
อุทยานการเรียนรู้เครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ทีส่งต่อแรงบันดาลใจไม่สินสุด
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ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีมีวิสยัทัศน์ท่ีมุ่งลดควำมเหล่ือมล�ำและเพิม่

โอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งเรยีนรู้และมีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้ำงสรรค์และสง่เสรมิแหล่งกำรเรยีนรู้ เน้น

กำรปลูกฝัง สนับสนุนนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยบรรยำกำศท่ีทันสมัย 

ในปัจจุบันพื้นท่ีในต่ำงจังหวัด แหล่งเรยีนรูชุ้มชนคือพ้ืนท่ีท่ีส�ำคัญในกำรเป็นศูนย์กลำงกำร

เรียนรูข้องผู้คนในท้องถ่ิน หลำยแหง่ยงัขำดกำรสนับสนุนและพฒันำอย่ำงท่ีควร เพื่อเป็นกำรจุด

ประกำยกำรเรียนรู้และแบ่งปันองค์ควำมรู้ด้ำนห้องสมุดมีชีวิตและด้ำนต่ำงๆ ส�ำนักงำนอุทยำน

กำรเรยีนรู้ จึงได้มีกำรขยำยเครือขำ่ยอุทยำนกำรเรียนรูไ้ปในพื้นท่ีทกุภูมิภำคของประเทศ และมี

บทบำทสนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีศักยภำพและควำมพรอ้ม ด�ำเนินกำรพฒันำ

และจัดต้ังแหล่งเรยีนรู้ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชวิีต” รวมถึงกำรให้แนวควำมคิดใหม ่ทักษะควำมรู้ 

เพื่อเป็นกระบวนกำรสง่เสริมและสนับสนุนให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธภิำพ

จำกกำรรว่มมือด้ำนเครือขำ่ย ล่ำสดุได้ขยำยเครอืขำ่ยอุทยำนกำรเรยีนรูเ้ต็มรูปแบบไปแล้ว 

จ�ำนวน 25 แหง่ในพื้นท่ี 19 จังหวัด เครอืขำ่ยแหล่งเรยีนรูชุ้มชน  Mini TK จ�ำนวน 20 แหง่ และผนึก

ก�ำลังกับ 7 หนว่ยงำนภำคี น�ำรอ่งสรำ้งสรรค์เครอืขำ่ยศูนยเ์รยีนรูใ้กล้บำ้น 202 แห่ง และส�ำนักงำน

อุทยำนกำรเรียนรูยั้งคงด�ำเนินงำนขยำยเครอืขำ่ยต่อเน่ือง เพื่อเพิม่ทักษะในกำรเรยีนรู้ด้วยตนเอง

ของเด็ก เยำวชนและประชำชนท่ัวไป อันจะน�ำไปสูก่ำรพัฒนำศักยภำพชุมชนอยำ่งยั่งยืน

Editor’s 
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ด้วยศักยภำพของพื้นท่ีใจกลำงเมือง ซึง่เป็นท่ีต้ังของ อุทยำน
กำรเรียนรู้ TK park ท�ำให้พื้นท่ีแห่งน้ีคือแหล่งเรียนรู้ท่ีส�ำคัญของ
คนเมือง และด้วยจุดมุ่งหมำยในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่ออนำคต 
โดยเน้นกำรปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรแสวงหำ
ควำมรู้ในบรรยำกำศท่ีสร้ำงสรรค์ ท�ำให้ TK park เป็นพื้นท่ีท่ีมี
ฟังก์ชันมำกกว่ำแค่กำรเป็นห้องสมุดธรรมดำๆ แต่เป็นแหล่งเรียน
รู้ท่ีสำมำรถต่อยอดองค์ควำมรู้ให้กับผู้มำใช้บริกำรได้อยำ่งเต็มท่ี

ขณะเดียวกัน หำกย้อนกลับไปจุดเร่ิมต้นของกำรจัดต้ัง 
OKMD หรือ ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำร
มหำชน) ซึ่งเป็นหน่วยงำนแม่ของ TK park มีแนวคิดต้ังต้นคือ
กำรกระจำยโอกำสและกำรจัดกำรทนุทำงปัญญำให้กับสงัคมไทย 
โดยเน้นให้คนไทยมีโอกำสเท่ำเทียมกันมำกข้ึน ท้ังกำรเข้ำถึงแหล่ง
เรยีนรูแ้ละแหล่งทนุปัญญำสมัยใหม ่รวมถึงกำรเพิม่ศักยภำพให้คน
ไทยสำมำรถน�ำควำมรู้ไปใช้ประกอบอำชีพต่ำงๆ ได้ดีขึ้น 

ถ้ำหำกมองภำพแบบกว้ำงๆ กำรมีแหล่งเรียนรู้ท่ีกระจุก
ตัวอยู่เฉพำะหัวเมืองส�ำคัญๆ อย่ำงกรุงเทพฯ เพียงอย่ำงเดียว  
ก็เหมือนเป็นกำรตัดขำดโอกำสเขำ้ถึงองค์ควำมรู้ของคนท่ีอำศัยอยู่
ในระดับภูมิภำคไปอย่ำงน่ำเสียดำย แม้ว่ำในหัวเมืองใหญ่ๆ ตำม
ต่ำงจังหวัด จะมีแหล่งเรียนรู้อย่ำงห้องสมุดชุมชนอยู่แล้วก็ตำม 
แต่หลำยแห่งก็ยังขำดกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ท้ังด้ำนกำยภำพของ
พื้นท่ี บุคลำกร สื่อกำรเรียนรู้ รวมถึงปัจจัยหลำยๆ อยำ่งท่ีจะชว่ย
สง่เสริมกำรเรียนรู้ได้อยำ่งมีคุณภำพ

ด้วยเหตุน้ีจึงท�ำให้เกิดแนวคิดในกำรจัดต้ัง ‘อุทยำนกำร
เรียนรู้เครือขำ่ย’ ให้กระจำยตัวอยู่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ท่ัวประเทศ 
ผ่ำนกลยุทธ์ส�ำคัญคือกำรถอดโมเดลวิธีกำรบริหำรจัดกำรมำจำก
ต้นแบบ อุทยำนกำรเรียนรู้ TK park ท่ีจะช่วยแพร่กระจำยและ
ขยำยต่อโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกคน

อุทยำนกำรเรียนรู้ TK park มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนท่ี
เป็นกำรสง่เสริมและสนับสนุนหลักๆ ถึง 6 ด้ำนด้วยกัน ดังน้ี

ด้ำนกำยภำพ เร่ิมต้นต้ังแต่กำรส�ำรวจควำมต้องกำรและ
ระดมควำมคิดเห็นของคนในพื้นท่ี เพ่ือแนะน�ำกำรเลือกท�ำเลท่ีต้ัง 
(ในกรณสีรำ้งใหม)่ กำรออกแบบพ้ืนท่ีใชส้อยต่ำงๆ ภำยใน กำรวำง
ระบบสื่อและสำรสนเทศ รวมไปถึงกำรจัดเตรยีมแผนงบประมำณ
ในกำรก่อสร้ำง

ด้ำนหนังสือและส่ือกำรเรียนรู้ คัดเลือก แนะน�ำ และช่วย
จัดท�ำฐำนข้อมูลของสื่อต่ำงๆ ท้ังรูปเล่มและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ท่ีมีคณุภำพเหมำะสม รวมถึงกำรจัดท�ำสื่อกำรเรยีนรู้สำระท้องถ่ิน 
เพื่อให้ผู้คนในพื้นท่ีได้เขำ้ใจถึงควำมเป็นพื้นถ่ินของตนเองมำกขึ้น 

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ วำงระบบจัดกำรส่ือสำรสนเทศ
ต่ำงๆ เชน่ ระบบยืมคืน ระบบสมำชิก ด้วยกำรเช่ือมโยงฐำนขอ้มูล
ระหว่ำงอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบและของเครือข่ำย ท่ีจะช่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรมำกขึ้น 

ด้ำนบุคลำกร ให้ค�ำแนะน�ำต้ังแต่กำรคัดเลือกคณุสมบัติของ
บุคลำกรในกำรท�ำงำน จัดอบรมพฒันำบุคลำกรให้มีศักยภำพ และ
เปิดโอกำสให้ได้ทดลองฝึกปฏิบัติงำนจริงในพื้นท่ีต้นแบบ ก่อนจะ
ลงพื้นท่ีปฏิบัติงำนจริง 

ด้ำนกิจกรรม สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนท่ีผ่ำน 
รูปแบบกิจกรรมสร้ำงสรรค์และนิทรรศกำรต่ำงๆ ท่ีช่วยต่อยอด
กำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ 

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ น�ำเสนอข่ำวสำร 
และอัพเดตควำมเคล่ือนไหวของอุทยำนกำรเรียนรู้เครือขำ่ย เพื่อ
ให้กำรเสริมสร้ำงควำมรู้สำมำรถขยำยผลให้กับผู้คนในท้องถ่ินได้
อยำ่งมีประสิทธภิำพมำกยิ่งขึ้น 

แหลง่เรียนรูที้ส่ามารถขยายเครือขา่ยได ้
ไมส้ิ่นสุด

6 กระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนุน 

ปัจจุบันภำพรวมของ อุทยำนกำรเรียนรู้เครือข่ำย เปิดให้
บริกำรแล้วกว่ำ 25 แห่งในหลำยจังหวัดท่ัวประเทศ และยังมีอีก
หลำยแห่งท่ียังด�ำเนินกำรพัฒนำอยู่ และจำกเสียงตอบรับจำก
ผู้คนในพื้นท่ี ก็เป็นสิ่งท่ียืนยันถึงควำมส�ำเร็จในกำรขยำยโอกำส
กำรเรียนรู้ในระดับภูมิภำคได้เป็นอยำ่งดี
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หอ้งสมุดมชีวีติในรปูแบบ
ตูค้อนเทนเนอร์

เทรนด์ห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์แพร่หลำยไป 
ท่ัวโลกมำหลำยปีแล้ว อำทิ ในบำตู อินโดนีเซีย บริษัทสถำปนิก 
Dpavilion Architects แห่งเมืองซูรำบำยำ ตัดสินใจท�ำห้องสมุด 
โดยกำรน�ำตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้ำมำรีไซเคิลและใช้
สีสันสดใสเป็นจุดขำยเพื่ อดึงดูดเด็กๆ และยังใช้ประโยชน์
จำกสีสันของตู้คอนเทนเนอร์ในกำรจัดแบ่งกำรใช้งำนและ
หมวดหมู่หนังสือกว่ำ 6,000 เล่ม เช่น ตู้คอนเทนเนอร์
สีน�ำเงินส�ำหรับควำมบันเทิงและหนังสือท่ีได้รับควำมนิยม  
สีแดงส�ำหรับหนังสือหมวดหมู่วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
สีเขียวส�ำหรับพ้ืนท่ีส่วนต้อนรับ สีเหลืองสร้ำงโครงหลังคำ
เชื่ อมต่อยำวเป็นพื้ น ท่ี ก่ึง เอำต์ดอร์ เพื่ อใ ห้ เ ด็กต่ำงฐำนะ 
มำใช้พ้ืนท่ีร่วมกัน สื่อถึงควำมพยำยำมลดช่องว่ำงอันเหล่ือมล�ำ
ทำงสังคม ท้ังยังเป็นสัญลักษณ์ของกำรน�ำควำมเป็นเมืองเข้ำไปสู่
บริบทพื้นท่ีชนบทของเมืองบำตูอีกด้วย

เทรนดห์อ้งสมดุตูค้อนเทนเนอรที์ก่ระจาย
ไปทั่วโลก

ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์อีกแห่งท่ีน่ำสนใจไม่แพ้กัน
คือ ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ใจกลำงเมืองเคนยำ ท่ีได้ชื่ อว่ำ  
‘ห้องสมุดแบบฟลุ๊กๆ’ เพรำะมีจุดเริ่มต้นจำกควำมผิดพลำด
ของคนขับรถบรรทุกท่ีขนตู้คอนเทนเนอร์มำส่งยังศูนย์กำร
เรียนรู้แห่งหน่ึงท่ำมกลำงควำมต่ืนเต้นของเด็กๆ ท่ีไม่เคย
เห็นตู้คอนเนอร์มำก่อน ขณะท่ีฝ่ำยขนส่งตู้ก�ำลังกุมขมับ
ว่ำจะขนย้ำยตู้คอนเทนเนอร์เจ้ำปัญหำน้ีกลับไปอย่ำงไรดี  
เ จ้ ำ ห น้ ำ ท่ี ข อ ง ศู น ย์ ก ำ ร เ รี ย น รู้ ก็ ป๊ิ ง ไ อ เ ดี ย ว่ ำ ค ว ร จ ะ ใ ช้ 
ตู้คอนเทนเนอร์น้ีให้เป็นประโยชน์ด้วยกำรดัดแปลงเป็นห้องสมุด 
ให้แก่เด็กๆ เสียเลย กำรเจรจำต่อรองรำคำผ่ำนพ้นไปด้วยดี  
จึงมีกำรจัดต้ังตู้คอนเทนเนอร์บริเวณพ้ืนท่ีโล่งท่ีอยู่ใกล้เคียง  
หลังจำกทำสี ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ติดต้ังช้ันวำงหนังสือและ 
อุปกรณต่์ำงๆ ห้องสมุดฟลุ๊กๆ แหง่น้ีก็บรรจุหนังสือได้ถึง 2,200 เล่ม  
และพรอ้มต้อนรบัผู้อ่ำนท้ังเด็กและเยำวชน ต่อมำไมน่ำนห้องสมุด 
ตู้คอนเทนเนอร์แห่งน้ีก็กลำยเป็น ห้องสมุดต้นแบบท่ีท�ำให้เกิด
ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์แพร่หลำยไปรำวกับดอกเห็ดในหลำย
ภำคของแอฟริกำ

เรือ่ง: เชษฐกฎิา ชาติวทิยา

เสน่ห์ของห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์
ไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่ดูเก๋ทันสมัย ในสไตล์กึ่ง
ลอฟต์ที่โชว์พ้ืนผิววัสดุเท่าน้ัน แต่ยังเอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสบรรยากาศ
เงยีบสงบ ช่วยใหม้สีมาธใินการอา่นหนงัสือ
หรือท�ากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ได้มากขึ้น 
อกีดว้ย 
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ย้อนกลับมำท่ีเมืองไทยกันบ้ำงจะเห็นได้ว่ำห้องสมุด
ตู้คอนเทนเนอร์ในอินโดนีเซียและเคนยำประสบควำม
ส�ำเ ร็จได้ ก็ ด้วยควำมร่วมมือของหลำยฝ่ำย ห้องสมุด 
ตู้คอนเทนเนอร์ ในโรงเ รียนของประเทศไทยก็เช่นกัน  
ซึ่งเกิดจำกควำมร่วมมือของหลำยภำคส่วน โดยอุทยำนกำร
เรียนรู้ TK park ร่วมกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ร่วมกัน
ด�ำเนินโครงกำร ‘ห้องสมุดมีชีวิตในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์’  
จัดสร้ำงและส่งมอบห้องสมุดในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่
โรงเรียนในพื้นท่ีห่ำงไกล จังหวัดละ 1 แห่ง ใน 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกำสสมเด็จ
พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีมีพระชนมำยุครบ 
5 รอบในวันท่ี 2 เมษำยน 2558 และ TK park ได้ให้กำรสนับสนุน
หนังสือพระรำชนิพนธ์ และสื่ อกำรเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ 
ท่ีเป็นลิขสิทธิข์อง TK park เชน่ e-book เกมส์สร้ำงสรรค์ และ
สื่อประเภทมัลติมีเดียต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงได้เน้นกำรให้
ควำมรู้และพัฒนำบุคลำกรผู้ดูแลห้องสมุดเก่ียวกับกำรบริหำร
จัดกำรและทักษะต่ำงด้ำนๆ รวมไปถึงกำรใชส้ื่อและนวัตกรรม
กำรจัดกำรเรยีนรู้เพ่ือให้ห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอรมี์กำร
ใช้งำนอยำ่งมีประสทิธภิำพและเกิดประโยชน์อยำ่งยัง่ยนืต่อไป

