วนมีค่ำ เมื่อจ่ำยค่ำเข้ำแล้วก็มีสิทธิ์ท่ีจะเข้ำไปค้นหำหนังสือในร้ำนนำนเท่ำใดก็ได้ มีบริกำรชำ
กำแฟที่คณ
ุ จะดื่มเท่ำไรก็ได้ไม่จำ� กัด

เมื่ อ เลื อ กหนั ง สื อ จำกห้ อ งเลื อ กหนั ง สื อ ได้ แ ล้ ว
ก็ สำมำรถที่ จะพำหนังสือเล่มนั้นๆ ไปเดตในห้องอ่ำน
หนังสือ ท�ำควำมรูจ้ กั กันและกัน นอกจำกนีย้ งั มีบริกำรคำเฟ่
เรียกว่ำใช้เวลำอยู่ในนีไ้ ด้ทัง้ วันเพรำะอำหำรเครื่องดื่ม
พร้อมสรรพ แบบ one stop service นอกจำกนีย้ ังมี
ห้องนิทรรศกำรที่รวมหนังสือกว่ำ 90 ปก มำจัดแสดงให้
ได้เดินดูแบบเพลินๆ
เมื่อศึกษำกันจนคิดว่ำ หนังสือที่ถูกเลือก คือ คนที่
น่ำจะใช่ ที่พร้อมจะสำนสัมพันธ์ต่อ ก็พำหนังสือเดินลง
บันไดไปจ่ำยเงินได้เลย
ที่มำ : www.designboom.com
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ที่มำ : mobilebookcafe.com/blog/?p=1037

วัฒ นธรรมกำรคัด สรรหนัง สื อ อย่ ำ งดื่ ม ด�่ำ เช่ น นี ้
อำจเป็นกำรตลำดอีกหนึง่ รูปแบบในกำรต่อสูก้ บั กำรตลำด
รู ป แบบดิ จิ ทัล ที่ ว่ อ งไวในยุ ค นี ้ กำรชัก ชวนให้ผู้ค น
หวนร�ำลึกถึงเสน่หท์ จ่ี บั ต้องได้ของกำรใช้เวลำในกำรเลือก
หนังสือ กำรได้สมั ผัสกระดำษจริง พลิกอ่ำนทีละหน้ำ
เหมือนควำมรูส้ กึ ค่อยๆ ตกหลุมรักใครสักคน แบบค่อย
เป็ นค่อยไป เป็ นห้วงเวลำที่มีคำ่ น่ำจดจ�ำ มีควำมพิเศษ
เกิดขึน้ มำกกว่ำกำรคลิกสั่งซือ้ ออนไลน์ผำ่ นกำรบอกเล่ำ
รีววิ จำกใครก็ไม่รูท้ ่เี รำไม่รูจ้ กั มำก่อนก็เป็ นได้ อย่ำลืมว่ำ
เรื่องของควำมรู ส้ ึกนัน้ สำมำรถซือ้ ใจผูบ้ ริโภคได้อย่ำง
ยั่งยืนเช่นกัน
กำรบอกเล่ำของคุณเกตุวดีมำรุ มรู ะ หรือในชื่อจริง
กฤติ นี พงษ์ ธ นเลิ ศ กู รู ผู้เ ชี่ ย วชำญด้ำ นกำรตลำด
ญี่ ปุ่ นอำจำรย์ค ณะพำณิ ช ยศำสตร์แ ละกำรบั ญ ชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยคอลัมนิ สต์ประจ�ำเว็บไซต์
Marumura.com และเพจ Japan Gossip by เกตุวดี
Marumura ทีพ่ ดู ถึงร้ำนหนังสือ Book Truck ร้ำนหนังสือ
เคลือ่ นที่ท่บี รรจุหนังสือกว่ำ 500 เล่ม ในรถตูส้ ฟี ำ้ อมเทำ
ไปจอดขำยตำมสถำนที่ตำ่ งๆ เช่น สวนสำธำรณะ หรือ
บริเวณงำนอีเวนต์กลำงแจ้งต่ำงๆ โดยตระเวนขำยใน

แถบโตเกียวและแถบคันโตมำตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 ภำยใน
จะจัดหนังสือตำมหมวดหมูเ่ พือ่ ง่ำยต่อกำรค้นหำในพืน้ ที่
ที่จำ� กัดของตัวรถ เช่น หมวดหมู่ Books for Girls หรือ
Book for Naturalist ซึ่งปกติรำ้ นหนังสือแนว Book
Truck นีม้ กั พบในประเทศแถบยุโรป เมื่อเกิดขึน้ ในญี่ปนุ่
จึงเป็ นที่สนอกสนใจของผูอ้ ำ่ นและหนอนหนังสือจ�ำนวน
ไม่นอ้ ย และนอกจำกจะตระเวนไปจอดขำยตำมจุดต่ำงๆ
ร้ำนหนังสือในรถแห่งนีก้ ย็ งั จัดกิจกรรมน่ำสนใจมำล่อใจ
คนซือ้ อยูบ่ อ่ ยครัง้ ด้วย
และนี่ ก็ เ ป็ นไอเดี ย ที่ น่ ำ สนใจต่ ำ งๆ ที่ จ ะน�ำ พำ
ร้ำ นหนัง สื อ อิ ส ระในหลำยๆ แห่ ง ทั่ว โลกให้อ ยู่ร อด
ปลอดภัยและยืนหยัดได้อย่ำงแข็งแรงท่ำมกลำงปั ญหำ
และอุปสรรคที่เกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนแปลง

