




ห้องสมุด การอ่าน การเรียนรู ้
หนึ่งทศวรรษที่ฝนทั่งยังไม่เป็นเข็ม

	 ในขณะทีห้่องสมดุของไทยก�ำลังปรบัตวัไปอย่ำงช้ำๆ	ข่ำวครำว

ห้องสมุดยุคใหม่ทั่วโลกกลับด�ำเนินไปอย่ำงคึกคัก	สวนทำงกับ 

ควำมเชื่อที่ว่ำห้องสมุดมีควำมส�ำคัญลดลง

 ‘โอดิ’	 (Oodi)	ห้องสมุดแห่งใหม่กลำงกรุงเฮลซิงกิ	ประเทศ

ฟินแลนด์	ใช้เงนิลงทนุไปกว่ำ	3.7	พนัล้ำนบำท	เพือ่เฉลิมฉลองวำระ

ครบรอบ	100	ปีของกำรประกำศอสิรภำพออกจำกรสัเซยี	 เปิดตวั 

เมือ่ปลำยปี	2561

	 ต้นปี	2562	สงิคโปร์เดนิหน้ำตำมวสิยัทัศน์กำรสร้ำงประเทศสู่	 

Smart	Nation	ด้วยกำรเปิดห้องสมุด	 library@harbourfront	 

บนชัน้	3	ของห้ำง	VivoCity	เป็นห้องสมุดพืน้ที	่3,000	ตำรำงเมตร 

ซึง่มขีนำดใหญ่ทีสุ่ดในห้ำงสรรพสนิค้ำ

	 ในรอบสิบปีมำน้ีมห้ีองสมุดทีอ่อกแบบปรบัปรุงใหม่หรือสร้ำงขึน้ 

ใหม่เพือ่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้จ�ำนวนมำกมำยหลำยแห่ง	 

ที่เด่นๆ	อำทิ	De	Nieuwe	Bibliotheek	ประเทศเนเธอร์แลนด	์

(2553)	ห้องสมุดเมืองชตุทท์กำร์ท	ประเทศเยอรมนี	 (2554)	 

ห้องสมดุเครจเีบร์ิน	ประเทศออสเตรเลยี	(2555)	ห้องสมดุเมอืง

เบอร์มงิแฮม	สหรำชอำณำจักร	(2556)	Dokk1	ประเทศเดนมำร์ก	

(2558)	และ	Gifu	Media	Cosmos	ประเทศญีปุ่น่	(2558)

	 ทศวรรษท่ีผ่ำนมำ	ควำมเชื่อที่ว่ำหนังสือก�ำลังจะตำยและจะ 

ถกูแทนทีด้่วยส่ืออิเลก็ทรอนกิส์ก�ำลังเจือจำงลง	ค�ำถำมทีว่่ำห้องสมดุ

ยังส�ำคัญอยู่หรือไม่และจะด�ำรงอยู่ต่อไปอย่ำงไร	 เพรำะกำรปฏิวัติ 

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรท�ำให้ผูค้นใช้ห้องสมุดลดน้อยลง 

และมีห้องสมุดปิดตัวไปเป็นจ�ำนวนมำก	กลำยเป็นค�ำถำมใหม่ว่ำ 

ห้องสมุดควรปรับตัวอย่ำงไรจึงจะตอบสนองควำมต้องกำรอัน 

หลำกหลำยของผู้ใช้งำนได้มำกทีส่ดุ

	 อำจจะจรงิดงัทีม่นีกัคิดตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่ำ	ห้องสมดุเปรยีบเหมอืน

สิง่มชีวีติทีม่กีำรปรบัตวัให้เข้ำกบัควำมเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ	ดงันัน้ 

ห้องสมุดจึงไม่เคยตำย	และเป็นสถำบันทำงสังคมที่เก่ำแก่และ 

มอีำยุยืนยำวมำนับร้อยๆ	ปีโดยที่ยังไม่เสื่อมสลำยสูญหำย	อีกทั้ง

สำมำรถรกัษำบทบำทและภำพลกัษณ์ส�ำคญัไว้ได้อย่ำงไม่เสือ่มคลำย	

โดยเฉพำะกำรเป็นแหล่งควำมรู้ที่น่ำเช่ือถือ	 เป็นศูนย์รวมข้อมูล

สำรสนเทศทีอ้่ำงองิได้

	 จะว่ำไปแล้ว	กำรอ่ำนหนังสือ	 เป็นเร่ืองใหม่ที่คนหมู่มำกบน 

โลกใบนี้เพิ่งจะคุ้นเคย	กิจกรรมกำรอ่ำนในอดีตถูกจ�ำกัดอยู่ใน 

แวดวงเล็กๆ	แคบๆ	ส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับเร่ืองของศำสนำและ

ชนชั้นปกครอง	แต่เมื่อเครื่องพิมพ์กูเทนเบิร์กปรำกฏตัวขึ้นเมื่อ	 

564	ปีก่อน	โลกจงึก้ำวสู่กำรพิมพ์ยุคใหม่	และท�ำให้หนงัสอืแพร่หลำย 

สู ่มวลชน	 สังคมมนุษย์ก้ำวหน้ำข้ึนจำกหนังสือและกำรอ่ำน	 

โดยมีแหล่งควำมรู้ส�ำคญัอย่ำงห้องสมุดสำธำรณะเกดิขึน้มำเคียงคูก่นั

	 ณ	 เวลำนี้	ห้องสมุดยุคใหม่ก�ำลังปรับตัวจำกองค์กรที่เน้น 

กำรเป็นคลงัทรัพยำกรหนงัสอื	(Collection	Centered	Organization)	

ไปเป็นองค์กรทีเ่น้นผูใ้ช้เป็นศนูย์กลำง	(User	Centered	Organization)	 

โดยค�ำนงึถงึควำมต้องกำรของผู้คนในยุคดิจทิลัและโลกโลกำภวิตัน์	 

และให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตมำกขึ้น	พร้อมกับ 

ประยุกต์แนวคิดกำรจดักำรพืน้ที	่(Space	Management)	เพือ่ปรับ 

บทบำทตนเองให้กลำยเป็นพื้นที่แห่งกำรสร้ำงสรรค์และสร้ำง

นวตักรรม

	 กำรจัดกำรพื้นที่ของห้องสมุดยุคใหม่มีควำมสัมพันธ์กับกำร

สร้ำงพื้นที่กำรเรียนรู้ทำงสังคม	 (Social	 Learning	 Space)	 

คือกำรเรียนรู้เพื่อหำหนทำงแก้ไขปัญหำหรือเพื่อปรับตัวให้เข้ำกับ 



กำรเปลีย่นแปลง	กระบวนกำรเรยีนรูร้ปูแบบหนึง่ซ่ึงได้รบักำรยอมรบั

ว่ำมีประสิทธิภำพสูง	คือกำรจัดให้มีพื้นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน 

ควำมรู ้จำกผู ้คนซึ่งมีประสบกำรณ์ที่แตกต่ำง	 ยิ่งปัญหำนั้นม ี

ควำมซบัซ้อนมำกเท่ำไร	กำรแบ่งปันควำมรูแ้ละร่วมคิดร่วมแบ่งปัน 

ไอเดียหำวิธีกำรแก้ไขจำกผู้คนที่หลำกหลำย	ก็ยิ่งมีควำมส�ำคัญ 

และจ�ำเป็นมำกข้ึน

	 ‘กำรอ่ำน’	จงึมใิช่เป็นกำรเรียนรูเ้พือ่ควำมรูเ้ท่ำนัน้	แต่ยงัเป็น 

กำรเรียนรู้เพื่อแสวงหำวิธีกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม	ค้นหำวิธีท่ีจะได ้

ค�ำตอบซึง่น�ำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์	(Knowledge	for	

Solution)	และตอบโจทย์ทีเ่ป็นประเด็นทำงสงัคม

	 ‘กำรเรยีนรู้’	ในลกัษณะนีย้งัเรยีกร้องกำรปรบัตวัให้เข้ำกบักำร

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	เพรำะประเด็นปัญหำใหม่ๆ	เกดิข้ึนได้รวดเร็ว

และตลอดเวลำ	ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวจึงเป็นอกีทกัษะหนึง่

ซึง่จ�ำเป็นส�ำหรับผูค้นในโลกยคุใหม่

	 ส�ำหรับประเทศไทย	 แม้ว ่ำผู ้คนทุกระดับจะตระหนักถึง 

ควำมส�ำคัญของกำรอ่ำนและมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรม 

กำรอ่ำน	จนท�ำให้ปริมำณกำรอ่ำนเพิ่มข้ึนทุกปี	ทั้งในแง่จ�ำนวน 

คนอ่ำนและเวลำทีใ่ช้ในกำรอ่ำน	แต่กำรพดูถงึคณุภำพของกำรอ่ำน	 

คุณภำพหนังสือและสื่อกำรอ่ำน	 และวัฒนธรรมกำรวิจำรณ์	 

กลบัเป็นไปอย่ำงบำงเบำ

	 กำรอ่ำนที่มีคุณภำพกระตุ้นให้เกิดกำรคิด	ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ที่เกิดจำกควำมคิดเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครพรำกไปจำกมนุษย์ในฐำนะ

ปัจเจกได้	 ในสังคมท่ีเปิดกว้ำงและมีเสรีภำพ	พลังแห่งควำมคิด 

จะช่วยผลักดันให้ผู้คนสำมำรถดึงเอำศักยภำพตนเองออกมำใช้ได้

อย่ำงเต็มท่ี	พลงัควำมคิดของปัจเจกทีไ่ม่จ�ำนนต่อสภำพแวดล้อมเดมิ 

และไม่หลบซ่อนหรือเลื่อนไหลไปกับพฤติกรรมรวมหมู ่นี่เอง	 

ที่น�ำมำสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ	ให้โลกก้ำวหน้ำ 

กว่ำเดิม

	 กำรส�ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร	โดยส�ำนกังำนสถติิแห่งชำต	ิ 

ในรอบล่ำสดุนี	้ พ้องเวลำพอดกัีบปีสดุท้ำยของทศวรรษแห่งกำรอ่ำน	 

พ.ศ.	2552-2561	นัน่ท�ำให้เรำสำมำรถประมวลควำมเปล่ียนแปลง

ด้ำนต่ำงๆ	ทีเ่กดิขึน้กบัสงัคมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ของประเทศไทย 

ในรอบ	10	ปี	โดยเฉพำะกำรเปรียบเทยีบข้อมลูเชงิสถติ	ิซึง่น่ำจะ

เป็นประโยชน์ต่อทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนส่งเสริมกำรอ่ำน

และกำรเรียนรู้

	 หนังสือเล ่มนี้แบ่งเนื้อหำเป็นส่วนของข้อมูลกำรส�ำรวจ	 

ข้อสังเกต	และกำรรวบรวมวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์ส�ำคัญในโลก 

กำรอ่ำนของไทย	ถือเป็นโอกำสดีที่จะทบทวนสิ่งที่ผ่ำนมำเพื่อท่ี 

จะมุง่มองไปข้ำงหน้ำอย่ำงมีทศิทำง

	 กำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้	 ตลอดจนกำรพัฒนำ 

ห้องสมดุ	เป็นงำนยำก	ต้องใช้ควำมเพยีรพยำยำมสงู	หำกเปรยีบ

เป็นกำรฝนท่ังตีเหล็กเพื่อหวังให้ได้เข็มแหลมเล็ก	ก็ดูเหมือน 

จะสร้ำงควำมรู้สกึให้ทดท้อหดหู	่แต่เพรำะมนษุย์นัน้มชีีวติอยู่ด้วย

ควำมหวังและควำมฝัน	 เรำจึงเช่ือว่ำอีกไม่นำนเข็มแหลมดุจ 

ควำมเฉียบคมทำงปัญญำจะเป็นรำกฐำนของสังคมควำมรู ้

สร้ำงสรรค์ของไทย

กิตติรัตน์ ปิติพานิช 

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู ้
และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้

ต้นฤดูร้อน	2562



สารบัญ
ห�องสมุด การอ�าน การเรียนรู�
หนึ่งทศวรรษที่ฝนทั่งยังไม�เป�นเข็ม

ผลสํารวจการอ�านของประชากร 2561

ข�อสังเกตบางประการ
จากผลสํารวจการอ�าน 2561

• อานมากขึ้น อานไมออก และการรูหนังสือ
• การอานกับความเหลื่อมลํ้า
• ความทาทายของนโยบายสงเสริมการอาน

เหลียวหลังแลหน�า ทศวรรษแห�งการอ�าน

• อีบุค-ออดิโอบุค โอกาสที่อาจหลุดลอย     

โอกาสและข�อจํากัดของอีบุ�คไทย

นิตยสาร ‘ตาย’ สื่อออนไลน� ‘เกิด’   

• 2559-2560 สึนามิถลมนิตยสาร
• สื่อออนไลนเกิดใหม

วิกฤตและทางรอดของร�านหนังสือ   

• ทางเลือก ทางรอด รานหนังสือเชนสโตร       
• ความหวังของรานหนังสืออิสระ

เหตุการณ�สําคัญ ทศวรรษแห�งการอ�าน 2552-2561      

สู�ทศวรรษใหม�

การปรับตัวของห�องสมุด   

พื้นที่การอ�านเกิดใหม�   

• นิเวศการเรียนรู          
• เทคโนโลย:ี สิง่แวดลอมการเรียนรูทีเ่ปล่ียนไป      
• คุณภาพการศึกษา: ปญหาที่คงอยู        
• Wisdom of the Crowd         
• โบกมือลาทศวรรษแหงการอาน      

• หองสมุดกับบทบาทใหมที่เปนไปได        
• หองสมุดในยุคขาวปลอม
• หองสมุดในกระแสการเรียนรูดิจิทัล
 และการสรางนวัตกรรม
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2551

นานๆ ครั้ง
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39.6% 42.0% 37.6% 44.1%44.0%

08



ป�

อ�านหนังสือ
อย�างเดียว

อ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�
อย�างเดียว

อ�านจากสื่อ
ทั้งสองประเภท

อ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�
มากกว�า

อ�านหนังสือ
มากกว�า

อ�านจากสื่อทั้งสอง
ประเภทเท�าๆ กัน

77.6%

1.7%

20.7%

2.9%

7.3%

10.5%

56.9%

5.4%

37.7%

5.3%

11.3%

21.1%

2558 2561

ประเภทสื่อที่อ�านทําไมไม�อ�าน

อ�านมากแค�ไหน

2551 2554 2556 2558 2561

42

34

27 26 27

59.1%

55.9%63.8%

76.2%

56.9%

66.3%

57.4%
ประชากรนอกเขตเทศบาล

ที่อ�านหนังสือ

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

การอ�านของเด็กเล็กจําแนกตามภูมิภาค เวลาที่ใช�ในการอ�าน
นาที/วัน

2561ป�

ความถี่ในการอ�านของเด็กเล็ก

2551

นานๆ ครั้ง

สัปดาห�ละ 1 วัน 

สัปดาห�ละ 2-3 วัน

สัปดาห�ละ 4-6 วัน

ทุกวัน

2554 2556 2558

14.9%

9.7%

17.3%

18.5%

10.1%

19.7%

22.0%

8.6%

22.9%

26.1%

9.3%

19.1%

17.9%

10.0%

20.0%

17.8%

6.2% 4.8% 9.7% 8.1%

ไม�ชอบหรือไม�สนใจ

ชอบดูโทรทัศน�
7.9%

เด็กยังเล็กเกินไป
63.8%

อ�านหนังสือไม�ออก
18.4%

2.0% 0.9%
อ�านไม�คล�อง
4.0%

ไม�มีหนังสือ
(สื่อหรือภาษาที่อ�านได�)

59.5%

63.0%

ล�านคน
2.7
จํานวน

61.2%

C1
การอ�านของเด็กเล็กอายุตํ่ากว�า 6 ป�

39.6% 42.0% 37.6% 44.1%44.0%

09เข็ม |



อ�านทําไม

เพื่อการศึกษา
17.5%

เพื่อเพิ่มพูนความรู�
46.0%

เพื่อให�ทราบ
ข�อมูลข�าวสาร

36.8%

เพื่อความบันเทิง
28.5%

สนใจอยากรู�
30.5%

ชอบอ�าน
3.4%

เพื่อหน�าที่การงาน
4.9%

ใช�เวลาว�าง
ให�เป�นประโยชน�

9.1%

ช�องทางการเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส�

อ�านที่ไหน

บ�าน สถานที่เอกชน

ที่ทํางาน หมู�บ�าน

สถานศึกษา

ห�องสมุด

ราชการ

สวนสาธารณะเดินทาง

สื่อสังคมออนไลน� หนังสือพิมพ� ความรู�ทั่วไป หนังสืออ�านเล�น

วารสาร ศาสนาแบบเรียน นิตยสาร

69.2% 60.5% 48.9% 29.7%

40.3% 38.1%26.1% 31.1%

ป� 

อ�านหนังสือ

อ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�

99.6% 99.4% 99.3% 96.1% 88.0%

75.4%NA NA 54.9%NA

ประเภทสื่อที่อ�าน

2551 2554 2556 2558 2561

0.9%
ไม�มีเงินซื้อ

0.7%
ราคาแพงเกินไป

5.0%
สุขภาพไม�ดี

0.7%
หาอ�านยาก

22.1%
สายตาไม�ดี

25.2%
ไม�ชอบ
หรือไม�สนใจ

3.7%
ฟ�งวิทยุ

20.0%
ไม�มีเวลาอ�าน

30.3%
ชอบดูโทรทัศน�

25.0%
อ�านหนังสือ
ไม�ออก

ทําไมไม�อ�าน
ป� 2561

2.7%
พิการ 

12.7%
อ�านไม�คล�อง

0.8%
เล�นเกม

0.3%
ใช�คอมพิวเตอร�

2.3%
ไม�มีหนังสือ
(สื่อหรือภาษาที่อ�านได�)

อ�านอะไร

91.7% 19.6% 18.0%

27.2% 1.0% 4.1%

0.6% 1.1% 0.6%

อ�านมากแค�ไหน

ล�านคน
49.7
จํานวน

78.8%

2551 2554 2556 2558 2561
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39 35 37

75%

75%80.4%

92.9%

74.3%

83.4%

75%

ประชากรนอกเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

การอ�านของประชากรจําแนกตามภูมิภาค

เวลาที่ใช�ในการอ�าน
นาที/วัน

ปริมาณและเวลาในการอ�าน

69 นาที/วัน

65 นาที/วัน87 นาที/วัน

109 นาที/วัน

73 นาที/วัน 70 นาที/วัน

90 นาที/วัน

89.7%

81.8%

52.2%

เด็ก

วัยทํางาน

สูงอายุ

83 นาที/วัน

92.9% 109 นาที/วัน

77 นาที/วัน

47 นาที/วัน

79.7%ชาย 78 นาที/วัน

77.9%หญิง 82 นาที/วัน

C2
การอ�านของประชากรอายุ 6 ป� ขึ้นไป

เว็บไซต�
15.2%

ซีดีหรือดีวีดี
0.3%

สื่อสังคมออนไลน�
68.1%

อีเมล
0.8%

อินเทอร�เน็ต
69.8%

แอพใช�เน็ต
2.5%

แอพไม�ใช�เน็ต
1.0%

อีบุ�ค
6.5%

วัยรุ�น
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เกินไป

2.6%

สุขภาพไม�ดี
0.9%

หาอ�านยาก
1.5%

ชอบดู
โทรทัศน�

26.7% 42.9%
อ�านหนังสือ
ไม�ออก

ไม�ชอบหรือ
ไม�สนใจ

17.9%1.3%
0 ไม�มี

เวลาอ�าน
ฟ�งวิทยุ
0.4%

ป� 

อ�านหนังสือ

อ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�

99.8% 99.6% 99.6% 99.8% 98.8%

56.7%

เว็บไซต�
16.2%

ซีดีหรือดีวีดี
0.8%

สื่อสังคมออนไลน�
48.5%

อีเมล
0.5%

NA NA 40.2%NA

ประเภทสื่อที่อ�าน
2551 2554 2556 2558 2561

อินเทอร�เน็ต
53.3%

แอพใช�เน็ต
3.0%

แอพไม�ใช�เน็ต
1.4%

อีบุ�ค
5.9%

อ�านมากแค�ไหน

2551 2554 2556 2558 2561

83

71

38 39
46

91.6%

87%92%

94.7%

86.7%

91.7%

88.3%
ประชากรนอกเขตเทศบาล

ที่อ�านหนังสือ

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

เวลาที่ใช�ในการอ�าน
นาที/วัน

การอ�านของเด็กจําแนกตามภูมิภาค อ�านทําไม

เพื่อการศึกษา
77.0%

เพื่อเพิ่มพูนความรู�
60.1%

เพื่อให�ทราบ
ข�อมูลข�าวสาร

4.3%

เพื่อความบันเทิง
21.5%

สนใจอยากรู�
11.5%

ชอบอ�าน
2.0%

เพื่อหน�าที่การงาน
0.0%

ใช�เวลาว�าง
ให�เป�นประโยชน�

2.6%

ช�องทางการเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส�

C3
การอ�านของเด็กอายุ 6-14 ป�
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89.2%

90.2%

ล�านคน
6.3
จํานวน

89.7%

ทําไมไม�อ�าน

พิการ 
4.2%

อ�านไม�คล�อง
35.6%

เล�นเกม
8.9%

ใช�คอมพิวเตอร�

1.1%
ไม�มีหนังสือ
(สื่อหรือภาษาที่อ�านได�)

1.4%

สายตาไม�ดี
0.1%

ไม�มีเงินซื้อ
3.0%

ราคาแพง
เกินไป

2.6%

สุขภาพไม�ดี
0.9%

หาอ�านยาก
1.5%

ชอบดู
โทรทัศน�

26.7% 42.9%
อ�านหนังสือ
ไม�ออก

ไม�ชอบหรือ
ไม�สนใจ

17.9%1.3%
0 ไม�มี

เวลาอ�าน
ฟ�งวิทยุ
0.4%

ป� 

อ�านหนังสือ

อ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�

99.8% 99.6% 99.6% 99.8% 98.8%

56.7%

เว็บไซต�
16.2%

ซีดีหรือดีวีดี
0.8%

สื่อสังคมออนไลน�
48.5%

อีเมล
0.5%

NA NA 40.2%NA

ประเภทสื่อที่อ�าน
2551 2554 2556 2558 2561

อินเทอร�เน็ต
53.3%

แอพใช�เน็ต
3.0%

แอพไม�ใช�เน็ต
1.4%

อีบุ�ค
5.9%

อ�านมากแค�ไหน

2551 2554 2556 2558 2561

83

71

38 39
46

91.6%

87%92%

94.7%

86.7%

91.7%

88.3%
ประชากรนอกเขตเทศบาล

ที่อ�านหนังสือ

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

เวลาที่ใช�ในการอ�าน
นาที/วัน

การอ�านของเด็กจําแนกตามภูมิภาค อ�านทําไม

เพื่อการศึกษา
77.0%

เพื่อเพิ่มพูนความรู�
60.1%

เพื่อให�ทราบ
ข�อมูลข�าวสาร

4.3%

เพื่อความบันเทิง
21.5%

สนใจอยากรู�
11.5%

ชอบอ�าน
2.0%

เพื่อหน�าที่การงาน
0.0%

ใช�เวลาว�าง
ให�เป�นประโยชน�

2.6%

ช�องทางการเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส�

C3
การอ�านของเด็กอายุ 6-14 ป�
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C4

อ�านทําไม

ช�องทางการเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส�

อ�านมากแค�ไหน

เวลาที่ใช�ในการอ�าน
นาที/วัน

การอ�านของวัยรุ�นจําแนกตามภูมิภาค

สายตาไม�ดี
0.5%

ไม�มีเงินซื้อ
2.3%

ราคาแพง
เกินไป

0.9%

สุขภาพไม�ดี
6.6%

หาอ�านยาก
1.7%

ชอบดู
โทรทัศน�

22.1% 23.1%
อ�านหนังสือ
ไม�ออก

ไม�ชอบหรือ
ไม�สนใจ

34.9%22.0%
0 ไม�มี

เวลาอ�าน
ฟ�งวิทยุ
3.3%

ป� 

อ�านหนังสือ

อ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�

99.8% 99.7% 99.7% 99.4% 96.5%

34.7%

เว็บไซต�
4.8%

ซีดีหรือดีวีดี
0.2%

สื่อสังคมออนไลน�
22.5%

อีเมล
0.2%

NA NA 14.1%NA

ประเภทสื่อที่อ�าน
2551 2554 2556 2558 2561

อินเทอร�เน็ต
23.3%

แอพใช�เน็ต
1.0%

แอพไม�ใช�เน็ต
0.9%

อีบุ�ค
1.6%

ทําไมไม�อ�าน

พิการ 
11.2%

อ�านไม�คล�อง
11.9%

เล�นเกม
2.5%

ใช�คอมพิวเตอร�

1.6%
ไม�มีหนังสือ
(สื่อหรือภาษาที่อ�านได�)

7.3%

ล�านคน
8.7
จํานวน

92.9%

91.1%

94.7%

2551 2554 2556 2558 2561

109

94

46 43
50

90.8%

93.7%93.2%

98.1%

89.3%

93.9%

92.1%
ประชากรนอกเขตเทศบาล

ที่อ�านหนังสือ

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

เพื่อการศึกษา
37.5%

เพื่อเพิ่มพูนความรู�
53.2%

เพื่อให�ทราบ
ข�อมูลข�าวสาร

26.1%

เพื่อความบันเทิง
36.4%

สนใจอยากรู�
23.2%

ชอบอ�าน
2.3%

ใช�เวลาว�าง
ให�เป�นประโยชน�

4.6%

เพื่อหน�าที่การงาน
2.4%

การอ�านของวัยรุ�นอายุ 15-24 ป�
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C4

อ�านทําไม

ช�องทางการเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส�

อ�านมากแค�ไหน

เวลาที่ใช�ในการอ�าน
นาที/วัน

การอ�านของวัยรุ�นจําแนกตามภูมิภาค

สายตาไม�ดี
0.5%

ไม�มีเงินซื้อ
2.3%

ราคาแพง
เกินไป

0.9%

สุขภาพไม�ดี
6.6%

หาอ�านยาก
1.7%

ชอบดู
โทรทัศน�

22.1% 23.1%
อ�านหนังสือ
ไม�ออก

ไม�ชอบหรือ
ไม�สนใจ

34.9%22.0%
0 ไม�มี

เวลาอ�าน
ฟ�งวิทยุ
3.3%

ป� 

อ�านหนังสือ

อ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�

99.8% 99.7% 99.7% 99.4% 96.5%

34.7%

เว็บไซต�
4.8%

ซีดีหรือดีวีดี
0.2%

สื่อสังคมออนไลน�
22.5%

อีเมล
0.2%

NA NA 14.1%NA

ประเภทสื่อที่อ�าน
2551 2554 2556 2558 2561

อินเทอร�เน็ต
23.3%

แอพใช�เน็ต
1.0%

แอพไม�ใช�เน็ต
0.9%

อีบุ�ค
1.6%

ทําไมไม�อ�าน

พิการ 
11.2%

อ�านไม�คล�อง
11.9%

เล�นเกม
2.5%

ใช�คอมพิวเตอร�

1.6%
ไม�มีหนังสือ
(สื่อหรือภาษาที่อ�านได�)

7.3%

ล�านคน
8.7
จํานวน

92.9%

91.1%

94.7%

2551 2554 2556 2558 2561

109

94

46 43
50

90.8%

93.7%93.2%

98.1%

89.3%

93.9%

92.1%
ประชากรนอกเขตเทศบาล

ที่อ�านหนังสือ

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

เพื่อการศึกษา
37.5%

เพื่อเพิ่มพูนความรู�
53.2%

เพื่อให�ทราบ
ข�อมูลข�าวสาร

26.1%

เพื่อความบันเทิง
36.4%

สนใจอยากรู�
23.2%

ชอบอ�าน
2.3%

ใช�เวลาว�าง
ให�เป�นประโยชน�

4.6%

เพื่อหน�าที่การงาน
2.4%

การอ�านของวัยรุ�นอายุ 15-24 ป�
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อ�านทําไม

ช�องทางการเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส�

อ�านมากแค�ไหน

เวลาที่ใช�ในการอ�าน
นาที/วัน

การอ�านของวัยทํางานจําแนกตามภูมิภาค

สายตาไม�ดี
7.8%

ไม�มีเงินซื้อ
1.0%

ราคาแพง
เกินไป

0.7%

สุขภาพไม�ดี
2.4%

หาอ�านยาก
0.9%

ชอบดู
โทรทัศน�

35.3% 17.5%
อ�านหนังสือ
ไม�ออก

ไม�ชอบหรือ
ไม�สนใจ

32.8%32.4%
0 ไม�มี

เวลาอ�าน
ฟ�งวิทยุ
3.1%

ป� 

อ�านหนังสือ

อ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�

99.6% 99.3% 99.1% 95.3% 94.7%

81.7%

เว็บไซต�
13.7%

ซีดีหรือดีวีดี
0.1%

สื่อสังคมออนไลน�
74.4%

อีเมล
0.8%

NA NA 57.0%NA

ประเภทสื่อที่อ�าน
2551 2554 2556 2558 2561

อินเทอร�เน็ต
75.6%

แอพใช�เน็ต
2.1%

แอพไม�ใช�เน็ต
0.9%

อีบุ�ค
6.2%

ทําไมไม�อ�าน

พิการ 
2.7%

อ�านไม�คล�อง
10.9%

เล�นเกม
0.4%

ใช�คอมพิวเตอร�

0.2%
ไม�มีหนังสือ
(สื่อหรือภาษาที่อ�านได�)

3.4%

ล�านคน
28.5
จํานวน

C5

81.8%

81.6%

82.0%

2551 2554 2556 2558 2561

77

61

37
31 33

78.5%

76.3%83.4%

95.2%

75.4%

86.6%

77.4%
ประชากรนอกเขตเทศบาล

ที่อ�านหนังสือ

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

เพื่อการศึกษา
1.7%

เพื่อเพิ่มพูนความรู�
43.2%

เพื่อให�ทราบ
ข�อมูลข�าวสาร

46.7%

เพื่อความบันเทิง
31.6%

สนใจอยากรู�
34.9%

ชอบอ�าน
2.9%

ใช�เวลาว�าง
ให�เป�นประโยชน�

8.8%

เพื่อหน�าที่การงาน
7.6%

การอ�านของวัยทํางานอายุ 25-59 ป�
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อ�านทําไม

ช�องทางการเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส�

อ�านมากแค�ไหน

เวลาที่ใช�ในการอ�าน
นาที/วัน

การอ�านของวัยทํางานจําแนกตามภูมิภาค

สายตาไม�ดี
7.8%

ไม�มีเงินซื้อ
1.0%

ราคาแพง
เกินไป

0.7%

สุขภาพไม�ดี
2.4%

หาอ�านยาก
0.9%

ชอบดู
โทรทัศน�

35.3% 17.5%
อ�านหนังสือ
ไม�ออก

ไม�ชอบหรือ
ไม�สนใจ

32.8%32.4%
0 ไม�มี

เวลาอ�าน
ฟ�งวิทยุ
3.1%

ป� 

อ�านหนังสือ

อ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�

99.6% 99.3% 99.1% 95.3% 94.7%

81.7%

เว็บไซต�
13.7%

ซีดีหรือดีวีดี
0.1%

สื่อสังคมออนไลน�
74.4%

อีเมล
0.8%

NA NA 57.0%NA

ประเภทสื่อที่อ�าน
2551 2554 2556 2558 2561

อินเทอร�เน็ต
75.6%

แอพใช�เน็ต
2.1%

แอพไม�ใช�เน็ต
0.9%

อีบุ�ค
6.2%

ทําไมไม�อ�าน

พิการ 
2.7%

อ�านไม�คล�อง
10.9%

เล�นเกม
0.4%

ใช�คอมพิวเตอร�

0.2%
ไม�มีหนังสือ
(สื่อหรือภาษาที่อ�านได�)

3.4%

ล�านคน
28.5
จํานวน

C5

81.8%

81.6%

82.0%

2551 2554 2556 2558 2561

77

61

37
31 33

78.5%

76.3%83.4%

95.2%

75.4%

86.6%

77.4%
ประชากรนอกเขตเทศบาล

ที่อ�านหนังสือ

ประชากรในเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

เพื่อการศึกษา
1.7%

เพื่อเพิ่มพูนความรู�
43.2%

เพื่อให�ทราบ
ข�อมูลข�าวสาร

46.7%

เพื่อความบันเทิง
31.6%

สนใจอยากรู�
34.9%

ชอบอ�าน
2.9%

ใช�เวลาว�าง
ให�เป�นประโยชน�

8.8%

เพื่อหน�าที่การงาน
7.6%

การอ�านของวัยทํางานอายุ 25-59 ป�
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อ�านทําไม

เพื่อการศึกษา
1.1%

เพื่อเพิ่มพูนความรู�
34.4%

เพื่อให�ทราบ
ข�อมูลข�าวสาร

39.3%

เพื่อความบันเทิง
10.1%

สนใจอยากรู�
40.1%

ชอบอ�าน
8.7%

ช�องทางการเข�าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส�

อ�านมากแค�ไหน

เวลาที่ใช�ในการอ�าน
นาที/วัน

การอ�านของวัยสูงอายุจําแนกตามภูมิภาค

สายตาไม�ดี
43.7%

ไม�มีเงินซื้อ
0.5%

ราคาแพง
เกินไป

0.3%

สุขภาพไม�ดี
8.4%

หาอ�านยาก
0.2%

ชอบดู
โทรทัศน�

26.2% 31.4%
อ�านหนังสือ
ไม�ออก

ไม�ชอบหรือ
ไม�สนใจ

16.4%8.2%
0 ไม�มี

เวลาอ�าน
ฟ�งวิทยุ
4.8%

ป� 

อ�านหนังสือ

อ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�

99.8% 99.7% 99.7% 99.4% 96.5%

34.7%

เว็บไซต�
4.8%

ซีดีหรือดีวีดี
0.2%

สื่อสังคมออนไลน�
22.5%

อีเมล
0.2%

NA NA 14.1%NA

ประเภทสื่อที่อ�าน
2551 2554 2556 2558 2561

อินเทอร�เน็ต
23.3%

แอพใช�เน็ต
1.0%

แอพไม�ใช�เน็ต
0.9%

อีบุ�ค
1.6%

ทําไมไม�อ�าน

พิการ 
1.6%

อ�านไม�คล�อง
15.9%

เล�นเกม
0.0%

ใช�คอมพิวเตอร�

0.1%
ไม�มีหนังสือ
(สื่อหรือภาษาที่อ�านได�)