โรงเรียนบ้ำนหลักร้อย จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นหนึ่งใน 
โรงเรียนของโครงกำรท่ีได้รับมอบห้องสมุดในรูปแบบ 
ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีชื่อว่ำ ‘ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสเฉลิม
พระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558’ ตัวห้องสมุดมีขนำด 76 
ตำรำงเมตร มีสีม่วงสวยงำม อันเป็นสีประจ�ำพระองค์ฯ ต้ังแต่
เปิดให้บริกำรมีเด็กๆ สนใจเข้ำมำใช้ห้องสมุดจ�ำนวนมำก นับ
เป็นห้องสมุดท่ีประสบผลส�ำเรจ็ด้วยดีจนถึงปัจจุบนั และพรอ้ม
จะเติบโตต่อไปในอนำคต

ครูตู้ - สุคนธ์ สุขอนันต์ ครูช�ำนำญกำรพิเศษและครู
บรรณำรักษ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้ำนหลักร้อย เล่ำวิธกีำรบริหำร
จัดกำรห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้ฟังว่ำ ท่ีน่ีเปิดให้บริกำร 3 
เวลำ ต้ังแต่ก่อนเข้ำเรียน พักกลำงวัน และช่วงเย็นจนกระท่ัง
ถึง 5 โมงเย็น เพื่อให้นักเรียนท้ังโรงเรียนมีโอกำสได้ใช้บริกำร
ห้องสมุดอย่ำงท่ัวถึง นอกจำกน้ียังจัดสรรให้มีกำรเรียนกำร
สอนบำงคำบในห้องสมุด เชน่ คำบเรียนวิชำศิลปะ วิชำภำษำ
ไทย และช่ัวโมงแนะแนวส่วนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมในห้อง
สมุดมักเป็นกำรเล่ำนิทำนโดยครูประจ�ำชั้น

 เด็กๆ ท่ีใช้บริกำรห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์น้ีมีทุกชั้น
เรียน จุนักเรียนเล็กได้พร้อมกันรำว 50 คน หำกเป็นนักเรียน
ประถมปลำยจุได้รำว 35 คน และช่วงกลำงวันจะเป็นช่วงท่ี
เด็กนิยมเข้ำไปใช้บริกำรห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์มำกท่ีสุด 

สู่ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอรสั์ญชาติไทย

แม้แต่นักเรยีนชัน้อนุบำลก็ยงัสำมำรถเขำ้มำใชบ้รกิำรห้องสมุด 
ตู้คอนเทนเนอร์น้ีได้โดยมีครูประจ�ำชั้นเป็นผู้ดูแล ครูตู้เสริมว่ำ 
นอกจำกหนังสือแล้ว ยังมีหมอน ตุ๊กตำ ของเล่นและเกมเสริม
ทักษะด้วย ท�ำให้เด็กเล็กชอบกันมำกจนถึงกับร้องขอว่ำอยำก
เรยีนในห้องสมุดตู้คอนเทนเนอรน้ี์ท้ังวัน โดยเฉพำะนิทำนภำพ
กลำยเป็นหนังสอืสดุโปรดของเด็กๆ ท่ีชว่ยกระตุน้กำรเรยีนรู้ ท้ัง
ยังปลูกฝังให้เริม่นิสัยรักกำรอ่ำนต้ังแต่เด็กด้วย ประโยชน์ท่ีเด็ก
นักเรยีนได้รบัจำกห้องสมุดตู้คอนเทนเนอรไ์มไ่ด้มีเพยีงนิสัยรกั
กำรอ่ำนและใฝ่รู้ท่ีจะติดตัวไปจนโตเท่ำน้ัน แต่ยังช่วยปลูกฝัง 
กฎกติกำในกำรเขำ้สงัคมทำงอ้อมแก่เด็กๆ ด้วย  เชน่  ไมส่ง่เสยีงดัง  
พี่ต้องชว่ยดูแลน้องอีกด้วย

นอกจำกจุดเด่นของห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเป็นพื้นท่ี
ท่ีเงียบสงบ มีหลำยมุมแล้ว ยังมีข้อดีเหมือนห้องสมุดท่ัวไป 
ทกุอยำ่ง ไมว่่ำจะเป็นระเบียบกำรยมื-คืน หรือกำรเป็นพื้นท่ีนั่ง
พักคอยส�ำหรับผู้ปกครองท่ีมำรับลูกหลำน ห้องสมุดมีชีวิตใน
รูปแบบตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นอีกหน่ึงตัวอย่ำงของกำรจัดกำร
พื้นท่ีท่ีสำมำรถพัฒนำเป็นห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งพร้อมจะเติบโต
กลำยเป็นต้นแบบและเป็นพื้นท่ีกำรเรียนรู้ส�ำหรับทุกคนใน
สังคมต่อไป

อา้งอิง
https://www.designboom.com/architecture/dpavilion-architects 
-amin-shipping-container-library/
https://www.gatewaycontainersales.com.au/shipping-container 
-libraries-making-books-accessible-across-the-world/
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Mobile Library
เรือ่ง: วิชญ

พ์
ล พ

ลพิ
ทกัษ์ชัย

ความรู้เคลือ่นทีไ่ด้  
นยิามของแหลง่เรยีนรู้ทีไ่มเ่หมือนเดิม

ด้วยรูปแบบของห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรูแ้บบด้ังเดิม คือกำรมีสถำนท่ีต้ังเป็นหลักแหล่งแนน่อนหรอืเป็นศูนย์กลำงในกำรเช่ือมโยง 
ให้ผู้คนในพื้นท่ีเดินทำงเขำ้มำใชบ้ริกำรยงัห้องสมุดน้ันๆ แต่บำงครัง้ด้วยขอ้จ�ำกัดของสถำนท่ีบำงพื้นท่ี เชน่ในพื้นท่ีหำ่งไกลหรอืทรุกันดำร 
ท่ีเสน้ทำงคมนำคมอำจไมส่ะดวกหรือสำธำรณปูโภคต่ำงๆ อำจยังไปไมถึ่ง ท�ำให้กำรเดินทำงกลำยเป็นอุปสรรคในกำรเขำ้ถึงแหล่งเรยีนรู ้
ไปอยำ่งน่ำเสียดำย 

Mobile Library หรือ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี ได้เปล่ียนนิยำมของห้องสมุดให้กว้ำงขึ้นกว่ำเดิม จำกแต่ก่อนท่ีผู้คนต้องเดินทำงไปหำ 
ควำมรู ้แต่น่ีคือกำรให้ควำมรู้เดินทำงไปหำผู้คนแทน ซึ่งพอเป็นกำรเดินทำงไปหำ แนน่อนว่ำสิง่ส�ำคัญคือ ‘ยำนพำหนะ’ ท่ีบรรจุหนังสอื
และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เคล่ือนท่ีเดินทำงไปได้ทุกหนทุกแห่ง เปิดโอกำสให้กำรเรียนรู้เข้ำถึงผู้คนได้มำกขึ้น  

ลองไปดูกันว่ำ จะมียำนพำหนะไหนท่ีจะน�ำพำควำมรู้เคล่ือนท่ีไปยังพื้นท่ีต่ำงๆ ได้อยำ่งท่ัวถึง
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ใครจะคิดว่ำ เรือเดินสมุทรล�ำใหญ่จะแปรสภำพกลำยเป็น
ห้องสมุดลอยน�ำขนำดใหญไ่ด้ ซ่ึงท่ีผ่ำนมำเคยมีเรอืท่ีบรรจุหนังสือ
แล้วเดินทำงไปยังชำยฝ่ังต่ำงๆ ท่ัวโลกมำกมำย แต่หลำยล�ำก็ได้
ปลดระวำงไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเรือท่ีได้ชื่อว่ำเป็นเรือ
หนังสือลอยน�ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมีชื่อว่ำ Logos Hope ดูแลโดย
องค์กรกำรกศุลของประเทศเยอรมันท่ีช่ือว่ำ GBA ยอ่มำจำก Gute 
Bücher für Alle หรือแปลเป็นภำษำอังกฤษว่ำ Good Books for All 
ซ่ึงได้เปล่ียนเรอืส�ำรำญขนำดใหญใ่ห้กลำยเป็นรำ้นหนังสือลอยน�ำ 
ท่ีบรรจุหนังสือทุกประเทศจำกท่ัวโลกกว่ำ 7,000 เล่ม มีลูกเรือ
อำสำสมัครคอยดูแลกว่ำ 500 คน โดยภำยในมีท้ังโซนขำยหนังสือ 
โซนนิทรรศกำร และโซนคำเฟ ่ล่ำสดุเรอืหนังสอืล�ำน้ีได้เดินทำงไป
แล้วกว่ำ 47 ประเทศท่ัวโลก และยังเคยมำจอดเทียบท่ำเรือคลอย
เตย เม่ือปี 2557 ซ่ึงในตอนน้ันเรียกว่ำเป็นกำรปลกุกระแสกำรอ่ำน
ในบ้ำนเรำให้คึกคักอยำ่งมำกทีเดียว  

แม้ว่ำในหลำยประเทศจะไม่ได้มีรถรำงเป็นรถขนส่ง
สำธำรณะแล้ว แต่ด้วยรูปทรงของรถท่ียงัสวยงำมและยังใช้กำรได้ดี 
จึงสำมำรถน�ำมำสรำ้งประโยชน์ได้อีก อย่ำงเชน่ในสำธำรณรฐัเชก็  
ท่ีเปล่ียนรถรำงเก่ำของเมือง ให้กลำยเป็นห้องสมุดเคล่ือนท่ี ซ่ึง
เป็นโครงกำรโปรโมตของห้องสมุด Jiří Mahen ของเมืองเบอร์โน 
โดยภำยนอกรถมีกำรตกแต่งสีใหม่และวำดให้เป็นรูปช้ันหนังสือ
สวยงำม และภำยในคือห้องสมุดดิจิทัลขนำดย่อม เพรำะหนังสือ
แต่ละเล่มจะมำในรูปแบบ QR code ท่ีสำมำรถน�ำสมำร์ทโฟน
สแกนเพื่ออ่ำนได้ทันที รองรบัผู้โดยสำรต้ังแต่เด็ก คนชรำ คนพิกำร 
และคนท่ัวไป โดยแบง่พื้นท่ีน่ังอยำ่งเป็นสัดสว่น มีเส้นทำงว่ิงรอบ
เมืองถึงวันละ 70 กิโลเมตร ปลกุกระแสให้ชำวเมืองต่ืนตัวกับเทรนด์ 
กำรอ่ำนแบบดิจิทัลมำกขึ้น 

รถยนต์ได้ช่ือว่ำหน่ึงในพำหนะท่ีสำมำรถน�ำห้องสมุด
เคล่ือนท่ีเข้ำถึงพื้นท่ีห่ำงไกลได้มำกท่ีสุด ซึ่งตัวอย่ำงท่ีน่ำสนใจ
ท่ีสุดตอนน้ี เป็นผลงำนรถพ่วง Mobile Library ของอุทยำนกำร
เรียนรู้ร้อยเอ็ด อีกหน่ึงเครือข่ำยห้องสมุดของอุทยำนกำรเรียนรู้ 
TK park โดยมีจุดประสงค์คือต้องกำรน�ำส่ือกำรเรียนรู้ใหม่ๆ ไป
มอบให้กับน้องๆ เด็กเรียนท่ีขำดโอกำส โดยเฉพำะโรงเรียนท่ีมี
ขนำดเล็กภำยในจังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงกำรเดินทำงด้วยรถบัสขนำด
ใหญ่อำจมีอุปสรรคเรื่องของเส้นทำงถนนบำงสำยท่ีมีขนำดเล็ก 
แต่รถพ่วงของอุทยำนกำรเรียนรู้ร้อยเอ็ด สำมำรถเดินทำงเข้ำไป
ได้อยำ่งสะดวกทุกพื้นท่ี 

ควำมน่ำสนใจคือกำรออกแบบพื้นท่ีให้ตู้พ่วงกลำยเป็น
ห้องเรียนเอนกประสงค์ท่ีมีฟังก์ชันเพียบพร้อม ภำยในมีท้ังเครื่อง
ปรบัอำกำศ โทรทัศน์ คอมพวิเตอร ์และช้ันหนังสือท่ีจัดสรรได้อยำ่ง
ลงตัว สำมำรถให้เด็กๆ เข้ำไปท�ำกิจกรรมได้คร้ังละ 15 - 20 คน  
รวมถึงด้ำนนอกยงัสำมำรถกำงออกมำเป็นเวทีขนำดยอ่มหรอืโต๊ะ
เรยีนส�ำหรบัท�ำกิจกรรมได้อีกด้วย เรยีกว่ำถึงจะเป็นพื้นท่ีเล็กๆ แต่
สนุกได้ทุกกำรเรียนรู้

เรอื: รา้นหนงัสือทีไ่ปถงึทกุนา่นน�้า

รถราง: ห้องสมดุยอ้นยคุทีเ่ตม็ไปดว้ยความล�า้

รถยนต:์ พ้ืนทีค่วามรูท้ีเ่ดินทางไปถงึไดท้กุที่

กำรออกเดินทำงทกุครั้ง จะไปพรอ้มกับกิจกรรมสนุกๆ ท้ังกำรรอ้ง
เพลง สื่อมัลติมีเดียล�ำๆ อยำ่งเชน่แอปพลิเคชัน TK AR กำรฉำย
ภำพยนตร์ และฐำนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ท่ีปรับเปล่ียนไปตำมชว่งวัย
ของเด็กๆ แต่ละโรงเรียน โดยทีมงำนเจ้ำหน้ำท่ีอุทยำนกำรเรียนรู้ 
ร้อยเอ็ดได้เตรียมกิจกรรมมำเป็นอย่ำงดี ท�ำให้ทุกคร้ังท่ีรถพ่วง 
Mobile Library เดินทำงไปถึง โรงเรียนจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและ
เสียงหัวเรำะของเด็กๆ ท่ีสนุกกับกำรเรียนรู้เสมอ  