WHAT"s GOiNG ON

WHAT'S
GOING ON
มกรัาคม
2565

ศำลเจ้ำคันดะ เมียวจิน (Kanda Myojin)
โตเกียว ญี่ปนุ่

กลำงเดือนมกรำคมของทุกปี ที่ศำลเจ้ำคันดะ เมียวจิน (Kanda Myojin)
ศำลเจ้ำโบรำณกว่ำพันปี ใจกลำงกรุ งโตเกียว ได้จดั ให้มีเทศกำลต้อนรับ
ปี ใหม่ขนึ ้ ชื่อว่ำ ไดโกะกุ มัตซึตริ (Daikoku Matsuri) หรืองำนเทศกำลไดโกะกุ
ทีศ่ ำลเจ้ำคันดะ เมียวจิน เป็นทีป่ ระดิษฐำนของเทพเจ้ำแห่งโชคลำภถึงสององค์
คือเทพไดโกะกุและเทพเอะบิซุ ในงำนจะมี คนแต่งตัวเป็ นเทพไดโกะกุ
ถือค้อนศักดิส์ ิทธิ์ ให้พรแห่งโชคลำภแก่ผมู้ ำเยือนด้วยกำรแกว่งค้อนเหนือ
ที่มำ : th.japantravel.com
ศีรษะของผูน้ นั้
22
มกรัาคม
2565

กรุงเทพ
ไทย

เทศกาลไดโกะกุ

OKMD Career Bootcamp :
21st Century Skills Online Workshop
Facilitated-learning

เมื่ อ กำรเรี ย นรู ้ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ แ ค่ ใ นห้อ งเรี ย น ร่ ว มรับ ฟั ง ประสบกำรณ์
กำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรูห้ อ้ งเรียนยุคใหม่ เครือ่ งมือและเทคโนโลยีท่ี
ใช้สำ� หรับกำรฝึก Soft skill และ Hard skill ในกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู ้
โดยวิทยำกร 4 ท่ำน คุณเมธวิน ปิ ติพรวิวฒ
ั น์, คุณภีศเดช เพชรน้อย,
คุณสรวิศ ไพบูลย์รตั นำกร และ คุณบี มิรำ เวฬุภำค
ลงทะเบียนเข้ำร่วมฟรี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยได้ท่ี https://forms.gle/
SkD3U7zhUpkWsRxW7
ที่มำ : ecosystemsknowledge.net/events/woodland

วันนี้ - 31
กรักฎาคม
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กรุงเทพ
ไทย

มิวเซียมสยาม
“เปิิดรัับต้้นฉบับจากทางบ้าน”

มิวเซียมสยำมเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้นกั เขียนทำงบ้ำนได้รว่ มส่งต่อควำมรู ้ เพือ่ สร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู ไ้ ปกับมิวเซียมสยำม โดยโครงกำรยัง คงยึด มั่น ใน
แนวทำงที่ ตอ้ งกำรน�ำสำระควำมรู ท้ ่ี ดึงอดีตมำสนทนำกับปั จจุบันผ่ำน
กำรเผยแพร่ออนไลน์เช่นเดิม ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องรำวประวัติศำสตร์ ผูค้ น
วัฒนธรรม และประสบกำรณ์ท่องมิวเซียม ฯลฯ ผลงำนผ่ำนกำรคัดเลือก
จะได้รบั ค่ำตอบแทน และได้รบั กำรเผยแพร่ผำ่ นเว็บไซต์ของมิวเซียมสยำม
ทีม่ ำ : www.museumsiam.org/event-detail.php?MID=12&CID=60&SID=130&CONID=4747&MDNID=-1
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รวมเชิญชวนคนไทยทองเที่ยวตลอดป
แบบ Knowledge-based Tourism เนนเที่ยวเชิงความรู
กับ 12 สุดยอดแหลงเร�ยนรูสรางสรรคประจําป
ยังมีแหลงทองเที่ยวเร�ยนรูที่นาสนใจ
และคนหาทั่วไทยอีกมาก!
ทั้งแหลงเร�ยนรูทางธรรมชาติว�ทยา
ประวัตศิ าสตร เกษตรกรรม ชาติพนั ธุว �ทยา
มกราคม

อ�ทยานธรณี

1

กุมภาพันธ์

2

จังหวัดสตูล

พ�พ�ธภัณฑธรรมชาติ
ว�ทยาเกาะและทะเลไทย

มีนาคม

3

5

4

6

สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิร�กิติ์
จังหวัดเชียงใหม

10

พฤศจิกายน

11

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
จังหวัดเชียงใหม

กรกฎาคม

7

กันยายน

9

โครงการชั่งหัวมัน
ตามแนวพระราชดําร�
จังหวัดเพชรบุร�

อ�ทยานประวัติศาสตร
พนมรุง
จังหวัดบุร�รัมย

วัดพระเชตุพนว�มลมังคลาราม
กรุงเทพมหานคร

อ�ทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอ�ดรธานี

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดชลบุร�

ตุลาคม

อ�ทยานประวัติศาสตร
ภูพระบาท

อ�ทยานธรรมชาติว�ทยาสิร�รุกขชาติ
และพฤกษาดุร�ยางค (พ�พ�ธภัณฑตนไมดนตร�)

Space Inspirium อ�ทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศ

มิถุนายน

สิงหาคม

เมษายน

จังหวัดชลบุร�

พฤษภาคม

8

เพ�่อใหนักทองเที่ยวไดเพลิน
ไปกับการเดินทางทองเที่ยว
พรอมการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
และยกคุณภาพชีว�ตคนไทยใหดียิ�งข�้น

ธันวาคม

12

หอฝ�น
อ�ทยานสามเหลี่ยมทองคํา
จังหวัดเชียงราย

ขอมูลเพ��มเติมไดที่

สํานักงานบร�หารและ
พัฒนาองคความรู (OKMD)
OKMD และ
www.okmd.or.th