0.5%

ล�านคน
6.1
จํานวน

52.2%
57.0%

48.3%

C6
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ข้อสังเกต 
บางประการ 
จากผลสำารวจ 
การอ่าน 2561
โดย ฝ่ายวิชาการ ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้
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	 ถึงแม้ว่ำกำรส�ำรวจกำรอ่ำนรอบล่ำสุดน้ีจะมีปริมำณ
ผู้อ่ำน	 (อำยุ	 6	ปีขึ้นไป)	 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ	 78.8	 
คิดเป็นจ�ำนวน	49.7	ล้ำนคน	แต่ข้อมูลที่น่ำสนใจยังคง
อยู่ที่ตัวเลขด้ำนกลับคือจ�ำนวนประชำกรที่ไม่อ่ำน	ซึ่ง 
มีอยู่ประมำณร้อยละ	21.2	หรือประมำณ	13.7	ล้ำนคน
	 ในกลุ ่มประชำกรที่ไม ่อ ่ำนเกือบ	 14	 ล้ำนคนนี	้ 
ให้เหตุผลประกำรหน่ึงที่ไม่อ่ำนว่ำเป็นเพรำะไม่ชอบ 
หรือไม่สนใจอ่ำน	คิดเป็นร้อยละ	25.2	หรือประมำณ	
3.45	 ล ้ำนคน	 เมื่อจ�ำแนกตำมกลุ ่มอำยุ	 พบว ่ำ	 
กลุ ่มเด็กอำยุ	 6-14	ปี	 มีแนวโน้มไม่ชอบอ่ำนลดลง
ชัดเจนจำกร้อยละ	 32.3	 ในปี	 2551	 เหลือร้อยละ	 
17.9	ในปี	2561	หรือประมำณ	1.3	แสนคน	ในขณะ 
ที่กลุ่มวัยรุ่นหรือเยำวชนอำยุ	 15-24	ปี	และวัยผู้ใหญ่

อำย	ุ25-59	ปี	มสีดัส่วนไม่ชอบหรอืไม่สนใจอ่ำนสงูมำก
ทั้งสองกลุ่ม	คือร้อยละ	34.9	และ	32.8	ตำมล�ำดับ	 
ส่วนผู้สูงอำยุที่ไม่ชอบอ่ำนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	สัดส่วนของ
ผู้ไม่อ่ำนเนื่องจำกไม่ชอบอ่ำนหรือไม่สนใจอ่ำนในกลุ่ม
อำยุ	 15-59	ปี	ท�ำให้จ�ำนวนผู้ไม่อ่ำนเพรำะไม่ชอบหรือ
ไม่สนใจอ่ำน	สูงถึง	 1	 ใน	4	ของประชำกรท่ีไม่อ่ำน	 
นั่นหมำยควำมว่ำกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำร 
ปลูกฝ ังนิสัยรักกำรอ ่ำนยังไม ่ประสบควำมส�ำเร็จ 
เท่ำทีค่วร	ยกเว้นกำรรรณรงค์ส่งเสรมิในกลุม่เป้ำหมำยวัย
เด็กที่อำจเรียกได้ว่ำเห็นผลส�ำเร็จได้อย่ำงชัดเจน
	 อย่ำงไรก็ตำม	 ควรตั้งค�ำถำมต่อไปว่ำประชำกร
ที่อ ่ำนเพิ่มขึ้นก็ดี	 หรือข้อมูลกลุ ่มเด็กอำยุ	 6-14	 ปี 
ท่ีไม่ชอบอ่ำนลดลงก็ดี	 จะถือว่ำเป็นควำมส�ำเร็จได ้
หรือไม่	 เพรำะควำมส�ำเร็จของกำรส่งเสริมกำรอ่ำนนั้น
หำใช่พิสูจน์ที่ปริมำณกำรอ่ำนเพิ่มขึ้นเพียงอย่ำงเดียว	
แต่หมำยถงึกำรปลกูฝังนสิยัรกักำรอ่ำนและเปลีย่นแปลง
ทัศนคติต่อกำรอ่ำนไปสู่กำรมีพฤติกรรมกำรอ่ำนด้วย
	 ดังนั้น	หำกกำรส่งเสริมกำรอ่ำนประสบควำมส�ำเร็จ
อย่ำงแท้จริงต้ังแต่วัยเด็กแล้ว	 เม่ือเติบโตขึ้นก็ควรจะ 
ยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อกำรอ่ำน	มีนิสัยรักกำรอ่ำน	และ
เป็นนักอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง	ข้อมูลผู้ไม่ชอบหรือไม่สนใจ
อ่ำนหนังสือจึงควรจะลดลงในทุกช่วงวัย	 ประเด็นนี ้
นับเป ็นเรื่องท ้ำทำยทุกองค์กรหรือหน่วยงำนด้ำน 
ส่งเสริมกำรอ่ำน	รวมถึงห้องสมุดต่ำงๆ	เป็นอย่ำงยิ่ง

3.45 ล้านคนไม่ชอบอ่าน 
ตอกย้ำาปัญหาการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

https://pxhere.com/en/photo/1110489
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	 ผลส�ำรวจกำรอ่ำน	พ.ศ.	2561	ยังพบว่ำกำรอ่ำน
จำกหนังสือกระดำษและจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง 
จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน	คือร้อยละ	88.0	อ่ำนหนังสือ
กระดำษ	 และร้อยละ	 75.4	 อ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
กระนั้นก็ดี	 พึงสังเกตว ่ำกำรอ ่ำนประเภทหลังนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้โซเชยีลมเีดยีและอินเทอร์เนต็	(เกอืบ
ร้อยละ	70)	หำกย้อนดูข้อมูลกำรส�ำรวจครั้งก่อนซึ่ง
เป็นครั้งแรกที่มีกำรปรับนิยำมกำรอ่ำนให้ครอบคลุมถึง
กำรอ่ำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย	จะพบว่ำกำรอ่ำน
หนังสือกระดำษและอ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังมีควำม
แตกต่ำงกันมำก	คือร้อยละ	96.1	 และ	54.9	ตำม
ล�ำดับ	ดังนั้น	จึงเห็นได้ว่ำกำรอ่ำนหนังสือกระดำษลด
ลงทีละน้อย	 ส่วนกำรอ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น 
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ
	 เมื่อจ�ำแนกตำมช ่วงอำยุยังพบอีกว ่ำ	 เยำวชน 
วัยรุ ่นอำยุ	 15-24	 ปีเป็นเพียงกลุ่มเดียวท่ีอ่ำนจำก 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกกว่ำหนังสือกระดำษ	 คืออ่ำน 
จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ร ้อยละ	 96.7	 อ ่ำนหนังสือ
กระดำษร้อยละ	84.7	 และเป็นกำรใช้โซเชียลมีเดีย 
สูงท่ีสุดถึงร้อยละ	 89.9	 แสดงให้เห็นว่ำคนรุ ่นใหม่ 
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่ำงแพร่หลำย	และอุปกรณ์ 
สือ่สำรเหล่ำนัน้มอีทิธพิลอย่ำงสงูต่อกำรพฤติกรรมกำรอ่ำน

อ่านหนังสือกระดาษ 
ลดลงเล็กน้อย อ่านจาก 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์พุ่งทะยาน

หน�วย : ร�อยละ
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	 เ ม่ือพิจำรณำเชิงพื้นที่ ระหว ่ำงในและนอกเขต
เทศบำล	 กำรอ่ำนของกลุ ่มวัยรุ ่นเปรียบเทียบสอง 
พ้ืนที่มีควำมใกล้เคียงกันมำกคือร้อยละ	 93.9	 และ 
ร้อยละ	92.1	ตำมล�ำดับ	 จนอำจกล่ำวได้ว่ำลักษณะ
ควำมเป็นเมืองหรือควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน
เมืองไม ่ มีผลต ่อกำรอ ่ำนในกลุ ่มวัยรุ ่นเท ่ำไรนัก	 
ตรำบใดที่โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีและอุปกรณ์

	 ผลส�ำรวจกำรอ่ำนในกลุ่มเด็กเล็กอำยุต�่ำกว่ำ	6	ปี	
พบว่ำ	 เด็กที่ไม่อ่ำนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อ่ำนหนังสือ
ให้ฟังเป็นเพรำะพ่อแม่ผู ้ปกครองเข้ำใจว่ำเด็กยังเล็ก
เกินไป	สูงถึงร้อยละ	63.8	หรือคิดเป็นเด็กเล็กจ�ำนวน
ประมำณ	1.1	ล้ำนคนที่ขำดโอกำสเข้ำถึงกำรอ่ำน	และ
ควำมเข้ำใจเช่นนี้เป็นสำเหตุส�ำคัญที่สุดเมื่อเทียบกับ 
เหตุผลอื่นๆ	 ที่เด็กกลุ ่มนี้ไม่อ่ำน	 เช่น	 อ่ำนไม่ออก	 
อ่ำนไม่คล่อง	ชอบดูโทรทัศน์
	 กล่ำวในแง่นี้	องค์กรและหน่วยงำนส่งเสริมกำรอ่ำน
ในกลุ ่มเด็กปฐมวัยจึงยังคงมีภำรกิจหนักหน่วงต่อไป 
ในกำรรณรงค์สร้ำงควำมรู ้และควำมเข้ำใจ	 รวมถึง 
ควำมร่วมมือจำกพ่อแม่ผู้ปกครอง	เน่ืองจำกเด็กปฐมวัย

เด็กเล็ก 1.1 ล้านคน ไม่ได้อ่าน  
เพราะถูกมองว่าเด็กเกินไป  
ความเข้าใจผิดของพ่อแม่

นั้น	แม้จะยังอ่ำนหนังสือไม่ออกด้วยตนเอง	แต่สำมำรถ
ได้รับกำรส่งเสริมให้ใกล้ชิดหนังสือต้ังแต่แรกเกิดโดย
พ่อแม่	 เช่น	กำรอุ้มลูกนั่งตักเล่ำนิทำนให้ฟังเป็นประจ�ำ	
งำนวิจัยจำกแพทย์และผู้เชี่ยวชำญมีข้อสรุปที่ชัดเจน 
แล้วว่ำหนังสือนิทำนภำพสำมำรถช่วยพัฒนำสมอง
และกำรเรียนรู้ของเด็กเล็กแรกเกิดจนถึงอำยุ	6	ปี	ซึ่ง 
เรียกกันว่ำปีทองของสมองมนุษย์ที่จะมีกำรพัฒนำ
สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับช่วงวัยอื่น	ดังนั้น	กำรให้ควำมรู้
และสร้ำงควำมเข้ำใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำร 
ส่งเสริมกำรอ่ำนแก่เด็กที่เหมำะสมตำมพัฒนำกำร	 
จะช ่วยสนับสนุนให ้เด็กเล็กก ่อนวัยเรียนมีโอกำส 
ได้อ่ำนหนังสือเพิ่มมำกขึ้น

กำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกทั่วถึง	
พฤติกรรมของวัยรุ ่นซึ่งเป็นกลุ่มท่ีสนใจควำมทันสมัย	
อยำกรู้อยำกเห็น	อยำกสื่อสำร	และอยำกแสดงออก	
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็ว	 (แต่ไม่ได้หมำยถึงมีทักษะ
กำรรู ้ดิจิทัลเสมอไป)	 เป็นเง่ือนไขสนับสนุนให้กำร
อ่ำนเกิดข้ึนได้อย่ำงเท่ำเทียม	 โดยไม่มีข้อจ�ำกัดว่ำด้วย 
ควำมเป็นเมืองและชนบท
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เด็กเล็ก 1.45 แสนคน 
อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงอย่างเดียว

	 กำรอ่ำนในกลุ่มเด็กเล็กอำยุต�่ำกว่ำ	6	ปีอีกประเด็น
หนึง่ท่ีน่ำสนใจคอื	ในกลุม่เดก็เลก็ท่ีอ่ำนนัน้	ร้อยละ	56.9	
อ่ำนหนังสือกระดำษอย่ำงเดียว	ขณะที่ร้อยละ	5.4	หรือ
จ�ำนวนประมำณ	1.45	แสนคนอ่ำนจำกสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
เพียงอย่ำงเดียว	 เพ่ิมขึ้นจำกกำรส�ำรวจครั้งก่อนเม่ือป	ี
2558	รำว	3	เท่ำตัว
	 แม้ว่ำส�ำนกังำนสถติแิห่งชำตจิะเพ่ิงเกบ็ข้อมลูประเด็น
ดังกล่ำวเพียง	2	รอบกำรส�ำรวจ	และอำจยังไม่สำมำรถ
ระบุถึงแนวโน้มในอนำคตได้ชัดเจน	แต่จ�ำนวนเด็กเล็ก 
ที่อ ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนจอเพียงอย่ำงเดียวอำจ 
สร้ำงควำมกังวลใจให้กับผู ้เก่ียวข้องกับกำรท�ำงำน 
ด้ำนเด็กอยู ่ไม่น้อย	 และเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้อง
รณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจกับสังคมต่อไปให้
มำกขึ้น	เนื่องจำกมีงำนวิจัยเชิงประจกัษ์โดยกมุำรแพทย์
และนักจิตวิทยำเด็กท่ีเผยให้เห็นว่ำ	 กำรปล่อยให้เด็ก 
อยู ่กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกเกินไปอำจก ่อให ้ เ กิด 
ควำมเสี่ยงหลำยด้ำน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบ 
เชิงลบต่อพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้	 พร้อมทั้งแนะน�ำ
ว่ำกำรใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์และกำรอ่ำนผ่ำนจอไม่สมควร 
ใช้กับเด็กเล็กแรกเกิดจนถึงหนึ่งขวบครึ่งอย่ำงสิ้นเชิง

หน�วย : ร�อยละ

2554 2556 2558 2561ป�

64.8

70.9

65.9
63.8

เด็กเล็กไม�ได�อ�านหนังสือ
เพราะพ�อแม�ผู�ปกครองเชื่อว�าเด็กเกินไป

หน�วย : ร�อยละ

อ�านหนังสือกระดาษ
อย�างเดียว

อ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�
อย�างเดียว

อ�านจากสื่อทั้งสองประเภท

25612558 25612558 25612558

20.7

37.7

5.41.7

77.6

56.9

ประเภทสื่อที่เด็กเล็กอ�าน
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คนอ่านหนังสือในห้องสมุดลดลง  
ฤาห้องสมุดจะเปลี่ยนแปลงสู่พื้นที่การเรียนรู้?

	 ส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงกำรห้องสมุด	ผลส�ำรวจ
กำรอ่ำน	พ.ศ.	2561	ระบุว่ำมีผู้ใช้ห้องสมุดเป็นสถำนท่ี
อ่ำนหนังสือเพียงร้อยละ	0.6	หรือประมำณ	2.98	แสน
คน	แต่ธุรกรรมหลักของห้องสมุดยังเป็นเรื่องของกำรยืม
คืนหนังสือ	ซึ่งมีผู้ใช้บริกำรประเภทนี้มำกกว่ำกำรใช้เป็น
สถำนที่อ่ำนหลำยเท่ำตัว	แต่จ�ำนวนผู้ยืมคืนหนังสือก็มี
ทิศทำงลดต�่ำลงเช่นเดียวกัน	คือเหลือเพียงร้อยละ	8.3	
หรือประมำณ	4.12	ล้ำนคน
	 กำรใช้ห้องสมุดเป็นพื้นที่กำรอ่ำนก�ำลังมีควำมส�ำคัญ
น้อยลงเรื่อยๆ	สอดคล้องกับปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ห้องสมุดทั่วโลก	 ตัวเลขจำกผลกำรส�ำรวจปีล่ำสุดนี ้
อำจดูน่ำตกใจเมื่อจ�ำนวนผู ้ใช ้ห ้องสมุดส�ำหรับอ่ำน
หนังสือลดลงเหลือต�่ำกว่ำ	3	แสนคน	 ซ่ึงนับว่ำน้อย
ที่สุดตั้งแต่มีกำรส�ำรวจ	แต่ข้อมูลนี้ยังไม่สำมำรถบ่งบอก 
ได้ว่ำมีกำรใช้บริกำรประเภทอื่นนอกเหนือจำกกำรอ่ำน
เพิ่มมำกขึ้นหรือไม่	 เพรำะกำรใช้ประโยชน์จำกพื้นที่
ห้องสมุดในกำรเรียนรู ้ประเภทอื่นเป็นแนวโน้มกำร
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับห้องสมุดทั่วโลกเช่นกัน	และ
ห้องสมดุของไทยคงยำกทีจ่ะหลกีเลีย่งกำรเปลีย่นผ่ำนใน
ลักษณะเดียวกันนี้ไปได้
	 ควำมส�ำคัญของห้องสมุดยังอยู่ที่ธุรกรรมกำรยืม
คืนหนังสือก็จริง	แต่บทบำทด้ำนน้ีก็มีควำมไม่แน่นอน	 
ถึงแม้ว่ำตัวเลขเชิงปริมำณยังคงมีผู้ใช้บริกำรนับล้ำนคน	
แต่ถ้ำหำกมีเทคโนโลยีสนับสนุนกำรยืมคืนหนังสือโดย

ไม่ต้องเดินทำงไปห้องสมุด	หรือร้ำนหนังสือออนไลน์
และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เริ่มได้รับควำมนิยมและ 
เพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น	 จะส่งผลกระทบให้คนเข้ำไปใช้ 
ห ้องสมุดเพื่ อกำรยืมคืนหนั งสือลดต�่ ำลงหรือไม	่ 
เป็นสิ่งซึ่งควรใคร่ครวญและคำดกำรณ์

อ�านหนังสือ
ที่ห�องสมุด
(ร�อยละ)

อ�านหนังสือ
ที่ห�องสมุด
(ล�านคน)

ใช�บริการยืมคืน
หนังสือ

ที่ห�องสมุด
หรือแหล�งเรียนรู�

ในชุมชน
(ร�อยละ)

ใช�บริการยืมคืน
หนังสือ

ที่ห�องสมุด
หรือแหล�งเรียนรู�

ในชุมชน
(ล�านคน)

2551 4.6 1.83 N.A. N.A.

2554 2.4 1.01 14.2 6.08

2556 1.6 0.79 14.3 7.27

2558 1.2 0.57 12.9 6.27

2561 0.6 0.30 8.3 4.12

อ�านหนังสือในห�องสมุดน�อยลง
ใช�บริการยืมคืนหนังสือลดลง
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เปิดชื่อ 10 จังหวัด อ่านมากที่สุด

	 ในปี	พ.ศ.	2561	 เป็นคร้ังแรกที่ส�ำนักงำนอุทยำน
กำรเรียนรู้	 โดยควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสนับสนุนข้อมูล 
จำกส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	 ได้ทดลองจัดท�ำชุดข้อมูล
จ�ำนวนประชำกรนักอ่ำนเป็นรำยจังหวัด	 และพบว่ำ
กรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 คือ	 นนทบุรี	 ปทุมธำนี	
สมุทรปรำกำร	 เป็น	 4	 จังหวัดที่มีปริมำณผู ้อ่ำนสูง 
ตดิอยูใ่น	10	อนัดับแรก	จงัหวดัหวัเมืองส�ำคัญของภมูภิำค	
เช่น	ภูเก็ต	ขอนแก่น	อุบลรำชธำนี	ติดอยู่ในกลุ่มนี้เช่น
กัน	ที่น่ำสนใจคือจังหวัดสระบุรี	แพร่	และตรัง	เป็นสำม
จังหวัดที่มีประชำกรอ่ำนมำกอยู่ในสิบอันดับแรกด้วย

	 กำรจัดอันดับนี้พิจำรณำเฉพำะร้อยละของประชำกร
ท่ีอ่ำนเท่ำนั้น	ซึ่งมำจำกกำรลงพ้ืนท่ีส�ำรวจในช่วงระยะ
เวลำหนึ่ง	 โดยที่ยังไม่มีกำรน�ำข้อมูลอื่นๆ	 หรือกำร
วิเครำะห์ถึงเง่ือนไขและปัจจัยแวดล้อมใดๆ	ของแต่ละ
จังหวัดมำพิจำรณำประกอบ	หำกจะมีกำรตั้งประเด็น
หัวข้อกำรวิจัยเพ่ือวิเครำะห์ลงลึกในบำงจังหวัด	 และ 
น�ำไปสู่กำรศึกษำค้นคว้ำจนเกิดควำมรู้ใหม่ๆ	 ท่ีจะน�ำไป
ประยุกต์ปรับใช้เป็นแนวทำงส่งเสริมกำรอ่ำนในจังหวัด
อื่นต่อไป	 ย่อมถือว่ำข้อมูลนี้ได้ยังประโยชน์แก่กำร 
ส่งเสริมสังคมกำรอ่ำนเกินกว่ำที่คำด

92.9

92.7

91.3

90.5

90.1

กรุงเทพมหานคร1

สมุทรปราการ2

ภูเก็ต ตรัง3

ขอนแก�น4

สระบุรี

88.8

87.6

87.2

86.6

86.2

อุบลราชธานี

แพร�

นนทบุรี

ปทุมธานี5

6

7

8

9

10

10 อันดับจังหวัดอ�านมาก
ประชากรที่อ�าน (ร�อยละ)



28



29เข็ม |

เหลียวหลัง แลหน้า 
ทศวรรษแห่งการอ่าน
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	 วันที่	5	สิงหำคม	2552	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ก�ำหนดให้กำรอ่ำนเป็นวำระแห่งชำต	ิโดยให้วนัที	่2	เมษำยน	
ของทุกปี	 เป็นวันรักกำรอ่ำน	และปี	2552-2561	 เป็น	
‘ทศวรรษแห่งกำรอ่ำน’	พร้อมกนันัน้ยงัให้ตัง้คณะกรรมกำร 
ส่งเสรมิกำรอ่ำนเพือ่สร้ำงสงัคมแห่งกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ	 
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน	 
เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนกำรส่งเสริมกำรอ่ำนให้เกิดขึ้น
อย่ำงเป็นรูปธรรม
	 กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะหน่วยงำนหลักของ 
คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว	ร่วมกับองค์กรภำคีเครือข่ำย
ทัง้ภำครฐั	เอกชน	และประชำสงัคม	ได้จดัท�ำแผนส่งเสรมิ 
กำรอ่ำนเพือ่สร้ำงสังคมแห่งกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ซึง่เป็น 
แผนงำนตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรอ่ำน	 เพื่อใช้
เป็นกรอบกำรด�ำเนินงำนตำมมติ	ครม.	ที่ก�ำหนดให้ 
ปี	2552-2561	เป็นทศวรรษแห่งกำรอ่ำน
	 ผ่ำนไป	10	ปี	ผลลัพธ์จำกแผนงำนส่งเสริมกำรอ่ำน
ดูเหมือนจะยังเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่ำไรนัก	กิจกรรมและ
โครงกำรที่เกิดข้ึนภำยใต้แผนงำนยังคงเป็นงำนประจ�ำ 
ที่ท�ำกันมำเป็นปกติ	อำจมีกำรพลิกแพลงแต่งเติมสีสัน
ให้น่ำสนใจมำกข้ึน	แต่ไม่ได้ก่อเกิดผลกระทบอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญ
	 ขณะที	่โครงกำรเมอืงหนงัสอืโลก	2556	หรอื	World	
Book	Capital	 2013	 โดยกรุงเทพมหำนคร	 นับเป็น
โครงกำรใหญ่ที่ปรำกฏเด่นชัดว่ำเก่ียวข้องกับกำรอ่ำน
โดยตรง	แต่ก็ถูกวิจำรณ์จำกหลำยฝ่ำยว่ำมีลักษณะเป็น
งำนอีเวนต์	(event)	มำกกว่ำกำรรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝัง 
นิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงจริงจัง	และมีรูปธรรมไว้ให้จดจ�ำ
สำนต่อคือ	หอสมุดเมือง	กทม.	ซึ่งเปิดตัวและให้บริกำร
ในเดือนเมษำยน	2560	ส่วนโครงกำรและกิจกรรมอ่ืน
กลับค่อยๆ	เลือนหำยไป

	 ควำมพยำยำมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีวัฒนธรรม
กำรอ่ำนและรักกำรเรียนรู้	 ซึ่งเป็นพื้นฐำนส�ำคัญไปสู่ 
กำรพฒันำศกัยภำพคนและยกระดบัคณุภำพชวีติให้สงูขึน้	 
ด�ำเนินไปท่ำมกลำงควำมผันผวนทั้งด ้ำนกำรเมือง
เศรษฐกิจและสังคมตลอดสิบปี	นับเป็นอุปสรรคส�ำคัญ 
ในกำรแปลงแผนไปสู ่กำรมีนโยบำยที่ต่อเนื่องหรือมี 
โครงกำรใหม่ๆ	ทีก่่อให้เกดิผลกระทบเชงิบวกในระยะยำว
	 อุปสรรคอีกประกำรหน่ึงคือ	 ข้อมูลประเมินผล 
กำรด�ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ	มีอยู่จ�ำกัดและ
ไม่สมบูรณ์	กล่ำวได้ว่ำมีเพียงข้อมูลเชิงสถิติซึ่งจัดท�ำโดย
ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำตอิย่ำงต่อเนือ่งเป็นประจ�ำทกุ	2-3	ปี
เท่ำนัน้	ทีพ่อจะสำมำรถใช้อ้ำงองิผลลพัธ์กำรเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นในช่วง	1	ทศวรรษที่ผ่ำนมำได้
	 ในช่วงท้ำยของ	 ‘ทศวรรษแห่งกำรอ่ำน’	หน่วยงำน
ภำครัฐได้จัดท�ำแผนส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู ้ 
ที่น่ำสนใจอย่ำงน้อย	2	แผน	ได้แก่	แผนแม่บทส่งเสริม 
วัฒนธรรมกำรอ่ำนสู ่สังคมแห่งกำรเรียนรู ้ของไทย	 
พ.ศ.	2560-2564	และแผนยทุธศำสตร์กำรบรูณำกำรด้ำน
พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรู	้ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560–2579)	 
กำรประเมินผลท่ีเกิดจำกแผนระดับชำติท้ังสองคงยัง 
ไม่สำมำรถสรุปได้ในทันทีเนื่องจำกอยู ่ในช่วงเริ่มต้น	 
แต่สิง่ทีค่่อนข้ำงแน่นอนกค็อืควำมท้ำทำยใหม่ๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอนำคตข้ำงหน้ำนัน้คำดกำรณ์ได้ยำก	กำรเปลีย่นแปลง
ด ้ำนเทคโนโลยี ท่ีรวดเร็วรุนแรงส ่งผลโดยตรงต ่อ
พฤติกรรมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้	ซึ่งล้วนแล้วแต่ท�ำให้
โครงกำรหรือนโยบำยตำมแผน	อำจไม่เป็นไปในทิศทำง
ที่คำดหวัง
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แผนงานส่งเสริมการอ่าน 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถและปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนเพิ่มขึ้น	ด้วยบรรยำกำศและ 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรอ่ำนเพื่อสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ 1.	ปลกูฝังคณุค่ำกำรอ่ำนทกุรปูแบบ	เพ่ือเป็นวถิใีนกำรค้นหำควำมรู้	และเรียนรู้ตลอดชีวิต	แก่คนไทยทกุวยั 
2.	พัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	เขียน	และสือ่สำรเชิงคิด	วเิครำะห์ของคนไทยเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ 
3.	พัฒนำสื่อ	กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน	และสร้ำงพื้นที่กำรอ่ำนเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.	ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพื่อพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์

ยุทธศาสตร์ 1.	พัฒนำคนไทยให้มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรอ่ำน	โดยรณรงค์กำรอ่ำนเขียนภำษำไทย	ปรับปรุงและ
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย	รวมทั้งบริหำรจัดกำรและสร้ำงภำคีเครือข่ำยเพื่อพัฒนำ 
ควำมสำมำรถในด้ำนกำรอ่ำนของคนไทย 
2.	พัฒนำคนไทยให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน	โดยปลูกฝังและสร้ำงทัศนคติคนไทยให้เห็นคุณค่ำและประโยชน์ของ
กำรอ่ำนหนังสือและสื่อทุกรูปแบบ	ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรเป็นภำคีเครือข่ำย 
ส่งเสริมกำรอ่ำน		และก�ำหนดมำตรกำรจูงใจให้ภำคีเครือข่ำยร่วมส่งเสริมกำรอ่ำนในสังคมไทย 
3.	สร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน	โดยแสวงหำภำคีเครือข่ำยในกำรเสริมสร้ำง
บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม	พัฒนำและเพิ่มจ�ำนวนแหล่งกำรเรียนรู้ให้สำมำรถจัดบริกำรได้ครอบคลุม 
ทุกต�ำบล/ชุมชน	อย่ำงทั่วถึง	ทันสมัย	และมีคุณภำพ	เพื่อท�ำให้กำรอ่ำนเป็นที่สนใจมำกขึ้น

เป้าหมาย 1.	ประชำกรวัยแรงงำนที่เป็นผู้รู้หนังสือในระดับใช้งำนได้ในชีวิตประจ�ำวันเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ	97.21	เป็น
ร้อยละ	99.00 
2.	ประชำกรไทยอำย	ุ15	ปีขึน้ไปทีส่ำมำรถอ่ำนออกเขียนได้มีเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ	92.64	เป็นร้อยละ	95.00 
3.	ค่ำเฉลีย่ในกำรอ่ำนหนงัสอืของคนไทยเพ่ิมข้ึนจำกปีละ	5	เล่ม	เป็นปีละ	10	เล่มต่อคน 
4.	แหล่งกำรอ่ำนได้รบักำรพฒันำและเพ่ิมจ�ำนวนให้สำมำรถจดับริกำรได้ครอบคลมุทกุต�ำบล/ชุมชน	 
อย่ำงทัว่ถงึและมคีณุภำพ 
5.	กำรสร้ำงภำคีเครอืข่ำยกำรอ่ำนเพ่ือปลูกฝังนิสยัรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวติอย่ำงย่ังยืน

งบประมาณ 1.	งบประมำณสนับสนุนจำกโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง	2555	ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
2.	งบประมำณปกติของหน่วยงำนและภำคีเครือข่ำย
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โครงการกรุงเทพมหานคร 
เมืองหนังสือโลก 2556 (World Book Capital 2013)

หน่วยงานหลัก กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถและปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนเพิ่มขึ้นด้วยบรรยำกำศและ 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรอ่ำนเพื่อสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ 1.	เพ่ือสร้ำงวฒันธรรมกำรอ่ำนอย่ำงย่ังยืนของคนกรุงเทพมหำนคร 
2.	เพ่ือให้กำรอ่ำนเป็นเครือ่งมอืจรรโลงปัญญำ 
3.	เพ่ือให้กำรส่งเสรมิเป็นเงือ่นไขสร้ำงควำมรักและควำมเข้ำใจ 
4.	เพือ่ให้กำรอ่ำนเป็นเวทนี�ำควำมคิดอันหลำกหลำย 
5	เพือ่ให้	World	Book	Capital	เป็นสิง่กระตุน้เกิดควำมร่วมมือสร้ำงจติส�ำนึกเหน็ควำมส�ำคญัของกำรอ่ำน

พันธกิจ 1.	กำรจัดตั้งหอสมุดกรุงเทพฯ	(City	Library) 
2.	กำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กำร์ตูนไทย 
3.	สร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำนสร้ำงวัฒนธรรมกำรคิด	(Reading	Culture	:	Thinking	Culture) 
4.	ส่งเสริมกำรอ่ำนในเด็กและเยำวชน	(Children	&	Youth	Books	Promotion) 
5.	ส่งเสริมมหำนครแห่งวรรณกรรม	(50	เขต	50	วรรณกรรม) 
6.	ส่งเสริมกำรอ่ำนหนังสือวิทยำศำสตร์	(Scientific	Book	for	Scientific	Mind) 
7.	ส่งเสริมหนังสือพัฒนำจิตใจ	(Spiritual	Books) 
8.	กำรติดตำมสนับสนุนกิจกรรมและแผนงำนต่ำงๆ	ของภำคีที่ร่วมกันสนับสนุนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
9.	เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมส�ำนักพิมพ์นำนำชำติ	(IPC	2014)

ยุทธศาสตร์ 1.	ร่วมเปลี่ยนกระบวนทัศน์สังคมและสื่อสำธำรณะ	ท�ำให้คนกรุงเทพฯ	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำร
อ่ำนสร้ำงทัศนคติว่ำกำรอ่ำนเปลี่ยนชีวิตได้	โดยผ่ำนสื่อสำธำรณะเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำย	โดยเฉพำะ 
กลุ่มครอบครัวที่สำมำรถวำงรำกฐำนได้ตั้งแต่วัยเยำว ์
2.	กำรบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนนโยบำยชัดเจนและต่อเนื่อง	โดยกรุงเทพมหำนครเป็นแม่งำนหลัก 
ในกำรประสำนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันผลักดัน	Bangkok	World	Book	Capital	2013 
3.	สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคีที่เข้มแข็ง	โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน 
พัฒนำวิชำชีพของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกส่วน 
4.	เปิดพืน้ทีแ่ละทรพัยำกรกำรอ่ำนทีเ่ข้ำถงึง่ำย	อ่ำนได้ทกุท่ีทกุเวลำ	พัฒนำพ้ืนท่ีกำรอ่ำนเดิมทัง้ใน 
ห้องสมุดต่ำงๆ	ร้ำนหนงัสอืท่ีด�ำเนนิกำรในทกุพ้ืนทีใ่ห้มีคุณภำพและพร้อมบริกำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
พร้อมกบัเปิดพืน้ทีก่ำรอ่ำนใหม่ๆ	ท่ีสอดคล้องกับชีวิตเมืองใหญ่	เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถงึกำรอ่ำนได้ง่ำยทีส่ดุ 
5.	ส่งเสริมกำรอ่ำนที่หลำกหลำย	ทุกคนอ่ำนทุกที่ทุกเวลำ	ทั้งในครอบครัวสถำนศึกษำ	พื้นที่สำธำรณะ 
ทั้งส่งเสริมกำรอ่ำนด้วยเทคนิคที่เข้ำถึงทุกคนทุกวัยอย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องกัน

งบประมาณ งบประมำณของกรุงเทพมหำนครปี	2554-2556	จ�ำนวน	280	ล้ำนบำท
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แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564

หน่วยงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมกำรอ่ำนที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์ 1.	เพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมในระดบัชุมชนและสังคม	ทีส่นับสนุนให้คนไทยทกุช่วงวยัมีพฤติกรรมรักกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ที่เข้มแข็ง	และมีทักษะกำรอ่ำนที่มีคุณภำพ	สำมำรถน�ำควำมรู้มำใช้ประโยชน์ได ้
2.	เพื่อช่วยให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในรำชกำรส่วนกลำง	ส่วนภูมิภำค
และส่วนท้องถิ่น	ภำคเอกชน	และภำคประชำสังคมเพื่อด�ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง	ให้เกิดวัฒนธรรม
กำรอ่ำนขึ้นกับคนไทยทุกช่วงวัย	และน�ำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ในท้ำยที่สุด	เพื่อยกระดับพลัง
ทำงปัญญำและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนเทียบเท่ำกับประเทศที่พัฒนำ
แล้ว	