อา้งอิง
https://ebookfriendly.com/extraordinary-mobile-libraries/
https://blogs.ifla.org/public-libraries/2014/04/11/library-in-
the-tram-tram-to-the-library/

ขอบคณุขอ้มลูจาก ศิวพร นิลผาย นกัวิชาการศึกษาช�านาญการ 
อทุยานการเรยีนรูร้อ้ยเอด็  
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หนงัสือหมุนเวยีน
หมนุเวียนเพ่ือเปลีย่นแปลง

ส�ำหรับประเทศท่ีกำรศึกษำยังไม่แพรห่ลำย หรือยังมีควำม
เหล่ือมล�ำทำงด้ำนเศรษฐกิจค่อนข้ำงสูงในพื้นท่ีต่ำงๆ สิ่งท่ีมักเกิด
ข้ึนตำมมำจำกเง่ือนไขดังกล่ำวอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ คือควำมไม่
เท่ำเทียมของโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะในโรงเรียนระดับ
ช้ันประถมศึกษำขนำดเล็ก ท่ีนอกจำกจะมีบุคลำกรไม่เพียงพอ
ต่อกำรดูแลเด็กๆ จ�ำนวนมำกแล้ว งบประมำณท่ีได้รับจำกภำครัฐ 
ก็มักจะไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอท่ีจะจัดหำส่ือกำรเรียนรู้ท่ีมี
คุณภำพ ในจ�ำนวนท่ีมำกพอต่อกำรเรียนรู้ของเด็กๆ ในด้ำนต่ำงๆ 

เม่ือเป็นเช่นน้ัน กำรร่วมมือของคนในชุมชนและองค์กร
เอกชน จึงกลำยเป็นส่วนส�ำคัญท่ีจะเข้ำมำช่วยสร้ำงเสริมแหล่ง
เรียนรู้ จัดสรรทรัพยำกรท่ีจ�ำเป็นและเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ของ
เด็กๆ ในพื้นท่ี

โอกาสทีไ่มเ่พียงพอ

เรือ่ง: พุ
ทธพิ

งศ์ องึคนงึเวช
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กำรพยำยำมจัดต้ังระบบห้องสมุดต้นแบบ รวมถึงกระจำย
สำขำห้องสมุดไปยังพื้นท่ีต่ำงๆ ในแต่ละจังหวัดของประเทศ  
เป็นหน่ึงในวิธท่ีีจะชว่ยกระจำยกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ ไปยังพื้นท่ี
ขำดแคลนโอกำสได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยขจัดปัญหำ
เร่ืองระบบคมนำคมในพื้นท่ีห่ำงไกล อีกท้ังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของ
ผู้ปกครองท่ีหมดไปกับค่ำหนังสือของเด็กๆ ในแต่ละปี  

แต่อยำ่งไรก็ตำม ตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ แม้กำรด�ำเนินกำร 
ดังกล่ำว อำจท�ำให้เด็กๆ ท่ีด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ สำมำรถ
เข้ำถึงทรัพยำกรผ่ำนห้องสมุดได้มำกขึ้น แต่อีกสิ่งหน่ึงท่ีส�ำคัญ
และไม่อำจละเลยได้ก็คือ จ�ำนวนหนังสือในห้องสุมดท่ีกระจำย
ตัวอยู่ในพื้นท่ีต่ำงๆ ท่ีอำจไม่สำมำรถตอบสนองจ�ำนวนผู้เข้ำใช้
บรกิำรได้ท้ังหมด เชน่น้ันแล้ว กำรคิดค้นและปรบัใชร้ะบบหนังสือ
หมุนเวียน เพื่อแลกเปล่ียนหนังสอืระหว่ำงห้องสมุดในจังหวัดท่ีหำ่ง
ไกลทกุๆ 3 - 6 เดือน จึงกลำยเป็นอีกวิธหีน่ึง ท่ีจะท�ำให้ประชำชนท่ี
มีฐำนะยำกจน โดยเฉพำะนักเรียนในเขตชนบท เกษตรกร รวมถึง 
ชนกลุ่มน้อยในพื้นท่ีห่ำงไกล สำมำรถยืมหนังสือและอ่ำนหนังสือ
ได้มำกขึ้น ได้ถึงเฉล่ียรำวๆ ปีละ 200 - 400 เล่ม โดยไม่เสียค่ำใช้
จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม 

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ได้จัดท�ำ“โครงกำรหนังสือ
หมุนเวียนระหว่ำงเครือข่ำย” โดยมีแนวคิดในกำรน�ำหนังสือจำก
อุทยำนกำรเรียนรู้ส่วนกลำง หมุนเวียนไปให้บริกำรในอุทยำน
กำรเรียนรู้เครือข่ำย และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อแบ่งปันหนังสือ
และส่ือท่ีได้รับกำรคัดสรร ให้ผู้ใช้บริกำรท้ังท่ีเป็นเด็ก เยำวชน 
และประชำชนในท้องถ่ิน ได้รับโอกำสกำรเข้ำถึงหนังสือและ
สื่อหมวดควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และเพื่อ
เป็นกำรกระตุน้ให้เกิดกำรสง่เสริมกำรอ่ำนกำรเรียนรูอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
โดยใช้ทรัพยำกรหนังสือและสื่อท่ีมีอยู่ให้เป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบหนังสือหมนุเวยีนทีต่อบโจทย์

หนังสือหมุนเวยีนเครอืขา่ยอุทยานการเรยีนรู้
ทำงองค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดร้อยเอ็ด รว่มกับอุทยำนกำร

เรยีนรู้รอ้ยเอ็ด (TK park Roiet) เห็นว่ำระบบกำรหมุนเวียนหนังสอื 
อำจเป็นประโยชน์ต่อประชำชนท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นกัน 
จึงมุ่งสร้ำงสรรค์และพัฒนำระบบกำรหมุนเวียนหนังสือระหว่ำง
จังหวัด เพื่อท�ำให้อุทยำนกำรเรียนรู้ร้อยเอ็ด เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วย
สง่เสรมิวัฒนธรรมกำรอ่ำนในชุมชน และเป็นแหล่งกำรเรยีนรูร้อบ
ด้ำนของประชำชน ตรงกับควำมต้ังใจเริ่มแรกของโครงกำรท่ีจะ
เป็น ‘ห้องสมุดมีชวิีต’ ให้ชำวรอ้ยเอ็ดได้เพ่ิมพนูควำมรูอ้ยำ่งยั่งยนื 

โดยวีธท่ีีอุทยำนรอ้ยเอ็ดน�ำมำปรบัใชเ้พื่อหมุนเวียนหนังสอื 
มีหลำยรูปแบบด้วยกัน อำทิ กำรบรรทุกหนังสือไปกับรถบริกำร
หนังสือ เพ่ือให้ผู้อ่ำนท่ีอยู่ในเขตนอกตัวเมืองมีโอกำสได้อ่ำน
หนังสือใหม่ๆ ตำมทันข่ำวสำร รวมถึงตอบสนองควำมต้องกำร
ของตนเอง 

นอกจำกน้ี ทำงอุทยำน ยังท�ำกำรหมุนเวียนหนังสือผ่ำนรถ
บรกิำรพเิศษ ควบคู่ไปกับกำรจัดกิจกรรมกำรอ่ำนภำยในห้องสมุด
เคล่ือนท่ี เพื่อสร้ำงพื้นท่ีอ่ำนหนังสือส�ำหรบัสว่นรวมให้มำกขึ้น อีก
ท้ังมีพื้นท่ีพเิศษให้บริกำรแก่ผู้พกิำรทำงสำยตำ จัดให้มีบรกิำรห้อง
อักษรสัมผัสหรืออักษรเบล เพื่อช่วยลดควำมยำกล�ำบำกในกำร 
เดินทำงของผู้พิกำรทำงสำยตำ ตอบสนองควำมต้ังใจท่ีจะท�ำให้
ห้องสมุดท่ีกระจำยไปยังทุกถ่ินทุรกันดำร สำมำรถเป็นห้องสมุด
ส�ำหรับประชำชนชำวร้อยเอ็ดทุกคนอยำ่งแท้จริง 

หมนุเวียนหนงัสือเพ่ือชาวร้อยเอด็
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เตมิเตม็ชวิีต
ดว้ยพ้ืนทีศิ่ลปะ

นอกจำกกำรฝึกฝนอยำ่งสม�ำเสมอของผู้เรียนหรือตัวศิลปิน
เองแล้ว กำรเรยีนรู้ผำ่นแมแ่บบ หรอืตัวอยำ่งงำนต่ำงๆ ท่ีได้รบักำร
คัดสรรและจัดแสดงในอำคำรศิลปะ ล้วนมีควำมส�ำคัญ ท่ีจะท�ำให้
ศิลปินสำมำรถค้นหำแนวทำงของตัวเอง เพื่อพฒันำฝีมือ รวมถึงใช้
พื้นท่ีเป็นเวทีจัดแสดงงำนศิลปะของตัวเองได้ 

อยำ่งไรก็ตำม กำรออกแบบอำคำรศิลปะ ยอ่มมีลักษณะต่ำง
จำกกำรออกแบบอำคำรอ่ืนๆ เพรำะนอกจำกงำนด้ำนกำรจัดกำร
งำนศิลปะ และเผยแพร่งำนของศิลปินแล้ว ในบำงแห่ง อำคำร
ศิลปะ หอศิลป์ หรือพื้นท่ีทำงศิลปะ อำจต้องมีบริกำรเสริมในรูป
แบบต่ำงๆ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำชม หรือมีสื่อท่ีจัดไว้
เพื่อให้ควำมรู้ และเอ้ือให้บุคคลท่ัวไปมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับงำน
ศิลปะท่ีก�ำลังจัดแสดงอยู่มำกยิ่งข้ึน ซึ่งในหลำยๆ วำระ พื้นท่ีจัด
แสดงทำงศิลปะ ก็อำจต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจัดแสดง เพ่ือ
รองรบัประเภทของงำนศิลปะท่ีมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยอีกด้วย 

เช่นน้ันแล้วในส่วนหน่ึง อำคำรหรือพ้ืนท่ีจัดแสดงศิลปะ 
จึงกลำยเป็นพื้นท่ีถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมไปด้วยใน
เวลำเดียวกัน และจึงมีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องออกแบบหรือจัดวำง
สัดส่วน ให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะแตกต่ำงจำกส่วนอ่ืนและเหมำะ
ต่อกำรถ่ำยทอดศิลปะแขนงต่ำงๆ มำกท่ีสุด 

ความส�าคญัของพ้ืนทีท่างศิลปะ

เรือ่ง: พุ
ทธพิ

งศ์ องึคนงึเวช

แม้ว่ำกำรศึกษำท่ีดี จะเน้นควำมต้องกำรของ 
ผู้เรียน และให้ควำมส�ำคัญกับกำรฝึกฝนผ่ำนตัว 
ผู้เรยีนเป็นหลัก แต่ปฏิเสธไมไ่ด้ว่ำ แหล่งกำรเรยีน
รูท่ี้เพยีงพอ และออกแบบมำเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ก็เป็นส่ิงส�ำคัญท่ีจะท�ำให้กำร
เรียนรู้ใดๆ ก็ตำม สำมำรถด�ำเนินต่อไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและเป็นระบบ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำร
เรยีนรูท้ำงด้ำนศิลปะ 
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โดยพ้ืนฐำน กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมหรือภูมิทัศน์ของ
แต่ละสถำนท่ี ให้เหมำะกับกำรเป็นพ้ืนท่ีจัดแสดงงำนศิลปะ จะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ 2 สว่นด้วยกัน คือ กำรจัดองค์
ประกอบแสง และบรรยำกำศโดยรอบของพื้นท่ี 

อุทยำนกำรเรยีนรู้ นครรำชสมีำ (TK Square Korat) เล็งเห็น 
ควำมส�ำคัญของกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปะ จึงด�ำเนินกำรปรับปรุง
บ้ำนพักข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบ 
บริเวณใกล้เคียงอุทยำนกำรเรียนรู้ฯ พื้นท่ีประมำณ 1,480 ตำรำง
เมตร  ให้กลำยเป็นพ้ืนท่ีสรำ้งสรรค์ส�ำหรบัเด็ก เยำวชน และสมำชกิ 
ทุกๆ คน ในครอบครัว โดยเปิดให้บริกำรต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหำคม 
2561 เป็นต้นมำ 

โดยอุทยำนฯ ออกแบบให้ บำ้นหลังท่ีหน่ึง (ด้ำนทิศตะวันตก) 
เป็นพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศกำรควำมรู้เก่ียวกับรำชวงศ์จักรแีละเงิน
ตรำในรัชสมัยต่ำงๆ นิทรรศกำรเมืองโครำช ภำพถ่ำยเมืองโครำช
ในอดีต และนิทรรศกำรภำพถ่ำยท่ีได้รบัรำงวัลจำกกำรประกวดใน
งำนแห่เทียนโครำชท่ีเทศบำลนครนครรำชสีมำจัดขึ้น 

บ้ำนหลังท่ีสอง (ด้ำนทิศตะวันออก) เป็นพื้นท่ีจัดแสดงผล
งำนศิลปะต่ำงๆ อำทิ ภำพวำดระบำยสี ภำพสีน�ำ สนี�ำมัน และกำร
วำดภำพลำยเส้นปำกกำหมึกจีน 

การออกแบบสภาพแวดลอ้มและจดัสรร
พ้ืนทีท่างศิลปะ

และสว่นท่ีสำม หรือสว่นสดุท้ำย ซึง่ป็นพื้นท่ีบรเิวณรอบบำ้น
ท้ังสองหลังได้ปรับให้เป็นลำนกิจกรรม (Open Square) ส�ำหรับ 
จัดกิจกรรมสรำ้งสรรค์ผลงำนศิลปะในรูปแบบต่ำงๆ เชน่ กิจกรรม
วำดภำพระบำยสี ป้ันดิน กำรประดิษฐ์ กำรโรยทรำยสี และ 
ดนตรีในสวน ผลัดเปล่ียนกับกำรจัดนิทรรศกำรหมุนเวียน เช่น 
นิทรรศกำร ‘เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรม
รำชินีนำถ’ นิทรรศกำร ‘สีสันสร้ำงโลก’ นิทรรศกำร ‘มหัศจรรย์
สีกินได้’ เป็นต้น

 ต้ังแต่เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเป็นต้นมำ อุทยำนฯ  
ได้จัดกิจกรรมด้ำนศิลปะไปแล้วจ�ำนวน 34 กิจกรรม ภำยในระยะ
เวลำ 5 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหำคม - 20 ธนัวำคม 2561

อุทยำนกำรเรยีนรู ้นครรำชสมีำ เชื่อเป็นอยำ่งยิง่ว่ำ กำรเรยีนรู ้
แบบผสมผสำน ท้ังทำงด้ำนศิลปะ ท่ีด�ำเนินควบคู่ไปกับกิจกรรม
กำรอ่ำนท่ีมีอยูเ่ดิม คือหัวใจของกำรพัฒนำคน อีกท้ังสำมำรถสร้ำ 
และต่อยอดองค์ควำมรู้ ส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และประชำชน
ท่ัวไป ได้สร้ำงงำนศิลปะ อีกท้ังพัฒนำศักยภำพ ท้ังทักษะ  
สติปัญญำและอำรมณ์ ซึ่งจะกลำยเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำง
ควำมสุขท่ียั่งยืนต่อไป
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“Quotes”

Education is 
the most powerful 
weapon which you 

can use to 
change the world.