ยุทธศาสตร์ 1.	ปลูกสร้ำงพฤติกรรมรักกำรอ่ำนที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย	เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทัศนคติที่ดีและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรอ่ำนและมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้มำกขึ้น 
2.	อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสื่อกำรอ่ำนของประชำชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภำค	เพื่อให้
ประเทศไทยมีแหล่งเรียนรู้และสื่อกำรอ่ำนทั้งในรูปแบบที่มีควำมหลำกหลำยสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงง่ำย	
สะดวก	ทั่วถึงและไม่จ�ำกัดเวลำและสถำนที ่
3.	ยกระดับคุณภำพแหล่งเรียนรู้และสื่อกำรอ่ำนเพื่อกำรเรียนรู้	เพื่อให้ประเทศไทยได้มีแหล่งเรียนรู้และ 
สื่อกำรอ่ำนเพื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ	มีควำมทันสมัยและสำมำรถให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง 
4.	สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมกำรอ่ำน	เพื่อกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของชุมชน/สังคมให้
เอื้อต่อกำรส่งเสริมกำรอ่ำน	โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม	มีกลไกขับเคลื่อนและมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง
และต่อเนื่อง

เป้าหมาย 1.	ภำยใน	5	ปี	คนไทยใช้เวลำในกำรอ่ำนทีมี่คุณภำพมำกข้ึน	เฉลีย่	90	นำทต่ีอวนั	จำกเดิม	66	นำทีต่อวนั	 
2.	สร้ำงสภำพแวดล้อมในระดับชุมชนและสงัคม	ท่ีสนับสนุนให้คนไทยทกุช่วงวยัมีพฤตกิรรมรักกำรอ่ำนและ
กำรเรยีนรูที้เ่ข้มแขง็	และมทีกัษะกำรอ่ำนท่ีมีคุณภำพสำมำรถน�ำควำมรู้มำใช้ประโยชน์ได้ 
3.	ท�ำให้เกดิกำรบรูณำกำรท�ำงำนของหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในรำชกำรส่วนกลำง	ส่วนภูมิภำคและท้องถิน่	
ภำคเอกชน	และภำคประชำสงัคม	เพ่ือด�ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงต่อเน่ืองให้เกิดวฒันธรรมกำรอ่ำนข้ึน 
กบัคนไทยทกุช่วงวยัและน�ำสงัคมไทยไปสูส่งัคมแห่งกำรเรียนรู้ในท้ำยทีส่ดุ

งบประมาณ งบโครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน	จำกงบประมำณประจ�ำปีของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)

หน่วยงานหลัก ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

วิสัยทัศน์ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยเป็นพื้นที่ให้ควำมรู้และเติมเต็มทักษะที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่	21	
ปลูกฝังวัฒนธรรมกำรเรียนรู้แก่ประชำชนทุกช่วงวัย	และเสริมสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ 1.	เพื่อให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นพื้นที่สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้และพัฒนำภูมิปัญญำให้แก่ประชำชน	 
2.	เพื่อให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยว 
ทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ	 
3.เพื่อให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เป็นพื้นที่เรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นมำของชำติไทย

Roadmap 
ในการบูรณาการ 
พิพิธภัณฑ์และ 

แหล่งเรียนรู้ของไทย 
ในระยะ 20 ปี

ระยะที่	1	(1-5	ปี) 
-	บูรณำกำรกำรให้บริกำร 
-	มีกลไกสนับสนุนงำนร่วมกัน	 
ระยะที่	2	(6-10	ปี) 
-	มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้มำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง	 
ระยะที่	3	(11-20	ปี) 
-	คนไทยมีวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภัณฑ์และกำรเรียนรู ้
-	สังคมไทยเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ 1.	กำรจัดกิจกรรมเชิงบูรณำกำรระหว่ำงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้	 
2.	กำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้	 
3.	กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้		 
4.	กำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรบูรณำกำรให้มีประสิทธิภำพ

งบประมาณ ไม่ได้ก�ำหนดงบประมำณที่ชัดเจน
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	 กำรรณรงค์และจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรอ่ำน	รวมทัง้กำร
เพิ่มจ�ำนวนและกำรพัฒนำพื้นที่กำรอ่ำน	อันเนื่องมำจำก
นโยบำยส่งเสริมกำรอ่ำน	เป็นปัจจัยสนับสนุนให้จ�ำนวน 
ผู้อ่ำนหนังสือเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ	66.3	ในปี	2551	เป็น
ร้อยละ	78.8	ในปี	2561	และปริมำณกำรอ่ำนหนังสือ
เพิม่ขึน้จำก	39	นำทต่ีอวนัในปี	2551	เป็น	80	นำทต่ีอวนั	 
ในปี	2561
	 ถึงแม้ว่ำปริมำณกำรอ่ำนจะเพิ่มสูงขึ้น	 แต่ในอีก 
ด้ำนหนึ่งยังคงมีผู ้ไม่รู ้หนังสืออยู่อีกเป็นจ�ำนวนมำก	 
ผลส�ำรวจของยูเนสโกครั้งล่ำสุดเมื่อปี	2558	ระบุว่ำ	 
มีประชำกรที่อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้มำกกว่ำ	4	ล้ำนคน	
ในจ�ำนวนนี้เป็นเยำวชนอำยุ	15-24	ปี	เกือบ	2	แสนคน	 
ทั้งนี้	 จ�ำนวนเยำวชนที่ไม่รู ้หนังสือมีแนวโน้มลดลง	 
แต่จ�ำนวนผู้ไม่รู้หนังสือในวัยผู้ใหญ่	(อำยุ	24	ปีขึ้นไป)	
กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
	 เช่นเดียวกันกับข้อมูลกำรส�ำรวจของส�ำนักงำน 
สถิติแห่งชำติในปี	 2558	 จะพบตัวเลขที่น่ำสนใจใน 
กลุม่เด็กอำย	ุ6-14	ปีทีไ่ม่อ่ำน	หรอืเทยีบเท่ำเดก็นกัเรียน
ชั้น	ป.1-ม.3	ซึ่งระบุว่ำอ่ำนไม่ออกร้อยละ	31.7	คิดเป็น
จ�ำนวนถึง	2	แสนคนเศษ	หำกรวมเดก็กลุม่อำยเุดียวกนันี้ 
ที่อ่ำนไม่คล่อง/อ่ำนได้เพียงเล็กน้อย	อีกร้อยละ	34.7	 
นัน่หมำยควำมว่ำมีเดก็ในวยัเรยีนจ�ำนวนกว่ำ	450,000	คน	 
ที่ยังมีปัญหำอ่ำนไม่ออกหรืออ่ำนไม่คล่อง
	 ในกำรส�ำรวจล่ำสดุในปี	2561	พบว่ำกลุม่เด็กวยัเรยีน 
ในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนยังคงประสบปัญหำ 
อ่ำนไม่ออกและอ่ำนไม่คล่องร้อยละ	42.9	และ	26.5	

อ่านมากขึ้น อ่านไม่ออก และการรู้หนังสือ

ตำมล�ำดับ	 คิดเป็นจ�ำนวนประมำณ	510,000	 คน	 
ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกำรส�ำรวจครั้งก่อน	 
แน่นอนว่ำส�ำหรับเด็กท่ีได้รับกำรศึกษำในระบบนั้น	
ปัญหำนี้จ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินกำรแก้ไข	 ท้ังในด้ำน
หลักสูตร	 วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	และควรลงไป 
ดูในรำยละเอียดถึงสำเหตุและสภำพแวดล้อมของตัวเด็ก
เป็นรำยคน	จึงจะสำมำรถแก้ปัญหำอ่ำนหนังสือไม่ออก
หรืออ่ำนไม่คล่องได้ตรงจุด
	 ขณะเดียวกัน	 เด็กกลุ่มนี้อำจหมำยรวมไปถึงเด็ก 
ซึ่งขำดโอกำสหรือไม่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	
เช่น	 เด็กกลุ่มชำติพันธุ์	 เด็กท่ีหลุดออกจำกระบบกำร
ศึกษำกลำงคัน	อันเนื่องมำจำกควำมยำกจน	มีภำระใน 
กำรช่วยเหลือครอบครัว	 หรือไม ่มีที่อยู ่อำศัยเป ็น 
หลักแหล่งจ�ำต ้องโยกย้ำยไปตำมอำชีพของพ่อแม	่ 
ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีต้องแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรแตกต่ำงไปจำก
กลุ่มเด็กที่ได้รับกำรศึกษำในระบบ



37เข็ม |

3,513.65

2,321.80

1,191.85
114.37
104.01

รวม
15-24

15+

3,342.20

2,240.17

1,102.03
109.16

93.56

รวม
15-24

15+

1,938.26

1,000.18

938.08
164.51

162.85

รวม
15-24

15+

2,565.64

4,017.11
1,451.47

81.07

97.84

รวม
15-24

15+

ประชากรอายุ 6 ป�ขึ้นไปที่อ�านหนังสือ

2546 2548 2551 2554 2556 2558 2561

6
4

.8
5

7.
7

7
1.

6
6

6
.7

6
7.

5

6
8

.8
6

8
.4

8
2

.8
8

0
.8

7
8

.9
7

6
.5

7
9

.7
7

7.
9

6
5

.1

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

หน�วย : ร�อยละ

61.2
เฉลี่ย 69.1

เฉลี่ย

66.3
เฉลี่ย

68.6
เฉลี่ย

81.8
เฉลี่ย

77.7
เฉลี่ย

78.8
เฉลี่ย

ขอมูลจาก Institute of Statistics, UNESCO

จํานวนประชากรที่อ�านไม�ออกเขียนไม�ได�

2543

2548

2553

2558

หน�วย : พันคน

อายุ ( ป� )

ปริมาณการอ�านหนังสือ
ของประชากรอายุ 6 ป�ขึ้นไป
หน�วย : นาที/วัน

2548 2551 2554 2556 2558 2561

51

80

66

39
35 37

ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ



38

การอ่านกับความเหลื่อมล้ำา

	 เมื่อวิเครำะห์ถึงสัดส่วนประชำกรที่อ ่ำนหนังสือ
เปรียบเทียบระหว่ำงภูมิภำคต่ำงๆ	และระหว่ำงพื้นที่ใน
และนอกเขตเทศบำลพบว่ำ	ตั้งแต่ปี	2551	ถึง	2561	
กรุงเทพมหำนครเป็นพื้นที่ที่มีประชำกรอ่ำนหนังสือ 
มำกที่สุด	ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้อ่ำนหนังสือ
น้อยท่ีสดุมำโดยตลอดนบัจำกกำรส�ำรวจปี	2551	เป็นต้นมำ	 
กระทั่งล่ำสุดปี	2561	ภำคที่มีประชำกรอ่ำนน้อยที่สุดคือ
ภำคใต้	โดยมช่ีองว่ำงของร้อยละระหว่ำงภำคทีอ่่ำนสูงสดุ
กับต�่ำสุดต่ำงกัน	18.6	ส่วนพื้นที่ในและนอกเขตเทศบำล	
มีช่องว่ำงของร้อยละต่ำงกัน	8.4
	 มีข ้อสังเกตว่ำ	 ต้ังแต่ป ี	 2551-2556	 ช่องว ่ำง 
ควำมแตกต่ำงนีล้ดลงเรือ่ยๆ	แต่ในปี	2558	ซึง่ส�ำนกังำน
สถิติแห่งชำติได้ปรับนิยำม	 “กำรอ่ำน”	 ให้ครอบคลุม
ทั้งกำรอ่ำนหนังสือและกำรอ่ำนเน้ือหำผ่ำนอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์	ช่องว่ำงกลบัเพิม่สงูขึน้เล็กน้อย	สะท้อนว่ำ 
ควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรเข้ำถงึกำรอ่ำนอำจมคีวำมเชือ่มโยง
กับปัญหำกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีท่ี 
ไม่เท่ำเทียมกันด้วยเช่นกัน	แต่ผลกำรส�ำรวจปี	2561	 
ช่องว่ำงนี้ได้ปรับตัวลดลงจำกกำรส�ำรวจคร้ังก่อน	ดังนั้น
ถ้ำหำกสมมติฐำนดังกล่ำวถูกต้อง	ย่อมหมำยควำมว่ำ 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสือ่สำร	มกีำรกระจำยตวัท่ัวถงึครอบคลมุทกุพืน้ที่
มำกขึ้นกว่ำเดิม
	 ช่องว่ำงของปริมำณผู้อ่ำนระหว่ำงพื้นที่	 เรียกได้ว่ำ
เป็นควำมเหลื่อมล�้ำประเภทหนึ่ง	 อันอำจสืบเนื่องมำ
จำกปัจจัยทำงสังคมเศรษฐกิจ	และโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ี 

แตกต่ำงระหว่ำงเมืองกับชนบท	ซึ่งท�ำให้โอกำสใน 
กำรเข้ำถงึหนงัสอื	สือ่กำรอ่ำน	และแหล่งเรยีนรูส้ำธำรณะ	
เกิดควำมไม่เท่ำเท่ียมกัน	แต่ก็ยังไม่เคยมีงำนศึกษำ
วิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชี้ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปริมำณกำรอ่ำนกับปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ
	 ผลส�ำรวจกำรอ่ำนจ�ำแนกตำมภูมิภำคพบว่ำแนวโน้ม 
จ�ำนวนผู้อ่ำนเพิ่มสูงขึ้นในทุกภำค	แต่ประเด็นที่น่ำสนใจ
คือปัจจัยอะไรท่ีท�ำให้ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ภำคเหนือมีจ�ำนวนผู้อ่ำนเพิ่มข้ึนในอัตรำสูงกว่ำภำคอื่น	 
และใช้เวลำประมำณ	10	ปีจึงพ้นจำกภำคท่ีมีกำรอ่ำน
น้อยที่สุดสองล�ำดับสุดท้ำยไปได้	 ในทำงกลับกันอะไร
คือสำเหตุที่ท�ำให้จ�ำนวนผู ้อ่ำนของภำคใต้ลดลงจำก 
กำรส�ำรวจรอบท่ีแล้ว	 แม้จะเป็นตัวเลขท่ีลดลงเพียง 
เล็กน้อย	แต่ก็ท�ำให้กลำยเป็นภำคท่ีมีร้อยละของผู้อ่ำน
น้อยที่สุดไปในกำรส�ำรวจรอบนี้
	 ข้อมูลควำมแตกต่ำงของจ�ำนวนร้อยละของผู้อ่ำน	
เปรียบเทียบเชิงพ้ืนท่ีระหว่ำงภูมิภำค	และระหว่ำงในกับ 
นอกเขตเทศบำล	อำจช่วยให้ตระหนักว่ำกำรส่งเสริม 
กำรเข้ำถงึหนงัสอื	สือ่กำรอ่ำน	และแหล่งเรยีนรูส้ำธำรณะ
นั้น	 เกี่ยวข้องกับปัญหำโครงสร้ำงกำรพัฒนำท่ีมีควำม
ไม่เท่ำเทียมกัน	ถ้ำหำกไม่นับอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดทำง
ภมูศิำสตร์ซึง่อำจแก้ไขได้ด้วยกำรขยำยโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศแล้ว	นโยบำยส่งเสริมกำรอ่ำน
ทีม่ปีระสทิธิภำพควรทีจ่ะต้องค�ำนงึถึงควำมสอดคล้องกบั
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและรำยได้ของครัวเรือน	ตลอดจน
กำรลดช่องว่ำงควำมเป็นเมืองและชนบทอีกด้วย



ปริมาณผู้อ่าน เปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคปริมาณผู�อ�าน เปรียบเทียบระหว�างภูมิภาค

2561

2558

2556

2554

2551

75.0

73.0

77.2

63.0

58.2

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ร�อยละ

75.0

74.3

78.5

65.9

62.9

ภาคเหนือ
ร�อยละ

18.6

20.5

17.4

21.2

27.6

ช�องว�าง
ความแตกต�าง
ระหว�างภาค

ที่มีผู�อ�านมากที่สุด
กับน�อยที่สุด

92.9

93.5

94.6

84.2

85.8

กรุงเทพฯ
ร�อยละ

ป�

80.4

78.4

83.1

71.3

70.5

ภาคกลาง
ร�อยละ

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

คํานวณและวิเคราะหโดยสํานักงานอุทยานการเรียนรู

74.3

75.1

80.3

69.7

67.1

ภาคใต�
ร�อยละ

2561

2558

2556

2554

2551

8.4

9.5

8.0

13.1

16.5

ปริมาณผู�อ�าน เปรียบเทียบระหว�างผู�ที่อยู�ในและนอกเขตเทศบาล

ช�องว�าง
ความแตกต�าง

61.2

64.1

78.2

73.4

75.0

นอกเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

ร�อยละ

83.4

82.9

86.2

77.2

77.7

ในเขตเทศบาล
ที่อ�านหนังสือ

ร�อยละ

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ
คํานวณและวิเคราะหโดยสํานักงานอุทยานการเรียนรู
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ปริมาณผู้อ่าน เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่อยู่ในและนอกเขตเทศบาล
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ความท้าทายของนโยบายส่งเสริมการอ่าน

	 นอกเหนือจำกกำรรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัย
รักกำรอ่ำนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ	รวมถึงกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรอ่ำนแล้ว	ยังมีแนวทำงอื่นๆ	
ที่ส่งเสริมสังคมกำรอ่ำนให้มีรำกฐำนที่เข้มแข็ง	อำท	ิ
กำรส่งเสริมให้มีกลไกกำรผลิตหนังสือดีมีคุณภำพและ
ท�ำให้หนังสือมีรำคำถูกหรือท�ำให้คนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง 
หนังสือได้ง่ำย	ดังเช่นกรณีของสถำบันหนังสือแห่งชำติ
อินเดีย	(India	National	Book	Trust)	 ซ่ึงด�ำเนินงำน
หลำยด้ำน	 ทั้งกำรแปลหนังสือตำมภำษำของสังคม 
พหุวัฒนธรรม	กำรเจรจำกับส�ำนักพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์
หนังสือวิชำกำรรำคำถูก	กำรสนับสนุนทุนให้แก่นักเขียน
นักแปลในกำรตีพิมพ์หนังสือท่ีมีคุณค่ำ	กำรประสำน
กับสถำบันกำรศึกษำเพ่ือให้จัดซื้อหนังสือดีมีคุณภำพ
ส�ำหรับประกอบกำรเรียนและให้บริกำรในห้องสมุด	และ 
กำรสร้ำงระบบหนังสือสำธำรณะที่ทุกคนเข้ำถึงได้
	 มกุฏ	 อรฤดี	 บรรณำธิกำรส�ำนักพิมพ์ผีเสื้อและ 
ศลิปินแห่งชำติ	เป็นผูน้�ำเสนอแนวคดิเรือ่งสถำบนัหนงัสอื
แห่งชำติไว้มำนำนกว่ำสบิปี	เขำชีใ้ห้เหน็ว่ำสถำบนัหนงัสอื

แห่งชำติจะเป็นกลไกส�ำคัญส�ำหรับกำรสร้ำงวัฒนธรรม
กำรอ่ำนของประเทศไทย1	 แต่ตลอดสิบปีมำนี้ยังไม่มี 
หน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องหยิบเอำข้อเสนอของเขำไป
ผลักดันให้เป็นรูปธรรม
	 ในรอบ	10	ปีท่ีผ่ำนมำ	กำรสนับสนุนกำรให้บริกำร
และกำรเข้ำถงึเทคโนโลยสีำรสนเทศพ้ืนฐำนด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ทีต่�ำ่ทีส่ดุหรอืไม่คดิค่ำบรกิำรเลยเริม่ปรำกฏให้เหน็มำกข้ึน	 
ตำมแนวโน้มกำรแสวงหำควำมรู้ในยุคดิจิทัล	ห้องสมุด
ประชำชนบำงแห่งมบีรกิำรสญัญำณอนิเทอร์เนต็	WiFi	ฟรี	 
โดยบูรณำกำรกำรท�ำงำนกับหน่วยงำนด้ำนไอซีทีภำครัฐ	 
หรือร่วมกับภำคธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบควำมร่วมมือ 
เพือ่สร้ำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ถอืว่ำเป็นรปูแบบวธิกีำร 
ที่น่ำสนใจหำกห้องสมุดใดมีข้อจ�ำกัดด้ำนงบประมำณ	 
ในกรณีเช่นนี้อำจรวมไปถึงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ
บุคลำกรด้ำนไอทีในรูปแบบจิตอำสำ	 เพื่อจัดกิจกรรม 
ส่งเสรมิทกัษะดจิทิลัให้แก่คนทกุวยั	ซึง่น่ำจะเป็นกจิกรรม
หลักที่ส�ำคัญในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

w
w
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นิตยสาร ‘ตาย’
สื่อออนไลน์ ‘เกิด’
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มำกกว่ำ	จึงแทบไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องรอ
อ่ำนหนงัสอืพมิพ์ตอนเช้ำหรอืคอยตดิตำม
อ่ำนนิตยสำรที่ออกเป็นรำยปักษ์หรือ 
รำยเดือนดังเช่นในอดีต
	 พฤติกรรมกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์และ
นิตยสำรเปล่ียนแปลงไปแทบจะสิ้นเชิง 
เช่นนี้เอง	ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณำของ
หนังสือพิมพ ์และนิตยสำรลดลงรำว 
ร้อยละ	40	สวนทำงกับกำรเติบโตของ
สื่อออนไลน์ที่เม็ดเงินโฆษณำพุ ่งสูงขึ้น
กว่ำ	5	เท่ำตัว	ประกอบกับต้นทุนหลักคือ 
ค่ำกระดำษทีเ่พิม่ขึน้ทกุปี	สือ่นติยสำรและ
หนังสือพิมพ์จึงตกอยู่ในภำวะยำกล�ำบำก
และต่ำงกต้็องปรบักลยทุธ์เพือ่ควำมอยูร่อด	
เช่น	กำรปรับลดพนักงำน	กำรลดจ�ำนวน
หน้ำหนงัสอื	กำรออก	free-copy	กำรหนัไป 
ผลิตเนื้อหำออนไลน์	 แต่สุดท้ำยแล้วก็ 
ยังมีนิตยสำรและหนังสือพิมพ์ท้ังเก่ำและ
ใหม่หลำยสิบหัวท่ีต้องยุติกำรตีพิมพ์ไป
อย่ำงถำวร

	 ย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วแทบไม่มีใคร 
รูจ้กัสมำร์ทโฟน	แทบ็เลต็	หรอืไอแพด	แต่ 
ทกุวนัน้ีอปุกรณ์อจัฉริยะ	(smart	device)	
เหล่ำนีม้กีำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยจนกลำย
เป็นส่วนหนึง่ในชวีติประจ�ำวนั	โดยมปัีจจัย
สนบัสนนุคอืเครือข่ำย	3G	และ	4G	ทีเ่ปิด
ให้บริกำรเต็มรูปแบบนับตั้งแต่ปี	 2556	
เป็นต้นมำ	ประกอบกับอุปกรณ์มีรำคำ
ถูกลงจนท�ำให้คนส่วนใหญ่สำมำรถหำ 
ซือ้ได้	ปัจจบุนั	(2561)	มผีูใ้ช้งำนอปุกรณ์
อจัฉรยิะทกุประเภทประมำณ	46	ล้ำนคน2 

ในจ�ำนวนนี้เกือบร้อยละ	90	มีโทรศัพท์ 
มอืถอืใช้งำน	โดยตัง้แต่ปี	2555	ถงึ	2560	
สัดส่วนผู้ใช้สมำร์ทโฟนเพิ่มขึ้นถึง	9	เท่ำ3	

ท�ำให้โทรศัพท์มือถือประมำณร้อยละ	70	
ของผู้ใช้เป็นโทรศัพท์ประเภทสมำร์ทโฟน
	 เมื่ อ ผู ้ ค นส ำม ำ รถ เ ชื่ อ มต ่ อ กั บ
อินเทอร์เน็ตได้ง่ำยทุกที่ทุกเวลำ	 และ
สำมำรถค้นหำข่ำวสำรควำมรู้ท่ีต้องกำร
ได ้ด ้ วยตนเองผ ่ำนเครื่ องมือสืบค ้น	
(search	engine)	หรือเว็บไซต์ต่ำงๆ	และ 
โซเชียลมีเดีย	อีกทั้งกำรบริโภคข่ำวสำร
ออนไลน์ยงัรวดเรว็และตรงตำมควำมสนใจ
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เม็ดเงินโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อดิจิทัล

(คาดการณ)

หนังสือพิมพ�* นิตยสาร**

* และ ** ขอมูลจาก GroupM Thailand
*** ขอมูลจาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

เม็ดเงินโฆษณาผ�านหนังสือพิมพ� นิตยสาร และสื่อดิจิทัล

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561ป�

หน�วย : ล�านบาท

สื่อดิจิทัล***
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หน่วย : ล้านบาท
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2559-2560 สึนามิถล่มนิตยสาร

	 อันท่ีจริง	 กำรเกิดและดับของนิตยสำรนั้นเป ็น
ปรำกฏกำรณ์ปกต	ินติยสำรเก่ำแก่ชือ่ดงัอย่ำง	เช่น	ลลนำ	
และสตรสีำร	กย็ติุบทบำทไปตัง้แต่ปี	2538	และ	2539	
ตำมล�ำดับ	 แต่สถำนกำรณ์ขำลงของวงกำรนิตยสำร
เร่ิมปรำกฏเค้ำลำงให้เห็นจำกกำรอ�ำลำแผงหนังสือ
ของนิตยสำรสรรสำระ	ผู้หญิง	และเปรียว	ในปี	2557	
และ	2558	จนกระท่ังปี	2559	ต่อเน่ืองถึงปี	2560	

อำจเรียกได้ว่ำเป็นปีแห่งสึนำมิของนิตยสำรไทย	 เมื่อ 
สิ่งพิมพ์เบอร์ใหญ่ที่ยืนหยัดมำยำวนำนต่ำงทยอยล้มหำย
ตำยจำก	นติยสำรชือ่ดงัทีอ่ยูคู่บ่รรณพภิพไทยมำยำวนำน
ต้องปิดตวัไปไม่น้อยกว่ำ	15	ฉบบั	ไม่ว่ำจะเป็นสกลุไทย	
พลอยแกมเพชร	อมิเมจ	บำงกอกรำยสปัดำห์	ภำพยนตร์
บันเทิง	หนังสือพิมพ์บ้ำนเมือง	 เนชั่นสุดสัปดำห์	ครัว	 
ขวญัเรอืน	คูส่ร้ำงคูส่ม	ฯลฯ



เริ่มจําหนายป 2516
รวมระยะเวลา 22 ป

เริ่มจําหนายป 2546
รวมระยะเวลา 14 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 25 ป

เริ่มจําหนายป 2537
รวมระยะเวลา 23 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 25 ป

เริ่มจําหนายป 2543
รวมระยะเวลา 17 ป

เริ่มจําหนายป 2511
รวมระยะเวลา 49 ป

เริ่มจําหนายป 2520
รวมระยะเวลา 40 ป

เริ่มจําหนายป 2523
รวมระยะเวลา 37 ป

เริ่มจําหนายป 2508
รวมระยะเวลา 53 ป

เริ่มจําหนายป 2551
รวมระยะเวลา 10 ป

เริ่มจําหนายป 2512
รวมระยะเวลา 49 ป

เริ่มจําหนายป 2491
รวมระยะเวลา 48 ป

เริ่มจําหนายป 2526
รวมระยะเวลา 29 ป

เริ่มจําหนายป 2539
รวมระยะเวลา 17 ป

เริ่มจําหนายป 2526
รวมระยะเวลา 31 ป

เริ่มจําหนายป 2524
รวมระยะเวลา 34 ป

เริ่มจําหนายป 2497
รวมระยะเวลา 62 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 24 ป

เริ่มจําหนายป 2501
รวมระยะเวลา 58 ป

เริ่มจําหนายป 2517
รวมระยะเวลา 42 ป

เริ่มจําหนายป 2515
รวมระยะเวลา 44 ป

เริ่มจําหนายป 2531
รวมระยะเวลา 28 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 24 ป

เริ่มจําหนายป 2537
รวมระยะเวลา 22 ป

เริ่มจําหนายป 2540
รวมระยะเวลา 19 ป

เริ่มจําหนายป 2545
รวมระยะเวลา 14 ป

เริ่มจําหนายป 2547
รวมระยะเวลา 12 ป

2538 2539 2555 2557 2558 2559

2560 2561

นิตยสารและหนังสือพิมพ�ที่ยุติการพิมพ�และจําหน�าย

* ป 2562 กลับมาใหมในชื่อ ลลนาออนไลน (Lalanaonline)
** ประกาศปดตัวเดือนเมษายน 2561 แตกลับมาตีพิมพใหมอีกครั้ง
ในเดือนมิถุนายน 2561

หมายเหตุ กุมภาพันธ 2562 หนังสือพิมพโพสตทูเดย
ประกาศยุติการตีพิมพภายในเดือนมีนาคม และปรับเปนสื่อดิจิทัล
เพียงอยางเดียว

รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู
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รวมระยะเวลา 22 ป

เริ่มจําหนายป 2546
รวมระยะเวลา 14 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 25 ป

เริ่มจําหนายป 2537
รวมระยะเวลา 23 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 25 ป

เริ่มจําหนายป 2543
รวมระยะเวลา 17 ป

เริ่มจําหนายป 2511
รวมระยะเวลา 49 ป

เริ่มจําหนายป 2520
รวมระยะเวลา 40 ป

เริ่มจําหนายป 2523
รวมระยะเวลา 37 ป

เริ่มจําหนายป 2508
รวมระยะเวลา 53 ป

เริ่มจําหนายป 2551
รวมระยะเวลา 10 ป

เริ่มจําหนายป 2512
รวมระยะเวลา 49 ป

เริ่มจําหนายป 2491
รวมระยะเวลา 48 ป

เริ่มจําหนายป 2526
รวมระยะเวลา 29 ป

เริ่มจําหนายป 2539
รวมระยะเวลา 17 ป

เริ่มจําหนายป 2526
รวมระยะเวลา 31 ป

เริ่มจําหนายป 2524
รวมระยะเวลา 34 ป

เริ่มจําหนายป 2497
รวมระยะเวลา 62 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 24 ป

เริ่มจําหนายป 2501
รวมระยะเวลา 58 ป

เริ่มจําหนายป 2517
รวมระยะเวลา 42 ป

เริ่มจําหนายป 2515
รวมระยะเวลา 44 ป

เริ่มจําหนายป 2531
รวมระยะเวลา 28 ป

เริ่มจําหนายป 2535
รวมระยะเวลา 24 ป

เริ่มจําหนายป 2537
รวมระยะเวลา 22 ป

เริ่มจําหนายป 2540
รวมระยะเวลา 19 ป

เริ่มจําหนายป 2545
รวมระยะเวลา 14 ป

เริ่มจําหนายป 2547
รวมระยะเวลา 12 ป

2538 2539 2555 2557 2558 2559

2560 2561

นิตยสารและหนังสือพิมพ�ที่ยุติการพิมพ�และจําหน�าย

* ป 2562 กลับมาใหมในชื่อ ลลนาออนไลน (Lalanaonline)
** ประกาศปดตัวเดือนเมษายน 2561 แตกลับมาตีพิมพใหมอีกครั้ง
ในเดือนมิถุนายน 2561

หมายเหตุ กุมภาพันธ 2562 หนังสือพิมพโพสตทูเดย
ประกาศยุติการตีพิมพภายในเดือนมีนาคม และปรับเปนสื่อดิจิทัล
เพียงอยางเดียว

รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู
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สื่อออนไลน์เกิดใหม่

	 ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนสู ่ยุคดิจิทัล	 หนังสือพิมพ์และ
นิตยสำรพยำยำมปรับตัวให้เข้ำกับเทคโนโลยีใหม่ด้วย
กำรดัดแปลงเน้ือหำให้อยู ่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
	 ฐำกูร	บุนปำน	กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงของวงกำร
หนังสือพิมพ์ว่ำ	 “เมื่อตอนที่ตลำดหนังสือพิมพ์รุ่งเรือง 
ถึงขีดสุดมีคนซื้อ	2.2	ล้ำนฉบับ	ทุกวันน้ีขำยได้ต�่ำกว่ำ	 
2	ล้ำนฉบับ	แต่จริงๆ	แล้วผู้บริโภคข่ำวไม่ได้น้อยลง	
เพียงแต่เปลี่ยนที่อ่ำนเท่ำน้ัน	 มีผู้อ่ำนข่ำวทำงเว็บไซต์ 
วันละหลำยล้ำนคน	และมจี�ำนวนผูก้ดไลค์เฟซบุ๊กเพิม่ข้ึน
ทุกสัปดำห์	นอกจำกนี้สถิติยอดวิวเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพิ่มขึ้น
ท�ำให้รู้ว่ำสังคมไทยเป็นสังคมมุขปำฐะ	ชอบพูด	ชอบคุย	
ชอบให้มีคนสรุปให้ฟังก่อนอ่ำนเอง”4 
	 นอกจำกสื่อเก่ำที่ผันมำท�ำสื่อดิจิทัลแล้ว	ยังมีเว็บไซต์
ข่ำวสำรเกิดขึ้นใหม่มำกมำยจนกลำยเป็นปรำกฏกำรณ์	
เช่น	The	Standard,	The	MATTER,	The	Momentum,	
101.world,	waymagazine,	The	Cloud	สือ่ออนไลน์ใหม่ๆ	
เหล่ำน้ีมีเนื้อหำและลีลำกำรน�ำเสนอข่ำวที่มีเอกลักษณ์
แตกต่ำงกัน	 ถึงแม้ว่ำสื่อน้องใหม่จะมีสัดส่วนผู ้อ่ำน 

น้อยกว่ำส�ำนักข่ำวกระแสหลัก	แต่ก็มีแนวโน้มที่เติบโต
อย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว	จนอำจกล่ำวได้ว่ำท้ังสื่อเก่ำท่ี 
ผันมำท�ำสื่อดิจิทัลและสื่อท่ีเกิดขึ้นใหม่มิใช่ทำงเลือกใน
กำรอพัเดทข่ำวสำรอกีต่อไป	แต่ได้กลำยเป็นรปูแบบหลัก
ในกำรบริโภคข่ำวสำรของคนในยุคปัจจุบันไปเสียแล้ว
	 ชัยพร	 ไตรวัฒน์ศิริวัฒน์	 ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่ำวสำร
ส�ำหรับผู้ชำย	Unlockmen	 วิเครำะห์ว่ำ	 ในยุคแรกๆ	 
สือ่ออนไลน์เปรยีบเป็น	‘น่ำนน�ำ้สคีรำม’	(Blue	Ocean)	ทีม่ี
ผูเ้ล่นรำยใหญ่น้อยมำก	ควำมเย้ำยวนของเมด็เงนิโฆษณำ
ท่ีเทมำทำงสื่อออนไลน์ดึงดูดให้เกิดผู้พัฒนำเนื้อหำหน้ำ
ใหม่ๆ	 จนกลำยเป็น	 ‘น่ำนน�้ำสีแดง’	 (Red	Ocean)	 
ที่มีกำรแข่งขันสูง
	 “ปัจจุบันสื่อออนไลน์มำกขึ้น	บำงคนเข้ำมำท�ำตรงนี้	
เพรำะมองว่ำง่ำย	เรว็	ถกู	แค่มมีอืถอืหนึง่เครือ่งกส็ำมำรถ
เป็น	Publisher	หรอื	Blogger	ได้	แต่ถ้ำคดิจะจรงิจงั	และ
เพ่ือให้ด�ำรงอยู่ได้ในยุคท่ีมีสื่อออนไลน์มำกมำย	ต้องมี
กระบวนกำรคดิ	กระบวนกำรท�ำงำน	ทัง้กองบรรณำธกิำร	
และทีมโปรดักช่ัน	 ไม่ต่ำงกับกำรท�ำนิตยสำรคุณภำพ 
เล่มหนึ่ง”5
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เว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์เกิดใหม่ในรอบ 10 ปี
ชื่อ ปีที่เริ่ม ผู้ก่อตั้ง และ/หรือบรรณาธิการ แนวเนื้อหา

2554 สฤณี	อำชวำนันทกุล	 
บุญลำภ	ภูสุวรรณ

ส�ำนักข่ำวสืบสวนสอบสวน	เน้นประเด็น 
ตรวจสอบควำมโปร่งใสภำครัฐและภำคเอกชน
และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

2554 ประสงค์	เลิศรัตนวิสุทธิ์ น�ำเสนอข่ำวสำรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต ้
ข่ำวเพื่อชุมชน	ข่ำวนโยบำยสำธำรณะ	และ
ข่ำวสืบสวน

2556 ชัยพร	ไตรวัฒน์ศิริวัฒน์ เว็บไซต์ข่ำวสำรส�ำหรับผู้ชำย	ที่สนับสนุน 
กำรปลดล็อคศักยภำพของตัวเองด้วยมุมมอง
ที่กว้ำงขึ้น

2558 อธิคม	คุณำวุฒิ แหล่งชุมนุมคอลัมนิสต์คุณภำพสูง	น�ำเสนอ
ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวทำงสังคม	กำรเมือง	
เศรษฐกิจวัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	ศิลปะและ
ไลฟ์สไตล์

2559 ทีปกร	วุฒิพิทยำมงคล	 
(ต้นปี	2562	ลำออกไปท�ำงำนที่สิงคโปร์	
ปัจจุบัน	พงศ์พิพัฒน์	บัญชำนนท์	เป็น
บรรณำธิกำร)

เว็บไซต์ข่ำวสำรควำมเป็นไปของโลกที่พยำยำม
น�ำเสนอแง่มุมแบบใหม่และอธิบำยควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงผู้อ่ำนกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น

2559 วงศ์ทนง	ชัยณรงค์สิงห ์
นิติพัฒน์	สุขสวย 
ภำสกร	ประมูลวงศ ์
(วงศ์ทนงและนิติพัฒน์ลำออกเมื่อป ี
2560	ส่วนภำสกรหันเหไปท�ำงำน 
ภำพยนตร์มำก่อนหน้ำนี้แล้วระยะหนึ่ง)

พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่ำด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์
และพลังของคนรุ่นใหม่	เป็นกำรพัฒนำเนื้อหำ
จำกนิตยสำรกระดำษที่ได้รับควำมนิยมสูงมำสู่
แพลตฟอร์มดิจิทัล

2559 นครินทร์	วนกิจไพบูลย ์
(ลำออกพร้อมทีมงำนรุ่นก่อตั้ง	หลังจำก
เปิดตัวได้เพียง	6	เดือน	ปัจจุบัน	 
อรพิณ	ยิ่งยงพัฒนำ	เป็นบรรณำธิกำร
บริหำร)

The	Momentum	อยูภ่ำยใต้บรษิทั	เดย์	โพเอทส์	 
เป็นส�ำนักข่ำวว่ำด้วยสังคมเมืองและโลกข่ำว
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ข่ำวไลฟ์สไตล์	ที่น�ำเสนอ
เนื้อหำให้มีเสน่ห์	ทั้งรูปแบบบทควำมวิดีโอ	 
อินโฟกรำฟิก	และวิทยุออนไลน์	เมื่อมีกำร
เปลี่ยนทีมบรรณำธิกำร	ได้ปรับแนวทำงจำก
ส�ำนักข่ำวออนไลน์เป็นสื่อออนไลน์	ไม่เน้น
แข่งขันเรื่องควำมเร็วของข่ำว	แต่ให้น�้ำหนักกับ
งำนเขียนเชิงสกู๊ปที่หลำกหลำยเรื่องรำวทั้งหนัก
และเบำมีควำมเป็นไลฟ์สไตล์มำกขึ้น
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ชื่อ ปีที่เริ่ม ผู้ก่อตั้ง และ/หรือบรรณาธิการ แนวเนื้อหา

2559 ไม่เปิดเผยชื่อบรรณำธิกำร เกิดจำกกำรรวมตัวของทีมนักข่ำวอำชญำกรรม
ที่มีประสบกำรณ์กว่ำ	20	ปี	เน้นกำรท�ำข่ำว
เผยแพร่	ตีแผ่ควำมจริง	และยืนข้ำงควำม 
เป็นธรรม	โดยใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทำงหลักใน
กำรสื่อสำรกับผู้อ่ำน

2560 ณัฐกร	เวียงอินทร์ พื้นที่ส�ำหรับผู้ชำย	น�ำเสนอมุมมองควำมคิด
ชีวิตกำรท�ำงำน	และไลฟ์สไตล์ส�ำหรับผู้ชำย 
ในยุคดิจิทัล

2560 ปกป้อง	จันวิทย์ เว็บไซต์ที่พยำยำมสื่อสำรควำมรู้ในเชิงวิชำกำร
ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์	เพื่อให้คนในสังคม 
วงกว้ำงเข้ำใจและสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์
อย่ำงมีคุณค่ำ

2560 ทรงกลด	บำงยี่ขัน ชุมชนนักเล่ำเรื่องที่สนุกและมีเสน่ห์	ว่ำด้วย 
เรื่องชุมชน	วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์	และชีวิต 
ที่ดีกว่ำ

2560 วงศ์ทนง	ชัยณรงค์สิงห์ ส�ำนักข่ำวที่น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรในแนวทำง
สร้ำงสรรค์	เพ่ือให้ควำมรู้	ควำมคิด	ควำมเข้ำใจ
และแรงบันดำลใจแก่ผู้คน	เพื่อสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม

2561 นันทพร	ศำนติเกษม	หรือ	 
‘ปิยะพร	ศักดิ์เกษม’	 
ปำริฉัตร	ศำลิคุปต	หรือ	‘กิ่งฉัตร’ 
น.พ.พงศกร	จินดำวัฒนะ	หรือ‘พงศกร’ 
อรรถรัตน์	จันทรวรินทร ์
สุลวัณ	จันทรวรินทร ์
ประพัฒน์	สกุณำ 
วสิตำ	กิจปรีชำ 
วรัญญู	อินทรก�ำแหง

นิตยสำรแนวนวนิยำยในโลกดิจิทัล	เกิดจำก
กำรรวมตัวกันของนักเขียนนวนิยำยชื่อดังที่เคย
ฝำกผลงำนไว้ในโลกนิตยสำรกระดำษ
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	 ระยะเวลำเพียง	 10	 ป ี	 หนังสือ
อเิลก็ทรอนกิส์	(E-book)	เป็นแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่เข้ำมำตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักอ่ำนทั่วโลก	ทั้งที่เป็นส่วนเสริม
และแทนที่หนังสือกระดำษ	มีกำรใช้งำน
อย่ำงแพร่หลำย	ยอดขำยอบีุค๊ในระดบัโลก
ทะยำนขึน้อย่ำงรวดเรว็	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
ในประเทศที่สื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ
	 กระทั่งปี	 2559	 เริ่มมีสัญญำณว่ำ 
กำรเติบโตของอีบุ ๊คชะลอตัวลงคล้ำย
กับเข้ำสู่จุดอิ่มตัว	 แต่ถึงแม้ยอดขำยจะ 
ไม่ร้อนแรงเท่ำกับช่วงก่อนหน้ำ	 มูลค่ำ 
กำรจ�ำหน่ำยอีบุ๊คโดยรวมยังคงเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี	 ทว่ำควำมกังวลว่ำอีบุ ๊คจะเข้ำมำ
เป็นคู ่แข่งหรือแทนที่หนังสือกระดำษ	
กลับค ่อยๆ	 ลดลงจนไม ่มีใครเชื่อว ่ำ
หนังสือจะสำบสูญไปดังที่เคยสันนิษฐำน 
คำดกำรณ์ไว้ก่อนหน้ำนี้

	 ส�ำหรบัประเทศไทย	อบีุค๊ในระยะแรกๆ	 
มีลักษณะเป็นไฟล์เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์	
เช ่น	 งำนวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร	 
กำรบุกเบิกร้ำนจ�ำหน่ำยอีบุ ๊คออนไลน ์
เร่ิมต้นเมือ่ปี	2552	ซึง่เป็นช่วงทีม่อีปุกรณ์
ประเภท	e-reader	 เข้ำมำจ�ำหน่ำย	และ
โทรศัพทม์ือถอืสำมำรถท�ำงำนได้มำกกวำ่
เพียงแค่กำรสื่อสำรข้อมูลเสียง	ท�ำให้
ผู ้ใช้สำมำรถอ่ำนอีบุ ๊คได้ทั้งจำกเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และแอพพลิเคชั่นผ ่ำน
อุปกรณ์อัจฉริยะ	(smart	device)
	 ในวงกำรห้องสมดุ	จำกเดมิทีก่ำรใช้งำน 
อีบุ ๊คจะแพร่หลำยอยู่เฉพำะในส่วนของ
ห้องสมุดมหำวิทยำลัย	ก็เริ่มมีห้องสมุด
ประเภทอื่นทดลองให้บริกำรยืมคืนอีบุ๊ค
ควบคู่ไปกับกำรให้บริกำรหนังสือและ 
สื่อรูปแบบเดิม	 เช่น	อุทยำนกำรเรียนรู้	 
(TK	park)	และหอสมุดแห่งชำติ	ถอืเป็นกำร 
เพิ่มช่องทำงเข้ำถึงควำมรู้และสำรสนเทศ
ได้ทุกที่ทุกเวลำโดยไม่จ�ำเป็นต้องซื้อหำ
จำกร้ำนหนังสือออนไลน์
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หน�วย : พันล�านดอลลาร�สหรัฐ

ขอมูลจาก The Economist6
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2556

2557

หนังสือ อีบุ�ค
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9.99
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6.29
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0.01

0.01

0.03
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2.33

2.22
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0.14

0.19

0.29

0.48

0.59

0.76

2558 9.31 6.74 6.69 1.52 6.08 0.46 4.19 0.20 2.86 0.17 1.94 0.95

2559 8.76 7.59 6.49 1.69 6.07 0.57 4.14 0.26 2.72 0.24 1.78 1.15

2560 8.31 8.23 6.32 1.83 6.06 0.67 4.08 0.33 2.54 0.32 1.60 1.35

2561 7.94 8.69 6.18 1.93 6.05 0.78 4.07 0.38 2.35 0.39 1.41 1.54

USA ญี่ปุ�น เยอรมนี จีน อิตาลี อังกฤษ
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	 บทควำมซึ่งจัดท�ำโดย	 PwC	 Thailand	 ระบุว ่ำ	 
ยอดจ�ำหน่ำยอีบุ๊คของไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยมีอัตรำ 
กำรเติบโตเฉลีย่ประมำณร้อยละ	14	ต่อปี	จำกมูลค่ำตลำด	
2,960	ล้ำนบำทในปี	2560	คำดว่ำจะเพิ่มเป็น	5,705	
ล้ำนบำทในปี	2565	และส่วนแบ่งกำรตลำดของอีบุ๊ค 
จะเพิ่มจำกร้อยละ	7.4	 ในปี	2560	 เป็นร้อยละ	14.1	 
ในปี	25657	บทวิเครำะห์ดังกล่ำวค่อนข้ำงจะเป็นมุมมอง
เชิงบวก	และอิงอยู่กับมูลค่ำตลำดหนังสือสูงถึงประมำณ	
40,000	ล้ำนบำท	ในขณะที่ข้อมูลจำกผู้จ�ำหน่ำยหนังสือ
ของไทยระบุว่ำมูลค่ำตลำดหนังสือน้ันอยู่ที่ประมำณ	
26,000	ล้ำนบำทและภำพรวมมีกำรเติบโตไม่มำกนัก8	

	 มุมมองเชิงบวกดังกล่ำวมำจำกปัจจัยสนับสนุน 
กำรเติบโตของตลำดอีบุ ๊คที่ค่อนข้ำงเด่นชัด	 แนวโน้ม
กำรใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของคนไทยเป็นไป
อย่ำงแพร่หลำย	ปริมำณผู้ใช้อุปกรณ์โมบำยโดยเฉพำะ
โทรศพัท์มอืถอืเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็	โดยทีเ่กอืบร้อยละ	70	 
เป็นโทรศัพท์ประเภทสมำร์ทโฟน	นอกจำกนั้นปริมำณ
กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์มือถือท่ีเป็นข้อมูล
ดำต้ำก็เพิ่มขึ้นถึง	6	เท่ำในระยะเวลำเพียง	4	ปี	(2557-
2560)	สวนทำงกบัปรมิำณกำรใช้งำนข้อมลูเสยีงหรอืเพือ่
โทรศัพท์พูดคุยที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

มูลค่าการจำาหน่ายหนังสือและอีบุ๊คในบางประเทศ
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ประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และโทรศัพท์มือถือ

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต 
จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ขอมูลจาก ผลสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
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ขอมูลจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
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ประชากรที่อ�านหนังสือ
จําแนกตามประเภทและสื่อที่ใช�อ�าน
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หน�วย : ร�อยละ

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

12.1 54.9 75.4

99.3 96.1 88.0อ�านหนังสือ
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	 อย่ำงไรก็ตำม	ข้อมูลผลส�ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร	
โดยส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	กลับชี้ให้เห็นว่ำท่ำมกลำง 
กำรเติบโตของตลำดเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร
และควำมนิยมใช้งำนอุปกรณ์อัจฉริยะ	(smart	device)	 
ในกำรเข้ำถงึสำรสนเทศด้วยกำรด	ูฟัง	หรอือ่ำนน้ัน	ส่งผลให้ 
กำรอ่ำนหนังสือกระดำษลดลงเป็นล�ำดับ	 จำกร้อยละ	
99.3	ในปี	2556	เป็นร้อยละ	96.1	ในปี	2558	และ 
ร ้อยละ	 88.0	 ในป ี	 2561	 ส ่วนกำรอ ่ำนเนื้อหำ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีตัวเลขสูงขึ้นอันเป ็นผลมำจำก 
ควำมแพร่หลำยของอุปกรณ์ไอที	 โดยในกำรส�ำรวจ 
ปี	2558	พบว่ำนักอ่ำนเกนิกว่ำครึง่หนึง่อ่ำนเนือ้หำจำกสือ่ 
ทีไ่ม่ใช่หนังสอืกระดำษ	หรอืร้อยละ	54.9	และเพ่ิมขึน้เป็น
ร้อยละ	75.4	ในปี	2561	แต่มีข้อที่น่ำสังเกตคือรูปแบบ
ของสื่อที่ใช้อ่ำนนั้นเป็นอีบุ๊คเพียงร้อยละ	1.9	ในปี	2558	
และขยบัเป็นร้อยละ6.5	ในปี	2561	ถอืว่ำเพิม่ข้ึนในอตัรำ
ที่สูง	แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมำกเม่ือเทียบกับหนังสือ
กระดำษหรือกำรอ่ำนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์

ประชากรที่อ่านหนังสือ 
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หน�วย : ร�อยละ

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

12.1 54.9 75.4

99.3 96.1 88.0อ�านหนังสือ

อ�านเนื้อหา
อิเล็กทรอนิกส�

N.A. 17.5 15.2เว็บไซต�

N.A. 1.9 6.5อีบุ�ค

0.4 1.3 0.3ซีดีหรือไฟล�

N.A. 45.5 68.1
สื่อสังคม
ออนไลน�

N.A. 0.9 0.8อีเมล

http://divano.maticosovnikar.com/libros-para-ibook.html
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อีบุ๊ค-ออดิโอบุ๊คโอกาสที่อาจหลุดลอย

	 หำกค�ำนวณฐำนคนอ่ำนอีบุ๊คจำกข้อมูลผลส�ำรวจ
กำรอ่ำนข้ำงต้น	พบว่ำผู ้อ ่ำนอีบุ ๊คจะมีอยู ่ประมำณ	 
9	แสนคนเศษ	ถงึแม้ว่ำจะเป็นสดัส่วนไม่มำกเมือ่เทยีบกบั
นักอ่ำนหลำยสิบล้ำนคน	แต่ในมุมมองธุรกิจแล้วจ�ำนวน 
ผู้บริโภคขนำดนี้ย่อมไม่อำจมองข้ำมไปได้	 เพรำะผู้อ่ำน 
อบีุค๊น่ำจะเป็นกลุม่ท่ีมีระดบักำรศกึษำค่อนข้ำงสงู	มกี�ำลงัซือ้	 
คุ้นเคยกับกำรใช้เทคโนโลยี	 นิยมควำมทันสมัยทันโลก	
สนใจหำควำมรู้ใหม่ๆ	และตัดสินใจใช้จ่ำยไม่ยำกเพื่อให้ 
ได้มำซึง่ควำมรูท่ี้สนใจ
	 รวิวร	 มะหะสิทธิ์	 ผู ้บริหำร	MEB	 ให้สัมภำษณ์
หนังสือพิมพ์ประชำชำติธุรกิจว่ำ	 ตลำดอีบุ๊คของไทย 
มมูีลค่ำประมำณ	600-700	ล้ำนบำท	คดิเป็นส่วนแบ่งตลำด
ประมำณร้อยละ	5	ของตลำดหนงัสอื	จงึมโีอกำสเตบิโตได้
อีกมำก	เทียบกับสหรัฐอเมริกำอีบุ๊คมีส่วนแบ่งประมำณ
ร้อยละ	20	ไทยอำจจะใช้เวลำอีก	3-5	ปี	เฉพำะร้ำนหนงัสอื
ออนไลน์	MEB	มีอบีุค๊ในระบบประมำณ	70,000	เล่ม9

	 ห้องสมุดนอกมหำวิทยำลัยก็มีอีบุ๊คไว้ให้เลือกอ่ำนอยู่
ในระดบัหลกัหมืน่รำยกำร	อำท	ิห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์
ของทเีคพำร์ค	ซึง่เปิดให้บรกิำรปี	2558	มอีบุ๊ีค	22,409	
รำยกำร	เป็นหนงัสอืภำษำไทย	12,844	รำยกำร	ภำษำ
ต่ำงประเทศ	9,565	รำยกำร10	 ห้องสมุดอเิลก็ทรอนกิส์
ของหอสมุดแห่งชำติ	 เปิดให้บริกำรปี	 2561	 มีอีบุ๊ค
ประมำณ	18,000	รำยกำร	ประกอบด้วยทรัพยำกร
อเิล็กทรอนิกส์	14	ฐำน	เป็นทรพัยำกรสำรสนเทศมำกกว่ำ	
10,000	รำยกำร	วำรสำรและหนังสือพิมพ์รวมแล้วกว่ำ	
7,400	ชื่อเรื่อง	และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกประมำณ	

700	ชื่อเรื่อง11	ถือว่ำยังมีปริมำณไม่มำกนักเมื่อเทียบกับ 
หนงัสอืกระดำษหรอือบีุค๊ภำษำต่ำงประเทศทีจ่�ำหน่ำยทัว่ไป
	 ในระยะแรกๆ	กำรจดัท�ำอบีุค๊ภำษำไทยพบกบัอปุสรรค 
อย่ำงมำก	 เนื่องจำกกำรดัดแปลงหนังสือที่เคยตีพิมพ์
แล้วให้เป็นอีบุ ๊ค	ติดขัดเกี่ยวกับประเด็นลิขสิทธิ์และ
ทรพัย์สนิทำงปัญญำของผูเ้ขยีน	ผูอ้อกแบบภำพศลิป์	และ 
ส�ำนักพิมพ์	 ซึ่งมีควำมซับซ้อนคลุมเครือ	 แต่ละเล่ม 
มเีงือ่นไขทีแ่ตกต่ำงกนั	นบัเป็นปัจจยัส�ำคญัทีล่ดทอนแรง
จงูในกำรผลติอบีุค๊ภำษำไทย	แต่ภำยหลงัเมือ่มกีำรจดัสรร
ผลประโยชน์ในกำรจ�ำหน่ำยหนังสือท่ีชัดเจนมำกขึ้น	 
กำรตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่เพื่อวำงจ�ำหน่ำยจึงมักมี 
กำรผลิตเป็นอีบุ๊คควบคู่กันไปด้วย	แต่ถึงกระนั้นรำยได้
จำกกำรขำยอีบุ๊คภำษำไทยยังมีสัดส่วนน้อยมำก	เพรำะ
คนยังคงนิยมอ่ำนหนังสือกระดำษ
	 ผลสืบเนื่องจำกปริมำณอีบุ ๊คภำษำไทยท่ีมีจ�ำนวน 
ไม่มำกเท่ำที่ควรในช่วงแรก	ท�ำให้ควำมหลำกหลำยของ
เนื้อหำกลำยเป็นปัญหำท่ีตำมมำ	ถึงแม้ว่ำในช่วง	 10	ปี	
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กำรใช้งำนของผู้มคีวำมบกพร่องทำงสำยตำ	ส่วนกำรผลติ 
ในเชิงพำณิชย ์มีต ้นทุนในกำรอัดเสียงโดยนักอ ่ำน 
ท่ีมีทักษะ	จึงท�ำให้รำคำจ�ำหน่ำยออดิโอบุ๊คสูงกว่ำอีบุ๊ค
และหนังสือกระดำษ	ยิ่งท�ำให้กำรตัดสินใจซื้อออดิโอบุ๊ค
เป็นไปได้ยำก
	 ณัฐวุฒิ	 พึงเจริญพงศ์	ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ 
ผู้ก่อตั้งบริษัท	อุ๊คบี	จ�ำกัด	ให้ควำมเห็นถึงปัจจัยที่ท�ำให้
ตลำดออดิโอบุค๊ยังไม่เติบโตว่ำ	“ปัจจบุนัออดโิอบุ๊คยงัขำด
ควำมหลำกหลำย	เป็นเหมอืนปัญหำไก่กบัไข่	เมือ่ออดโิอบุค๊ 
มจี�ำนวนน้อยคนฟังกน้็อย	เมือ่คนฟังน้อยกำรผลติกน้็อย
ตำมไปด้วย	แต่ตลำดหนังสือในต่ำงประเทศใหญ่กว่ำ	 
เมื่อผลิตแล้วมีคนฟังเยอะก็คุ้มท่ีจะท�ำ	ตลำดก็จะพัฒนำ
ได้เร็วกว่ำ	
	 “บริบทของไทยไม่เหมอืนกบัสิง่ท่ีเกดิข้ึนในต่ำงประเทศ	 
เช่นในอเมริกำ	กำรอ่ำนอีบุ๊คหรือฟังออดิโอบุ๊คมีมำตั้งแต่
ยงัไม่มสีมำร์ทโฟน	กำรพฒันำเทคโนโลยสีอดคล้องไปกบั
สิ่งที่ผู้คนใช้งำนกันอยู่แล้ว	แต่พวกเรำเป็น	mobile	first	 
คอมพิวเตอร์เครื่องแรกคือสมำร์ทโฟน	พฤติกรรม 
กำรใช้งำนส่วนใหญ่คือเข้ำเฟซบุก๊	ยทูปู	หรอืโซเชยีลมเีดยี
อืน่ๆ	เพ่ือตดิตำมข่ำวสำรสัน้ๆ	แต่ไม่ได้คุน้เคยกบักำรใช้งำน 
สื่อที่ต้องจดจ่อยำวๆ	 เช่นกำรอ่ำนหนังสือท้ังเล่มหรือ 
ฟังทัง้เรือ่ง	ในขณะทีส่ือ่ประเภทพอดแคสต์น่ำจะเตบิโตได้
มำกกว่ำ	เพรำะใครๆ	ก็สำมำรถผลิตขึ้นเองได้	มีรูปแบบ 
เหมือนเป็นกำรชวนคุยเรื่องรำวจิปำถะแบบสนุกๆ	 ไป
พร้อมกบัสำระ	ซึง่เมือ่สือ่มปีรมิำณมำกผูฟั้งกม็ทีำงเลอืก
ที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น”14

	 อีบุ ๊คและออดิโอบุ๊คนั้นเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
ทีแ่ตกต่ำงกนัเพยีงแค่วธิกีำรอ่ำน	คอืเป็นหนงัสอืทีอ่่ำนเอง	 
(อีบุ๊ค)	กับหนังสือที่ฟังคนอื่นอ่ำนให้ฟัง	 (ออดิโอบุ๊ค)	 

ที่ผ่ำนมำจะมีนักเขียนรุ่นใหม่ๆ	ที่ผลิตผลงำนเป็นอีบุ๊ค
ให้เห็นอยู่บ้ำง	แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเขียนเป็นตอนๆ	
ให้ผู้ติดตำมอ่ำนทำงออนไลน์ก่อน	 เมื่องำนเขียนนั้นได้
รับควำมนิยมมำกขึ้นจึงค่อยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มกระดำษ
พร้อมกับฉบับอีบุ๊ค	 เน้ือหำของอีบุ๊คประเภทน้ีจึงตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของนักอ่ำนเพียงบำงกลุ่มเท่ำนั้น
	 ทุกวนัน้ี	เม่ือนักอ่ำนเริม่คุน้เคยและลองอ่ำนอบีุค๊มำกขึน้	 
แต่กลับมีคู่แข่งส�ำคัญคือแพลตฟอร์มสื่อที่สำมำรถดูหรือ
ฟังได้ด้วย	อำทิ	ยูทูปหรือพอดแคสต์	ซึ่งมีควำมดึงดูด
น่ำสนใจและเป็นช่องทำงในกำรแสวงหำข่ำวสำรควำมรู้ 
หรือควำมบันเทิงท่ีมีทั้งปริมำณและควำมหลำกหลำย
มำกกว่ำ	 อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นฟรีคอนเทนต์หรือไม่มี 
ค่ำใช้จ่ำย	รวมไปถงึโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซต์สือ่ออนไลน์
ที่มีเนื้อหำสั้น	กระชับ	หรือเป็นตอนๆ	สอดคล้องกับ
พฤติกรรมกำรอ่ำนผ่ำนหน้ำจอของคนในยุคปัจจุบัน
	 ตลำดอบุ๊ีคภำษำไทยจงึมมีลูค่ำไม่สงู	แม้จะมกีำรเตบิโต 
ต่อเนื่องทุกปี	แต่ก็ไม่หวือหวำ	ฟำกฝั่งผู้ผลิตเนื้อหำก ็
ยงัไม่ลงทนุกบัตลำดนีม้ำกนกัตรำบใดทีย่งัไม่เหน็แนวโน้ม
ควำมต้องกำรจำกผู้อ่ำน	แม้จะเป็นตลำดที่มีศักยภำพ
และเทคโนโลยีพื้นฐำนมีควำมพร้อมอย่ำงมำกแล้วก็ตำม
	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-book)	 อีกประเภทที ่
น่ำสนใจคือ	หนังสือเสียงหรือออดิโอบุ๊ค	(Audio	Book)	
มีสัดส่วนกำรตลำดเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็วเม่ือประชำกร
โลกใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ	(smart	device)	 เพิ่มมำกขึ้น	 
ในสหรัฐอเมริกำประชำกรร้อยละ	26	นิยมฟังออดิโอบุ๊ค	
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกลุม่คนรุน่ใหม่ซึง่อำยตุ�ำ่กว่ำ	35	ปี12  
ร้ำนออดิโอบุ ๊คที่ใหญ่ที่สุดคือ	 Audible	 มีออดิโอบุ ๊ค
จ�ำหน่ำยมำกกว่ำ	4.2	แสนรำยกำร13 
	 ส�ำหรบัประเทศไทย	ออดิโอบุค๊ยงัไม่เป็นท่ีนยิมมำกนกั	 
ส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตแบบไม่แสวงหำก�ำไรเพื่อรองรับ 
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ในต่ำงประเทศได้รับควำมนิยมสูงไม่ต่ำงจำกหนังสือ
กระดำษ	 เป ็นรูปแบบกำรอ ่ำนที่ ไม ่ได ้แปลกแยก 
ไปจำกกำรอ่ำนหนังสือทั่วไป	 และมักจะมีข่ำวครำว 
ควำมเคลื่อนไหวที่มีสีสันน่ำสนใจเกิดขึ้นเป็นระยะ	 
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศทั้งที่เป็น
ควำมรู ้และควำมเพลิดเพลินได้เช่นเดียวกับกำรอ่ำน
หนังสือเล่ม

จํานวนออดิโอบุ�คในร�านค�าออนไลน� และห�องสมุดออนไลน�

ผู� ให�บริการ จํานวนออดิโอบุ�ค
(รายการ)

อุ�คบี 1,186

โครงการออดิโอบุ�คเดซี มูลนิธิคนตาบอดไทย 9,082

ส�วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ สํานักงาน กศน. 282

TK Public Online Library 727
ภาษาไทย 338 รายการ 

ภาษาอังกฤษ 389 รายการ

นายอินทร� ไม�มีจําหน�าย

รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู

MEB ไม�มีจําหน�าย

จำานวนออดิโอบุ๊คในร้านค้าออนไลน์ และห้องสมุดออนไลน์

	 แต่ส�ำหรบัประเทศไทย	ในรอบ	10	ปีมำนีย้อดขำยอบีุค๊
อำจจะเพิ่มขึ้นอย่ำงน่ำจับตำมอง	แต่ก็ไม่สำมำรถชดเชย
ยอดขำยท่ีลดลงของหนังสือกระดำษได้	ส่วนออดิโอบุ๊ค 
นั้นแทบจะไม่ปรำกฏข่ำวหรือข้อมูล	ด้วยสำเหตุและ 
ข้อจ�ำกัดท้ังหลำยดังท่ีกล่ำวมำจึงเป็นเรื่องยำกท่ีหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงปรำกฏกำรณ์หรือมีบทบำทต่อ
วงกำรหนงัสอืและกำรอ่ำนของไทย	หรอืมเิช่นนัน้คงต้องรอ 
จนกว่ำจะเกิดเทคโนโลยีพลิกผันเข้ำมำเปลี่ยนโฉม
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แพลตฟอรมหองสมุด
ยคุใหมสาํหรับโรงเรยีน
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ท่ีตองการจะ
พัฒนาหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสเปน
ของตัวเอง

ยอดจําหนาย
อีบุคในสหรัฐ
อเมริกาและอังกฤษ
แซงหนาหนังสือ
กระดาษเปนครั้งแรก
ในประวัติศาสตร

เกิดบริษัท
Fiction Works
ซึ่งผลิตอีบุค
โดยเฉพาะ

Dick Brass นักลงทุน
ดานเทคโนโลยีชาวอเมรกินั
ทํานายวาเมื่อถึงป 2016
หนังสือกวา 90%
ในทองตลาดจะถูกแทนที่
ดวยอีบุค

iBook เปนสํานักพิมพ
แหงแรกที่ตีพิมพหนังสือ
ไปพรอมกับผลิตอีบุค

Microsoft เปดตัว
ซอฟตแวรสําหรับ
อานอีบุค และจับมือ
กับ Amazon
ในการขายอีบุค

สํานักพิมพกระแสหลัก
เชน Random House,
HarperCollins และ
Penguin เตรียมพรอม
เปดตัวอีบุค

Amazon เปดตัว
เครื่องอานอีบุค
Kindle ออกวาง
จําหนายครั้งแรก
ในอเมริกา

กูเกิลรวมมือกับ
หองสมุดที่มีชื่อเสียง
เพื่อสแกนหนังสือ
ในโครงการ
“Google Book Search”

Barnes&Noble
เปดตัวเครื่อง
อานอีบุค
Nookโซนี่เปดตัวเครื่องอาน

อีบุค Librie ซึ่งสามารถ
ลงิกไปยงัเวบ็ไซตตางๆ ได

กําเนิด Scribd
เว็บไซตที่ทุกคน
สามารถฝากและ
แชรเอกสารใหผูอื่นอาน
โดยไมมีคาใชจายไดรับ
ฉายาวา "YouTubeแหง
ไฟลเอกสาร"

Amazon
เปดตัวเครื่อง
อานอีบุค
Kindle 2
นับเปนการ
ตีตลาดหนังสือ
กระดาษอยาง
จริงจังเปนครั้งแรก

Scribd จับมือกับ
Simon&Schuster
เพื่อเริ่มขายอีบุค

เกิดบริษัท
อุคบ ี(Ookbee)
ผูใหบริการอีบุค
รายแรกใน
ประเทศไทย

Apple เริ่ม
วางจําหนาย
iPad มาพรอม
กับแอพพลิเคชั่น
iBook ซึ่งมีไว
สําหรับอานอีบุค

ยอดจําหนาย
อีบุคทะยานสูง
ใกลแตะ 1 พันลาน
เหรียญสหรัฐ
(966 ลานเหรียญสหรัฐ)
และคาดการณวาใน
ป 2558 จะเพิ่มสูงขึ้น
เปน 3 เทา

MEB
สตารทอัพไทย
ที่พัฒนาแพลตฟอรม
จําหนายอีบุค
ถือกําเนิดขึ้น

ขอมูลตางประเทศ จาก https://mastermindmaps.wordpress.com/2013/05/20/a-short-history-of-e-books/

รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู

ลําดับเหตุการณ�สําคัญเกี่ยวกับอีบุ�ค
ในไทยและต�างประเทศ

เริ่มโครงการ
กูเทนเบิรก
(Gutenberg Project)
ซึ่งมีเปาหมายในการ
สรางหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส
สาธารณะที่มีหนังสือ
กวา 10,000 เลม

2514 2536 2537 2541 2542 2543 2544 2547 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561

ทีเคพารค
จัดทํา TK App
รวบรวมหนังสือดี
นํามาดัดแปลงเปน
อีบุคและสื่อสงเสริม
การอานมากกวา
รอยรายการ
สามารถเปดอานได
ทั้งแบบออนไลน
หรือดาวนโหลด
อานแบบออฟไลน
ผานแอพพลิเคชั่น
และเว็บเบราเซอร

BiblioTech
หองสมุดไรหนังสือ
แหงแรกของโลก
เกิดขึ้นที่มลรัฐเท็กซัส
สหรัฐอเมริกา

MEB ขายหุนให
กับเครือบริษัท COL
ซึ่งเปนหุนสวนกับ
รานหนังสือ B2S
ทําใหกลายเปน
ผูใหบริการออนไลน
ที่มีอีบุคจําหนาย
มากที่สุดในไทย

หนังสือเสียง
(Audio Book)
วางจําหนายเปน
ครั้งแรกในไทย
ผานทางแอพพลิเคชั่น
AIS Bookstore