การศึกษาคอือาวธุที่
ทรงพลังทีสุ่ดทีจ่ะใช้
เปลีย่นแปลงโลกใบนี้

เนลสัน แมนเดลลา
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One best book is  
equal to hundred  

good friends but one 
 good friend is  

equal to a library

หนงัสือทีด่ทีีสุ่ด 
มคีา่เท่ากบัเพ่ือนรอ้ยคน  

แตเ่พ่ือนทีด่ ี
มคีา่เท่ากบัหอ้งสมดุ

ดร. เอ.พี
.เจ. อับดุล กลาม
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อา่นเพลนิทกุทอ้งถิน่
เย็นวันหน่ึง..เด็กๆ ชำวยะลำ น่ังล้อมกันเป็นวงกลมก�ำลังรว่มกันอ่ำนหนังสือเล่มหน่ึง 
“อีเล้งเค้งโค้งรีบอำบน�ำ เตรียมตัว เตรียมสตำงค์ เตรียมเป้ เตรียมกล้อง…
ไม่ต้องลังเล 
เจ้ำห่ำนแต่งตัว ไม่มัวโอ้เอ้ 
กำงเกงสุดเท่ สีเขียวสดใส 
เจ้ำห่ำนสุขใจ สง่เสียงเป็นเพลง”
 หนังสือเล่มน้ันมีชื่อว่ำ ‘อีเล้งเค้งโค้ง เท่ียวเมืองใต้’ ท่ีบอกเล่ำเรื่องรำวท้องถ่ินของจังหวัดยะลำ ผ่ำนกำรเดินทำงด้วยรถไฟ

ของ อีเล้งเค้งโค้ง เจ้ำห่ำนหน้ำบึ้ง ผลงำนของ ครูชีวัน วิสำสะ นักเขียนและนักเล่ำนิทำนชื่อดังของเมืองไทย 
ขณะท่ีเด็กๆ ในจังหวัดยะลำก�ำลังสนุกกับหนังสือเล่มน้ี เด็กๆ ในจังหวัดอ่ืนก็ไม่น้อยหน้ำ เพรำะพวกเขำก็ก�ำลังอ่ำนหนังสือท่ี

บอกเล่ำเรื่องรำวท้องถ่ินของพวกเขำเองเช่นกัน ท้ังแม่ฮ่องสอน พิจิตร พิษณุโลก ล�ำปำง สมุทรสำคร ปรำจีนบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ 
นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สงขลำ ภูเก็ต กระบี่ ปัตตำนี และนรำธวิำส จังหวัดเหล่ำน้ีต่ำงมีหนังสือท่ีเล่ำเรื่องรำวท้องถ่ินเป็นของ
ตัวเองกันอยำ่งครบถ้วน 

จะนอนอ่ำน ตีลังกำอ่ำน อ่ำนกับครู อ่ำนกับเพื่อน อ่ำนแล้วตำมไปผจญภัย แต่ท้ังหมดน้ีเด็กๆ อ่ำนแล้วภูมิใจ ว่ำน่ีแหละ คือบ้ำน
ของฉันเอง 

เรือ่ง: กมลพ
ร สุนทรสีมะ

หนงัสือเดก็ 
55 เลม่ 17 จงัหวดั  
ทีส่รา้งความภมูใิจ

ใหบ้า้นเกดิ
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บ้ำนใคร ใครก็รัก 
เรื่องรำวของแต่ละบำ้นในหนังสอื 55 เล่ม ใน 17 จังหวัด ของ

โครงกำรสื่อกำรเรียนรู้สำระท้องถ่ิน เรียกได้ว่ำไม่ธรรมดำ เพรำะ
มีกำรแบ่งประเภทของหนังสือให้เหมำะกับแต่ละวัย แบ่งเป็น 
เด็กอำยุ 7-9 ปี, 10 -12 ปี และคู่มือครูอีกหน่ึงเล่ม ท่ีชวนให้ครู
พำเด็กมำอ่ำนแล้วออกไปเล่นสนุกเพื่อต่อยอดจำกในหนังสือ  
ซึ่งท้ังหมดน้ีดูแลโดยบรรณำธิกำรหนังสือเด็กมืออำชีพอย่ำง  
แต้ว - ระพีพรรณ พัฒนำเวช  

 “เรำต้องลงไปดูว่ำจังหวัดน้ันมีอะไรเด่น ซึ่งมีเด่นสอง
แบบ คือเด่นเห็นเลย ใครๆ ก็รู้ กับอีกเด่นคือเรำต้องไปสังเกตเอำ
เอง จุดประสงค์คือเรำอยำกให้เด็กๆ ในท้องถ่ินสนใจ ภูมิใจในบำ้น
เกิด และหันมำสงัเกตรำยละเอียดในท้องถิน่ของตัวเองมำกขึน้ เชน่ 
กำรกินเงำะหน่ึงลกู จะเล่ำยงัไง ไมใ่ห้เด็กรูส้กึว่ำเป็นเงำะธรรมดำ ก็
ต้องไปลยุสวนเงำะจรงิๆ เพื่อเก็บขอ้มูล หรอือัญชนัหลังบำ้นท่ีเรำ
เห็นอยูทุ่กวัน ก็ต้องเล่ำว่ำมันสำมำรถเก็บมำท�ำน�ำอัญชนัได้นะ ถ้ำ
บีบมะนำวลงไปสีก็จะเปล่ียนนะ”

 วิธีกำรเลือกนักเขียนและนักวำดภำพประกอบ หัวใจ
ส�ำคัญคือกำรท่ีต้องเป็นคนในพื้นท่ีและเหมำะกับสไตล์ของเร่ือง
น้ันๆ โดยมีคนท�ำงำนมืออำชีพหลำยท่ำนท่ีเข้ำมำชว่ยเหลือ อยำ่ง 
รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ ซึ่งเป็นชำวบำงน�ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ลงมือเขียนและวำดนิทำนร้อยกรองเร่ือง ‘ยำยเช้ำ ชวนเด็กๆ ไป
เท่ียวแปดริ้ว’ หรืออยำ่ง นันทวัน วำตะ เจ้ำของเพจชื่อดัง กำแฟ
ด�ำไมเ่ผ็ด ก็มำรว่มเขยีนและวำดผลงำนเรื่อง ‘โอ้โฮ! ปรำจีนบุร ีอ้ือ 
ฮือ! เมืองตรำด’ รวมถึง ไพวรินทร์ ขำวงำม กวีและนักเขียนชื่อดัง 
ก็มำรว่มเขยีนเรื่องรำวจังหวัดรอ้ยเอ็ด บำ้นเกิดของตนเองอีกด้วย

บ้านของฉนัไมธ่รรมดา 

กว่ำจะได้หนังสือ 1 เล่ม ถ้ำน่ังเปิดอ่ำนอินเทอร์เน็ต เขียน
อยู่บ้ำนเฉยๆ เน้ือหำคงแห้งแล้งไม่น้อย นักเขียน นักวำด และ
บรรณำธิกำร จึงออกเดินทำงลงพื้นท่ีด้วยตัวเอง เพื่อเก็บข้อมูล 
เชิงลึกและสิ่งใหม่ๆ ท่ีนึกไม่ถึงมำก่อน

กัญญ์ชลำ นำวำนุเครำะห์ ผู้เขียนและวำด ‘ฉะเชิงเทรำ  
บ้ำนเรำมีดี’ ต้องน่ังรถไฟจำกกรุงเทพฯ ไปฉะเชิงเทรำเพื่อเก็บ
ข้อมูล ซึ่งสิ่งท่ีพบเจอคือก่อนถึงเมืองแปดริ้ว สถำนีรถไฟทำงผ่ำน
ท้ัง 5 สถำนีล้วนมีช่ือสถำนีเป็นชื่อคลองท้ังหมด แสดงควำมเป็น
เมืองแห่งสำยน�ำของจังหวัด รวมถึงกำรได้สังเกตเห็นรถสองแถว
เกือบทกุคัน ท่ีมีรูปวำดหลวงพอ่โสธรติดอยูด้่ำนหน้ำรถ สะท้อนถึง
ควำมศรัทธำของชำวฉะเชิงเทรำท่ีมีต่อหลวงพอ่โสธรได้เป็นอยำ่งดี 

 ขณะท่ีตัวบรรณำธิกำรอย่ำงแต้วเองก็มีโอกำสได้ออก
เดินทำงไปเยือนจังหวัดยะลำ ท�ำให้พบว่ำท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ท่ี
เปรำะบำงหรอืเสีย่งอันตรำย ผู้คนในพ้ืนท่ีกลับมีมิตรภำพดีๆ และ
มีน�ำใจต่อคนต่ำงถ่ินอยำ่งมำก 

 “ตอนลงพ้ืนท่ีท่ียะลำ เรำต้ังต้นว่ำจะท�ำเร่ืองของกินและ
ของเล่นส�ำหรับเด็ก แต่เรำไม่มีข้อมูลอะไรเลย พอไปถึงพื้นท่ี TK 
park ยะลำ ทำงนำยกเทศมนตรก็ีแนะน�ำปรำชญช์ำวบำ้นรูจั้ก และ
พำไปคยุกับชำวบำ้นในพื้นท่ีท่ีท�ำขนมเก่ง ท�ำของเล่นเก่ง ในวันน้ัน
เขำก็มีกำรจัดปำร์ต้ีให้เด็กๆ พอดี ในงำนเต็มไปด้วยขนมท่ีเรำไม่รู้
จ้ก เพรำะปกติเขำจะท�ำกินกันเองในบ้ำน ทุกอยำ่งเป็นธรรมชำติ
มำก ท�ำให้เรำได้ข้อมูลและรูปถ่ำยกลับมำท�ำงำนได้อยำ่งครบถ้วน 
หรืออย่ำงตอนไปท่ีล�ำปำง เรำมีโอกำสได้รู้จักกับเจ้ำของตึกเก่ำๆ 
ซ่ึงพอเรำบอกว่ำจะท�ำหนังสือให้เด็กเมืองน้ี ทกุคนก็ยินดีให้ขอ้มูล
เป็นอย่ำงดีเลย” ซ่ึงเร่ืองรำวตลอดกำรเดินทำงลงพื้นท่ีท้ังหมด  
ได้กลำยเป็นหนังสือสุดพิเศษท่ีเด็กๆ ได้อ่ำนน่ันเอง 

 
ขณะท่ีอ่ำนส่ือกำรเรียนรู้สำระท้องถ่ิน เด็กๆ จะไม่รู้สึกว่ำ

ก�ำลังอ่ำนเร่ืองรำวประวัติศำสตร์หรือวิชำกำรน่ำเบื่อ แต่เหมือน
ก�ำลังออกไปตะลุยโลกนิทำนหรือออกไปผจญภัยกับแก๊งเพื่อน 
เด็กซน โดยมีสภำพแวดล้อมอันแสนคุ้นเคยเป็นบริบทรอบข้ำง

 เม่ืออ่ำนจนจบแล้ว สิ่งหน่ึงท่ีจะเกิดขึ้นกับเด็กๆ โดยไม่รู้ตัว 
คือ สำยตำท่ีมองเห็นคุณค่ำควำมเป็นท้องถ่ินของตนเองมำกขึ้น 
แม้เม่ือก่อนอำจเคยมองข้ำมไป แต่ส่ิงเหล่ำน้ีจะกลับมำอยูใ่นควำม
นึกคิด และเกิดแรงบนัดำลใจอยำกจะรักษำสิง่ท่ีอยูใ่นบำ้นเกิดของ
เขำให้คงอยูต่่อไป

ออกเดินทางไปเทีย่วบา้นฉนั 

หนงัสือเดก็ 
55 เล่ม 17 จงัหวดั  
ทีส่รา้งความภมูใิจ

ใหบ้า้นเกิด
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ในโลกท่ีทุกคนต่ำงหมกมุน่กับโลกโซเชยีลมีเดีย ก้มลงดหูน้ำ
จอโทรศัพท์มือถือเกือบตลอดเวลำ และไม่ได้ใส่ใจปฏิสัมพันธ์กับ
คนตรงหน้ำมำกเท่ำไรนัก คงจะดีไม่น้อย หำกจะมีกิจกรรมท่ีชว่ย
ให้เรำกลับมำใกล้ชิดกับคนรอบข้ำง และสร้ำงควำมสัมพันธ์ดีๆ 
กับผู้อ่ืนได้มำกข้ึน ซึ่งท้ังหมดน้ีท�ำให้กำรเล่น ‘บอรด์เกม’ อำจเป็น
กิจกรรมท่ีเหมำะส�ำหรับใครหลำยๆ คน 

ยิง่เลน่ ยิง่เพ่ิมความจ�า

บอร์ดเกม - กระดานทีใ่ห้
มากกว่าความสนกุ!

เรือ่ง: พุ
ทธพิ

งศ์ องึคนงึเวช

 

เพรำะนอกจำกเรำจะได้สนุกสนำนกับเพื่อนๆ หรือคน
ใกล้ชิดแล้ว ยังมีงำนวิจัยหลำยฉบับบ่งบอกว่ำ กำรเล่นบอร์ดเกม
ร่วมกับผู้อ่ืนหรือคนใกล้ชิด มีประโยชน์มำกในหลำยๆ ด้ำน อำทิ  
ถ้ำคุณเป็นคนมีอำยุ หรือเริ่มรู้สึกว่ำจ�ำอะไรได้ไม่แม่นเท่ำท่ีควร 
ผู้เชี่ยวชำญบอกว่ำ กำรเล่นบอร์ดเกมอำจเป็นวิธีหน่ึงท่ีท�ำให้คุณ
มีควำมจ�ำท่ีดีข้ึน และยังสำมำรถลดโอกำสเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้
มำกกว่ำร้อยละ 50 อีกด้วย
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ประโยชน์ของบอร์ดเกมมีมำกมำย และหลำกหลำยขนำดน้ี  
อุทยำนกำรเรยีนรู้นครภูเก็ต Creativity & Innovation Center (CIC)  
จึงไมน้่อยหน้ำ ออกแบบบอรด์เกม ‘เกมเศรษฐภูีเก็ต’ ให้ชำวบอร์ดเกม
ได้ลองผจญภัยไปกับเกมกระดำนท่ีแตกต่ำงไมเ่หมือนใคร นอกจำก
เน้ือหำบนกระดำนจะจัดท�ำข้ึนพิเศษเพื่อส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกับ
สถำนท่ีท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ตแล้ว ทุกคนยังจะได้สัมผัสกล่ินอำย
ของเกมเศรษฐฉีบับด้ังเดิมท่ีคุ้นเคยกันอีกด้วย 

ถ้ำใครก�ำลังคิดว่ำเกมเศษรฐภูีเก็ตอำจจะน่ำเบื่อ ซ�ำซำก หรอื
ไม่สนุกเหมือนเกมเศรษฐีแบบเก่ำหรือเปล่ำ บอกตรงน้ีเลยว่ำคิด
ผิดถนัด เพรำะทำง CIC ได้ปรบัเปล่ียนกฎบำงอย่ำง เพื่อเพิม่ควำม
สนุกของบอร์ดเกมให้มีควำมเป็นจังหวัดภูเก็ตมำกขึ้น  ไม่ว่ำจะ
เป็นตัวเดินท่ีออกแบบมำในรูปของ ‘รถโพถ้อง’ หรือปรับให้มีกำร 
เส่ียงดวงในแบบ ‘เซียมซี’ หรือออกแบบสมบัติต่ำงๆ ท่ีมำในรูป
ของกำร ‘ขุดแร่’ ซึ่งท้ังหมดเป็นกำรดึงเอำจุดเด่นของวัฒนธรรม
ชำวภูเก็ตออกมำให้ได้รู้จักกันมำกขึ้น

หำกท้ังหมดน้ียังไม่เพยีงพอ ก็ยังมีกำร์ดเกมท่ีทำง CIC ภูเก็ต 
ได้จัดท�ำขึ้น เพื่อให้ทุกคนสนุกกับกำรเล่นในเกมท่ีมีเอกลักษณ์ 
ง่ำย สนุก อีกท้ังสอดแทรกควำมรู้เรื่ องอำหำรไทยในอดีต  
ท้ังอำหำรคำว หวำน อำทิ กำร์ดแกงเขียวหวำน ท่ีจะให้ข้อมูลว่ำ  
แกงไทยเดิมชนิดน้ีต้องทำนคู่กับอะไรจึงจะอร่อย หรือมีส่วน
ประกอบพ้ืนฐำนอะไรบำ้ง หำกใครท่ีเป็นคนชอบท�ำอำหำรอยูแ่ล้ว 
เม่ือได้ลองเล่นกำรด์เกมของศูนย ์CIC ภูเก็ต รับรองว่ำ นอกจำกจะ
ท�ำให้มีควำมเข้ำใจเรื่องอำหำรมำกขึ้นแล้ว ก็ไม่แน่นะว่ำ คุณอำจ
จะเรยีนรูก้ำรใชเ้สนห์่ปลำยจวัก มัดใจคนรอบขำ้ง หรอืได้มิตรภำพ 
รวมถึงควำมรักดีๆ เพิ่มขึ้นจำกกำรเล่นบอร์ดเกมก็เป็นได้!

อย่ำงไรก็ตำม คุณประโยชน์ของบอร์ดเกมก็ยังไม่หมด 
แค่น้ัน เพรำะมันจะท�ำให้ใครบำงคนได้ทดลองสวมบทเป็นตัวละคร
เสมือนจรงิ หรอืเปิดโอกำสให้ผู้เล่นเทียบเคียงสถำนกำรณต์รงหน้ำ
กับชีวิตจริง จนคุณสำมำรถเรียนรู้กำรใช้ชีวิตในแง่มุมต่ำงๆ ผ่ำน
กำรเล่นบอร์ดเกม ซึ่งงำนวิจัยยังระบุอีกว่ำ กำรเรียนรู้ท่ีจะเล่น
บอร์ดเกม จะท�ำให้ใครหลำยๆ คนอดทนกับกำรแก้ปัญหำเฉพำะ
หน้ำเพื่อเป้ำหมำยท่ีใหญก่ว่ำ คอยระแวดระวัง รอบคอบมำกกว่ำ
เดิม อีกท้ังยังช่วยให้เข้ำใจว่ำ บำงทีกำรมีควำมมุ่งม่ันต้ังใจอย่ำง
เดียวอำจไม่พอ เพรำะคุณต้องมีดวงนิดๆ เพื่อท่ีจะประสบควำม
ส�ำเร็จด้วย

เง่ือนไขท้ังหมดน้ีจะท�ำให้คุณเข้ำใจกำรเอำตัวรอดในเกม
ได้ดีขึ้น เพิ่มควำมรู้สึกชอบกำรแขง่ขัน เพิ่มสมรรถนะ และท�ำให้
เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์มำกกว่ำกำรท�ำกิจกรรมอ่ืนๆ หลำยเท่ำ!

แต่ถ้ำคุณก�ำลังมองหำบอร์ดเกมเพื่อเล่นกับเพ่ือนๆ ในวัน
หยุดท่ีจะถึงน้ี คุณอำจจะต้องหนักใจนิดหน่อย เพรำะโลกของ
บอร์ดเกมไมไ่ด้มีแค่กระดำนทอยลูกเต๋ำแบบง่ำยๆ ท่ีเรำคุ้นเคยกัน
มำเท่ำน้ัน แต่ยังมีเกมวำงแผน ท่ีจะท�ำให้คุณเห็นธำตุแท้ของคน
รอบตัวคุณ หรือไม่ว่ำจะเป็นเกมทดสอบควำมรู้อยำ่ง Crossword 
ก็อำจท�ำให้คุณ และเพื่อนๆ รู้สึกเพลิดเพลินไปอีกแบบ แถมยังได้
ควำมรู้เป็นศัพท์ภำษำอังกฤษติดตัวไปโดยไม่รู้ตัว ยิง่ฝึกให้มำกเขำ้  
ไม่แน่ว่ำคุณก็อำจกลำยเป็นอีกคนหน่ึงท่ีใช้ภำษำได้ดีกว่ำคนอ่ืนๆ 
อยำ่งไม่น่ำเชื่อ  

สุดยอดบอรด์เกมของภเูกต็

เรยีนรูช้วีติ ทลายลมิติความสรา้งสรรค์!
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Lego ทีเ่ปน็มากกวา่
แคก่ารเล่น

เรือ่ง: พุ
ทธพิ

งศ์ องึคนงึเวช

ในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีก้ำวไกลกว่ำในอดีต ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ หลำยๆ อำชีพท่ีใช้ทักษะหรือควำมช�ำนำญ ก�ำลังถูกปัญญำประดิษฐ ์
หรือ AI (Artificial Intelligence) เข้ำแทรกแซง และไม่แน่ว่ำ ในอนำคตอันใกล้ เรำอำจเห็นหุ่นยนต์เข้ำมำท�ำงำนแทนมนุษย์ในสัดสว่น
มำกขึ้นเรื่อยๆ กระท่ังหุ่นยนต์เดินสวนกันบนท้องถนนจนเป็นเรื่องปรกติก็เป็นได้

เพรำะฉะน้ันแล้ว วิธีกำรรับมือกับปัญญำประดิษฐ์เหล่ำน้ีท่ีดีท่ีสุด น่ันก็คือกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง โดยเฉพำะด้ำน
จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมนุษย์อยำ่งเรำๆ ท�ำได้ดีท่ีสุด 
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สิ่งหน่ึงท่ียังคงเป็นเอกลักษณ์ของควำมเป็นมนุษย์ และ
ดูเหมือนว่ำจะเป็นหน่ึงในศักยภำพเพียงไม่ก่ีอย่ำงท่ีหุ่นยนต์ไม่
สำมำรถเลียนแบบได้ในระยะเวลำอันใกล้ น่ันก็คือกำรใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์หรือกำรใช้จินตนำกำร เพื่อสร้ำงนวัตกรรมและแสดง
ควำมคิดแบบนำมธรรมปรำกฏรูปออกมำเป็นผลงำน

กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีกล่ำวถึงน้ี กินควำมหมำยกว้ำง
กว่ำศักยภำพท่ีสะท้อนผ่ำนกำรใช้ภำษำ หรือมิใช่เพียงแค่ควำม
สำมำรถท่ีจะเข้ำใจวำกยสัมพันธ์ (syntax) ท่ีใครบำงคนอำจเคย
ได้ยินมำแล้ว จำกกำรทดสอบ Turing Test หรือกำรให้นักทดลอง
เข้ำไปน่ังในห้อง เพ่ือโต้ตอบกับปัญญำประดิษฐ ์แล้วประเมินควำม
สำมำรถว่ำ ปัญญำประดิษฐท่ี์ก�ำลังโต้ตอบอยูด้่วยน้ัน มีกำรเรียบ
เรียง หรือเข้ำใจบทสนทนำใกล้เคียงกับมนุษย์มำกน้อยแค่ไหน

แต่ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในแบบท่ีเรำก�ำลังพูดถึง มีขอบเขต
ครอบคลมุถึงควำมสำมำรถท่ีจะรวบรวมรำยละเอียดเชงินำมธรรม 
หรือมองสิ่งต่ำงๆ ให้ไกลออกไปมำกกว่ำภำพในโลกปัจจุบัน
ท่ีปรำกฏอยู่ อำทิ กำรถ่ำยทอดรำยละเอียดของเรื่องรำวผ่ำน
วรรณกรรม หรือถ่ำยทอดอำรมณ์ละเอียดอ่อนผ่ำนภำพวำดของ
ศิลปิน รวมถึงควำมสำมำรถประเมินเหตุกำรณ์ ท่ีอำจเกิดขึ้นใน
อนำคต หรือจินตนำกำรเหตุกำรณ์ท่ียังไม่มำถึงผ่ำนปัจจัยต่ำงๆ 

ในท่ีสุดแล้ว กำรดึงศักยภำพของจินตนำกำรในแง่มุมต่ำงๆ 
เหล่ำน้ี แม้จะเป็นสิ่งท่ีมนุษย์มีติดตัวมำแต่ก�ำเนิดสว่นหน่ึง แต่อีก
ส่วนหน่ึงก็จ�ำเป็นต้องใช้กำรฝึกฝนและพัฒนำควบคู่กับกำรเรียน
รู้อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือจะสำมำรถใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพสูงสุด 

กำรพัฒนำดังกล่ำว ต้องเริ่มต้ังแต่ช่วงปฐมวัยคือต้ังแต่แรก
เกิดจนถึงแปดปี ในชว่งน้ีเด็กจะมีโอกำสพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำงๆ 
มำกท่ีสุด ท้ังพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ จินตนำกำร 
และด้ำนอำรมณ ์จึงควรจัดหำกิจกรรมสง่เสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ให้เด็กท�ำอย่ำงสม�ำเสมอ อำทิ กำรวำดภำพ กำรเล่นดนตรี หรือ
กิจกรรมท่ีหลำยๆ คนอำจหลงลืมไป อยำ่งกำรเล่นต่อจ๊ิกซอว์ หรือ
กำรต่อตัวต่อเลโก้ 

หลำยคนอำจจะยงัไมรู้่ว่ำ ประโยชน์ของกำรต่อเลโก้น้ัน ชว่ย
สง่เสรมิพฒันำกำรหลำยๆ ด้ำนได้ในเวลำเดียวกันด้วย ไมว่่ำจะเป็น

การจินตนาการภาพของเลโก้ท่ีเสรจ็แล้ว ไปพรอ้มๆ กับการ
สรา้งเรื่องราวในจินตนาการขึ้นมา   

ข้อน้ี ทุกคนท่ีเคยต่อคงจะเข้ำใจเป็นอย่ำงดี เพรำะกำรต่อ
เลโก้ก็เหมือนกำรค่อยๆ ถ่ำยทอดจินตนำกำรของตัวเองท่ีมีอยู่ใน
หัวออกมำ นอกจำกน้ัน เรำยังสำมำรถสมมติเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิด
ขึ้นกับสิ่งท่ีเรำสร้ำงได้ด้วย เด็กๆ อำจจะเห็นซูเปอร์ฮีโร่ท่ีอยู่ใน
เมืองใหญ่ก�ำลังต่อสู้กับเหล่ำวำยร้ำยเพ่ือปกป้องคนดีให้พ้นภัย 
หรือบำงทีก็อำจจะเห็นเมืองในจินตนำกำรท่ีมีพระรำชำและรำชนีิ
ท่ีก�ำลังครองรักกันอยำ่งมีควำมสุข ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงเรื่องรำว
แบบไหนขึ้นมำ ก็ถือเป็นวิธฝึีกจินตนำกำรได้อยำ่งดีทีเดียว

การฝึกความอดทนไปพรอ้มๆ กับการวางแผน
แน่นอนว่ำ กำรค่อยๆ ต่อเลโก้ทีละช้ิน ย่อมต้องใช้ควำม

อดทนและเฝ้ำรอควำมส�ำเร็จท่ีค่อยๆ เกิดขึ้นทีละน้อย เพรำะหำก
เลือกชิน้สว่นผิดเพยีงนิดเดียว ก็อำจจะท�ำให้แผนกำรหรอืช้ินสว่น
ท่ีเด็กๆ ต่อมำท้ังหมดพงัลงได้ พวกเขำจึงต้องฝึกกำรวำงแผนอยำ่ง
เป็นระบบ และใสใ่จกับรำยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มำกพอตัว เพื่อต่อ
เลโก้แต่ละครั้งให้เสร็จสมบูรณ์ 

เม่ือกำรต่อเลโก้ส�ำคัญขนำดน้ี ทำงอุทยำนกำรเรียนรู้ นครภูเก็ต 
จึงจัดโครงกำร ‘เรียน-เล่น-สนุก กับ Lego Robotics’ ขึ้นมำ 
เพื่อสง่เสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กๆ อีกท้ังเพิม่พูนควำม
รู้ด้ำนเทคโนโลยีผสมผสำน ซึ่งถือเป็นกำรบูรณำกำรควำมรู้ท่ี
จ�ำเป็นส�ำหรับยุคโลกำภิวัตน์ และเป็นกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธภิำพให้แก่เด็กๆ ในเทศบำลนครภูเก็ตในอนำคตต่อไป 

จนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค์
ทีต่อ้งฝกึฝน

ตอ่ยอดศักยภาพดว้ยตวัตอ่เลโก้
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เรือ่ง: เชษฐกฎิา ชาติวทิยา

TK park ยะลา
เครอืข่ายอทุยานการเรียนรูต้น้แบบแหง่แรกในสังคมพหวุฒันธรรม

เดิมทีเทศบำลนครยะลำมีนโยบำยท่ีจะท�ำยะลำให้เป็น 
‘เมืองแหง่กำรเรยีนรู’้ และวำงแผนท่ีจะสรำ้งห้องสมุด เป็นจังหวะ
เดียวกันกับท่ี TK park ก�ำลังมองหำเครือข่ำยเช่นกัน ซึ่งควำม
ท้ำทำยของจังหวัดยะลำก็คือเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นท่ี ซึ่ง
เคร่ืองมือท่ีจะเข้ำมำช่วยลดทอนสิ่งเหล่ำน้ีได้ก็คือ ‘กำรศึกษำ’ ท่ี
จะท�ำให้คนได้เรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจ มองเห็นภำพสังคมในมุม
กว้ำงมำกขึ้น สิง่ท่ีคนในสงัคมยะลำต้องกำรจึงเป็นพื้นท่ีท่ีสำมำรถ
ท�ำกิจกรรมรว่มกันได้ 