รานหนังสือ
นายอินทรเปดตัว
NaiinPann
รานจําหนาย
หนังสือออนไลน
ซึ่งจัดจําหนาย
อีบุคจากกวา
100 สํานักพิมพ

ทีเคพารคเปดตัว
TK Public Online
Library ซึ่งเปน
หองสมุดประชาชน
ออนไลนแหงแรก
ของไทย

มีสัญญาณ
การเติบโตที่
ชะลอตัวลง
ของยอดจําหนาย
อีบุคใน
หลายประเทศ

60



Bibliobytes
เปนบริษัทแรกที่
จัดจําหนายอีบุค
ทางอินเทอรเน็ต

Rocket
นวัตกรรม
เครื่องอานอีบุค
ถือกําเนิดขึ้น
เปนครั้งแรก

หอสมดุแหงชาติ
เปดบริการ
NLT Smart Library
หองสมดุไรหนงัสอื

Ookbee จับมือกับ 
Ozcademe เปดตัว
Secret Owl
แพลตฟอรมหองสมุด
ยคุใหมสาํหรับโรงเรยีน
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ท่ีตองการจะ
พัฒนาหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสเปน
ของตัวเอง

ยอดจําหนาย
อีบุคในสหรัฐ
อเมริกาและอังกฤษ
แซงหนาหนังสือ
กระดาษเปนครั้งแรก
ในประวัติศาสตร

เกิดบริษัท
Fiction Works
ซึ่งผลิตอีบุค
โดยเฉพาะ

Dick Brass นักลงทุน
ดานเทคโนโลยีชาวอเมรกินั
ทํานายวาเมื่อถึงป 2016
หนังสือกวา 90%
ในทองตลาดจะถูกแทนที่
ดวยอีบุค

iBook เปนสํานักพิมพ
แหงแรกที่ตีพิมพหนังสือ
ไปพรอมกับผลิตอีบุค

Microsoft เปดตัว
ซอฟตแวรสําหรับ
อานอีบุค และจับมือ
กับ Amazon
ในการขายอีบุค

สํานักพิมพกระแสหลัก
เชน Random House,
HarperCollins และ
Penguin เตรียมพรอม
เปดตัวอีบุค

Amazon เปดตัว
เครื่องอานอีบุค
Kindle ออกวาง
จําหนายครั้งแรก
ในอเมริกา

กูเกิลรวมมือกับ
หองสมุดที่มีชื่อเสียง
เพื่อสแกนหนังสือ
ในโครงการ
“Google Book Search”

Barnes&Noble
เปดตัวเครื่อง
อานอีบุค
Nookโซนี่เปดตัวเครื่องอาน

อีบุค Librie ซึ่งสามารถ
ลิงกไปยงัเวบ็ไซตตางๆ ได

กําเนิด Scribd
เว็บไซตที่ทุกคน
สามารถฝากและ
แชรเอกสารใหผูอื่นอาน
โดยไมมีคาใชจายไดรับ
ฉายาวา "YouTubeแหง
ไฟลเอกสาร"

Amazon
เปดตัวเครื่อง
อานอีบุค
Kindle 2
นับเปนการ
ตีตลาดหนังสือ
กระดาษอยาง
จริงจังเปนครั้งแรก

Scribd จับมือกับ
Simon&Schuster
เพื่อเริ่มขายอีบุค

เกิดบริษัท
อุคบ ี(Ookbee)
ผูใหบริการอีบุค
รายแรกใน
ประเทศไทย

Apple เริ่ม
วางจําหนาย
iPad มาพรอม
กับแอพพลิเคชั่น
iBook ซึ่งมีไว
สําหรับอานอีบุค

ยอดจําหนาย
อีบุคทะยานสูง
ใกลแตะ 1 พันลาน
เหรียญสหรัฐ
(966 ลานเหรียญสหรัฐ)
และคาดการณวาใน
ป 2558 จะเพิ่มสูงขึ้น
เปน 3 เทา

MEB
สตารทอัพไทย
ที่พัฒนาแพลตฟอรม
จําหนายอีบุค
ถือกําเนิดขึ้น

ขอมูลตางประเทศ จาก https://mastermindmaps.wordpress.com/2013/05/20/a-short-history-of-e-books/

รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู

ลําดับเหตุการณ�สําคัญเกี่ยวกับอีบุ�ค
ในไทยและต�างประเทศ

เริ่มโครงการ
กูเทนเบิรก
(Gutenberg Project)
ซึ่งมีเปาหมายในการ
สรางหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส
สาธารณะที่มีหนังสือ
กวา 10,000 เลม

2514 2536 2537 2541 2542 2543 2544 2547 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561

ทีเคพารค
จัดทํา TK App
รวบรวมหนังสือดี
นํามาดัดแปลงเปน
อีบุคและสื่อสงเสริม
การอานมากกวา
รอยรายการ
สามารถเปดอานได
ทั้งแบบออนไลน
หรือดาวนโหลด
อานแบบออฟไลน
ผานแอพพลิเคชั่น
และเว็บเบราเซอร

BiblioTech
หองสมุดไรหนังสือ
แหงแรกของโลก
เกิดขึ้นที่มลรัฐเท็กซัส
สหรัฐอเมริกา

MEB ขายหุนให
กับเครือบริษัท COL
ซึ่งเปนหุนสวนกับ
รานหนังสือ B2S
ทําใหกลายเปน
ผูใหบริการออนไลน
ที่มีอีบุคจําหนาย
มากที่สุดในไทย

หนังสือเสียง
(Audio Book)
วางจําหนายเปน
ครั้งแรกในไทย
ผานทางแอพพลิเคชั่น
AIS Bookstore

รานหนังสือ
นายอินทรเปดตัว
NaiinPann
รานจําหนาย
หนังสือออนไลน
ซึ่งจัดจําหนาย
อีบุคจากกวา
100 สํานักพิมพ

ทีเคพารคเปดตัว
TK Public Online
Library ซึ่งเปน
หองสมุดประชาชน
ออนไลนแหงแรก
ของไทย

มีสัญญาณ
การเติบโตที่
ชะลอตัวลง
ของยอดจําหนาย
อีบุคใน
หลายประเทศ
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วิกฤตและทางรอด 
ของร้านหนังสือ

www.zipeventapp.com
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ก็มีแรงจูงใจเรื่องของควำมสะดวกรวดเร็ว
ในกำรค ้นหำหนังสือที่ต ้องกำรและ 
บริกำรจัดส่ง
	 ร้ำนหนังสือจึงก้ำวสู ่สถำนกำรณ์ท่ี 
ยำกล�ำบำก	เนือ่งจำกต้องแบกรบัต้นทนุที่
สูงขึ้น	 ท้ังค่ำเช่ำสถำนท่ี	ค่ำจ้ำงพนักงำน	
และค่ำบริหำรจัดกำรร้ำน	 ในช่วง	5	ป ี
ท่ีผ่ำนมำร้ำนหนังสือนับร้อยแห่งทยอย 
ปิดตัว	 ร้ำนที่เหลืออยู ่พยำยำมปรับตัว 
โดยมองถึงควำมเป ็นไปได ้ใหม ่ๆ	 ที่
สอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ของผูค้นในปัจจบุนั

	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2557-2560	ตลำดหนงัสือ 
ของไทยมีมูลค่ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องและ
หดตัวลงเกือบร้อยละ	20	ส่งผลต่อวงจร
ธุรกิจหนงัสอือย่ำงถ้วนหน้ำ	ทัง้ส�ำนกัพมิพ์	 
สำยส่ง	และร้ำนหนงัสอื	ถงึแม้ว่ำร้ำนหนงัสอื 
จะยังเป็นช่องทำงหลักในกำรกระจำย
หนังสือถึงมือผู ้อ ่ำน	 แต่ผู ้บริโภคก็มี 
ทำงเลือกมำกข้ึนในกำรหำซื้อหนังสือ	 
โดยเฉพำะจำกเทศกำลหนังสือซึ่งทุก
ส�ำนักพิมพ ์ต ่ำงพร ้อมใจกันลดรำคำ	 
ส่วนกำรส่ังซ้ือหนังสือผ่ำนร้ำนออนไลน์ 

มูลค�าตลาดหนังสือ

2557

29,300

2558

27,900

2559

27,100

2560

23,900

ขอมูลจาก สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือ

แหงประเทศไทย

เปรียบเทียบสัดส�วน
ช�องทางการซื้อหนังสือ

ป�

หน�วย : ล�านบาท

47

35

15

3

ผลสํารวจจาก สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือ

แหงประเทศไทย

ร�านหนังสือ

เทศกาลหนังสือ

ออนไลน� (หนังสือเล�ม)

ออนไลน� (อีบุ�ค)

หน�วย : ร�อยละ
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	 ในภำวะเปรำะบำงของธุรกิจหนังสือ	 ร้ำนประเภท 
เชนสโตร์น่ำจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยสำยป่ำนที่ยำวกว่ำ 
ร้ำนหนังสืออิสระ	 แต่อันที่จริงแล้วเชนสโตร์ก็ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมเปล่ียนแปลงไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกัน	 
เครือข่ำยร้ำนหนังสือรำยใหญ่อย่ำงเช่นซีเอ็ด	(SE-ED)	
ซึ่งเคยมียอดขำยสูงถึง	5,700	ล้ำนบำทต่อปี	ปัจจุบัน
กลับมีตัวเลขขำดทุน	 สำขำหลำยแห่งต ้องยุบเลิก 
ปิดกิจกำร	บำงสำขำจ�ำเป็นต้องลดขนำดพื้นที่ร้ำนลง	 
เช่นเดียวกับร้ำนนำยอินทร์ซึ่งมีกำรปรับลดจ�ำนวน 
สำขำลงเช่นกัน

	 ส่วนเครือข่ำยร้ำนหนังสือที่ด�ำเนินงำนโดยหน่วยงำน
ภำครัฐ	คือร้ำนศึกษำภัณฑ์พำณิชย์	ซึ่งก่อตั้งมำยำวนำน 
กว่ำ	60	ปี	กป็ระสบภำวะยำกล�ำบำกไม่ต่ำงกบัเชนสโตร์
เอกชน	ล่ำสุดเปิดเผยตัวเลขผลประกอบกำรของร้ำน
ศึกษำภัณฑ์พำณิชย์ทั้ง	10	สำขำ	เมื่อปี	2561	ว่ำมีรำย
ได้	391.79	ล้ำนบำท	ขำดทุน	14.44	ล้ำนบำท15	โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยหลกัคอืค่ำเช่ำอำคำรสถำนทีแ่ละค่ำจ้ำงพนักงำน	
จึงเตรียมจะปิดสำขำที่ไม่ท�ำก�ำไร

	 กระนั้นก็ดี	 ยังมีร้ำนหนังสือประเภทเชนสโตร์ท่ี
สำมำรถด�ำเนินธุรกิจเติบโตสวนกระแส	ดังเช่น	บีทูเอส	
เอเซยีบุ๊คส	และคโินะคนูยิะ	ซึง่กลยทุธ์ของร้ำนหนงัสอืทัง้	
3	แห่งอำจเป็นแนวทำงทีช่ีใ้ห้เหน็ทำงรอดของร้ำนหนงัสอื
ในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน	ตัวอย่ำงเช่น

•	 เปลี่ยนภำพลักษณ์ร ้ำนขำยหนังสือให้เป ็นพ้ืนท่ี
สร้ำงสรรค์	หรอืพืน้ทีท่ำงควำมคดิและสร้ำงแรงบนัดำลใจ	 
โดยจัดกำรพื้นที่ให้มีควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับ

ทางเลือก ทางรอด ร้านหนังสือเชนสโตร์

พฤติกรรมลูกค้ำและสำมำรถใช้สอยได้สำรพัดประโยชน์	
เช่น	นั่งอ่ำนหนังสือ	นั่งท�ำงำน	 ใช้อินเทอร์เน็ต	 ชม
นิทรรศกำร	เล่นและเรียนรู้

•	 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรอ่ำนท่ีท�ำให้เกิดบรรยำกำศ 
ที่มีชีวิตชีวำและก่อให้เกิดประสบกำรณ์ใหม่ๆแก่นักอ่ำน	
เช่น	จัดงำนเปิดตัวหนังสือ	พบปะนักเขียน	จัดกิจกรรม
ศิลปะ	และเวิร์คช็อปต่ำงๆ

•	 น�ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรขำยและกำรตลำดให้ 
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	 เช่น	ระบบกำรค้นหำและสั่งซื้อ
หนงัสอืออนไลน์	บริกำรจดัซือ้หนงัสอืจำกท่ัวโลก	เพ่ิมไลน์ 
สินค้ำอีบุ๊ค	สื่อสำรกับลูกค้ำผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย

•	 จ�ำหน่ำยสินค้ำ	nonbook	ที่สร้ำงแรงบันดำลใจและ 
บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่ำง	 และช่วยเสริมคุณค่ำ 
ของสินค้ำหลักคือหนังสือ	 เช่น	 เหล็กฉำกกั้นหนังสือ 
เน้นดีไซน์และควำมคิดสร้ำงสรรค์	 เครื่องเขียนส�ำหรับ 
คนท�ำงำนด้ำนกำรออกแบบและงำนศลิปะ	ซดีเีพลงบรรเลง
ซึ่งช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียดจำกกำรอ่ำนหนังสือ	 
ซดีภีำพยนตร์หำยำกทีส่ร้ำงจำกวรรณกรรมคลำสสกิ
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จํานวนร�านและสาขาของร�านหนังสือประเภทเชนสโตร� (chain store)

ป�

2555

2560

รายได�และกำไรของร�านหนังสือประเภทเชนสโตร� (chain store)
หน�วย : ล�านบาท

ขอมูลจาก บทความเรื่อง SE-ED ขาดทุน แต B2S กําไรในเฟซบุกวิตามินหุน (Stock Vitamins)27 และบทความเรื่องรานขายหนังสือที่ยังเติบโตในเว็บไซตลงทุนแมน28

รายได� กําไร / ขาดทุน

2560 3,770 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.-26

2556 5,359 3,670 N.A. N.A.N.A. N.A. 72 179

2557 4,967 3,837 925 627 81 16201 31

2558 4,544 3,991 872 676 71 15223 43

2559 4,289 4,166 877 730 12 36250 24

ป�

438
ร�าน16

200
ร�าน17

88
ร�าน18

10
สาขา

70
สาขา19

3
สาขา20

350
ร�าน21

156
ร�าน22

108
ร�าน23

10
สาขา24

45
สาขา25

3
สาขา26

16 บทคัดยองานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการรับรบุคลิกภาพ 

ตราสินคารานหนังสือระหวาง “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร” และ “นายอินทร”
17 บทความเรื่อง คืนหนังสือใหรานหนังสือ : ทางเลือกและทางรอด 

ของธุรกิจรานหนังสือไทย
18 บทความเรื่อง บีทูเอส ฝนหวานแบบแอมะซอน
19 บทความเรื่อง เอเซียบุคส เปดสาขาใหญสุด@เซ็นทรัลเวิลด
20 https://th.wikipedia.org/wiki/ คิโนะคูนิยะ

21 สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
22 สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
23 สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย
24 https://www.suksapanpanit.com
25 https://www.asiabooks.com/asia_books_branches/
26 https://th.wikipedia.org/wiki/คิโนะคูนิยะ

27 https://www.facebook.com/stock.vita-

mins/posts/-se-ed-ขาดทุน-แต-b2s-กําไร-ใคร

-ๆ-ก็รูวาธุรกิจหนังสือกําลังตกตํ่าจากการเขา

มาของโ/1970406353224753/
28 http://longtunman.com/4292
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จำานวนร้านค้าสาขาของร้านหนังสือประเภทเชนสโตร์ (chain store)

รายได้และกำาไรของร้านหนังสือประเภทเชนสโตร์ (chain store)
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https://www.archdaily.com/779931/storyline-cafe-junsekino-architect-and-design/
568ca072e58ece2d3c0005d1-storyline-cafe-junsekino-architect-and-design-photo
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ความหวังของร้านหนังสืออิสระ

	 ทศวรรษที่ผ่ำนมำมีร้ำนหนังสืออิสระเก่ำแก่ที่ต้องปิด
ตัวลงหลำยแห่ง	 เช่น	ปร๊ินซ์บุ๊คสโตร์	ร้ำนหนังสือช่ือดัง
ของจังหวัดขอนแก่นซ่ึงจ�ำหน่ำยมำนำนกว่ำ	30	ปี	ร้ำน
หนังสือนำครบวรรัตน์	ซึ่งอยู่คู่ชำวนครศรีธรรมรำชมำ
เกือบ	30	ปี	 รวมท้ังร้ำนหนังสืออิสระที่เปิดได้ไม่นำน 
กต้็องยตุกิิจกำร	เช่น	ร้ำนเอกำลเิต้	จ.ล�ำปำง	ร้ำนหนงัสอื
เชียงดำว	จ.เชียงใหม่	 เน่ืองจำกร้ำนหนังสือเป็นธุรกิจที ่
มกี�ำไรต�ำ่	หำกยอดขำยน้อยเกนิไปหรือไม่เป็นไปตำมเป้ำ
ย่อมกระทบต่อควำมอยู่รอดทันที
	 เมื่อธุรกิจหนังสือได้รับผลกระทบจำกกำรพลิกผัน 
ทำงเทคโนโลยี	 (Technology	 Disruption)	 และ 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรอ ่ำนของผู ้บริโภค	 
ร้ำนหนงัสือเองกพ็ลอยได้รบัผลกระทบไปด้วย	กำรทีไ่ม่มี
สำขำเหมือนกับร้ำนประเภทเชนสโตร์	ท�ำให้ร้ำนหนังสือ
อิสระพยำยำมหำทำงออกด้วยกำรจับมือกันเพื่อช่วย 
ส่งเสรมิกำรขำยซ่ึงกนัและกัน	ดงัเช่นกำรจดังำน	“สปัดำห์
ร้ำนหนังสืออิสระแห่งชำติคร้ังที่	 1”	 เม่ือปี	2556	และ 
ยังคงจัดต่อเนื่องมำจนปัจจุบัน	(แต่ตัดค�ำว่ำ	 ‘แห่งชำติ’	
ออกไป)	นอกจำกจะประชำสัมพันธ์ให้ร้ำนหนังสืออิสระ
ประจ�ำท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกว้ำงขวำงขึ้นแล้ว	ยังช่วยกัน
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรจ�ำหน่ำยหนังสือ
หมุนเวียนไปตำมร้ำนต่ำงๆ	อีกด้วย
	 Harvard	Business	School	เคยศกึษำวจิยัปรำกฏกำรณ์ 
ที่ร้ำนหนังสือในสหรัฐอเมริกำกลับเพ่ิมจ�ำนวนขึ้นในช่วง 
ปี	2552-2558	ทั้งๆ	ที่ร้ำนหนังสืออิสระเคยล้มหำย
ตำยจำกไปจนมีจ�ำนวนลดลงถึงร้อยละ	4229	อันเนื่องมำ

จำกยุครุ่งเรืองของร้ำนหนังสือออนไลน์อย่ำงแอมะซอน	 
(Amazon)	 โดยค้นพบทำงรอดของร้ำนหนังสืออิสระ
ที่สรุปรวบยอดเป็นหลัก	 ‘3C’	 ได้แก่	Community	คือ 
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงร้ำนหนังสืออิสระและ
คณุค่ำแบบท้องถิน่นยิม	(Localism)	Curation	คอืกำรเลอืก 
หนังสือที่ไม่เน้นหนังสือขำยดี	แต่เลือกอย่ำงมีเอกลักษณ์
เฉพำะตัว	และช่วยให้ผู้อ่ำนได้พบหนังสือใหม่ๆ	และ	
Convening	คือกำรสวมบทบำทเป็นพ้ืนท่ีทำงปัญญำ	
ส�ำหรับลูกค้ำที่มีควำมคิดหรือมีควำมสนใจตรงกันมำ 
ร่วมจัดกิจกรรมต่ำงๆ
	 ส�ำหรับประเทศไทย	กำรประยุกต์หลัก	 3C	และ 
กำรสร้ำงสรรค์เอกลกัษณ์หรอืจดุเด่นของร้ำนหนงัสอือิสระ 
แต่ละแห่ง	จะช่วยให้ร้ำนหนังสืออิสระฟันฝ่ำสถำนกำรณ์
ควำมเปล่ียนแปลงท่ีหนักหน่วงรอบนี้ไปได้หรือไม	่ 
เป็นเรื่องที่น่ำติดตำมอย่ำงยิ่ง

หน�วย : ร�าน

จำนวนร�านหนังสืออิสระ

2547*

450 250 169

25

3314

13

18

9

57

2560**

* ขอมูลจาก บทความเรื่องสัปดาหรานหนังสืออิสระแหงชาติ 

ครั้งที่1 : พลังขับเคลื่อนของกลุม stand alone

** ขอมูลจาก สมาคมผูจัดพิมพ และผูจําหนายหนังสือ

แหงประเทศไทย

2556*



68

พื้นที่การอ่านเกิดใหม่

https://andyafk.com/2018/07/12/too-fast-to-sleep/
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	 แนวคดิ	‘พืน้ทีท่ีส่ำม’	หรอื	Third	Place	
เกิดข้ึนในเมืองที่มีอัตรำควำมหนำแน่น 
ของประชำกรต่อพื้นที่ค่อนข้ำงสูง	ท�ำให้
คนรุ่นใหม่มีควำมต้องกำรพ้ืนท่ีซึ่งไม่ใช่
บ้ำน	ทีท่�ำงำนหรือโรงเรยีน	ส�ำหรบัท�ำงำน	
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์	และพบปะพูดคุย
หำไอเดียกันในบรรยำกำศที่ผ่อนคลำย	 
เป ็นหนึ่งปรำกฏกำรณ์เด ่นทำงสังคม 
ของไทยในทศวรรษท่ีผ่ำนมำ	โดยเฉพำะ
เมอืงใหญ่อย่ำงเช่นกรงุเทพฯ	และหวัเมอืง 
ต่ำงจังหวัด	 แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อกำร 
เปลีย่นแปลงกำรออกแบบพืน้ท่ีท่ีมลัีกษณะ 
เป็นชมุชน	ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนกำแฟ	ร้ำนหนงัสอื	 
ห้องสมุด	และพิพิธภัณฑ์
	 แนวคิด	 ‘พื้นที่ที่สำม’	 มีส่วนท�ำให ้
ห้องสมดุปรบัพืน้ทีก่ำรอ่ำนให้มบีรรยำกำศ 
ทีเ่ป็นกันเองมำกข้ึน	มสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวก	 
เช่น	ปลั๊กไฟ	และ	WiFi	ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรบั
ท�ำงำนหรอืค้นคว้ำด้วยคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊
หรืออุปกรณ์ไร้สำย	เช่นเดียวกันกับพื้นที่ 
กำรอ่ำนทีไ่ม่ใช่ห้องสมดุ	ซึง่ปรำกฏเพิม่ขึน้
อย่ำงชัดเจน	ในด้ำนหนึ่งกำรขยำยตัวของ
พืน้ทีล่กัษณะดงักล่ำวเหมอืนกบัเป็นคูแ่ข่ง
ของห้องสมุด	ซึ่ง	ณ	เวลำนี้ไม่ได้ผูกขำด
กำรให้บรกิำรพืน้ทีก่ำรอ่ำนอกีต่อไป	แต่ใน
อีกด้ำนหนึ่ง	Third	Place	ก็ท�ำให้เห็นถึง
ทิศทำงของกำรพัฒนำพื้นที่ทำงกำยภำพ 
ที่ตอบโจทย์กำรใช้งำนของคนในปัจจุบัน	

ซึ่งสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับแหล่ง
เรียนรู้สำธำรณะทุกประเภท
	 Third	Place	 ท่ีไม่ใช่ห้องสมุดมีหลำย
ลกัษณะ	เช่น	คำเฟ่หรือร้ำนจ�ำหน่ำยอำหำร 
และเครื่องดื่มซึ่งออกแบบกำยภำพร้ำน
ให้น่ำนั่งพบปะสังสรรค์และอ่ำนหนังสือ	 
co-working	space	ซึง่ให้บรกิำรเช่ำพืน้ที่
เป็นรำยวันหรือรำยชั่วโมงส�ำหรับท�ำงำน	
ประชมุ	หรอืท�ำกำรบ้ำน	ถกูออกแบบให้มท่ีี
นัง่ท้ังแบบเดีย่ว	แบบกลุม่	และห้องประชมุ
กลุ่มย่อย	บำงแห่งมีบริกำรเครื่องพิมพ	์ 
จอทัชสกรนี	หรอืกระดำนอจัฉรยิะ	(smart	
board)	ส�ำหรับประชุม	learning	common	 
เป็นพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ส�ำหรับกำรเรียน
รู ้และจัดกิจกรรมท่ีหลำกหลำย	สิ่งท่ีด ู
จะขำดเสียไม่ได้เลยส�ำหรับ	‘พ้ืนที่ท่ีสำม’	
คือกำแฟและอำหำรว่ำง	บำงแห่งเปิดให้
บริกำร	24	ชั่วโมง	เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ำ
ที่เป็นนักศึกษำซึ่งจ�ำเป็นต้องอ่ำนหนังสือ
ดึกๆ	คนรุ่นใหม่หรือคนท�ำงำนฟรีแลนซ์ 
ซึ่งท�ำงำนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้	และบำงแห่ง 
ให ้บริกำรแม ้กระท่ัง พ้ืนที่ ให ้งีบนอน	 
หลังจำกตรำกตร�ำอ่ำนหนังสือหรือท�ำงำน
ยำวนำนหลำยชั่วโมง
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รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู

My Cafe
The Library
กรุงเทพฯ
Cafe´

ThinkTank
(Third Place)
กรุงเทพฯ
Cafe´

หมั่นเหลา
อุบลราชธานี
Cafe´ & Gallery

คํานํา
(Kumnumm)*
นครปฐม
Book Store & Cafe´

Book I’m in
นครปฐม
Cafe´

JUMP Space
ขอนแกน
Co-working Space

บานบางเขน
กรุงเทพฯ
Museum & Cafe´

NapLab
กรุงเทพฯ
Co-working Space

Early Bird
Study Café
เชียงใหม
Co-working Space

Reading Café
เชียงราย
Cafe´

AIS Design
Centre
(AIS D.C.)
กรุงเทพฯ
Learning
Common

Learn Hub
กรุงเทพฯ
Co-working Space

GROWTH Cafe
กรุงเทพฯ
Co-working Space

R.E.A.D. Café
กรุงเทพฯ
Cafe´

Storyline Bangkok
กรุงเทพฯ
Cafe´

SPACE@SIAM
กรุงเทพฯ
Co-working Space

ไฟ-ฟา
(FAI-FAH)
กรุงเทพฯ
Learning
Common

Librarista
เชียงใหม
Cafe´

หองสมุดบานๆ
นานๆ
นาน
Guest house

Too fast
to sleep
กรุงเทพฯ
Cafe´

มาหาสมุด
เชียงใหม
Cafe´

JOINT Cafe
& Workspace
กรุงเทพฯ
Co-working
Space

C.A.M.P.
เชียงใหม
Learning
Common

2552 2553 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

Discovery Hubba
กรุงเทพฯ
Co-working Space

Round About Cafe
& Workspace
กรุงเทพฯ
Co-working Space

The Rabbit Hub
กรุงเทพฯ
Co-working Space

COLAB on Convent
กรุงเทพฯ
Co-working Space

MaSHARES
co-working Space
กรุงเทพฯ
Co-working Space

MUIC
Co-Working Space
นครปฐม
Co-working Space
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การปรับตัว 
ของห้องสมุด

https://www.ryoiireview.com/article/co-working-at-saim-chula/
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	 ในอดีตเม่ือต้องกำรค้นคว้ำหำควำมรู้	 
อ่ำนหนงัสอื	หรือศกึษำวจิยั	ทกุคนจะนกึถงึ 
ห้องสมดุเป็นอนัดบัแรกในฐำนะศนูย์กลำง
ของข้อมลูสำรสนเทศ	แต่ในยคุดจิทิลัผูค้น
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู ้ด้วยตนเองทุกที่ 
ทกุเวลำผ่ำนอนิเทอร์เนต็	ท�ำให้ควำมต้องกำร 
พึ่งพำสำรสนเทศจำกห้องสมุดน้อยลง	
	 มีผลกำรส�ำรวจพบว่ำ	คนอังกฤษเข้ำ
ห้องสมดุลดลงจำกร้อยละ	48.2	ใน	ปี	2548	 
เหลือร้อยละ	33.9	ในปี	2558	ส่วนใหญ่ 
ให้เหตผุลว่ำมเีวลำน้อยลง	และร้อยละ	17	 
ให้เหตผุลว่ำ	สำมำรถซือ้หรอืเข้ำถงึหนงัสอื 
ได้จำกทีอ่ืน่30	ในปีเดยีวกนัยงัมกีำรส�ำรวจ
พบว่ำชำวอเมริกันใช้ห้องสมุดร้อยละ	44	 
ลดลงจำก	ปี	2555	ซึง่มผีูใ้ช้บรกิำรห้องสมดุ 
ร้อยละ	5331 
	 ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน	 ในช่วง
สิบปีท่ีผ่ำนมำมีผู้ใช้บริกำรยืมคืนหนังสือ 
ที่ห้องสมุดลดลงประมำณ	1	เท่ำตัวเหลือ
ร้อยละ	8.3	และใช้ห้องสมดุเพือ่อ่ำนหนงัสอื 
เหลือเพียงร้อยละ	0.6	หรือลดลงเกือบ	 
8	 เท่ำ	คิดเป็นจ�ำนวนผู้ใช้ห้องสมุดเป็น
สถำนที่อ ่ำนประมำณ	 2.98	 แสนคน
เท่ำน้ัน	นอกจำกน้ันกำรอ่ำนหนังสือใน
ห้องสมุดดูเหมือนเป็นเร่ืองของเด็กและ
เยำวชนในวยัเรียน	แต่เมือ่พ้นจำกวยัเรยีน
ไปแล้วก็แทบจะไม่มีใครอ่ำนหนังสือใน
ห้องสมุดกันอีก

	 ข้อที่น่ำสังเกตก็คือ	ในรอบสิบปีนี้ห้อง
สมุดยังคงมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ	 
70	แห่งในทุกภูมิภำค	ทั้งที่เป็นกำรบูรณะ 
อำคำรเดิมและก่อต้ังห้องสมุดแห่งใหม่	 
กำรทีอ่ปุสงค์และอปุทำนด้ำนห้องสมดุก�ำลัง
สวนทำงกัน	น่ำจะเป็นเพรำะผู้เกี่ยวข้อง 
ในกำรพัฒนำห้องสมุดได้เริ่มตระหนักถึง
ควำมท้ำทำยของยุคดิจิทัล	 จึงพยำยำม
แสวงหำโมเดลใหม่ๆ	ด้วยกำรสร้ำงสรรค์
ห้องสมุดใหม่ให้แตกต่ำงไปจำกห้องสมุด
แบบดั้งเดิม	 (ท่ีคงจะเข้ำไปปรับเปลี่ยน 
ได้ยำก)	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้บริกำรยุคใหม่ให้มำกที่สุด



หน�วย : ร�อยละ

ประชากรที่อ�านหนังสือ 
จำแนกตามสถานที่อ�าน

หน�วย : ร�อยละ

ประชากรที่ใช�บริการห�องสมุด
และยืมหนังสือ จำแนกตามภูมิภาค

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

2551

2554

2556

2558

2561

N.A.

9.5

8.0

8.6

6.6

กรุงเทพฯป�

N.A.

10.5

9.2

8.5

6.8

ภาคกลาง

N.A.

13.5

13.7

12.5

9.0

ภาคใต�

N.A.

15.4

18.2

17.7

9.3

ภาคตะวันออก
เฉียเหนือ

N.A.

21.0

23.1

17.7

10.7

ภาคเหนือ

2551

2554

2556

2558

2561

71.0

76.1

75.6

84.3

91.7

16.1

21.1

20.8

21.7

19.6

21.1

19.5

26.8

24.6

18.0

19.8

18.2

21.3

25.2

17.2

4.6

2.4

1.6

1.2

0.6

บ�านป� สถานศึกษา สถานที่เอกชน ที่ทํางาน ห�องสมุด

N.A.

14.2

14.3

12.9

8.3

ทั่วประเทศ
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หน�วย : ร�อยละ

ประชากรที่อ�านหนังสือในห�องสมุด 
จำแนกตามช�วงอายุ

ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ

อายุ 6-14 ป� อายุ 15-24 ป� อายุ 25-59 ป� อายุ 60 ป�ขึ้นไป

2551 7.8 6.7 2.9 2.9

2554 5.4 4.6 0.9 0.4

2556 4.2 3.9 0.4 0.4

2558 4.0 2.6 0.2 0.2

2561 12.5 1.3 0.1 0.2
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ได้ส�ำรวจธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมภำยในสวนสำธำรณะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุด	
	 บทบำทในกำรสร้ำงประสบกำรณ์และแรงบันดำลใจ 
ใหม่ๆ	 ให้กับผู้ใช้บริกำร	ปรำกฏให้เห็นและน่ำสนใจ 
มำกขึ้นกว่ำในอดีต	 อำทิ	 หอประวัติเมือง	 ภำยใน 
ศูนย์กำรเรียนรู ้เมืองฉะเชิงเทรำ	 (KCC)	 ท่ีน�ำเสนอ 
เรื่องรำวคุณค่ำในอดีตของจังหวัดได้อย่ำงมีชีวิตชีวำ	 
ห้อง	 “นิพพำนชิมลำง”	 ท่ีหอจดหมำยเหตุพุทธทำส	 
เพื่อให้ผู ้ใช้บริกำรลองสัมผัสประสบกำรณ์ที่สงบสุข	 
และมีกิจกรรมบรรยำยอย่ำงสม�่ำเสมอในวันเสำร์และ
อำทิตย์	ศนูย์กำรเรยีนรูธ้นำคำรแห่งประเทศไทยจดัแสดง
นิทรรศกำรให้ควำมรู้เรื่องควำมส�ำคัญของกำรออมและ
กำรบริหำรเงินตลอดช่วงชีวิต	 โดยใช้สื่อที่ทันสมัยดึงดูด
กลุ่มเป้ำหมำยทุกวัย	ท�ำให้เรื่องท่ีซับซ้อนกลำยเป็นเรื่อง
ที่เข้ำใจง่ำย
	 กระแสเมกเกอร์ท่ีแพร่เข้ำมำในช่วงกลำงของทศวรรษ
แห่งกำรอ่ำน	 เป็นเง่ือนไขส�ำคัญท่ีสนับสนุนบทบำท 
ห้องสมดุให้เป็นพ้ืนท่ีสร้ำงสรรค์นวัตกรรม	โดยกำรเรยีนรู ้
จำกกำรทดลองและลงมือท�ำ	แต่พื้นที่	 “เมกเกอร์สเปซ”	
ในห้องสมุดกลับไม่ปรำกฏชัดเท่ำไรนักเมื่อเทียบกับนอก 
ห้องสมุดซึ่งผุดขึ้นมำกมำย	 คงมีเพียงห้องสมุดใน 
รัว้มหำวิทยำลยั	เช่น	หอสมดุกลำงมหำวิทยำลยัของแก่น
ท่ีสนับสนุนพ้ืนท่ีให้นักศึกษำได้ริเริ่มสร้ำงสรรค์ถังขยะ
อัจฉริยะซึ่งควบคุมกำรท�ำงำนด้วย	IoT	เป็นต้น
	 นอกเหนือจำก“สำรสนเทศท่ีถูกต้องและน่ำเชื่อถือ” 
ซึ่งท�ำให้ห้องสมุดยังคงด�ำรงจุดแข็งอันเป็นข้อได้เปรียบ

	 แนวคิด	“ห้องสมุดมีชีวิต”	 ซ่ึงริเร่ิมผลักดันเผยแพร่
โดยอุทยำนกำรเรียนรู้	 (TK	park)	ส่งผลสะเทือนให้ 
ห้องสมุดท่ัวประเทศเกดิกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงเป็นรูปธรรม
ต่อเนื่องมำตลอดทศวรรษแห่งกำรอ่ำน	(2552-2561)	
อย่ำงไรก็ตำม	“ห้องสมุดมีชีวิต”	ที่อุบัติขึ้นมำนำนเกิน
กว่ำทศวรรษ	ก็ยังเป็นห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือและ
สำรสนเทศ	ซึ่งนับวันผู้คนจะสำมำรถเข้ำถึงส่ิงเหล่ำนี้ได้
เองผ่ำนอุปกรณ์ดิจิทัล	ประเด็นที่น่ำขบคิดต่อไป	 ก็คือ	 
ควำมส�ำเร็จที่ผ่ำนมำเพียงพอหรือไม่ที่จะตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู ้คนที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 
และห้องสมุดมีชีวิตจะเติมเต็มบทบำทที่ยังไม่เคยท�ำ
มำก่อนให้สอดคล้องกับควำมเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนได้
อย่ำงไรบ้ำง
	 ช่วง	 10	 ปีมำนี้	 ห ้องสมุดของไทยหลำยแห่งม ี
กำรปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมอย่ำงเห็น
ได้ชัด	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดหำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม	กำรให้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ต	WiFi	เพื่อ 
ให้ผู ้ใช้บริกำรสำมำรถค้นคว้ำสำรสนเทศและควำมรู้
ด้วยตนเอง	แต่แนวคิดด้ำนกำรจัดกำรพื้นที่	 (Space	 
Management)	ยังคงอยู่ในช่วงของกำรเร่ิมต้น	บำงแห่ง 
เร่ิมที่จะจัดสรรพื้นที่บำงส่วนให้สำมำรถใช้เสียงได	้ 
มกีำรออกแบบพืน้ทีใ่ห้โปร่งโล่ง	มโีซฟำนัง่เล่น	หรอืมกีำแฟ
และอำหำรว่ำงให้บริกำร	รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมอบรม 
ให้ควำมรู้ต่ำงๆ	ตำมที่ห้องสมุดเชี่ยวชำญ	เช่น	ห้องสมุด 
มำรวย	จดัเวร์ิคชอ็ปให้ควำมรูเ้รือ่งกำรออมและกำรจดักำร 
ด้ำนกำรเงิน	ห้องสมุดสีเขียวจัดกิจกรรมให้เยำวชน 

ห้องสมุดกับบทบาทใหม่ที่เป็นไปได้
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สถำบันทำงสังคมอื่นแล้ว	ห้องสมุดยังมีสินทรัพย์อัน
ล�้ำค่ำอยู่กับตัว	นั่นคือ	 “พื้นที่”	ที่สำมำรถรังสรรค์ให้ 
เกิดประโยชน์กับผู้คนและสังคมได้อีกมำก	งำนบริกำร
ด้ำนสำรสนเทศถือเป็นงำนปกติที่จ�ำเป็นต้องท�ำแต่ยัง 
ไม่เพียงพอ	(necessary	but	not	sufficient)	นวัตกรรม
กำรบรกิำรท่ีออกจำกกรอบห้องสมดุแบบเดมิ	โดยค�ำนงึถงึ 
ควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็นหลัก	ด้วยกำรเปลี่ยนมุมมอง 
เรื่องพื้นที่ที่ไม่จ�ำกัดเพียงแค่กำรเป็นคลังหนังสือหรือ
ทรัพยำกรและพื้นที่กำรอ่ำน	จะน�ำไปสู่ควำมเป็นไปได ้
ใหม ่ๆ	 ท่ีน ่ำ ต่ืนเต ้นดังที่ เ กิดขึ้นแล ้วกับห ้องสมุด 
หลำยแห่งทั่วโลก

http://www.sspatial.com/th/article/detail/191



รายชื่อห�องสมุดเป�ดใหม�หรือมีการบูรณะ
ปรับปรุงอาคารและเป�ดใช� ระหว�างป� 2552-2561

* ปดใหบริการปลายป 2560 เปลี่ยนเปนการนําหนังสือ
ไปจัดกิจกรรมสงเสริมการอานนอกสถานที่ 
** ปดตัวไมมีกําหนด ตั้งแตกลางป 2561 

รวบรวมโดย ฝายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2552 2560

ขุมทรัพยความรู
จังหวัดอางทอง

อุทยานการเรียนรู
สมุทรสาคร (SK Park)

หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปญโญ
กรุงเทพฯ

อุทยานการเรียนรู
วิทยาศาสตรและ
ดาราศาสตร
องคการบริหาร
สวนจังหวัดพะเยา

หองสมุดฟนบาน
ยานเวียงเชียงใหม

อุทยานการเรียนรู
TK park
เทศบาลเมืองสตูล

หองสมุดการทองเที่ยว
กรุงเทพฯ

อุทยานการเรียนรูระยอง

อุทยานการเรียนรู
และศูนยการเรียนรู
ไอซีทีเทศบาล
นครพิษณุโลก

อุทยานการเรียนรูตราด

อุทยานการเรียนรู
ศูนยการศึกษา
กองทัพภาคที่ 2
นครราชสีมา

หองสมุดสองเล
สงขลา

หองสมุดบิดคิด
(Bizkit Book Library)*
เชียงราย

ศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา
(KCC)

อุทยานการเรียนรู
CU Phuket
Knowledge Park
ภูเก็ต

หองสมุดมารวย
(อาคารใหม
ติดกับสถานทูตจีน)
กรุงเทพฯ

อุทยานการเรียนรู
นครหาดใหญ
สงขลา

หองสมุดสถาบันเกอเธ
(ปรับปรุงอาคารใหม)
กรุงเทพฯ

หองสมุด
เพื่อนหนังสือ
กรุงเทพฯ

หองสมุดศูนย
มานุษยวิทยา
สิรินธร
(อาคารใหมในสวน)
กรุงเทพฯ

อุทยานการเรียนรู
รอยเอ็ด

ดรุณบรรณาลัย
กรุงเทพฯ

หองสมุด
em space**
ปทุมธานี

อุทยานการเรียนรู
เชียงราย

อุทยานการเรียนรู
สี่มุมเมือง
ยะลา

หองสมุดรังไหม
เชียงใหม

อุทยานการเรียนรู
นครราชสีมา

อุทยานการเรียนรู
แมฮองสอน

อุทยานการเรียนรู
นครภูเก็ต

หองสมุด TCDC
อาคารใหม
ณ ไปรษณียบางรัก
กรุงเทพฯ

หองสมุด
มิวเซียมสยาม
กรุงเทพฯ

หอสมุดแหงชาติ
(ปรับปรุงอาคารใหม)
กรุงเทพฯ

หองสมุด
เนียลสัน เฮยส
(ปรับปรุงอาคารใหม)
กรุงเทพฯ

อุทยานการเรียนรู
วิคตอเรีย การเดนส
(VK Park)

หองสมุดกระทอม
ทุงเสี้ยวถนอมแพร
เชียงใหม

หองสมุดประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ
(ปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม)

2558

ศูนย ICT
Learning Center
(ปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม)
สงขลา
อุทยานการเรียนรู
นครลําปาง

อุทยานการเรียนรู
บานพรุ
สงขลา

อุทยานการเรียนรู
นครสงขลา ณ โรงสีแดง
สงขลา

หองสมุด
สันติประชาธรรม
กรุงเทพฯ

ศูนยการเรียนรู
ธนาคารแหงประเทศไทย
กรุงเทพฯ

หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร

อุทยานการเรียนรู
ปตตานี

หองสมดุประชาชน “เฉลมิราชกมุารี”
สังกดั กศน. จํานวน 12 แหง
ใน 12 จงัหวัดคอื พัทลุง มหาสารคาม
สกลนคร บุรีรัมย อุตรดิตย เลย ชัยภูมิ
สระบุรี อุทัยธานี กําแพงเพชร ชลบุรี
สมุทรสงคราม
 

หองสมุดเพื่อการเรียนรู
สังกัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 14 แหง

The Reading
Room
กรุงเทพฯ
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แนวคิดหรือการบริการห้องสมุดที่แปลกใหม่และน่าสนใจ

ชื่อ หน่วยงาน ปีที่เริ่ม รายละเอียด

ห้องสมุดพร้อม
ปัญญา

กรมรำชทัณฑ์ 2546 กำรพัฒนำห้องสมุดในเรือนจ�ำให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก
มำตรฐำนสำกล	โดยกรมรำชทัณฑ์ตั้งเป้ำให้มีห้องสมุดใน 
เรือนจ�ำทุกแห่ง

กล่องหนังสือ
สร้างสรรค์

กลุ่มระบัดใบ 2548 กำรหมุนเวียนหนังสือระหว่ำงชุมชนโดยจัดแบ่งหนังสือ 
เป็นกล่องๆ	น�ำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้กับเยำวชน

ห้องสมุดมนุษย์ เครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย

2553 ห้องสมุดซึ่งเชื่อว่ำมนุษย์ทุกคนล้วนมีควำมรู้	ประสบกำรณ์	และ
เรื่องเล่ำที่สำมำรถแบ่งปันให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นเดียวกับ
หนังสือ

ห้องสมุดสีเขียว กรุงเทพมหำนคร 2554 ห้องสมุดในสวนสำธำรณะที่ออกแบบโดยค�ำนึงถึงควำมเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	และจุดประกำยให้ผู้ใช้บริกำรเกิดจิตส�ำนึก
สีเขียว

ห้องสมุดการ์ตูน กรุงเทพมหำนคร 2555 ห้องสมุดที่เป็นสวรรค์ส�ำหรับเด็กๆ	เพรำะเต็มไปด้วยกำร์ตูน	
ของเล่น	และสื่อกำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก	ซึ่งเชื่อว่ำควำมสนุกและ
ควำมสุขจะน�ำไปสู่แรงบันดำลใจในกำรอ่ำน

บ้านหนังสือ
อัจฉริยะ

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำร
ศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย	
(กศน.)

2556 เป็นห้องสมุดประชำชนระดับหมู่บ้ำน	ซึ่งอำจตั้งอยู่ที่บ้ำน	ร้ำน
ขำยของช�ำ	ร้ำนตัดผม	ร้ำนน�้ำชำ	ฯลฯ	ซึ่งจะได้รับสนับสนุน
หนังสือพิมพ์รำยวัน	วันละ	2	ฉบับ	หนังสือรำยปักษ์	 
รำยสัปดำห์	นิตยสำร	รวมถึงหนังสืออื่นๆ	จำก	กศน.	

TK Public  
Online Library

ทีเคพำร์ค 2558 ห้องสมุดประชำชนออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย	ให้บริกำร
ยืมคืนอีบุ๊คกว่ำ	20,000	รำยกำร

โซนอ่านหนังสือ 
24 ชั่วโมง 

ส�ำนักหอสมุด	
มหำวิทยำลัยวิทยำลัย
ขอนแก่น

2558 กำรแบ่งโซนห้องสมุดเพื่อให้บริกำรตลอด	24	ชั่วโมง

เดอะ บ็อกซ์ ห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศำสตร์	
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

2558 ออกแบบโซนอ่ำนหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย	ลักษณะคล้ำย
เตียง	2	ชั้น	มีเบำะส�ำหรับเอนนั่งหรือนอนเพื่อรับชมสื่อจำกจอ
คอมพิวเตอร์ติดผนัง	หรือสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต
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ชื่อ หน่วยงาน ปีที่เริ่ม รายละเอียด

ห้องสมุดมีขา  
(Walking 
Library) 

เดอะมอลล์	กรุ๊ป 2558 กำรเล่ำเรื่องโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง	เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ
เยำวชนโดยตระเวนไปตำมโรงเรียนต่ำงๆ

Park&Pick ส�ำนักหอสมุด	
มหำวิทยำลัยวิทยำลัย
ขอนแก่น

2559 บริกำรแบบไดรฟ์ทรู	(Drive	Thru)	โดยผู้ใช้สำมำรถขับรถ
เข้ำไปแวะจอดยังจุดบริกำรบริเวณลำนจอดหลังห้องสมุดโดย 
ไม่ต้องลงจำกรถ	เพือ่คนืหนงัสอืหรอืรับหนงัสอืทีจ่องยมืไว้ล่วงหน้ำ	

รถหนอนน้อย ส�ำนักหอสมุด	
มหำวิทยำลัยวิทยำลัย
ขอนแก่น

2560 รถไฟฟ้ำไร้มลพิษ	ให้บริกำรรับส่งหนังสือจำกคณะต่ำงๆ	รวมถึง	
Book	Drop	ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น

Digital Shelf ห้องสมุดมำรวย N.A. ชั้นหนังสือดิจิทัล	ออกแบบหน้ำจอสัมผัสให้มีกำรน�ำเสนอ 
เนื้อหำบำงส่วนของหนังสือ	แทนที่จะให้ข้อมูลบรรณำนุกรม
เพียงอย่ำงเดียว	เพื่อให้ผู้สืบค้นได้รับสำรสนเทศตรงตำม 
ควำมต้องกำรยิ่งขึ้น

library of thing ส�ำนักหอสมุด	
มหำวิทยำลัยวิทยำลัย
ขอนแก่น

N.A. ให้บริกำรยืมสิ่งของต่ำงๆ	เช่น	หมอน	ร่ม	เครื่องนวด	แท็บเล็ต	
สมำร์ทวอทช์	ฯลฯ

รวบรวมโดย	ฝ่ำยวิชำกำร	ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้
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ห้องสมุดในยุคข่าวปลอม

	 ข่ำวปลอม	หรอื	Fake	News	นัน้เป็นสิง่ท่ีมำพร้อมกบั
ควำมแพร่หลำยของกำรใช้อนิเทอร์เนต็และโซเชียลมเีดยี	 
ในระยะเริ่มแรกปัญหำนี้ยังดูไม่รุนแรงมำกนัก	แต่ในช่วง	
10	ปีมำนี้ข่ำวปลอมมีอิทธิพลสูงต่อควำมคิดควำมเชื่อ
ของผู้คนในสังคม	และกลำยเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบ 
อย่ำงรุนแรง	 โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง 
แบ่งขั้วทำงกำรเมืองหรือมีกำรแข่งขันช่วงชิงมวลชน
	 สหรัฐอเมริกำเป็นหน่ึงในประเทศที่เผชิญกับปัญหำ
ข่ำวปลอมซึ่งขยำยไปสู่วงกว้ำงผ่ำนกำรแชร์ของผู้ใช้งำน 
โซเชียลมีเดีย	กำรส�ำรวจพบว่ำชำวอเมริกันกว่ำ	60%	 
ได้รับข่ำวปลอมโดยไม่เจตนำจำกช่องทำงกำรบริโภค
ข่ำวสำรในแต่ละวัน	 ในกำรเลือกต้ังประธำนำธิบดี
สหรัฐอเมริกำเมื่อปี	2559	สังคมอเมริกันได้รับข่ำวสำร
ท่วมท้นจำกกำรเสพผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์	ซึ่งในบรรดำ
ข่ำวและสำรสนเทศเหล่ำนี้พบว่ำยอดกำรมีส่วนร่วม	 
(engagement)	 ในข่ำวปลอมที่เผยแพร่ผ่ำนเฟซบุ๊ก	20	
อันดับแรกรวมกันสูงถึง	8.7	ล้ำนคร้ังในช่วงสำมเดือน
ก่อนกำรเลือกตั้ง	 สูงกว่ำยอดกำรมีส่วนร่วมในข่ำวจริง 
ของส�ำนักข่ำวกระแสหลกัทีม่อียู	่7.3	ล้ำนคร้ัง32	ข่ำวปลอม 
ทีเ่กีย่วกับกำรเลอืกตัง้ประธำนำธบิดคีรัง้ล่ำสดุ	5	อนัดบัแรก	 
มผีูเ้ข้ำถงึมำกกว่ำ	7.8	ล้ำนครัง้	ท�ำให้ชำวอเมรกินั	82%	
เชื่อว่ำข่ำวปลอมมีผลกระทบต่อผลกำรเลือกตั้ง33 
	 ในอนิเดยี	ประชำชนอย่ำงน้อย	32	คน	ถกูประชำทณัฑ์ 
หรือท�ำร้ำยร่ำงกำยจนเสียชีวิต	 เน่ืองจำกข่ำวปลอมที ่
แพร่สะพัดในวอทส์แอปเกี่ยวกับกำรลักพำตัวเด็ก	 
ในเคนยำเหตุจูงใจของข่ำวปลอมมักเป็นเร่ืองเงินและ

เทคโนโลยีต่ำงๆ	ส่วนไนจีเรียมักมีข่ำวปลอมท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรก่อกำรร้ำยและกองทัพ34

	 ส�ำหรับควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองในประเทศไทยท่ี 
กนิเวลำยำวนำนกว่ำ	10	ปี	แม้จะไม่มข้ีอมลูตวัเลขยนืยนั
ขนำดควำมรุนแรงของข่ำวปลอม	แต่เชื่อว่ำผู้คนจ�ำนวน 
ไม่น้อยต้องเคยผ่ำนตำข่ำวสำรที่แฝงไว้ด้วยอคติและ 
มีกำรชี้แจงในเวลำต่อมำว่ำไม่เป็นควำมจริง	ท�ำให้แต่ละ
คนต้องคอยเตือนสติตัวเองในกำรเสพรับข่ำวสำรผ่ำน 
โซเชียลมีเดีย
	 นอกจำกแรงจูงใจที่มุ ่งเอำชนะทำงกำรเมืองแล้ว	
ข่ำวปลอมยังมีแรงจูงใจจำกผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ	
เนื่องจำกสื่อใหม่	(new	media)	ที่เป็นช่องทำงหลักของ 
ข่ำวปลอมนั้นมีรำยได้หลักมำจำกค่ำโฆษณำ	ซึ่งแปรผัน
ตำมยอดคลิกอ่ำน	ยอดกดไลค์หรือแชร์	หำกสำมำรถ 
เพิ่มยอดคลิกหรือยอดแชร์เนื้อหำได้มำกเท่ำไหร่ก็ 
หมำยถึงค่ำโฆษณำยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น	ดังนั้นผู้ใช้งำนเว็บไซต์
หรือสื่อสังคมจึงมักเห็นพำดหัวข่ำวท่ีหวือหวำเร้ำใจหรือ
จงใจปลกุป่ันปฏกิริิยำในเชงิควำมรูส้กึ	จนตกเป็นเหยือ่ของ
กำรเพ่ิมยอดคลกิ	(clickbait)	วอชงิตนัโพสต์เคยรำยงำนว่ำ 
เว็บไซต์ข่ำวปลอมบำงแห่งสำมำรถสร้ำงรำยได้สูงถึงกว่ำ	
10,000	ดอลลำร์ต่อเดอืน	โดยกำรใช้	Google	AdSense35 
	 พีรพล	อนุตรโสตถิ์	 ผู้สื่อข่ำวส�ำนักข่ำวไทย	อสมท.	
และผู้ด�ำเนินรำยกำร	 ‘ชัวร์ก่อนแชร์’	 ให้ควำมเห็นว่ำ	 
“คนไทยจ�ำนวนมำกเพิ่งเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก	 
แต่ขำดควำมรู ้ควำมช�ำนำญทักษะชีวิตออนไลน์	 เกิด
สังคมที่เช่ือง่ำยไม่ตรวจสอบ	กลำยเป็นจุดอ่อน	ตกเป็น
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เหยื่อกำรหลอกลวงของอำชญำกร	นักธุรกิจ	นักต้มตุ๋น
ทำงออนไลน์”36

	 แม้ในวนัน้ียังไม่มีกำรประเมนิตัวเลขมลูค่ำควำมเสยีหำย 
อนัเกดิข้ึนจำกข่ำวปลอม	ทว่ำ	ผลส�ำรวจทีร่ะบวุ่ำคนไทยมี
ทศันคติเชงิบวกอย่ำงมำกกบักำรเชือ่มต่อกับโลกออนไลน์
โดยไม่ตระหนักถึงผลที่ตำมมำ37	ก็ชี้ให้เห็นถึงควำมเสี่ยง
ที่จะน�ำไปสู่วิกฤตอันมีที่มำจำกข่ำวปลอม

https://pitchapornbee.wordpress.com/2017/04/19/ข่ำวยุคใหม่ที่บิดเบือน/



สถานการณ�ข�าวปลอมในประเทศไทย

40% 
เชื่อถือข�อมูลที่ได�รับ
จากช�องทางโซเชียลมีเดีย  

ตลอดป� 2559 
มีข�าวปลอมกว�า 

300 
หัวข�อ

3 ประเด็น
ข�าวปลอมยอดฮิต ลักษณะข�าวที่คนเห็นแล�วเชื่อ :

 
1. แหล�งข�าวที่อ�างอิงบุคคลมีชื่อเสียง 
2. การพบเห็นข�าวเดิมซํ้าๆ บนหน�านิวส�ฟ�ดของเฟซบุ�ก 
3. ข�าวที่สอดคล�องกับความเชื่อที่ตนมีอยู�แล�ว

ข�าวปลอมแต�ละหัวข�อมีการไลค�และแชร�
บนเฟซบุ�คนับแสนครั้ง

ป� 2560 เป�ด 

“ศูนย�ชัวร�ก�อนแชร�”
เพื่อตรวจสอบข�าวปลอม
และให�ข�อมูลที่ถูกต�อง

2.ศาสนา 3.การเมือง1.สุขภาพ
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	 ข่ำวปลอมถูกยกระดับให้เป็นประเด็นใหญ่ระดับโลก	
มีกำรก่อตั้งเครือข่ำยตรวจสอบข้อเท็จจริงสำกล	(IFCN)	
รวมท้ังโครงกำร	First	Draft	Partner	Network	ซึง่เกิดจำก 
ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรสื่อสำรมวลชนและบริษัท
เทคโนโลยีชั้นน�ำของโลก	 72	แห่ง	ส่วนกูเกิลได้ออก 
แอพพลิ เคชั่น	 Google	 News	 ซึ่ ง ใช ้ เทคโนโลยี 
ปัญญำประดิษฐ์ช่วยแยกแยะหรือเปรียบเทียบข่ำวปลอม
ได้สะดวกขึ้น

	 ในประเทศไทยเกดิรำยกำรโทรทศัน์	 “ชัวร์ก่อนแชร์”	 
เมื่อปี	 2558	 ซึ่งต่อมำในปี	 2560	 ได้พัฒนำเป็น	 
“ศนูย์ชวัร์ก่อนแชร์”	เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง	 
เพื่อไม่ให ้ประชำชนตกเป็นเครื่องมือกำรส่งข ้อมูล 
ข่ำวปลอม	ข่ำวมั่ว	นอกจำกนี้ยังมีเฟนเพจที่ช่วยเตือนสต ิ
คนในโลกไซเบอร์ไม่ให้หลงเชือ่ข่ำวปลอม	เช่น	อ๋อ	มนัเป็น 
อย่ำงนี้นี่เอง	by	อำจำรย์เจษฎ์	ซึ่งเน้นประเด็นที่สำมำรถ
พิสูจน์ได้ในทำงวิทยำศำสตร์	หมอแล็บแพนด้ำ	ซึ่งเน้น

รวบรวมจำก	บทควำมเรื่อง	“ใจดี	โลกสวย	เชื่อคนง่ำย!!!	คนไทย	40%	เชื่อข่ำวปลอมบนโซเชียลสูงสุดในภูมิภำค”	บทควำมเรื่อง	“ข่ำวปลอมในไทย:	คุณควรกังวลแค่ไหน?”	และ
บทคัดย่องำนวิจัยเรื่อง	“ลักษณะของข่ำวปลอมในประเทศไทยและระดับควำมรู้เท่ำทันข่ำวปลอมบนเฟซบุ๊กของผู้รับสำรในเขตกรุงเทพมหำนคร”

สถานการณ์ข่าวปลอมในประเทศไทย
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ผ่ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่	 แต่ยังมีบทบำทน้อยมำกใน 
กำรส่งเสริมให้ผู ้ใช้บริกำรเรียนรู้รับมือกับข่ำวปลอม	
รวมไปถึงทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศ	จึงน่ำ 
ตั้งค�ำถำมว่ำสำรสนเทศที่ผู ้ใช้จะได้รับผ่ำนเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยนั้น	หำกเป็นสำรสนเทศที่ผดิพลำด	จะสำมำรถ
ตอบโจทย์กำรแสวงหำควำมรูไ้ด้ตรงตำมควำมต้องกำรหรอื
วตัถุประสงค์ของผูใ้ช้จรงิหรอืไม่

ประเด็นเกี่ยวกับสุขภำพ	ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมหรือ
ยำลดควำมอ้วน	Drama-addict	 เน้นประเด็นทำงสังคม
และกำรเมือง	เป็นต้น
	 ห้องสมุดในต่ำงประเทศล้วนมีบทบำทมำกข้ึนใน
กำรส่งเสริมทักษะกำรคิดวิพำกษ์แหล่งข้อมูลและใช้
วิจำรณญำณในกำรบริโภคสำรสนเทศ	ด้วยควำมเช่ือว่ำ 
กำรเข ้ำถึงอินเทอร ์ เน็ตเพื่อค ้นหำควำมรู ้จะไม ่มี 
ควำมหมำยเลยหำกคนเรำปรำศจำกทักษะกำรรู้เท่ำทัน
สือ่และสำรสนเทศ	(Media	and	Information	Literacy)	
หรือไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงข้อเท็จจริงกับข่ำวปลอม
	 ตัวอย่ำงเช่น	สมำคมห้องสมุดอเมริกัน	(American	 
Library	Association	-	ALA)	ให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำ
ข่ำวปลอมโดยริเริ่มโครงกำร	Media	 Literacy	@	
Your	 Library	 เป็นโครงกำรฝึกอบรมบรรณำรักษ์ทั่ว
ประเทศให้มีทักษะส่งเสริมกำรรู้เท่ำทันส่ือแก่ผู้ใช้บริกำร	 
มีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับกำรแพร่
กระจำยของข่ำวปลอมและกำรเลือกแหล่งสำรสนเทศ
ที่น ่ำเชื่อถือ	 นอกจำกนี้ยังสร้ำงเครื่องมือที่เรียกว่ำ	 
The	CRAAP	test	ซึง่เป็นลสิต์รำยกำรทีช่่วยให้ผูบ้รโิภคตัง้
ค�ำถำมกบัสำรสนเทศอย่ำงรอบด้ำน	ทัง้ควำมเป็นปัจจบุนั 
ของข้อมูล	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำรสนเทศที่ต้องกำร
กับสำรสนเทศท่ีพบ	แหล่งข่ำว	 ควำมน่ำเช่ือถือและ 
ควำมสมเหตุสมผลของเน้ือหำ	 และวัตถุประสงค์ท่ี 
ข่ำวนั้นๆ	ถูกสร้ำงขึ้นมำ
	 ช่วงหนึง่ทศวรรษท่ีผ่ำนมำ	สงัคมไทยเดนิหน้ำเข้ำสู่ยคุ
ดจิทิลั	ท่ำมกลำงควำมขัดแย้งทำงกำรเมอืง	ควำมผันผวน
ทำงเศรษฐกิจ	และกำรทะลักท่วมท้นของข้อมูลข่ำวสำร	
ห้องสมุดของไทยต่ำงก็สนับสนุนกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ
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ห้องสมุดในกระแสการเรียนรู้ดิจิทัล 
และการสร้างนวัตกรรม

	 ในรอบ	10	ปีมำนี้	คนไทยเริ่มคุ้นเคยกับแหล่งเรียนรู ้
รูปแบบใหม่ที่ เน ้นกำรลงมือท�ำและตอบโจทย์เรื่อง 
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม	เช่น	เมกเกอร์สเปซ	(Maker	
Space)	เมกเกอร์คลับ	(Maker	Club)	และ	โค้ดดิ้งคลับ	
(Coding	Club)	พืน้ทีก่ำรเรยีนรูเ้หล่ำนีเ้น้นกำรแลกเปลีย่น 
ควำมรู้จำกประสบกำรณ์และกำรลองผดิลองถกู	จนกระทัง่ 
เกดิกำรสร้ำงสรรค์สิง่ใหม่	สอดคล้องกบัทศิทำงกำรเรยีนรู้ 
ในอนำคตซึ่งก�ำลังเปล่ียนจำกกำรท่องจ�ำเน้ือหำควำมรู	้ 
ไปสู ่กำรเรียนรู ้ที่มีผู ้เรียนเป็นศูนย์กลำง	 (Learner- 
Centered	Approach)	มุง่ส่งเสรมิควำมคดิสร้ำงสรรค์	โดย
กระตุ้นให้เกดิกำรคิดวเิครำะห์	มตีรรกะ	รูจ้กัแก้ไขปัญหำ	 
และสำมำรถท�ำงำนร่วมกับผู ้อื่นได้	 เป็นกำรเรียนรู ้
แบบลงมือปฏิบัติหรือแสวงหำควำมรู ้ด ้วยตนเอง	 
(Active	Learning)
	 พื้นท่ีเรียนรู้เมกเกอร์และโค้ดดิ้งเร่ิมข้ึนในประเทศ
ตะวนัตก	แต่ในเวลำเพียงไม่กีปี่กแ็พร่กระจำยข้ำมทวปีไป
ปรำกฏอยูใ่นหลำยประเทศ	ในประเทศไทย	เมกเกอร์คลบั 
เกิดขึ้นตำมเมืองใหญ่ทุกภูมิภำค	ทั้งกรุงเทพฯ	เชียงใหม่	
ภูเก็ต	 และขอนแก่น	 ซ่ึงต่ำงก็ได้รับกำรสนับสนุน
ด้ำนสถำนที่รวมทั้งเครื่องมือท่ีจ�ำเป ็นและทันสมัย
จำกเอกชน	 เมกเกอร์สเปซหลำยแห่งกลำยเป็นพื้นที่
สำธำรณประโยชน์ซ่ึงบรรดำเมกเกอร์หรือนักศึกษำ
สำมำรถเข้ำมำท�ำโปรเจ็กต์โดยเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยมำก
หรืออำจไม่มีเลย

	 “กำรท�ำงำนของคนเรำทกุวนันีค้อื	มไีอเดยี	ไปเมกเกอร์ 
สเปซหรอื	co-working	space	ไปหำคนทีค่ล้ำยๆ	กนั	หรอื
คนท่ีมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันแต่สนใจเรื่องเดียวกัน	
ชักชวนกันมำท�ำ	 เพรำะฉะนั้นโลกของกำรพัฒนำ 
จะเปล่ียนไปหมด”38	ภำณุทัต	เตชะเสน	หรือหมอจิมม่ี	 
สปอนเซอร์หลกัของเชยีงใหม่เมกเกอร์คลบักล่ำว	พร้อมกบั 
วิเครำะห์ว่ำวงกำรเมกเกอร์ในประเทศไทยยังสำมำรถ
เติบโตได้อีกไกลในอนำคต
	 “โดยธรรมชำติของวงกำรเมกเกอร์เป็นโอเพ่นซอร์ส	
(open	 source)	ตอนนี้มีเมกเกอร์สเปซเกิดขึ้นมำก	 
ท�ำให้เกดิกำรแลกเปล่ียนและกระจำยควำมรู	้ท�ำให้วงกำรนี ้
ยิ่งโตเร็ว	ผลงำนของน้องๆ	ที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำน่ำสนใจ
และสำมำรถท�ำเป็นผลิตภัณฑ์จริงได้หลำยตัว	เชื่อว่ำอีก
ไม่นำนน่ำจะได้เห็นสตำร์ทอัพด้ำนนี้ในเมืองไทยเกิดขึ้น
มำกมำย”
	 มิชำรี	มุคบิล	คุณพ่อกลุ่มโฮมสคูลหรือบ้ำนเรียน	 
ผู้ก่อตั้งชมรมเขียนโค้ด	CoderDojo	Thailand	ซึ่งเป็น
สำขำของโค้ดดิง้คลับสญัชำตไิอรชิ	บอกว่ำ	“ส�ำหรับผมเอง	 
สิ่งที่อยำกสร้ำงคือชุมชน	ชุมชนที่จะช่วยสนับสนุนซึ่งกัน
และกนั	ขณะเดยีวกนักส็นกุกบักำรเรยีนรูแ้ละอยูร่่วมกนั	
ชมรมกค็อืพืน้ที	่‘กำรเล่น’	เรำสนกุกบักำรเล่นและเหน็ว่ำ
วิธีนี้มันได้ผล	เรำจึงอยำกสร้ำงพื้นที่แบบนี้ให้ลูกเล่น”39	

	 เขำให้สมัภำษณ์รำยกำร	readWORLD	ทำงพอดแคสต์
ของทีเคพำร์ค	ถึงแก่นแท้ของชมรมเขียนโค้ดแห่งนี้ว่ำ 