จากพ้ืนทีค่วามไม่สงบสู่เครอืขา่ย 
อทุยานการเรยีนรูภ้มูภิาคแหง่แรก

TK park ยะลำจึงก�ำเนิดข้ึนเพื่อตอบโจทย์กำรศึกษำตำม
อัธยำศัยในแนวทำงของห้องสมุดมีชวิีต นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับ
จ�ำนวนประชำกรของยะลำท่ีมีเด็กเล็กจ�ำนวนมำก เป็นกำรปลกูฝัง 
นิสัยรักกำรอ่ำนได้ต้ังแต่วัยเยำว์เพื่อให้เป็นกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรูต้ลอดชีพ รวมถึงยังสำมำรถเป็นต้นแบบแก่ภูมิภำคอ่ืน
ให้ได้เห็นว่ำสำมำรถสง่เสริมเยำวชนและคนในพื้นท่ีได้อยำ่งไร

อุทยำนกำรเรียนรูย้ะลำ (TK park Yala) เป็นต้นแบบ 

อุทยำนกำรเรียนรู้ภู มิภำคแห่งแรกในประเทศไทย  

เกิดข้ึนด้วยควำมรว่มมือระหว่ำงส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้  

(TK park) และเทศบำลนครยะลำ เพื่อเปิดพื้นท่ีสำธำรณะ

ส�ำหรับเยำวชนและประชำชนท่ีมีควำมหลำกหลำยทำง

วัฒนธรรมได้มีโอกำสเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันในแหล่งเรียนรู้

มีชีวิต แลกเปล่ียนนวัตกรรม และรว่มสร้ำงสังคมกำรเรียน

รู้ให้เกิดขึ้น ซึ่งก�ำลังจะเติบโตสูปี่ท่ี 12 ในเดือนกุมภำพันธ ์

2562 น้ี

24



+TK Netw
ork 

TK park ยะลำ ด�ำเนินงำนภำยใต้พหุวัฒนธรรมมำตลอด 
ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยของแต่ละวัฒนธรรม เชน่ กิจกรรมแขง่ขนัตอบปัญหำ
พหุวัฒนธรรม ซึ่งมีเด็กๆ เข้ำรว่มกิจกรรมถึง 160 คน มีกรรมกำร
ท่ีเป็นตัวแทนจำกทุกศำสนำ กำรจัดค่ำยเยำวชนท่ีมีท้ังชำวพุทธ
และชำวมุสลิม เพื่อให้เด็กได้ซึมซับและเข้ำใจควำมแตกต่ำงของ
คนต่ำงศำสนำและอยูร่ว่มกันได้อยำ่งมีควำมสุข 

แม้กิจกรรมจะจบไปแต่ก็ยังมีมิตรภำพดีๆ ต่อกัน เพรำะ 
TK park ยะลำพร้อมท่ีจะเปิดพื้นท่ีให้ทุกคนไม่ว่ำศำสนำไหนและ
เชื้อชำติใดได้เข้ำรว่มเป็นสว่นหน่ึงเสมอ จนกลำยเป็นต้นแบบของ
อุทยำนกำรเรียนรู้ภูมิภำคท่ีประสบควำมส�ำเร็จในกำรเชื่อมโยง
ควำมเข้ำใจในสังคมพหุวัฒธรรม 

กระแสตอบรับจำกผู้ใชบ้รกิำรของ TK park ยะลำ ค่อนข้ำงดี 
ต้ังแต่ปีแรกท่ีเปิดให้บริกำร เน่ืองจำกเป็นกำรเปล่ียนนิยำมของ
ห้องสมุดให้มีชีวิต โดยในปีแรกมียอดผู้ใช้บริกำร 170,000 คน
ต่อปี ปัจจุบันยอดผู้ใช้บริกำรอยูท่ี่ 210,000 คนต่อปี นับเป็นกำร
เป็นเครอืขำ่ยอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบท่ีเติบโตอย่ำงรวดเรว็และ
ประสบควำมส�ำเร็จอยำ่งต่อเน่ือง

ในแง่ของพันธมิตร TK park ยะลำก็มีเครือข่ำยพันธมิตร
มำกมำย เชน่ โรงเรียน ท้องถ่ิน NGO ภำคเอกชน นอกจำกน้ียังมี
กรรมกำรบริหำรอุทยำนกำรเรียนรู้ท่ีมำจำกทุกๆ ภำคส่วน ไม่ว่ำ
จะเป็น ส่วนรำชกำร ส่วนกำรศึกษำ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทน
จิตแพทย์ เด็กและเยำวชน นักธุรกิจ ท่ีจะเข้ำมำชว่ยดูแลกิจกรรม
ให้ด�ำเนินไปอยำ่งรอบด้ำนและครอบคลุม

ในปี 2562 TK park ยะลำ จะมีอำยุครบรอบ 12 ปี โดย
มีกิจกรรมเพื่ อสื่ อสำรถึงเป้ำหมำยและพันธกิจในชื่ อ ‘12 ปี  
TK Plus’ ว่ำด้วยเรื่องของควำมเป็นผู้น�ำ กำรสร้ำงเครือขำ่ย กำรมี
สว่นรว่มกัน กำรแก้ไขปัญหำ และกำรปรบัเปล่ียน โดยเฉพำะเรื่อง
ของกำรปรับเปล่ียน ท่ีน�ำเอำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำช่วยอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร

และในอีก 2 ปีขำ้งหน้ำจะโครงกำรเปิดให้บรกิำรอำคำรใหม่
ของ TK park ยะลำ เพื่อรองรับผู้ใช้บริกำรให้มำกข้ึน เพ่ือเป็น
จุดศูนยก์ลำงแห่งใหมใ่นกำรท�ำกิจกรรม อำคำรใหมน้ี่มี 5 ชัน้ขนำด
พื้นท่ีกว้ำงถึง 10,000 ตำรำงเมตร (อุทยำนกำรเรยีนรู้ปัจจุบนัมีพื้นท่ี 
3,500 ตำรำงเมตร) มีท้ังสว่นของห้องประชุมใหญ ่และพื้นท่ีส�ำหรับ
ท�ำกิจกรรมของชมรมต่ำงๆ ซึ่งกลำยเป็นพื้นท่ีของกำรเรียนรู้ 
ท่ีส�ำคัญ เปรียบเสมือนเป็น Human Library ท่ีรวบรวมบุคคล
ผู้ทรงภูมิปัญญำของจังหวัดยะลำ อย่ำงเช่น ผู้เช่ียวชำญด้ำน 
ผ้ำบำติกหรอืวัฒนธรรมพื้นถ่ินต่ำงๆ เพื่อสง่ต่อองค์ควำมรูใ้ห้กับผู้
ท่ีสนใจ และสำนต่อองค์ควำมรู้เหล่ำน้ีให้คงอยูต่่อไปได้อยำ่งยั่งยืน

ในช่วงแรกของกำรด�ำเนินงำน TK park กรุงเทพฯ เข้ำมำ
ช่วยส่งมอบส่ือและเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ กำรพัฒนำบุคลำกร 
และเปิดพื้นท่ีให้มำศึกษำดงูำน ก่อนจะน�ำไปประยุกต์ใช้บรบิทของ
พื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีท่ีต่ำงกัน กำรจัดกำรเน้ือหำสำระต่ำงๆ กำรสง่เสริม
ควำมรูเ้รื่องห้องสมุดมีชวิีต และน�ำกิจกรรมส�ำคัญท่ีจัดใน TK park  
กรุงเทพฯ มำสู ่TK park ยะลำ เชน่ นิทรรศกำรพิพิธอำเซียน 

ภำรกิจของ TK park ยะลำคือ กำรเป็นต้นแบบของกำร
เรยีนรูใ้นระดับภูมิภำคท่ีกระจำยควำมรูเ้ร่ืองห้องสมุดมีชวิีต ไปยงั
โรงเรียนเครือขำ่ยต่ำงๆ ซึ่งไม่ใชเ่พียงในพื้นท่ีจังหวัดยะลำเท่ำน้ัน 
แต่กระจำยไปยังพื้นท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ท้ังปัตตำนีและ
นรำธิวำสอีกด้วย กล่ำวคือช่วยเป็นพี่เล้ียงและช่วยอบรมด้ำน
ควำมรู้ เป็นพันธมิตรให้แก่โรงเรียนท่ีต้องกำรจัดท�ำห้องสมุด  
ซ่ึงองค์ควำมรู้ดังกล่ำวได้รับกำรส่งต่อมำจำกอุทยำนกำรเรียนรู้  
TK park กรุงเทพฯ 

นอกจำกน้ี TK park ยะลำยังพยำยำมกระจำยองค์ควำมรู้
โดยกำรใช้กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรอ่ำน น�ำหนังสือท่ีได้จำกท้อง
ถ่ินของยะลำและเป็นหนังสอืต้นแบบชุดแรกกระจำยไปสูโ่รงเรยีน
ต่ำงๆ เพื่อให้เป็นหนังสือนอกเวลำส�ำหรับเด็ก และท�ำกิจกรรมสง่
เสริมกำรอ่ำนผ่ำนหนังสือชุดดังกล่ำวน้ี 

และยังมีกำรเปิดให้ใช้พ้ืนท่ีภำยในอุทยำนกำรเรียนรู้อย่ำง
คุ้มค่ำ ด้วยกำรเปิดให้โรงเรียนพำเด็กเข้ำมำเรียนรู้ ในโครงกำร 1 
วันเรยีนรูกั้บ TK park โดยวำงธมีกิจกรรมในวันเรียนรูใ้ห้สอดคล้อง
กับสำระกำรเรยีนรูข้องโรงเรยีน มีกิจกรรมท่ีหลำกหลำยและปรบั
เปล่ียนไปในแต่ละเดือน และยังมีโครงกำร Mobile Library ท่ีออก
ไปมอบควำมรู้ยังพื้นท่ีต่ำงๆ ท่ีแหล่งเรียนรู้ยังเข้ำไปไม่ถึงภำยใน
จังหวัดยะลำอีกด้วย

แหลง่เรียนรูใ้นสังคมพหุวัฒนธรรม

ส่งเสรมิ-ส่งตอ่-กระจายความรู้ 
กา้วสู่ปทีี ่12 อยา่งมั่นคง

กระจายองคค์วามรู้ไมม่ทีีส้ิ่นสุด
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ในช่วงสงครำมโลกครั้งท่ีสอง มีเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์
หลำยอยำ่งเกิดข้ึนในประเทศไทย หน่ึงในน้ันคือสงครำมมหำเอเชยี
บูรพำ ท่ีเป็นผลพวงกำรสูร้บระหว่ำงฝ่ำยอักษะกับฝ่ำยสมัพนัธมิตร
ทำงฟำกฝ่ังตะวันตก ท่ีลกุลำมเข้ำสูท่วีปเอเชยี ประวัติศำสตรจ์ำรกึ
ไว้ว่ำ 8 ธนัวำคม 2484 ทหำรญีปุ่่นท่ีเข้ำรว่มกับฝ่ำยอักษะได้ยกพล
ขึ้นบกในหลำยจังหวัดของประเทศไทย และปัตตำนีก็เป็นจังหวัด
หน่ึงท่ีตกอยูใ่นสถำนกำรณส์ูร้บกับทหำรญีปุ่่นในเหตกุำรณค์รัง้น้ัน

จำกเรื่องรำวในอดีตเม่ือเกือบ 80 ปีท่ีแล้ว ถูกหยบิมำเล่ำขำน 
อีกครั้งผ่ำนนิทรรศกำร ‘เร่ืองเล่ำของแผ่นดิน ตอน ปัตตำนี 
สมรภูมิแห่งศักด์ิศรี (สงครำมมหำเอเชียบูรพำ)’  ท่ีอุทยำน 
กำรเรียนรู้ปัตตำนี จัดขึ้นเป็นระยะเวลำ 3 เดือนเต็ม 

เรือ่ง: ธิดารตัน์ มูลลา 

ปัตตานี สมรภมิูแห่งศักดิศ์รี  
(สงครามมหาเอเชียบูรพา)

เน้ือหำของนิทรรศกำรได้เล่ำถึงควำมกล้ำหำญของยุวชน-
ทหำรชำวปัตตำนีท่ีต่ำงเช้ือสำยและวัฒนธรรม ท้ังไทยพุทธ ไทย
มุสลิม ไทยจีน แต่พวกเขำได้รว่มกันผนึกก�ำลังกับทหำร เพื่อต่อสู้
ขับไล่ทหำรญี่ปุ่น จนมียุวชนทหำรเสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์ปกป้อง
บ้ำนเมืองในครั้งน้ัน 

ข้อมูลนิทรรศกำรเล่ำอดีตน้ี รวบรวมมำจำกลูกหลำนของ
เหล่ำยุวชนทหำร ส�ำนักงำนสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกเขตปัตตำนี 
ส�ำนักงำนจังหวัดปัตตำนี และค่ำยอิงคยุทธบริหำร ปัตตำนี พร้อม
ท้ังได้เนรมิตบรรยำกำศสงครำมโลกครั้งท่ีสอง ด้วยกำรจัดแสดง
วัตถุคู่กำยของวีรชนไทย ท่ีน�ำมำจำกลูกหลำนยุวชนทหำร และ
นักสะสมของเก่ำ 
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 แต่สิ่งท่ีน่ำสนใจไปกว่ำน้ันคือ นิทรรศกำรต้องกำรบอก
อะไรผู้เข้ำชม

1  ปัตตำนีเป็นพื้นท่ีของคนไทยต่ำงเชื้อสำยและศำสนำมำ
ต้ังแต่อดีต

2  ควำมรักบ้ำนเมืองไม่เก่ียวกับว่ำคนคนน้ันเชื้อสำยใด 
นับถือศำสนำอะไร 

3   ควำมแตกต่ำงไม่ใชอุ่ปสรรคของควำมสำมัคคี

ไม่ ว่ ำข้อไหนก็ไม่ ใช่ค� ำตอบท่ี ผิด  แต่ค� ำตอบท่ีตรง 
ประเด็นท่ีสุดคือ นิทรรศกำรเล่ำอดีตปัตตำนีต้องกำรให้คนสมัยน้ี 
ได้มองย้อนหลังกลับไปในสมัยก่อน คนในพื้นท่ีล้วนเป็นเพื่อน 
พี่น้องท่ีร่วมกันปกป้องรักษำบ้ำนของตนเอง แล้วท�ำไมคนต่ำง
วัฒนธรรมในยุคปัจจุบันถึงต้องมีปัญหำ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้อง
กลับมำทบทวนกัน 

กำรเล่ำอดีตผ่ำนนิทรรศกำร  
ไม่เพียงแค่ท�ำหน้ำท่ีเป็นไทม์แมชชีน
พำคนยุคใหม่ย้อนอดีตไปสัมผัสเรื่อง
รำวท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ัน แต่อำจสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ให้เกิดข้ึนอีกครั้ง 
บนแผ่นดินปัตตำนี
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เรือ่ง: ธิดารตัน์ มลูลา 