87เข็ม |

เป็นเหมือน	 ‘ตลำดสด’	ที่เปิดกว้ำงให้ใครต่อใครก็เข้ำถึง
ได้และสำมำรถแลกเปลีย่นไอเดยีหรอืควำมคิดเพือ่ทดลอง
ท�ำหรือแก้ไขปัญหำ	 เป็นชุมชนของคนที่ช่ืนชอบสนใจ
ในเรื่องเดียวกันหรือคล้ำยๆ	กันมำเรียนรู้ด้วยกันโดย 
ไม่จ�ำเป็นต้องมี	‘ครู’	มำสอน
	 กำรเรียนรู้จำกเพื่อนซ่ึงมีควำมรู้และทักษะต่ำงๆ	 กัน	
หรือกำรขอค�ำปรกึษำจำกพีเ่ลีย้ง	จนน�ำมำสูค่วำมรูใ้หม่นัน้	 
ไม่ว่ำสดุท้ำยแล้วผลลพัธ์จะส�ำเรจ็หรอืล้มเหลว	แทบจะกลำย 
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วว่ำแต่ละคนจะสรุปหรือ 
ถอดบทเรียนให้กับผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้	ผ่ำนทำงโซเชียล 
มีเดีย	 เขียนบล็อก	หรือน�ำผลงำนของตนเผยแพร่เป็น	 
open	source	เพือ่ให้ผูอ้ืน่ไม่ต้องเสยีเวลำไปกบักำรลองผดิ 
ลองถูกซ�้ำอีกและสำมำรถน�ำไปพัฒนำต่อให้ดีย่ิงข้ึน	 
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ที่ไม่ส้ินสุดค่ำนิยมเช่นน้ี
มีควำมเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน	(sharing	

economy)	ซึ่งปรำกฏเด่นชัดและแพร่ขยำยไปอย่ำง 
กว้ำงขวำงในห้วงเวลำเดียวกับควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีดิจิทัล
 “ปัจจัยที่ท�ำให้ชุมชนอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเยอะแยะ
มหำศำลขนำดนี้ได้	 เกิดจำกกำรแบ่งปันข้อมูล	แบ่งปัน
เวลำของคนเข้ำไปช่วยเขียนบทควำม	 เช่น	กำรเขียน
บทควำมในวิกพีิเดยีนีช่ดัเลย	ท�ำให้ไม่มใีครใช้สำรำนกุรม 
บรติำนกิำ	(Encyclopedia	Britannica)	แล้ว	เพรำะทุกคน 
เข้ำไปร่วมแบ่งปันและสร้ำงระบบนเิวศข้อมลูในอนิเทอร์เนต็ 
ให้สมบูรณ์ข้ึน	น่ำใช้ขึ้น	สร้ำงแรงบันดำลใจและต่อยอด
กันมำกขึ้น	ซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรม” มิชำรี	กล่ำว
	 แนวคิดที่ดู เหมือนว่ำแทบจะมีรำกฐำนเดียวกับ 
Active	Learning	เช่นนี้เอง	ส่งผลสะเทือนต่อกำรศึกษำ 
ในระบบทีพ่ยำยำมปรบัตวัให้สอดคล้องกบัควำมเปลีย่นแปลง 
เช่นกนั	ดงัเหน็ได้จำกกำรพฒันำเนือ้หำหลกัสตูรแกนกลำง 

https://wdo.org/a-creative-design-hub-for-thailand/
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กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	พ.ศ.	2551	(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560)	 
โดยให ้ควำมส� ำคัญกับทักษะกำรคิดเชิ งค� ำนวณ	 
กำรคิดวเิครำะห์	กำรแก้ปัญหำเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ	
รวมไปถึงกำรริเริ่มโครงกำรสื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่ง 
ในโรงเรียน	 (Coding	 at	 School)	 โดย	 สวทช.	 
กำรสร้ำงห้องเรียนโค้ดดิ้งออนไลน์	CodingThailand.org	 
โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กำรเริ่มให้
บรกิำรเมกเกอร์สเปซในสถำบนัอดุมศึกษำและแหล่งเรยีนรู้ 
สำธำรณะ	รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับเอกชนท่ีมี 
ศักยภำพในกำรถ่ำยทอดทักษะให้กับครูและเข้ำมำมี 
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมในโรงเรียน
	 ดังที่ได้กล่ำวแล้วว่ำ	 ห้องสมุดของไทยเกิดควำม
เปลี่ยนแปลงอย่ำงชัดเจนในเร่ืองกำรน�ำอุปกรณ์เครื่อง
มือหรือเทคโนโลยีทันสมัยเข้ำมำใช้	 ซ่ึงเป็นเพียงส่วน
เสี้ยวหนึ่งของกำรจัดกำรพื้นท่ี	(Space	Management)	 
แต่มิได้สะท้อนถึงกำรเพิ่มพื้นที่เพ่ือกำรเรียนรู้ท่ีแตกต่ำง 
หลำกหลำยอันเนื่องมำจำกกำรเปล่ียนแปลงแนวคิด 
และพฤติกรรมกำรเรียนรู้	ดังนั้นควำมคึกคักของพื้นที่
กำรเรียนรู้แนวใหม่ที่เติบโตรำวกับดอกเห็ดในรอบสิบปี	
ส่วนใหญ่แล้วจึงเป็นควำมเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนนอกอำณำ
บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่ำ	‘ห้องสมุด’	เสียมำกกว่ำ
	 มีตัวอย ่ำงมำกมำยในต ่ำงประเทศช้ีให ้ เห็นว ่ำ	 
ห้องสมุดนั้นสำมำรถขยำยบทบำทสู่กำรเป็นพื้นที่เพื่อ
ส่งเสริมทักษะดิจิทัลและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม	
เนื่องจำกมีควำมพร้อมด้ำนพื้นที่กำยภำพ	ตั้งอยู่ในแหล่ง
ซึ่งสำธำรณชนเข้ำถึงได้สะดวก	ประกอบกับบทบำทหลัก
ในกำรเป็นศนูย์กลำงของสำรสนเทศ	ทัง้หมดนีเ้ป็นปัจจยั
สนับสนุนที่ช่วยให้เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงสำรสนเทศ
และกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติได้โดยไม่ยำก

	 ห้องสมุดประชำชนฟำแยตต์วิลล์	 (Fayetteville	
Free	Library)	เป็นห้องสมุดแห่งแรกในสหรัฐอเมริกำซึ่ง 
ให้บริกำรพื้นที่เมกเกอร์สเปซที่เรียกว่ำ	FFL	Fab	Lab	
ภำยในห้องสมดุแห่งนีย้งัม	ีDigital	Creation	Lab	ส�ำหรบั
งำนสร้ำงสรรค์ประเภทมเีดีย	และบริกำรน�ำชมนวตักรรม
ที่เกิดขึ้นในห้องสมุด
	 ห้องสมดุประชำชนชคิำโก	รเิริม่โครงกำร	Innovation	 
Lab	ให้บรกิำรเครือ่งมอืกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม	กจิกรรม
สำธิต	 และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร	 โดยร่วมมือกับ 
พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรมซึ่งมีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนนวัตกรรม
	 ในทวีปยุโรป	ห้องสมุดประชำชนของประเทศต่ำงๆ	
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยำวชนเรียนรู้กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	 ในชื่อ	Generation	Code:	Born	at	 the	
Library	 เป็นประจ�ำทุกปี	 ในช่วงท่ีมีกำรจัดงำนสัปดำห์ 
กำรเขียนโค้ดแห่ง	EU
	 ส�ำหรบัประเทศไทย	ปัจจบัุนมแีหล่งเรยีนรูภ้ำครฐัท่ีเริม่
ให้บรกิำรเมกเกอร์สเปซ	เช่น	Enjoy	Maker	Space	ทีจ่ตุัรสั
วทิยำศำสตร์	อพวช.	ขององค์กำรพพิธิภณัฑ์วทิยำศำสตร์
แห่งชำติ	ห้องสมุดแห่งแรกท่ีให้บริกำรเมกเกอร์สเปซ 
คอืหอสมดุกลำงมหำวิทยำลยัขอนแก่น	โดยควำมร่วมมอื 
กบัคณะวศิวกรรมศำสตร์	แต่นอกเหนอืจำกนีย้งัไม่ปรำกฏ
ข้อมลูว่ำมห้ีองสมดุประชำชนแห่งใดในประเทศไทยเปิดให้
บริกำรพื้นท่ีเมกเกอร์สเปซ	มีเดียแล็บ	หรือโค้ดดิ้งคลับ	
ดังเช่นท่ีก�ำลังเกิดขึ้นอย่ำงแพร่หลำยในห้องสมุดยุคใหม่
ของต่ำงประเทศ
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https://www.exploreyork.org.uk/event/maker-monday-explore-labs-makerspace-york-explore/2017-11-06/
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2548 นิตยสำร	Make:	ฉบับปฐมฤกษ์	วำงจ�ำหน่ำยในสหรัฐอเมริกำ	น�ำเสนอเรื่องรำวว่ำด้วยเมกเกอร์โดยเฉพำะ

งำน	Maker	Faire	จัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองซำนแมทีโอ	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกำ	เป็นกำรรวมบรรดำเมกเกอร์มำ 
ปล่อยของแสดงไอเดยีและผลงำนกำรสร้ำงสรรค์และประดษิฐ์คิดค้น	ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสงูจนมีกำรจดังำนเดยีวกันน้ีในอีก 
หลำยเมืองทั่วสหรัฐฯ	ปีถัดมำอังกฤษเป็นประเทศแรกที่จัดงำนนี้ขึ้นในทวีปยุโรป	นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดงำน	Mini	Maker	
Faires	ซึ่งมีขนำดเล็กลงเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลกต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน

เปิดตัวร้ำนค้ำออนไลน์	Etsy	ที่เน้นสินค้ำแฮนด์เมด	หรือสินค้ำที่ผลิตจำกโรงงำนที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว	เป็นช่องทำงส�ำหรับ
เมกเกอร์ในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำไปได้ทั่วโลก

2550 ก่อตั้ง	Girls	in	Tech	ในสหรัฐฯ	เป็นองค์กรซึ่งเน้นให้กำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเสริมพลังแก่สตรี	 
มีสำขำทั่วโลกกว่ำ	50	แห่ง

2551 ก่อตั้ง	FabLab	Thailand	ชุมชนส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้	แรงบันดำลใจ	และสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน 
กำรออกแบบทำงดิจิทัล

2552 เปิดตัว	TechShop	เมกเกอร์สเปซรำยใหญ่ซึ่งมีสำขำในสหรัฐอเมริกำนับสิบแห่ง	และต่ำงประเทศอีก	4	แห่ง

เกิด	Kickstarter	แพลตฟอร์มระดมทุนส�ำหรับสตำร์ทอัพ	(crowdfunding)	เพื่อหำเงินทุนตั้งต้นส�ำหรับผลิตสินค้ำจ�ำหน่ำย

2554 ก่อตั้ง	CoderDojo	องค์กรซึ่งจัดกิจกรรมกำรเขียนโค้ดส�ำหรับเด็กอำยุ	7-17	ปี	โดยไม่คิดมูลค่ำ	มีต้นก�ำเนิดที่ประเทศ
ไอร์แลนด์	ปัจจุบันมีสำขำ	1,250	แห่ง	ใน	69	ประเทศ	รวมทั้งประเทศไทย

เปิดตัว	Codecademy	หลักสูตรกำรเรียนเขียนโค้ดแบบมีปฏิสัมพันธ์กับโค้ชออนไลน์	โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย	มีผู้เรียนกว่ำ	45	
ล้ำนคนทั่วโลก

2555 เกิดกิจกรรม	“Maker	Camp”	ที่สหรัฐอเมริกำ	เป็นค่ำยฤดูร้อนส�ำหรับเมกเกอร์ทุกวัยที่มีใจรักงำนด้ำน	DIY	งำนสร้ำงสรรค์	
งำนฝีมือ	กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ฯลฯ	ต่อมำมีกำรจัดงำนแบบเดียวกันนี้ทั่วโลก	รวมทั้งประเทศไทย

New	York	Times	รำยงำนว่ำผลิตภัณฑ์	“Made	in	America”	เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	อันเนื่องมำจำกกระแสเมกเกอร์

ก่อตั้ง	Code	Club	ที่อังกฤษ	เป็นชมรมส�ำหรับเด็กอำยุ	9-13	ปี	เพื่อเรียนรู้ทักษะกำรเขียนโค้ดหลังเลิกเรียน	โดยไม่มีค่ำ 
ใช้จ่ำย	มีกำรจัดกิจกรรมจำกชมรมนี้ถึงกว่ำ	10,000	ครั้ง	ใน	12	ประเทศ

ก่อตั้ง	Girls	Who	Code	ที่สหรัฐอเมริกำ	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ	และให้กำรศึกษำทักษะกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แก่เยำวชนหญิง	มีคนเข้ำร่วมโครงกำรมำกกว่ำ	50,000	คน

ก่อตั้ง	Fab	Lab	ที่ห้องสมุดประชำชนเมืองฟำแยตต์วิลล์	(Fayetteville	Free	Library)	นับเป็นห้องสมุดประชำชนแห่งแรก
ของสหรัฐอเมริกำที่ให้บริกำรพื้นที่ลักษณะ	‘เมกเกอร์สเปซ’
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2556 ก่อตั้ง	Code.org	ในสหรัฐอเมริกำ	เป็นองค์กรซึ่งพัฒนำ	“Hour	of	Code”	เว็บไซต์สอนกำรเขียนโค้ดให้กับเยำวชน	มีผู้ใช้
บริกำรกว่ำ	633	ล้ำนคน	และเกิดกิจกรรมในพื้นที่กว่ำ	200,000	กิจกรรม

MIT	Media	Lab	พัฒนำโปรแกรมซอฟต์แวร์	Scratch	ส�ำหรับผู้สนใจฝึกหัดเขียนโค้ดเพื่อสร้ำงแอนิเมชั่นและเกมแบบง่ำยๆ	
(ปัจจุบันสำมำรถรองรับกำรใช้งำนภำษำไทยได้ด้วย)

ก่อตั้ง	DSIL	FabLearn	Lab	ในโรงเรียนดรุณสิกขำลัย	ซึ่งถือเป็น	FabLab	(Fabrication	Lab)	แห่งแรกในประเทศไทยและ
ภูมิภำคเอเชีย

2557 จัดงำน	“Maker	Faire”	ที่ท�ำเนียบขำวเป็นครั้งแรก	แสดงให้เห็นถึงกำรสนับสนุนเรื่องเมกเกอร์อย่ำงจริงจังของรัฐบำลสหรัฐฯ

ก่อตั้ง	Chiang	Mai	Maker	Club	ที่จังหวัดเชียงใหม่	เป็นพื้นที่ซึ่งเปิดโอกำสให้เยำวชนที่มีไอเดียสร้ำงสรรค์สำมำรถมำใช้
เครื่องมือเพื่อต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของตน	และได้แลกเปลี่ยนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน

เกิดร้ำน	Home	of	Maker	ตั้งอยู่ในศูนย์กำรค้ำฟอร์จูนทำวน์	กรุงเทพฯ	เป็นเมกเกอร์สเปซและร้ำนจ�ำหน่ำยชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับนักประดิษฐ์	แห่งแรก

เปิดตัว	Bangkok	MakerSpace	แต่ต้องปิดกิจกำรไปในระยะเวลำอันสั้น	เนื่องจำกเจ้ำของเป็นชำวต่ำงชำติ	ท�ำให้ขัดต่อ 
กฏหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของไทย

ก่อตั้ง	Phuket	Maker	Club	เมกเกอร์คลับแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต

ก่อตั้ง	Makerspace	Thailand	เมกเกอร์สเปซซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมือส�ำหรับผลิตชิ้นงำนต้นแบบ	ที่จังหวัดเชียงใหม่

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	จัดตั้งเครือข่ำยสะเต็มศึกษำประเทศไทย	ประกอบด้วย	 
ศูนย์สะเต็มศึกษำแห่งชำติ	ศูนย์สะเต็มศึกษำภำค	และโรงเรียนเครือข่ำยสะเต็มศึกษำ	เพื่อเผยแพร่ควำมเข้ำใจและแนวคิด 
สะเต็มศึกษำ

บริษัท	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	ริเริ่มโครงกำร	YouthSpark	เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถด้ำนทักษะไอซีทีและวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ให้แก่เยำวชน

2558 เปิด	Maker	Zoo	ในซอยเอกมัย	เป็นเมกเกอร์สเปซและ	co-working	space	ของสตำร์ทอัพรุ่นใหม่	(ปัจจุบันปิดกิจกำร)

ก่อตั้ง	Khon	Kaen	Maker	Club	เมกเกอร์คลับแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น

เปิด	NE8T	พื้นที่ผสมผสำนทั้งเมกเกอร์สเปซ	co-working	space	และคำเฟ่	ย่ำนรำชเทวี	(ปัจจุบันปิดกิจกำร)

เปิดตัว	FabCafe	Bangkok	พื้นที่พบปะและให้บริกำรเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรออกแบบยุคใหม่เป็นสำขำแรกในไทย	และเป็น
สำขำที่	5	ของโลก	ต่อมำปี	2560	เปิดให้บริกำรอีกสำขำหนึ่งที่	TCDC	บำงรัก
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2558 เปิด	PINN	Creative	Space	พระรำม	9	เป็นพื้นที่ส�ำหรับสร้ำงสรรค์งำนฝีมือและงำนดีไซน์	เพื่อเป็นงำนอดิเรก	น�ำมำใช้สอย
เอง	และผลิตเพื่อจ�ำหน่ำย

จัดงำน	Mini	Maker	Faires	ครั้งแรกในประเทศไทย

สหรัฐฯ	ประกำศโครงกำร	Computer	Science	for	All	สนับสนุนกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเติบโตเป็น	‘ผู้สร้ำง’	ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

2559 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีเปิดตัว	KX	(Knowledge	Xchange)	อำคำรสร้ำงสรรค์อเนกประสงค์ส�ำหรับ 
แลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงเอกชนและมหำวิทยำลัย

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	เปิดศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชำติด้ำนวิทยำศำสตร์	คณิตศำสตร์	
และเทคโนโลยี	(IPST	Learning	Space)

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	จัดงำน	Startup	Thailand	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น	(Startup)	และ
สร้ำงระบบนิเวศของวิสำหกิจเริ่มต้น	(Startup	Ecosystem)

2560 งำน	Maker	Faire	จัดขึ้นทั่วโลกมำแล้วกว่ำ	770	ครั้งใน	44	ประเทศ	มีผู้เข้ำร่วมมำกกว่ำ	1.4	ล้ำนคน

เปิดตัว	Enjoy	Maker	Space	ภำยในจัตุรัสวิทยำศำสตร์	ชั้น	4	อำคำรจำมจุรีสแควร์	เป็นพื้นที่ส�ำหรับเยำวชนได้ทดลอง
สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมจินตนำกำร	โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนครบครัน

ก่อตั้ง	CoderDojo	Thailand	ชุมชนส�ำหรับเด็กอำยุ	7-17	ปี	ซึ่งเรียนรู้แบบอิสระเรื่องกำรเขียนโค้ด

เปิดตัว	AIS	D.C.	(AIS	Designed	For	Creation)	ภำยในศูนย์กำรค้ำเอ็มโพเรียม	เป็นสถำนที่บ่มเพำะสตำร์ทอัพ	ซึ่งมีทั้ง
พื้นที่ให้ทดลองปฏิบัติ	ห้องสมุด	สตูดิโอ	และพื้นที่พบปะ	โดยปรับปรุงพื้นที่จำก	TCDC	เดิมที่ย้ำยไปยังอำคำรไปรษณีย์กลำง	
บำงรัก

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พ.ศ.	2551	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	มีกำรพัฒนำเนื้อหำให้ผู้เรียนมีทักษะกำร
คิดเชิงค�ำนวณ	กำรคิดวิเครำะห์	แก้ปัญหำเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

Chiang	Mai	Maker	Club	จัดงำน	Chiang	Mai	Maker	Party	โดยใช้ธีม	Maker	Education
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2561 เปิดตัว	KKU	Maker	space	เมกเกอร์สเปซในห้องสมุดแห่งแรกของไทย	เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	และมหำวิทยำลัยขอนแก่น	ภำยใต้โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่	(Co-Innovating	space)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี	เปิดเมกเกอร์สเปซในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้บริกำรแก่นักศึกษำ

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	(สวทช.)	จัดท�ำโครงกำรสื่อกำรสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน	หรือ	
Coding	at	School	โดยได้พัฒนำ	KidBright	หรือบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สำมำรถท�ำงำนตำมชุดค�ำสั่ง	มอบแก่โรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร

สวทช.	จัดท�ำโครงกำรโรงประลองต้นแบบทำงวิศวกรรม	(Fabrication	Lab)	เป็นพื้นที่ท่ีมีอุปกรณ์พื้นฐำนจ�ำเป็นใน 
กำรทดลองและสร้ำงชิ้นงำนจำกวัสดุ	ในสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ	กศน.	จัดค่ำยวิทยำศำสตร์ฤดูร้อน	Young	Designer	&	Maker	Space

จดัต้ังส�ำนกังำนส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์	(CEA)	เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยกำรพัฒนำผูป้ระกอบกำร
สร้ำงนิเวศน์และสนับสนุนบุคลำกรสร้ำงสรรค์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัว	CodingThailand.org	ห้องเรียนออนไลน์ที่ผสำนควำมรู้และควำมบันเทิง	เพื่อ
กระตุ้นควำมสนใจในกำรเรียนรู้วิทยำกำรคอมพิวเตอร์แก่เยำวชน
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สู่ทศวรรษใหม่

http://aboutthailandliving.com/2018/07/28/7-co-working-spaces-in-bangkok/
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	 หำกกำรทบทวนอดตีคอืกำรสรปุบทเรยีน	ไม่ว่ำจะส�ำเรจ็หรือล้มเหลว	กำรมองไปยงั 
อนำคตก็คือควำมฝันและควำมหวัง	 แต่เพื่อไม่ให้เป็นควำมเพ้อฝันหรือควำมหวัง 
ลมๆ	 แล้งๆ	 กำรคำดกำรณ์แนวโน้มอย่ำงมีข ้อมูลและตรรกะจึงจะสะท้อนถึง 
ควำมใฝ่ฝันและควำมมุ่งหวังตั้งใจ
	 ก่อนจะจบบทส�ำรวจปรำกฏกำรณ์กำรอ่ำนในรอบ	10	ปี	จงึขอเสนอบำงประเดน็ทิง้ไว้
เป็นข้อสงัเกตให้พจิำรณำถกเถยีงและตัง้ค�ำถำมเลก็ๆ	น้อยๆ	ให้ช่วยกนัไตร่ตรอง	รวมทัง้ 
ข้อมูลท่ียังไม่ได้กล่ำวถึงในเนื้อหำส่วนแรกแต่มีควำมน่ำสนใจและสมควรบันทึกเอำไว้	 
เพือ่ใช้เป็นฐำนคดิส�ำหรับก้ำวต่อไปในกำรสร้ำงสงัคมควำมรู้

นิเวศการเรียนรู้

	 กำรสร้ำงควำมรู ้และกระบวนกำร
เรียนรู ้ เพื่อให ้ผู ้คนสำมำรถรับมือกับ
ควำมเปลีย่นแปลงได้นัน้	จ�ำเป็นต้องสร้ำง	 
‘นิ เวศกำรเรียนรู ้ ’	 หรือสิ่ งแวดล ้อม 
กำรเรียนรู้ท่ีสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	โดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำร 
ที่แตกต่ำงเฉพำะบุคคคล	และส่งเสริม
ให ้เกิดแลกเปลี่ยนแบ่งป ันควำมรู ้ ใน
ลักษณะที่ เป ็นควำมสัมพันธ ์ เชิงบวก	 
(empowerment)	 มองในแง ่นี้พื้นที่
กำยภำพและพื้นที่กำรเรียนรู้เสมือนหรือ
ออนไลน์ล้วนมีควำมส�ำคัญและต้องใช้
อย่ำงผสมผสำน

	 กำรสร้ำงระบบนเิวศกำรเรยีนรูจ้ะต้อง
เร่ิมต้นด้วยกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้เกิด
ควำมอยำกรูแ้ละอยำกเรยีนรูใ้ห้ได้เสยีก่อน	
จงึจะน�ำไปสูก่ำรแสวงหำควำมรูห้รอืข้อมลู
สำรสนเทศ	หรือกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่
น�ำไปสู่ควำมรู้ด้วยตนเอง	(experimental	
experience)	โดยมีพื้นที่รองรับให้ผู้เรียน
สำมำรถทดลองหรือประยกุต์ควำมรูน้ัน้กบั
ชวีติจรงิ	มกีระบวนกำรสะท้อนผลจำกกำร
เรียนรู้	(reflect	and	feedback)	เกิดเป็น
ควำมรู้ใหม่ที่น�ำไปถ่ำยทอดแบ่งปัน	และ
ควำมรู้ใหม่นี้อำจเป็นแรงบันดำลใจให้กับ
ผู้อ่ืนในกำรเรียนรู้ต่อท่ีซับซ้อนขึ้นหรือดี
ยิ่งขึ้นกว่ำเดิม
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	 โรงเรียนและห้องเรียน	ห้องสมุด	สื่อและทรัพยำกร	
และเทคโนโลยี	 อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทันสมัย	 เป็น	
‘โครงสร้ำงที่สนับสนุนกำรเรียนรู้’	ที่ช่วยท�ำให้วงจรของ
ระบบนิเวศกำรเรียนรู้ด�ำเนินต่อไปไม่ส้ินสุด	 เน่ืองจำก
ประเด็นควำมสนใจใหม่ๆ	 ของผู้เรียนในฐำนะปัจเจก
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลำและมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกัน	 
อำทิ
	 โรงเรียนและห้องเรียนจะต้องมีควำมยืดหยุ่นคล่อง
ตัวมำกขึ้น	พื้นที่กำรเรียนรู้ควรขยำยขอบเขตไปมำกกว่ำ
ห้องเรียนแบบเดิมๆ	 ครูมีส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
ออกแบบกำรเรียนรู้ที่กระตุ้นหรือสร้ำงแรงบันดำลใจให้
เด็กๆ	รู้จักแก้ไขปัญหำที่สร้ำงสรรค์และมีควำมท้ำทำย
ทำงปัญญำ	กำรจัดรูปแบบห้องเรียนจึงต้องมีควำม
ยดืหยุน่สงู	สร้ำงควำมกระหำยใคร่รูแ้ละสนบัสนุนให้เกิด
ปฏสิมัพนัธ์ทำงสงัคม	หำกเป็นไปได้ควรมคีวำมเชือ่มโยง 
กับชุมชน	มีกิจกรรมร่วมกับสำธำรณะ	 เน้นกำรแลก
เปลี่ยนข้อมูลหรือแบ่งปันประสบกำรณ์
	 ห้องสมุดยังคงมีควำมส�ำคัญ	ถึงแม้ว่ำสำรสนเทศ 
ที่สำมำรถเข้ำถึงได้จะเป็นดิจิทัล	แต่ผู้เรียนก็ยังต้องกำร
พื้นที่เพื่อกำรรวมตัวกันในกำรแสวงหำและสร้ำงสรรค์
สำรสนเทศ	 ห้องสมุดจึงไม ่เพียงเป ็นแหล่งสืบค ้น
สำรสนเทศเท่ำนั้น	 แต่ควรสนับสนุนเครื่องมือและ
โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถวิเครำะห์	
สังเครำะห์	 ประเมินค่ำสำรสนเทศ	 และสร้ำงสรรค ์
ควำมรู้ใหม่ด้วย
	 สื่อและทรัพยำกรดิจิทัล	 เทคโนโลยีกำรศึกษำ	และ
อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืสนบัสนนุกำรเรยีนรู	้เป็นสิง่จ�ำเป็น
ในโลกยุคใหม่	แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่ำคือกำรสนับสนุนให้ผู้
เรียนสำมำรถใช้ทรัพยำกรและเคร่ืองมือต่ำงๆ	 ได้อย่ำง

เหมำะสม	มีทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศท่ีมุ่งไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ที่ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม	(Creative	and	
Innovation-driven	Economy)	จ�ำเป็นต้องมีรำกฐำนมำ
จำกควำมรู้และทักษะกำรใช้ควำมรู้	จึงมีควำมเป็นไปได้
ว่ำนับจำกนี้ไปทุกองค์ประกอบของระบบนิเวศกำรเรียนรู้	 
จะได้รับควำมส�ำคญัมำกขึน้	โดยท่ีกำรอ่ำนเป็นทักษะและ
กระบวนกำรส่วนหนึ่งเท่ำนั้นในนิเวศกำรเรียนรู้ทั้งระบบ

www.pptvhd36.com
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เทคโนโลยี: สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป

	 หำกมองย้อนกลับไป	ณ	จุดเริ่มต้นของทศวรรษ
แห่งกำรอ่ำน	(พ.ศ.	2552-2561)	 มีกำรเปล่ียนแปลง
หลำยอย่ำงทีส่่งผลกระทบต่อกำรกำรอ่ำนและกำรเรยีนรู	้ 
ซึ่งหลำยสิ่งไม่เคยปรำกฏหรือไม่อำจคำดคิดมำก่อน
	 ในวันนั้นอำจมีเครื่องอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส	์ 
แต่ยังไม่มีใครรู้จักแท็บเล็ต
	 ในวันนั้นอำจมีโทรศัพท์มือถือ	แต่ยังไม่มีใครคุ้นเคย
กับสมำร์ทโฟน
	 ในวันนั้นอำจมีเว็บไซต์	 มีเฟซบุ๊ก	 มี	MSN	 แต่ 
ยังไม ่มีแอพพลิเคชั่นไลน ์	 หรือสำรพัดแอพที่มี ให  ้
โหลดกันอย่ำงสะดวกง่ำยดำยเพื่อใช้งำนนอกเหนือจำก
กำรสื่อสำรพูดคุย
	 ไม่มีใครคำดคิดว่ำอำกำศยำนไร้คนขับ	(Unmanned	
Aerial	Vehicle	 -	UAV)	หรือโดรน	ที่ใช้กันในวงกำร
ทหำรจะถูกน�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	ทั้งกำรขนส่งสินค้ำ	 
กำรติดกล้องเพื่อถ่ำยรูปจำกมุมสูง	กำรฉีดพ่นปุ๋ยหรือ 
สำรเคมีในกำรเกษตร	กำรตดิตำมตรวจสอบสภำพอำกำศ
และกำรจรำจร	กำรสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
พื้นที่ที่เข้ำถึงยำก	กำรรักษำควำมปลอดภัยของเมืองและ
ที่พักอำศัย
	 ไม่มีใครคำดคิดว่ำโทรศัพท์มือถือจะเข้ำมำแทนที่
โทรทัศน์	 วิทยุ	 เป็นธนำคำรส่วนตัว	 เป็นกระเป๋ำเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่จับจ่ำยใช้สอยซื้อขำยสินค้ำได้จริงๆ
	 อินเทอร์เน็ตทรงพลังข้ึนมหำศำลท้ังควำมเร็วและ
ควำมจ	ุจำกท่ีใช้งำนเพือ่เข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำร	พฒันำมำไกล 
ถึงขัน้อนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่	(Internet	of	Thing	–	IoT)	 

ที่สำมำรถควบคุมเครื่องมือต่ำงๆ	 ให้ท�ำงำนได้จำก 
ระยะไกลด้วยกำรใช้โทรศัพท์มือถือสั่งกำร
	 หุ่นยนต์ที่ดูเหมือนเรื่องไกลตัว	บัดนี้คืบคลำนเข้ำมำ
ใกล้อย่ำงคำดไม่ถึง
	 และ	ณ	วันเริ่มต้นทศวรรษแห่งกำรอ่ำน	ยังไม่ค่อยมี 
ใครรู้จักคิวอำร์โค้ด	เครื่องพิมพ์สำมมิติ	ปัญญำประดิษฐ์	 
และบลอ็กเชน
	 รวมถึงยังไม่มีใครรู้จักอำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล	
(Data	Scientist)	ที่ทุกวันนี้ก�ำลังมำแรง	
	 ในห้วงระยะสบิปี	เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงและเกดิใหม่ 
มำกมำย	และยังเปล่ียนโลกกำรเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียน
เข้ำถึงควำมรู้ได้ง่ำย	 ทุกท่ีทุกเวลำ	 เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ท่ีมีควำมเป็นเฉพำะบุคคลมำกข้ึน	ท�ำให้ผู ้เรียนต้อง
กระตือรือร้นและมีควำมรับผิดชอบสูงขึ้น40	 ถึงแม้ว่ำ 
เรำไม ่อำจล ่วงรู ้ ได ้ล ่วงหน้ำถึงเทคโนโลยีพลิกผัน	 
(Disruptive	Technology)	แต่ประสบกำรณ์ในรอบสิบปี 
สอนให ้ เรำประจักษ ์ชัด ถึงพลังกำรเป ล่ียนแปลง 
อนัเกดิจำกเทคโนโลย	ีดงันัน้แทนท่ีจะกงัวลกบัอนำคตซึง่
ไม่แน่นอน	ใช่หรือไม่ว่ำเรำควรเตรยีมพร้อมทีจ่ะเผชญิกบั
ควำมไม่แน่นอนด้วยกำรเรยีนรูเ้ข้ำใจต่อกำรเปลีย่นแปลง
ทำงเทคโนโลยีและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต 
อย่ำงรู้เท่ำทัน
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คุณภาพการศึกษา: ปัญหาที่ยังคงอยู่

	 กำรศึกษำในระบบแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ 
ตลอดชวีติ	(life-long	learning)	โดยตรง	แต่กเ็ป็นแหล่งท่ีมำ 
ของควำมรู ้พื้นฐำนที่ส�ำคัญที่ช่วยต่อยอดกำรเรียนรู ้ 
นอกระบบกำรศกึษำ	โดยเฉพำะควำมรูเ้ชงิแนวคดิทฤษฎี
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศกำรเรียนรู้
	 กล ่ำวกันว ่ำประเทศท่ีจะประสบควำมส�ำเร็จใน 
กำรพฒันำและประชำชนมคีวำมเป็นอยูท่ี่ดไีด้นัน้	จะต้อง
มรีะบบกำรศกึษำทีเ่น้นกำรเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัแนวโน้ม
ของโลก	สร้ำงคนเพือ่อนำคต	มคีวำมสำมำรถในกำรปรบัตวั 
ให้เข้ำกับควำมเปล่ียนแปลง	มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค	์
รู้จักคิดวิเครำะห์	มีควำมเป็นผู้น�ำและกล้ำตัดสินใจ
	 กำรศึกษำคือกำรสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้น 
กับตัวของเด็กหรือผู้เรียน	กำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำจึง
ไม่ใช่กำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย์เพ่ือใช้เป็นปัจจยักำรผลติ	
แต่คอืกำรพฒันำทุนมนษุย์ซึง่กอปรด้วยคณุลกัษณะทีช่่วย
ยกระดับคุณภำพสังคมและระบบเศรษฐกิจที่ดี
	 World	Development	Report	2019	on	the	Changing	 
World	of	Work	ได้จัดท�ำดัชนีช้ีวัดตัวใหม่คือ	ดัชนีทุน
มนุษย์	ซึ่งได้มำจำกกำรรวบรวมข้อมูลกำรศกึษำ	ทกัษะ	
และสขุภำพ	ท่ีสะสมต่อเนือ่งตลอดชวีติ	และวดัผลรวมของ
ทนุมนษุย์ตัง้แต่แรกเกิดจนถงึอำย	ุ18	ปี	เพือ่แสดงให้เหน็
ควำมเชือ่มโยงว่ำกำรลงทนุเพือ่สขุภำพและกำรเรยีนรูข้อง
เดก็สำมำรถเพิม่รำยได้ของประชำกรและประเทศให้สงูขึน้
ได้ในอนำคต	กำรลงทุนเพื่อเสริมสร้ำงทุนมนุษย์จึงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยลดอัตรำควำมยำกจน	ท�ำให้เศรษฐกิจ
เติบโตอย่ำงเต็มศักยภำพและเกิดควำมยั่งยืน41