อทุยานการเรยีนรูปั้ตตานี
มากกว่าความรู ้คือความเขา้ใจ 

มีนำคม 2560 อุทยำนกำรเรียนรู้ปัตตำนี (TK park Pattani) ห้องสมุดมีชีวิต หน่ึงในเครือขำ่ยของส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ ได้
เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร จุดเด่นท่ีถูกกล่ำวถึงมำกท่ีสุด คือกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ด้วยขนำดพื้นท่ีกว่ำ 
7,000 ตำรำงเมตร หรือประมำณสองเท่ำของอุทยำนกำรเรียนรู้ TK park กรุงเทพฯ 

แต่ในมุมมองของ พิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นำยกเทศมนตรีเมืองปัตตำนี ควำมกว้ำงใหญ่ของอุทยำนกำรเรียนรู้ปัตตำนี 
 ไม่ได้ส�ำคัญไปกว่ำกำรเป็นพื้นท่ีสร้ำงควำมเข้ำใจและสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำวเมืองปัตตำนี เพรำะคนในบ้ำนหลังน้ีมีควำม 
หลำกหลำยทำงศำสนำ ควำมเชื่อ และวัฒนธรรม ท้ังยังเผชิญกับสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในชว่งสิบกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ 

เขำเชื่อว่ำอุทยำนกำรเรียนรู้แห่งน้ี จะท�ำให้จังหวัดปัตตำนีมีกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ้น 
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มำจำกควำมต้องกำรให้เยำวชนมีจิตส�ำนึกรักบ้ำนเกิด  
มีควำมภำคภูมิใจในอัตลักษณข์องท้องถ่ิน ซึ่งมีผลต่อกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของคนในจังหวัด ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) เทศบำลเมืองปัตตำนี และส�ำนักงำน
อุทยำนกำรเรยีนรู ้จึงได้รว่มมือกันจัดต้ังอุทยำนกำรเรยีนรูปั้ตตำนี
ข้ึนบริเวณใจกลำงเมือง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงสังคมท่ี
หลำกหลำยของเมืองปัตตำนี และเพื่อเป็นพื้นท่ีสมำนฉันท์ ท่ีคน
ต่ำงศำสนำและวัฒนธรรมจะได้ใช้เวลำอยูร่ว่มกันอยำ่งสันติสุข 

สิง่ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน คือลักษณะอำคำรท่ีคล้ำยกับรูปรงัผ้ึง
และตัวเรือกอและ ซึ่งหมำยถึง ‘กำรอยูร่ว่มกัน’ เป็นกำรออกแบบ
ท่ีสะท้อนอัตลักษณข์องท้องถ่ิน ภำยในมีกำรตกแต่งท่ีแสดงให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมและประเพณขีองจังหวัดปัตตำนี จุดเด่นอีกอยำ่งก็คือ 
เป็นสถำนท่ีท่ีสร้ำงปฏิสัมพนัธข์องพีน้่องต่ำงศำสนำและวัฒนธรรม 
พวกเขำได้มำพบปะกันผ่ำนกำรศึกษำหำควำมรู้ภำยในห้องสมุด 
หรือกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีทุกคนสำมำรถท�ำร่วมกันได้ ท่ีน่ีใช้วิธีให้
ควำมรู้เก่ียวกับศำสนำต่ำงๆ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน  
เป็นกำรเสรมิสรำ้งควำมสัมพันธอั์นดีให้กับชุมชนท่ีมีรูปแบบสงัคม
พหุวัฒนธรรม 

แต่ก่อนมีกำรย้ำยถ่ินฐำนออกจำกปัตตำนีไปเรื่อยๆ เฉพำะ
เขตเทศบำลเมืองหำยไป ห้ำถึงหกพนัคน ซ่ึงถ้ำปล่อยท้ิงไว้แบบน้ี คน
ปัตตำนีท่ีภำคภูมิใจในถ่ินเกิดก็จะค่อยๆ หำยไป ผมเลยมำหำสำเหตุ
ว่ำท่ีเกิดเรื่องน้ีขึ้น นอกจำกควำมกลัวแล้วยังมีสำเหตุอะไรอีก  
ก็พบว่ำ ท่ีปัตตำนีไมมี่แหล่งเสรมิสรำ้งควำมรู้เหมือนกับจังหวัดอ่ืน  
พอ่แม่เลยจ�ำเป็นต้องพำลูกหลำนไปศึกษำเรยีนรูท่ี้จังหวัดใกล้เคียง  
สว่นใหญย่ำ้ยไปอยูท่ี่หำดใหญ ่ขนำดท่ีว่ำสำมำรถต้ังได้เป็นหมูบ่ำ้น
ได้เลย  

จดุเริม่ตน้ของอุทยานการเรยีนรูปั้ตตานี  
เกิดข้ึนได้อยา่งไร

อะไรคือจดุเดน่ทีแ่ตกตา่งจากหอ้งสมุด 
มชีวิีตอืน่ๆ 

สถานการณข์องเมืองปัตตานี กอ่นจะมีการ
สรา้งอทุยานการเรยีนรูเ้ปน็อยา่งไร
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ตอนน้ีเริ่มน่ิงแล้ว เพรำะสถำนกำรณ์รุนแรงท่ีลดลง แต่อีก
ส่วนหน่ึงก็มำจำกกำรพัฒนำให้จังหวัดมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทัดเทียม
กับจังหวัดอ่ืนๆ เลยสร้ำงแรงจูงใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพรำะ
ลูกหลำนเขำสำมำรถใช้พื้นท่ีน้ีเรียนรู้นอกห้องเรียน และ TK park 
ปัตตำนี ก็มีกำรเชื่อมโยงกับ TK park กรุงเทพฯ ท้ังเรื่องกำรน�ำเจ้ำ
หน้ำท่ีปัตตำนีไปฝึกอบรม มีกำรส่งหนังสือ ส่ือต่ำงๆ มำให้ทำง
ปัตตำนี บำงครั้งเรำมีกำรเชิญครูอำจำรย์จำกสถำนศึกษำมำสอน
เพิ่มเติมควำมรู้ด้วย ประกอบกับรัฐบำลมีนโยบำยลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้ จึงมีเยำวชนมำใช้พื้นท่ีตรงน้ีมำกขึ้น  

มีกำรจัดท�ำส่ือสำระท้องถ่ินของปัตตำนี อยำ่งหนังสอืนิทำน
ท้องถ่ิน หนังสือสำระท้องถ่ินท่ีมีเน้ือหำเหมำะสมกับควำมสนใจ
ของเด็กแต่ละวัย ซึ่งกำรจัดท�ำหนังสือเหล่ำน้ีเป็นกำรท�ำงำนร่วม
กันกับบุคลำกรในท้องถ่ิน ท้ังกำรวำดภำพประกอบ กำรเขยีนเรื่อง
ท่ีจัดท�ำขึ้นถึง 3 ภำษำ คือ ไทย อังกฤษ และมลำยูกลำง นอกจำกน้ี
ยงัมีกำรเชญิปรำชญท้์องถ่ินมำพดูเรื่องรำวประวัติศำสตร ์วิถีชวิีต
เมืองปัตตำนี ให้คนรุน่หลังมีควำมภำคภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนปัตตำนี 
แล้วยังท�ำให้เห็นว่ำคนสมัยก่อนอยูกั่นอยำ่งมีควำมสุข เป็นพ่ีเป็น
น้องกัน เพื่อให้คนรุน่ใหม่ไม่ละเลยในสิ่งเหล่ำน้ี 

อีกไม่นำนเรำจะมีพื้นท่ีท่ีเรยีกว่ำ ‘ลำนสำนฝัน’ เพิม่ขึ้นจำก
เดิม ส่วนท่ีเพิ่มเติมขึ้นมำน้ีจะเน้นเรื่องอำชีพในอนำคตของเด็กๆ 
เรำจะปูพื้นฐำนให้เขำต้ังแต่เด็ก ให้เขำได้ซึมซับเร่ือยๆ เด็กอยำกรู้
เก่ียวกับอำชีพอะไรเรำจะเชิญคนท่ีประกอบอำชพีน้ันมำให้ควำมรู้ 
หรอืน�ำอุปกรณ์ท่ีใช้ในอำชีพต่ำงๆ มำให้เด็กได้ศึกษำ ลำนสำนฝันน้ี 
ยังช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับอำชีพใหม่ๆ ท่ีผู้ปกครองอำจจะ
ไม่คุ้นเคย และยังชว่ยให้ผู้ปกครองสบำยใจว่ำจังหวัดของพวกเขำ
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมด้ำนอำชีพ จึงไม่จ�ำเป็นต้องพำลูกหลำน
ออกไปเรียนนอกจังหวัดปัตตำนีอีกต่อไป

แลว้ปัญหาการยา้ยถิน่ฐานของชาวเมือง
ปัตตานีปัจจบุนัอยูใ่นระดับไหน   

ทีผ่า่นมามกีารร่วมมอืกบัคนในทอ้งถิน่ 
ในรปูแบบใด

อนาคตจะไดเ้หน็การเปลีย่นแปลงของ 
อทุยานการเรยีนรู ้ปัตตาน ีในรปูแบบไหนอกีบา้ง 
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ศูนยก์ารเรยีนรูเ้มอืงฉะเชงิเทรา
หลอมรวมทกุวยัดว้ยกจิกรรม  

เรือ่งและภาพ
: ศราวธุ ชืน่รส

ริมถนนท่ีรถจอแจของถนนนรกิจ ฝ่ังตรงข้ำมคือตึกรูปทรงหนังสือของ ‘ศูนย์กำรเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรำ’ หรือ ‘Knowledge 
Center of Chacheongsao (KCC)’ ท่ีวำงซ้อนทับกันตำมแนวคิด ประตู่สูค่วำมรู้ แง้มประตูรอให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยในฉะเชิงเทรำและ
พื้นท่ีอ่ืนๆ ได้เข้ำมำท�ำกิจกรรมรว่มกัน 

ศูนย์กำรเรียนรู้แห่งน้ีเกิดขึ้นจำกควำมรว่มมือระหว่ำงส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK park) และเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ โดย
ภำยในอำคำรมีกำรแบ่งโซนต่ำงๆ ออกเป็น ห้องสมุดเด็ก, ห้องสมุดดนตรี, ห้องสมุดมีชีวิต, โรงละครเคซีซี, จัตุรัสนัดฝัน, ห้องปล่อย
แสง, หอประวัติศำสตร์ของเมืองฉะเชิงเทรำ, โซนมัลติมีเดีย และห้องสมุดไอที ซึ่งบำงห้องสำมำรถปรับเปล่ียนไปตำมกิจกรรมท่ีเหมำะ
สมกับผู้ใช้บริกำรในพื้นท่ี  
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ห้อง Sound Studio ตอนน้ีได้ปรับเปล่ียนพื้นท่ีกำรให้
บริกำรเป็นห้องซ้อมเต้น ท่ีมีเด็กๆ เข้ำมำใช้งำนสม�ำเสมอ ซึ่ง ดนย์  
ทักศินำวรรณ ผู้จัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรำ (KCC) 
ขยำยควำมให้เห็นถึงท่ีมำ เน่ืองจำกปัญหำอุปกรณ์ดนตรีภำยใน
ห้องเกิดช�ำรุด เด็กๆ ท่ีซอ้มเต้นอยูป่ระจ�ำบริเวณลำนกิจกรรมด้ำน
ล่ำงจึงเข้ำมำขอใช้ห้อง ระยะแรกมีเด็กเข้ำมำใช้แค่ 10 คน ในชว่ง
เวลำหลังเลิกเรยีน ต่อมำก็มีน้องๆ ท่ีเขำ้มำใชเ้พิม่ขึ้น จึงได้ตกแต่ง
ห้องใหม่ ด้วยกำรติดกระจกบนผนัง เพ่ือให้เป็นห้องซ้อมเต้น 
ท่ีสมบูรณ์แบบมำกขึ้น รวมท้ังจัดให้มีคอมพิวเตอร์และล�ำโพง
อ�ำนวยควำมสะดวกไว้ในห้อง แต่หำกกลุ่มไหนมีอุปกรณ์มำเองก็
สำมำรถน�ำมำใช้ได้

นอกจำกเป็นพื้นท่ีท�ำกิจกรรมให้กับเด็กๆ แล้ว ผู้ปกครอง
ยังสำมำรถเข้ำมำดูลูกๆ ท�ำกิจกรรมได้ โดยตอนน้ีมีน้องๆ จำก  
5 โรงเรียน โดยรอบพ้ืนท่ีมำท�ำกิจกรรมเฉล่ีย 20 คนต่อวัน สว่น 
วันหยุดก็จะมีน้องๆ เข้ำมำซ้อมเต้นเกือบท้ังวัน 

หลังจำกท่ีห้องซ้อมเต้นเปิดมำได้คร่ึงปี มีจ�ำนวนน้องๆ  
เข้ำมำใช้งำนมำกขึ้น KCC จึงมีกำรจัดสรรเวลำกำรท�ำกิจกรรม
ภำยในห้องด้วยแนวคิด “เปิดโอกำสให้กับเพ่ือนๆ ท่ีมีควำมชอบ ได้
ใชพ้ื้นท่ีเดียวกัน” ซึ่งน้องๆ สำมำรถแบง่เวลำและจัดกำรคิวกำรใช้
ห้องกันเอง ซึ่งกำรเปิดโอกำสให้น้องๆ ได้จัดสรรเวลำกันเอง ท�ำให้
พวกเขำได้เป็นเจ้ำของรว่มกันและอยำกท่ีจะดแูลห้องน้ีเป็นอยำ่งดี

ห้องซอ้มเตน้
พ้ืนทีจ่ดุประกายความฝัน 

พื้นท่ีน้ีท�ำให้เด็กๆ หลำยคนมีควำมสนใจในด้ำนกำรเต้นได้
ต่อยอดทักษะไปอีกขั้น เชน่กำรประกวดเต้นโคฟเวอร์ หรือมีกำร
เปิดให้ออดิชัน เพื่อค้นหำเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ท่ีจะมำร่วมทีมใน
กำรไปแขง่เต้นในรำยกำรต่ำงๆ ท�ำให้ได้เห็นควำมมุ่งม่ันของน้องๆ 
แม้บำงคนอำจไม่เก่งด้ำนวิชำกำร แต่กำรมีโอกำสได้ท�ำในสิ่งท่ีรัก
อยำ่งกำรเต้น ก็อำจเป็นกำรปูทำงไปสูค่วำมส�ำเร็จในอนำคตได้ 

KCC เองได้จัดกิจกรรมกำรประกวดเต้นทุกปี เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กๆ มีแรงผลักดัน และได้มีก�ำลังใจ ตลอดจนพบเจอเพ่ือน
ใหม่ ท�ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์บนพื้นท่ีแห่งน้ี อนำคตก็จะมีโครงกำร
ค่ำยอบรมทักษะกำรเต้น โดยผู้เชี่ยวชำญท่ีมีควำมรู้ เพื่อให้เด็กมี
ทักษะท่ีเพิ่มขึ้นกว่ำเดิม