	 ดัชนีทุนมนุษย์ปี	 2561	 ชี้ให้เห็นว่ำประเทศไทย 
มคีะแนนสงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของกลุม่ประเทศทีม่รีำยได้ระดบั
เดียวกัน	แต่ยังต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก	 เด็กไทยสำมำรถเข้ำเรียน 
ในระบบโดยเฉลี่ย	 12.4	ปีจนถึงอำยุ	 18	ปี	 แต่เมื่อ
พิจำรณำถึงคุณภำพกำรเรียนรู้แล้ว	จะเท่ำกับเด็กได้รับ
กำรศึกษำเพียง	8.6	ปีเท่ำนั้น	ซึ่งส่วนต่ำงนี้เกิดจำก
คุณภำพกำรศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำน42 
	 คุณภำพกำรศึกษำเกี่ยวโยงกับเนื้อหำหลักสูตร	 
ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรเรียน	รูปแบบวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน	กำรสอบวัดผลหรือกำรประเมิน	นอกจำกนั้น 
ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภำพครูผู้สอน	คุณภำพสถำบัน 
ผลติคร	ูควำมเป็นอสิระและควำมรบัผดิชอบ	(accountability)	 
ของโรงเรยีน	รวมถงึโครงสร้ำงกำรก�ำกบัดแูล	ตลอดสบิปี 
ที่ผ่ำนมำปัญหำคุณภำพกำรศึกษำยังคงเป็นเรื่องส�ำคัญ 
อันดับต้นๆ	ของระบบกำรศึกษำไทย	ทั้งๆ	ที่มีกำรลงทุน
ด้ำนนี้สูงมำกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
	 กำรปฏิรูปกำรศึกษำเป็นควำมพยำยำมที่เกิดขึ้น 
ตลอดมำนับตั้งแต่ก่อนที่จะมีทศวรรษแห่งกำรอ่ำน	และ
ถกูก�ำหนดให้เป็นหนึง่ในเรือ่งส�ำคญัในกำรปฏิรปูประเทศ
ท่ีต้องลงมือท�ำอย่ำงเร่งด่วน	 ถึงกับบรรจุเรื่องนี้ไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พ.ศ.	2560	(มำตรำ	
258	จ.	และมำตรำ	261)	และแต่งต้ังคณะกรรมกำร
อิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ	เป็นกลไกด�ำเนินงำน
	 อย่ำงไรก็ตำม	ในห้วงทศวรรษแห่งกำรอ่ำน	นโยบำย
ท่ีดูเหมือนว่ำจะเป็นท่ีจดจ�ำและใกล้เคียงกับกำรปฏิรูป
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กำรศึกษำที่สุดคือ	 “ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้”	ซึ่งคนใน
กระทรวงศึกษำธิกำรพยำยำมเลี่ยงที่จะใช้ค�ำนี้	เนื่องจำก
ข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่กำรลดเวลำกำรเรียน	แต่เป็นกำรลด
เวลำกำรสอน	และน�ำเวลำที่เหลือไปเพิ่มกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู ้	 ซึ่งโดยหลักกำรแล้วนับว่ำเดินมำถูกทำง	
เพรำะเด็กไทยเรียนหนักติดอันดับโลก	 ใช้ช่ัวโมงเรียน 
ในห้องเรียนมำกแต่กลับได้ควำมรู้น้อย43	

	 กิจกรรมกำรเรียนรู้ภำยใต้นโยบำยนี้มีหลำกหลำย 
รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด	 
แต่กำรด�ำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำนมำยังมีอุปสรรคและ 
ควำมเข้ำใจคลำดเคล่ือนจำกทุกฝ่ำยอยู ่ไม่น้อย	 จึงมี 
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงต้ังแต่เป้ำหมำยและค่ำนิยมของ
กำรเรยีน	กำรปรบัหลกัสตูร	กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูใ้หม่	 
ไปจนถึงกำรกระจำยอ�ำนำจให้กับท้องถิ่น44

https://www.salika.co/2019/02/16/education-policy-after-election-2562/
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	 เมือ่โลกท้ังใบถกูเชือ่มโยงเข้ำด้วยกนัผ่ำนอนิเทอร์เนต็	
ก็ได้น�ำปรัชญำควำมเช่ือเร่ืองข่ำวสำรเสรีเข้ำมำสู่แต่ละ
ประเทศด้วย	ข้อมูลสำรสนเทศทีเ่ปิดเผยและเข้ำถงึได้กลำย
เป็นค่ำนยิมใหม่ของชนดจิทิลั	แม้แต่ในวงกำรห้องสมุดโลก
ก็ยึดถืออุดมคติในกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงสำรสนเทศและ
ควำมรู้เพือ่คนทุกคน	โดยไม่แบ่งแยกหรอืกดีกัน
	 ไม่ว่ำในโลกท่ีเป็นจรงิจะเป็นเช่นไร	กำรยดึกมุควำมเชือ่ 
เช่นน้ีไว้ช่วยไม่ให้เกดิกำรผกูขำดควำมรู	้พลเมอืงมสีทิธใิน
กำรเข้ำถงึข้อมูลข่ำวสำรของรฐั	ซึง่ถอืว่ำเป็นข้อมลูสำธำรณะ 
	 ในขณะเดียวกันควำมเชื่อเรื่องสำรสนเทศเสร ี
ยังท�ำให้ปัจเจกชนตระหนักในควำมรู้อันจ�ำกัดของตน 
และเคำรพในควำมรูข้องผูอ้ืน่	กำรแสวงหำควำมรูจ้งึด�ำเนนิ
ไปบนพื้นฐำนของกำรแบ่งปันเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้เดิม	 
เกิดควำมรู้ใหม่	หรือแม้กระทั่งช่วยกันหำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำร่วมกนั	เพรำะรูดี้ว่ำล�ำพงัปัญญำควำมรูข้องตนเอง
นัน้ไม่เพียงพอกบักำรแก้ไขปัญหำทีซ่บัซ้อนได้	มแีต่เพียง
ปัญญำรวมหมู่เท่ำนั้นจึงจะแก้ไขปัญหำยำกๆ	ได้ส�ำเร็จ
	 คณุค่ำใหม่นีค้ลีค่ลำยออกมำเป็นรปูแบบควำมร่วมมือ
ของกลุม่คนหรอืฝงูชน	(crowd)	ทีส่ร้ำงกำรเปลีย่นแปลงจำก
พลงัของคนเลก็คนน้อย	ค�ำใหม่ๆ	อย่ำงเช่น	Crowdsourcing	 
กด็	ีCrowdfunding	กด็	ีเป็นค�ำทีส่ือ่ถงึพลงัแห่งปัจเจกชน	 
วิกิพีเดีย	ซึ่งเปิดตัวใช้งำนเม่ือปี	2544	 ก็ถือก�ำเนิดมำ
ด้วยหลักคิดเดียวกันนี้	ซึ่งในเวลำเพียง	12	ปี	ก็ติดอันดับ
เว็บไซต์ที่มีคนใช้งำนมำกที่สุดในโลกเป็นอันดับ	645

	 กรณีประเทศไทย	ถึงแม้ว่ำจะมีสัญญำณน่ำเป็นห่วง 
ในเรือ่งของเสรภีำพทำงอนิเทอร์เนต็	แต่กลบัมปีรำกฏกำรณ์ 

อีกด้ำนท่ีเกิดขึ้นมำคู่ขนำน	อำทิ	กำรต่อสู้เพ่ือข้อมูล
สำรสนเทศที่เปิดกว้ำงและเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเสร ี
โดยองค์กรภำคประชำสังคม	พลังของปัจเจกในฐำนะ 
พลเมืองเน็ต46	และกำรสร้ำงพ้ืนท่ีทำงสังคมให้ผู้คนมำ
ร่วมแบ่งปันควำมรู้เพ่ือแก้ไขปัญหำและทดลองลงมือท�ำ	
รูปธรรมดังกล่ำวนี้ก่อตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็วและขยำยวง 
ออกไปอย่ำงกว้ำงขวำงในช่วงคร่ึงหลังของทศวรรษแห่ง 
กำรอ่ำนโดยเฉพำะพืน้ทีท่ำงสงัคมทีเ่น้น	‘ปัญญำของฝงูชน’	
นั้น	น่ำจะเป็นแพล็ตฟอร์มกำรเรียนรู้ท่ีเผยโฉมให้เห็น 
มำกขึ้นในอนำคตอันใกล้

WISDOM OF THE CROWD

https://www.pexels.com/photo/e-book-e-reader-ebook-ereader-1475300/
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โบกมือลาทศวรรษแห่งการอ่าน

	 เมื่อเดือนเมษำยนถึงพฤษภำคม	2552	ก่อนที่จะมี
กำรประกำศให้ปี	2552-2561	เป็นทศวรรษแห่งกำรอ่ำน	 
ผูค้นทีท่�ำงำนด้ำนส่งเสรมิกำรอ่ำนจ�ำนวนกว่ำ	30	องค์กร
มำร่วมประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดและประสบกำรณ์	 
จนเกิดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย	รวมทั้งสิ้น	26	ข้อ47 

แม้ว่ำข้อเสนอเหล่ำนี้ส่วนใหญ่ยังขำดฐำนทำงวิชำกำร
รองรับควำมเป็นไปได้ทีจ่ะน�ำไปสูแ่นวทำงปฏบิตั	ิแต่กเ็ป็น
แนวคิดที่ตกผลึกมำจำกประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนจริง	
และน่ำจะสำมำรถน�ำมำต่อยอดด้วยกำรก�ำหนดประเด็น
วิจัยได้	อย่ำงไรก็ตำม	 10	ปีมำน้ีไม่ปรำกฏข้อมูลว่ำมี 
กำรวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอดังกล่ำว
	 ดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำทศวรรษแห่งกำรอ่ำนด�ำเนินไป
ท่ำมกลำงควำมขัดแย้งทำงกำรเมอืงและกำรแตกออกเป็น
สองขั้วทำงควำมคิดของคนในสังคม	อำจมีผู้เห็นแย้งว่ำ 
สถำนกำรณ์กำรเมืองไม่ควรเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม 
กำรอ่ำน	แต่ควำมจรงิแล้วจะมใีครปฏเิสธได้ว่ำในวงกำรสือ่	 
ส�ำนักพิมพ์	บรรณำธิกำร	นักแปล	นักเขียน	และนักอ่ำน	
ต่ำงก็ตกอยู่ในวังวนของควำมขัดแย้งนี้
	 กระนั้นก็ดี	มีเร่ืองน่ำสนใจอื่นๆ	 เกิดขึ้นอีกมำกมำย
ในช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำ	อำทิ	กำรกระจำยตัวของเทศกำล
หนังสือไปยังเมืองใหญ่ในต่ำงจังหวัด	 รวมถึงเทศกำล
หนังสือชื่อดังอย่ำง	Big	Bad	Wolf	ที่เข้ำมำจัดในไทย 
เป็นครั้งแรก	 กำรเกิดส�ำนักพิมพ์ใหม่ที่ผลิตผลงำน 
หลำกหลำยตอบโจทย์นักอ่ำนรุ่นใหม่ๆ	และเกิดกองทุน
พฒันำสือ่ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์	ซึง่มำจำกกำรผลกัดนั
โดยภำคประชำสังคม

	 แนวคดิเศรษฐกจิแบ่งปัน	(Sharing	Economy)	ทฤษฎี
กำรเรยีนรูเ้พือ่สร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ	(Constructionism)	 
และกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง	 (Active	Learning)	 
ซึ่งเคยอยู ่ ในควำมสนใจจ�ำกัดเฉพำะคนกลุ ่มเล็กๆ	 
แต่เชื่อได้ว่ำท้ังหมดนี้เป็นรำกฐำนควำมคิดท่ีน�ำมำสู ่ 
กำรสร้ำงสรรค์พืน้ทีก่ำรอ่ำนและกำรเรยีนรูร้ปูแบบใหม่	เช่น	 
Co-working	Space,	Learning	Commons,	Maker	Space,	
Fab	Lab	และอีกสำรพัดชื่อที่ลงท้ำยด้วย	Lab	ซึ่งเกิดขึ้น
มำกมำยในต่ำงประเทศมำก่อน	 เมื่อพื้นท่ีกำรเรียนรู ้
ลกัษณะนีแ้พร่เข้ำมำปรำกฏตวัในสงัคมไทยกไ็ด้น�ำเข้ำมำ 
ทั้งรูปแบบและปรัชญำควำมคิดที่แฝงอยู่เบื้องหลังด้วย
	 อีกปรำกฏกำรณ์ท่ีน่ำสนใจคือเนื้อหำท่ีเรียกว่ำ	User	
Generated	Content	(UGC)	ซึง่มใีห้ได้อ่ำนและดกูนัอย่ำง
ละลำนตำทำงช่องทำงออนไลน์	 เกิดขึ้นมำจำกแนวคิด 
กำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง	 (Knowledge	Creation)	 
ในระยะแรกอำจอยูใ่นรูปของบล็อก	(Blog)	หรอืเวบ็บลอ็ก	 
แต่ทันทีท่ีเทคโนโลยแีละแพลต็ฟอร์มรองรบักำรผลติและ
เผยแพร่เนื้อหำพัฒนำมำกขึ้น	คนซึ่งเคยเป็นผู้บริโภค
ข้อมูลจึงแปรสภำพเป็นผู้ผลิต	กลำยเป็นผู้สร้ำงสรรค์ 
เพจใหม่ๆ	หลำกหลำยที่มีผู ้ติดตำมนับหมื่นนับแสน	 
เกดิอำชพีใหม่เช่น	ยทูปูเบอร์	(Youtuber)	หรอืเพยีงแค่ถ่ำย 
คลปิวดีิโอแล้วแชร์ผ่ำนโซเชยีลมเีดีย	กอ็ำจกลำยเป็นไวรลั
ที่มีผู้ชมนับล้ำนในเวลำอันรวดเร็ว
	 ในช่วงท้ำยของทศวรรษแห่งกำรอ่ำน	ประเทศไทยก้ำว
เข้ำสูส่งัคมทีม่ผีูใ้ช้เทคโนโลยสีำรสนเทศจนตดิอนัดบัโลก	 
จ�ำนวนผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ของไทยสงูเป็นล�ำดบัที	่16	ของโลก 
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หรือประมำณ	57	 ล้ำนคน48	 และเป็นประเทศที่ใช้
อินเทอร์เน็ตนำนที่สุดในโลก	เฉลี่ยถึงวันละ	9	ชั่วโมง	 
38	นำที	โดยเป็นกำรใช้ผ่ำนโทรศพัท์มอืถอืนำนทีส่ดุในโลก 
เช่นกัน	คือ	4	ชั่วโมง	56	นำทีต่อวัน	อันเน่ืองมำจำก
พฤติกรรมกำรใช้โซเชยีลมเีดียและควำมนยิมรบัชมวดิโีอ
ออนไลน์	 ในแต่ละวันคนไทยใช้เวลำกับโซเชียลมีเดีย	 
3	ชั่วโมง	10	นำที	นำนเป็นอันดับ	4	ของโลก	มีผู้นิยม
ใช้โซเชียลมีเดียมำกถึง	51	ล้ำนคน	โดยสำมอันดับแรก 
ได้แก่	 เฟซบุ ๊ก	 ยูทูบ	 ไลน์	 ขณะที่กรุงเทพมหำนคร	 
ติดอันดับเมืองที่มีผู้ใช้งำนเฟซบุ๊กเป็นประจ�ำมำกที่สุด 
ในโลก	คือประมำณ	22	ล้ำนคน49

	 ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต	ิเปิดเผยผลส�ำรวจในปี	2560	
ที่แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงควำมนิยมแพร่หลำยของ
กำรใช้งำนอุปกรณ์สื่อสำรประเภทสมำร์ทโฟน	กล่ำวคือ	
มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ	55.57	ล้ำนเครื่อง	ในจ�ำนวนนี้เป็น
โทรศัพท์ประเภทสมำร์ทโฟนถึงร้อยละ	72.3	ขณะท่ีม ี
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ	52.9	ของจ�ำนวนประชำกรอำยุ	

6	ปีขึน้ไป	โดยเป็นกำรใช้ผ่ำนสมำร์ทโฟนถงึร้อยละ	93.7
	 ส�ำนกังำนพฒันำธรุกรรมทำงอเิล็กทรอนกิส์	(สพธอ.)	
ส�ำรวจกำรใช้งำนอินเทอร์เนต็ปี	2561	พบว่ำคนไทยนยิม
ใชเ้ฟซบุก๊	อนิสตำแกรม	ทวิตเตอร	์และอืน่ๆ	สงูถงึวนัละ	 
3	ชัว่โมง	30	นำท	ีกำรรบัชมวดิโีอสตรมีมิง่	เช่น	ยทูบู	หรอื
ไลน์ทวี	ีเฉลีย่	2	ชัว่โมง	35	นำทต่ีอวนั	กำรใช้แอพพลเิคชัน่ 
เพื่อกำรพูดคุยเฉลี่ย	 2	 ชั่วโมงต่อวัน	 กำรเล่นเกม
ออนไลน์วันละ	1	ชั่วโมง	51	นำที	กำรอ่ำนบทควำมหรือ 
หนังสือออนไลน์ประมำณ	1	ชั่วโมง	31	นำทีต่อวัน50 
แม้ว่ำกำรอ่ำนจะใช้เวลำนำนน้อยกว่ำกจิกรรมอืน่	แต่เป็น 
กิจกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีผู้ใช้เพ่ิมสูงข้ึนมำกเป็น 
อันดับต้นๆ	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
	 โดยสรุป	เมื่อสิ้นสุดทศวรรษแห่งกำรอ่ำน	เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรกลำยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจ�ำวัน	 กำรอ่ำนผ่ำนหน้ำจอกลำยเป็นเรื่องปกติ	
พฤตกิรรมกำรอ่ำนและกำรเรยีนรูข้องคนไทยได้เปลีย่นไป 
แล้วจำกสิบปีก่อนอย่ำงไม่มีวันหวนกลับ
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กรุงเทพมหานครจดัแคมเปญ “Bangkok Read for Life”
ผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงการอาน
และการเรียนรู ตั้งเปาหมายสูการเปนเมืองหนังสือโลก

แผนงานสรางเสรมิวฒันธรรมการอาน ภายใตการสนับสนนุ
ของ สสส. เริ่มโครงการ "นครการอาน" โดยดําเนินงาน
ตอเนื่องตั้งแตป 2553-2560 ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด Amazon ผูขายหนงัสอืรายใหญของโลก ประกาศวายอดขาย

อบีุคแซงหนายอดขายหนงัสอืกระดาษเปนครัง้แรก

เหตุการณ�สําคัญ ทศวรรษแห�งการอ�าน  2552  -  2561

กระทรวงศึกษาธิการริเริ่มแนวคิดหองสมุด 3 ดี คือ
หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษดี

"อุคบี" (Ookbee) แอพพลิเคชั่น
รานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแหงแรก
ของไทย เปดใหบริการ

2552

2554

2553

2555

2556

2557

เกิดเครือขายหองสมุดมนุษยในประเทศไทย
(Thailand Human Library Network)

รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับ 515) พ.ศ. 2554 ยกเวนภาษีเงินไดใหแกบุคคล
ธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่บริจาคเงิน
ใหแกสถานศึกษาเพื่อใชในการจัดซื้อหนังสือและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

กศน. จัดทําโครงการ "บานหนังสืออัจฉริยะ"
เพื่อใหเปนหองสมุดประชาชนประจําหมูบาน

กระทรวงไอซีทเีร่ิมตนโครงการ ICT Free WiFi เพือ่ใหคน
สามารถเขาถงึ WiFi ทัว่ประเทศTK Park จัดทํา TK App สื่อสงเสริม

การอานในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ใชงาน
ไดทัง้แบบออนไลนและออฟไลน สํานักหอสมุดเบญญาลัย หรือ BENYALAI eLibrary

เปดใหบริการหนังสือออนไลนแกผูที่มีความบกพรอง
ทางการมองเห็น

เกิดราน Too Fast to Sleep
ซึ่งเปนคาเฟสําหรับอานหนังสือ
รานแรกเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง

เครือขายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก จัดงาน
เทศกาลสัปดาหรานหนังสืออิสระแหงชาติ ครั้งที่ 1

เปดประมูลใบอนุญาตใหบริการ 3G (และตามมาดวย
การประมูล 4G ในป 2558) เปนการพัฒนาโครงขายไอที
ที่พลิกโฉมใหการคนควาหาความรูและขอมูลสารสนเทศ
เกิดขึ้นไดสะดวกรวดเร็วอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน

องคกรภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ในจังหวัดเชียงใหม ริเริ่มโครงการ "เชยีงใหมอาน"

กําเนิดรานหนังสือออนไลน Readery

นานมีบุคสเปดตัวรานหนังสือ
"แวนแกว" รานหนังสือเฉพาะเด็ก
และเยาวชนแหงแรกที่สุขุมวิท 31

C.A.M.P. พื้นที่การอาน
รูปแบบใหมที่ไมใชหองสมุด
เปดใหบริการครั้งแรกที่
จังหวัดเชียงใหม

สื่อใหม (new media) หรือ Digital Platform Media
เริ่มปรากฏตัวและแพรหลาย

ครม.เห็นชอบใหการสงเสริม
การอานเปนวาระแหงชาติและ
กําหนดใหปพ.ศ. 2552-2561
เปนทศวรรษแหงการอาน

“สัปดาหหนังสือและการเรียนรู
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1”
เทศกาลจําหนายหนังสือ
ขนาดใหญที่จัดขึ้นนอกกรุงเทพฯ
เปนงานแรก

กรุงเทพฯ ไดรับเลือกเปนเมืองหนังสือโลก
(Bangkok World Book Capital 2013)
จากองคการยูเนสโก

Turnover

Bangkok
Read
for Life

TK Park รวมกับภาคีสงเสริม
การอาน จัดทําโครงการ
Read Thailand
"อานเถิด...เด็กไทย
อานถวายเจาฟานักอาน"

3G 4G
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แผนงานสรางเสรมิวฒันธรรมการอาน ภายใตการสนับสนนุ
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อบีุคแซงหนายอดขายหนงัสอืกระดาษเปนครัง้แรก

เหตุการณ�สําคัญ ทศวรรษแห�งการอ�าน  2552  -  2561

กระทรวงศึกษาธิการริเริ่มแนวคิดหองสมุด 3 ดี คือ
หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษดี

"อุคบี" (Ookbee) แอพพลิเคชั่น
รานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแหงแรก
ของไทย เปดใหบริการ

2552

2554

2553

2555

2556

2557

เกิดเครือขายหองสมุดมนุษยในประเทศไทย
(Thailand Human Library Network)

รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับ 515) พ.ศ. 2554 ยกเวนภาษีเงินไดใหแกบุคคล
ธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่บริจาคเงิน
ใหแกสถานศึกษาเพื่อใชในการจัดซื้อหนังสือและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

กศน. จัดทําโครงการ "บานหนังสืออัจฉริยะ"
เพื่อใหเปนหองสมุดประชาชนประจําหมูบาน

กระทรวงไอซีทเีร่ิมตนโครงการ ICT Free WiFi เพือ่ใหคน
สามารถเขาถงึ WiFi ทัว่ประเทศTK Park จัดทํา TK App สื่อสงเสริม

การอานในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ใชงาน
ไดทัง้แบบออนไลนและออฟไลน สํานักหอสมุดเบญญาลัย หรือ BENYALAI eLibrary

เปดใหบริการหนังสือออนไลนแกผูที่มีความบกพรอง
ทางการมองเห็น

เกิดราน Too Fast to Sleep
ซึ่งเปนคาเฟสําหรับอานหนังสือ
รานแรกเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง

เครือขายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก จัดงาน
เทศกาลสัปดาหรานหนังสืออิสระแหงชาติ ครั้งที่ 1

เปดประมูลใบอนุญาตใหบริการ 3G (และตามมาดวย
การประมูล 4G ในป 2558) เปนการพัฒนาโครงขายไอที
ที่พลิกโฉมใหการคนควาหาความรูและขอมูลสารสนเทศ
เกิดขึ้นไดสะดวกรวดเร็วอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน

องคกรภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ในจังหวัดเชียงใหม ริเริ่มโครงการ "เชยีงใหมอาน"

กําเนิดรานหนังสือออนไลน Readery

นานมีบุคสเปดตัวรานหนังสือ
"แวนแกว" รานหนังสือเฉพาะเด็ก
และเยาวชนแหงแรกที่สุขุมวิท 31

C.A.M.P. พื้นที่การอาน
รูปแบบใหมที่ไมใชหองสมุด
เปดใหบริการครั้งแรกที่
จังหวัดเชียงใหม

สื่อใหม (new media) หรือ Digital Platform Media
เริ่มปรากฏตัวและแพรหลาย

ครม.เห็นชอบใหการสงเสริม
การอานเปนวาระแหงชาติและ
กําหนดใหปพ.ศ. 2552-2561
เปนทศวรรษแหงการอาน

“สัปดาหหนังสือและการเรียนรู
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1”
เทศกาลจําหนายหนังสือ
ขนาดใหญที่จัดขึ้นนอกกรุงเทพฯ
เปนงานแรก

กรุงเทพฯ ไดรับเลือกเปนเมืองหนังสือโลก
(Bangkok World Book Capital 2013)
จากองคการยูเนสโก

Turnover

Bangkok
Read
for Life

TK Park รวมกับภาคีสงเสริม
การอาน จัดทําโครงการ
Read Thailand
"อานเถิด...เด็กไทย
อานถวายเจาฟานักอาน"

3G 4G
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2560

2561

2558

2559

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปดใหบริการ

พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช

TK Park เปดตัว TK Public Online Library
หองสมุดประชาชนออนไลนเต็มรูปแบบแหงแรก

คณะรัฐมนตรีดานสงัคมแตงตัง้คณะกรรมการบูรณาการ
ดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู

กอตั้ง ดรุณบรรณาลัย หองสมุด
หนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัย
แหงแรกของไทย

เปนปที่มีเว็บไซตขาวสารออนไลนผุดขึ้นจํานวนมาก
และตอเนื่องไปจนถึงปถัดไปเชน The MATTER,
a day ออนไลน, The Momentum, GM Live,
the101.world, The Standard, The Cloud

นิตยสารหลายฉบับปดตัว เชน สกุลไทย บางกอก
รายสัปดาห ภาพยนตรบันเทิง อิมเมจ
พลอยแกมเพชร

สํานักพิมพหมึกจีนยุติการพิมพการตูน
ผูหญิงหรือ "การตนูตาหวาน" และ
ทยอยเลหลงัการตนูเกาในสตอ็ก
จนกระทั่งปดรานหมึกจีนในป 2560

"ศูนยไอซีทีชุมชน" ไดรับการพัฒนายกระดับเปน
"ศูนยดิจิทัลชุมชน" B2S เริ่มปรับปรุงรานหนังสือให

กลายเปนพื้นที่สรางแรงบนัดาลใจ
ผานการอาน โดยเปด Think Space
สาขาแรกที่ศูนยการคาเซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสตวิลล

TCDC พัฒนา “TCDC COMMONS”
พืน้ทีก่ารอานและการเรยีนรู เนน
สงเสรมิความคิดสรางสรรคเปดตวั
แหงแรกที ่‘Ideo Q จฬุาฯ-สามยาน’

ปริน๊ซบุคสโตร รานหนังสือชื่อดังของ
จังหวัดขอนแกนซึ่งเปดมานานกวา
30 ป ปดกิจการ

นิตยสาร Student weekly ปดตัว

หอสมุดแหงชาติเปดใหบริการหองสมุดไรหนังสือ
หรือ NLT Smart Library หนังสือและอีบุค เปนสินคาที่

ผูซื้อสามารถนําคาใชจาย
มาหักลดหยอนภาษีได 
ตามมาตรการ ‘ชอปชวยชาติ’
ของรัฐบาล

Ookbee จับมือ Ozcademe เปดตัว Secret Owl
แพลตฟอรมสําหรับพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

TK Park จดัทํา TK Podcast พอดแคสตทีม่เีน้ือหาวาดวย
การอาน การเรียนรู การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทําแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรม
การอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย พ.ศ.2560-2564

ครม.เหน็ชอบแผนยทุธศาสตรการบูรณาการดานพพิธิภัณฑ
และแหลงเรยีนรู ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

นิตยสารหลายฉบับที่วางแผงมายาวนาน ทยอยปดตัวลง
ในปน้ี เชน ขวัญเรือน ดิฉัน คูสรางคูสม เนชัน่สุดสัปดาห

รานหนังสือดอกหญา สาขาสยามสแควร
ซึง่เปดมา 29 ป ปดกจิการ

รานหนังสือ SE-ED เชนรานหนังสือขนาดใหญของไทย
ประสบภาวะขาดทุนเปนปแรก

เริ่มตนใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579

กศน.จัดแขงขันพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการอาน

กระทรวงศึกษาธิการเริ่มนโยบาย
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”

 CLOSED

 CLOSED

TK
Public
Online
Library

 CLOSED

 CLOSED

 CLOSED
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2560

2561

2558

2559

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปดใหบริการ

พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช

TK Park เปดตัว TK Public Online Library
หองสมุดประชาชนออนไลนเต็มรูปแบบแหงแรก

คณะรฐัมนตรดีานสงัคมแตงตัง้คณะกรรมการบูรณาการ
ดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู

กอตั้ง ดรุณบรรณาลัย หองสมุด
หนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัย
แหงแรกของไทย

เปนปที่มีเว็บไซตขาวสารออนไลนผุดขึ้นจํานวนมาก
และตอเนื่องไปจนถึงปถัดไปเชน The MATTER,
a day ออนไลน, The Momentum, GM Live,
the101.world, The Standard, The Cloud

นิตยสารหลายฉบับปดตัว เชน สกุลไทย บางกอก
รายสัปดาห ภาพยนตรบันเทิง อิมเมจ
พลอยแกมเพชร

สํานักพิมพหมึกจีนยุติการพิมพการตูน
ผูหญิงหรือ "การตูนตาหวาน" และ
ทยอยเลหลังการตูนเกาในสต็อก
จนกระทั่งปดรานหมึกจีนในป 2560

"ศูนยไอซีทีชุมชน" ไดรับการพัฒนายกระดับเปน
"ศูนยดิจิทัลชุมชน" B2S เริ่มปรับปรุงรานหนังสือให

กลายเปนพื้นที่สรางแรงบนัดาลใจ
ผานการอาน โดยเปด Think Space
สาขาแรกที่ศูนยการคาเซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสตวิลล

TCDC พัฒนา “TCDC COMMONS”
พืน้ทีก่ารอานและการเรียนรู เนน
สงเสริมความคิดสรางสรรคเปดตวั
แหงแรกที ่‘Ideo Q จฬุาฯ-สามยาน’

ปริน๊ซบุคสโตร รานหนังสือชื่อดังของ
จังหวัดขอนแกนซึ่งเปดมานานกวา
30 ป ปดกิจการ

นิตยสาร Student weekly ปดตัว

หอสมุดแหงชาติเปดใหบริการหองสมุดไรหนังสือ
หรือ NLT Smart Library หนังสือและอีบุค เปนสินคาที่

ผูซื้อสามารถนําคาใชจาย
มาหักลดหยอนภาษีได 
ตามมาตรการ ‘ชอปชวยชาติ’
ของรัฐบาล

Ookbee จับมือ Ozcademe เปดตัว Secret Owl
แพลตฟอรมสําหรับพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

TK Park จดัทํา TK Podcast พอดแคสตทีมี่เน้ือหาวาดวย
การอาน การเรียนรู การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทําแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรม
การอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย พ.ศ.2560-2564

ครม.เหน็ชอบแผนยทุธศาสตรการบรูณาการดานพพิธิภณัฑ
และแหลงเรยีนรู ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

นิตยสารหลายฉบับที่วางแผงมายาวนาน ทยอยปดตัวลง
ในปนี ้เชน ขวญัเรอืน ดฉัิน คูสรางคูสม เนชัน่สดุสปัดาห

รานหนงัสอืดอกหญา สาขาสยามสแควร
ซึง่เปดมา 29 ป ปดกจิการ

รานหนังสือ SE-ED เชนรานหนังสือขนาดใหญของไทย
ประสบภาวะขาดทุนเปนปแรก

เริ่มตนใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579

กศน.จัดแขงขันพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการอาน

กระทรวงศึกษาธิการเริ่มนโยบาย
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู”

 CLOSED

 CLOSED

TK
Public
Online
Library

 CLOSED

 CLOSED

 CLOSED

107เข็ม |



เข้ำถึงองค์ควำมรู้จำกสุดยอด	E-book	ของทีเคพำร์ค

เพียงแค่สแกน	QR	Code	กไ็ด้หนงัสอืดมีำอ่ำน	คดิ	ถกเถยีง	และอ้ำงองิ

รวมมิตร	คิด	เรื่อง	กำรเรียนรู้	ท�ำควำมเข้ำใจกำรเรียนรู้ 
ในยุคดิจิทัล	 และประสบกำรณ์ภำคปฏิบัติจำกคนยุค
อนำล็อกถึงชนรุ่นดิจิทัล

คิดทันโลก	(2nd	Edition)	ท้ำทำยกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
อนำคตห้องสมดุและกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21	ปรบัปรงุ
และเพิ่มเติมเนื้อหำจำกกำรพิมพ์ครั้งแรก

เต็มสิบ	รวบรวมปรำกฏกำรณ์กำรอ่ำนและกำรเรียนรู ้
ของสังคมไทยในรอบ	10	ปี	พร้อมทั้งวิเครำะห์แนวโน้ม 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ของ
คนไทย

โหล	สำรพันเรื่องรำว	หลำกหลำยควำมคิด	 ว่ำด้วย 
กำรเรียนรู้	พื้นท่ีกำรเรียนรู้	 และนวัตกรรมห้องสมุด	 
จุดประกำยสู่กำรลงมือเปลี่ยนแปลงและพัฒนำพื้นที่ 
กำรเรียนรู้ในสังคมไทย

เข็ม	ผลส�ำรวจกำรอ่ำนประชำกรปี	2561	ประมวลข้อมูล	
ข้อสังเกต	และปรำกฏกำรณ์ส�ำคัญ	พร้อมบทวิเครำะห์
ในรอบ	10	ปี	 สืบเนื่องจำกทศวรรษแห่งกำรอ่ำน	พ.ศ.	
2552-2561

คิดทันโลก	(CD	Edition)	ท้ำทำยกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
อนำคตห้องสมุดและกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	 ในยุค
ของกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่เรื่อง
กำรจัดกำรพื้นที่

กล่อง	 ก้ำวออกจำกกรอบคิดเดิมของห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้	สู่ขอบฟ้ำใหม่ของโลกกำรเรียนรู้	ควำมคิด
สร้ำงสรรค์	กำรคิดนอกกรอบ	และประสบกำรณ์จำก
กำรลงมือท�ำ

ย่อโลกการเรียนรู้ไว้ ในมือคุณ
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