ห้อง Sound Studio เป็นพื้นท่ีกลำงท่ีคนฉะเชิงเทรำสำมำรถ
มำใช้ประโยชน์ได้ท้ังวัยเด็กและผู้ใหญ ่พอ่แมห่ลำยคนก็มำสง่ลกูให้
มำซ้อมเต้นท่ีน่ีในวันหยุด ก่อนไปท�ำธุระต่อ เพรำะม่ันใจว่ำ ลูกได้
อยูใ่นพื้นท่ีท่ีปลอดภัย ดีกว่ำปล่อยให้ไปซ้อมเต้นในห้ำงสรรพสนิค้ำ
หรือตำมใต้สะพำน ซึ่งเป็นสถำนท่ีท่ีอำจเกิดอันตรำยได้ 

แม้ห้องแหง่น้ีมีพื้นท่ีกว้ำงคณูยำวเพยีงไมก่ี่ตำรำงเมตร แต่ก็ 
อัดแน่นด้วยควำมฝัน ยำมท่ีเสียงเพลงและสเต็ปกำรเต้นได้เริ่ม
บรรเลงขึ้น วันแล้ววันเล่ำ...
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ในพื้นท่ีต่ำงจังหวัดหลำยแห่ง มักประสบปัญหำเก่ียวกับผู้ 
สูงอำยุท่ีมีสภำวะจิตใจซึมเศร้ำ เพรำะต้องอยู่บ้ำนเฉยๆ ไม่มี
กิจกรรมให้ท�ำ สง่ผลให้สภำพรำ่งกำยและจิตใจเสื่อมถอยลงเร่ือยๆ 
จนบำงคนป่วยกลำยเป็นคนไขติ้ดเตียง ด้วยเหตุผลน้ีจึงท�ำให้ศูนย์
กำรเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรำได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้มำใช้
พื้นท่ี ในรูปแบบของกิจกรรม ‘สูงวัยโอเกะ’ ท่ีจัดต่อเน่ืองมำกว่ำ 
1 ปีแล้ว 

จุดเริ่มต้นกิจกรรมสูงวัยโอเกะ เกิดจำกก่อนหน้ำน้ันศูนย์
กำรเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรำได้จัดกิจกรรมเก่ียวกับผู้สูงอำยุใน
หลำยด้ำน จึงเกิดกำรรวมกลุ่มผ่ำนแอปพลิเคช่ันไลน์ เพื่อเป็น 
สื่อกลำงท่ีจะสื่อสำรให้สมำชิกได้ทรำบถึงกิจกรรมท่ีสำมำรถเข้ำ
มำรว่มได้ ก่อนจะเกิดกำรระดมควำมคิดของผู้สูงอำยุ โดยให้แต่ละ
ท่ำนแสดงควำมคิดเห็นว่ำ อยำกท�ำกิจกรรมอะไร ซึ่งได้ข้อสรุปว่ำ 
ต้องเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นควำมผ่อนคลำย สำมำรถใช้เวลำในชว่ง
ท่ีลูกหลำนยังไม่กลับมำบ้ำน มำเข้ำร่วมกิจกรรมน้ีได้ จนเกิดเป็น
กิจกรรมรอ้งคำรำโอเกะ โดยดัดแปลงห้องเธยีเตอรท่ี์ปกติใช้ในกำร

สูงวยัโอเกะ
พ้ืนทีผ่่อนคลายเพ่ือคนทุกวัย 

ท�ำกิจกรรมฉำยภำพยนตร ์เปิดให้ผู้สูงอำยุได้มำรว่มรอ้งเพลงกันใน
วันอังคำรและพุธ เวลำ 13.30 - 15.30 น.ของทุกสัปดำห์ 

ด้วยควำมท่ีในห้องน้ีปกติเป็นห้องฉำยภำพยนตร์อยูแ่ล้ว เม่ือ
ดัดแปลงมำเป็นห้องโอเกะจึงไม่ยุ่งยำกนัก เพรำะมีระบบเคร่ือง
เสียงและจอภำพอยู่เดิมแล้ว เพียงแค่ติดต้ังโปรแกรมส�ำหรับร้อง
เพลงคำรำโอเกะเพิ่มขึ้นมำเท่ำน้ัน  

กำรจัดกิจกรรมระยะแรกมีผู้สงูอำยุเขำ้รว่มเพยีงแค่ 5 - 6 คน  
แต่ปัจจุบันผู้สูงอำยุมำรว่มกิจกรรมเพิ่มขึ้นถึงครั้งละ 10 - 20 คน 
ถือเป็นผลส�ำเร็จท่ีเห็นได้ชัดเจน สุขภำพจิตของผู้สูงอำยุหลำย
ท่ำนสดใสข้ึน เน่ืองจำกได้เดินทำงออกมำนอกบ้ำนท่ีเหมือนกับ
กำรออกก�ำลังกำยไปอีกแบบ และได้พบปะท�ำกิจกรรมกับเพื่อน
รว่มวัยอยำ่งสม�ำเสมอ  

ในอนำคตกลุ่มผู้สูงวัยได้มีแนวทำงท่ีจะจัดกิจกรรมด้วย
กันเอง โดยให้คนในกลุ่มท่ีมีควำมรูต่้ำงๆ มำชว่ยสอน และท่ีส�ำคัญ
ยังคงใช้พื้นท่ีของศูนย์กำรเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรำ ท่ีจะอ�ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมเชน่เดิม 
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ด้วยสถำนท่ีต้ังของศูนย์กำรเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรำ  
อยู่บริเวณใจกลำงเมือง มีกำรเดินทำงท่ีสะดวก ท�ำให้ผู้ท่ีเข้ำมำ
ใช้งำนมีควำมหลำกหลำย ท้ังเด็ก คนท�ำงำน และผู้สูงอำยุ ซึ่ง 
เป้ำหมำยของศูนยฯ์ ต้องกำรท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรูส้�ำหรบัคนทกุวัย 

ขณะท่ีโรงเรียนท่ีอยูใ่กล้เคียง ก็มีสว่นรว่มในกำรท�ำกิจกรรม
ร่วมกับศูนย์ฯ ในกำรเผยแพร่ควำมรู้และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ขณะเดียวกันหำกศูนย์ฯ ต้องกำรข้อมูลทำงวิชำกำรหรือข้อมูล 
เชิงลึกของชุมชนก็สำมำรถพึ่งพำอำศัยและร่วมมือกับชุมชนได้
เชน่กัน 

ศูนย์กลางแหลง่เรียนรูข้องชาวฉะเชงิเทรา ขณะน้ีพ้ืนท่ีของศูนยฯ์ เปิดให้ใชง้ำนท้ังหมด 3 ชั้น ชั้น 1 เป็น
ลำนกิจกรรมและพื้นท่ีแสดงนิทรรศกำร โดยจะมีกำรให้ควำมรู้ใน
ด้ำนต่ำงๆ ของจังหวัดฉะเชงิเทรำ ช้ัน 2 เป็นห้องเก่ียวกับมัลติมีเดีย 
สำมำรถใช้เสียงได้ สว่นช้ัน 3 เป็นห้องเรียนรู ้รวมถึงห้องสมุดท่ีเน้น
ควำมเงียบ ตลอดจนมีห้องประชุมเล็ก 4 ห้อง อนำคตหำกพื้นท่ี
ช้ัน 4 ตกแต่งเสร็จก็จะเปิดเป็นห้องประชุมใหญ่ สำมำรถรองรับ
กิจกรรมต่ำงๆ ได้มำกขึ้น 

ในพื้นท่ีของศูนย์กำรเรียนรู้แห่งน้ี นอกจำกจะเป็นพื้นท่ี
กิจกรรมแล้ว ยังสำมำรถหลอมรวมคนทุกวัย ให้มำใช้ประโยชน์ 
ผสำนควำมคิดเพื่อแก้ปัญหำในท้องถ่ิน เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้
กับพื้นท่ีกำรเรียนรู้แห่งน้ี

 

ทีอ่ยู:่ ถนนนรกจิ ต�าบลหนา้เมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวัดฉะเชงิเทรา
เวลาท�าการ: องัคาร - ศุกร ์เวลา 10.00 - 18.00 น. 
                เสาร ์- อาทติย ์เวลา 09.00 - 18.00 น. 
                ปดิให้บรกิารวนัจันทร์
ตดิตอ่: 038-511-673-4, www.kcc.or.th, 
www.facebook.com/kccofchachoengsao
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ตวัเลขมหศัจรรยก์บัเครอืขา่ย
อทุยานการเรียนรู้

TK Network Living Library with Number

เรือ่ง: กมลพ
ร สุนทรสีมะ

เครือข่ำยอุทยำนกำรเรียนรู้ แตกหน่อ เติบโต และครอบคลุมพ้ืนท่ีหลำยจังหวัด จนกลำยเป็นพื้นท่ีท่ีสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆ 
ทำงกำรเรียนรู้ให้กับผู้คนในทุกท้องถ่ินอยำ่งกว้ำงขวำง เปล่ียนนิยำมของห้องสมุดเดิมๆ ให้กลำยเป็นห้องสมุดท่ีมีชีวิต จุดประกำยกำร
เรียนรู้ให้คนทุกเพศทุกวัยอยำ่งเท่ำเทียมกัน 

ลองไปดูกันว่ำในแต่ละภำคของเครือขำ่ยอุทยำนกำรเรียนรู้ ถ้ำหำกน�ำเสนออกมำเป็นตัวเลขสนุกๆ จะมีอะไรน่ำสนใจบ้ำง 

เก๋ท่ีสุดก็ต้องตึกของ TK park Pattani  
จำกโรงหนังเก่ำ กลำยมำเป็นอำคำรรูปรำ่ง
คล้ำยรังผ้ึงและตัวเรือกอและ หมำยถึงกำร
อยู่ร่วมกันและสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
โดยครองพื้นท่ีเรียนรู้ใหญ่ท่ีสุดในไทยกว่ำ 
6,476 ตำรำงเมตร 

เล็กพริกข้ีหนูจริงๆ เพรำะท่ี Songkhla 
Smart Center อุทยำนกำรเรยีนรู้นครสงขลำ  
มีพื้นท่ีเล็กท่ีสดุเพยีง 350 ตำรำงเมตร แต่ก็มี 
คนแวะมำใช้บรกิำรมำกถึง 14,723 คนต่อปี  
และมีหนังสือให้ยืมถึง 2,480 เล่ม 

ม่วนแต๊ แม่ฮ่องสอน คลำสออกก�ำลังกำย 
Mix Dancercise และโยคะ ของอุทยำน 
กำรเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เรียกได้ว่ำชวน 
สำยแดนซ์เข้ำมำจอยกันไม่น้อย โดยปีหน่ึง
มีสมำชกิมำออกสเต็ปแดนซม์ำกถึง 480 คน 
สว่นผู้ใชบ้รกิำรภำยในอุทยำนกำรเรยีนรูก็้มี
มำกถึง 25,123 คนต่อปีเลยทีเดียว

6476 350 480

2 7
1

80
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สุดยอดนักอ่ำนเก่ง ต้องยกให้ชำว RK park 
อุทยำนกำรเรยีนรู้ระยอง ซึง่เป็นอุทยำนกำร
เรียนรู้แห่งแรกท่ีต้ังอยูใ่นโรงเรียน ในแต่ละ
เดือนจะมีกำรจัดกิจกรรมสะสมแต้มยอด 
นักอ่ำน เพื่อจูงใจให้เด็กๆ หันมำอ่ำนหนังสอื
มำกขึ้น เด็กๆ ท่ียืมหนังสือ 30 เล่มขึ้นไป จะ
ได้ของท่ีระลึกสุดพิเศษจำก RK park โดย
สถิติสูงสุดตลอดกำลเป็นของเด็กชั้น ป.5  
ท่ียืมหนังสือไปถึง 60 เล่ม ส่วนหนังสือท่ี
เด็กๆ ชอบยืมอ่ำนมำกท่ีสุด คือหนังสือ
กำร์ตูนชุด ‘ครอบครัวต๋ึงหนืด’ 

นอกจำกจะสนับสนุนด้ำนกำรอ่ำนแล้ว 
Trat TK park อุทยำนกำรเรียนรู้ตรำด  
ยังสนับสนุนเทคโนโลยี AR  พำนิทรรศกำร 
France eMotion เท่ียวไปกับแอนิเมช่ัน  
ท่ีเคยจัดแสดงท่ี อุทยำนกำรเรยีนรู้ TK park 
ศูนยก์ำรค้ำเซน็ทรลัเวิลด์ มำจัดแสดงท่ีน่ีด้วย 
มีชำวตรำดมำรว่มชมมำกถึง 646 คน แล้วยัง
เอำใจเด็กๆ ด้วยกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่น  
ตำมล่ำมอนสเตอร์ ท่ีให้เด็กๆ ส่องหำสัตว์
ดึกด�ำบรรพ์ท่ีซ่อนตัวอยู่ใน Trat TK Park  
เรียกเสียงกรี๊ดกร๊ำดจำกเด็กๆ ได้ไม่น้อย

TK park Banpru อุทยำนกำรเรียนรู้บ้ำนพรุ  
นอกจำกกำรให้บริกำรภำยในพื้ นท่ีของ
อุทยำนแล้ว ยังมีกำรจัดทีเคสัญจรไปหำ
เด็กๆ ท่ีตลำดน�ำบ้ำนพรุมำแล้วถึง 12 ครั้ง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดกำรสร้ำงแหล่ง
เรียนรู้สู่ ชุมชน โดนขนหนังสือและงำน
ประดิษฐอ์ยำ่ง Paper camera มำให้เด็กๆ 
ได้เล่นกันถึงท่ี

  กลับมำอีกครั้งสดๆ รอ้นๆ หลังปิดปรบัปรุง 
อุทยำนกำรเรียนรู้เทศบำลเมืองสตูลท่ี
พร้อมฉำยภำพยนตร์ 3 มิติ บนจอใหญ ่
เบ้อเรอ่ถึง 200 น้ิว และเสียงกระห่ึมทุกมิติ  
แว่วเสียงกระซิบมำว่ำเด็กๆ ชอบดูกำร์ตูน
และภำพยนตร์สยองขวัญเป็นพิเศษ

ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและศำสนำ 
คือเอกลักษณข์องจังหวัดยะลำ TK park Yala  
อุทยำนกำรเรียนรู้ยะลำ จึงจัดงำนแข่งขัน
ตอบปัญหำ พหุวัฒนธรรม ท่ีรวมท้ัง ศำสนำ
อิสลำม ศำสนำพุทธ ศำสนำคริสต์ และ
ศำสนำซิกข์ เข้ำไว้ด้วยกัน โดยมีนักเรียน
เข้ำรว่มมำกถึง 79 ทีม สร้ำงควำมเข้ำใจใน 
ทุกศำสนำและเปิดโอกำสให้ทุกคนได้
ท�ำควำมรู้จักกับวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำงกัน 

นึกถึงไก่ ก็ต้องคิดถึงชำมตรำไก่ล�ำปำง  
LK park อุทยำนกำรเรยีนรู้นครล�ำปำง ก็เลย
จัดให้ไก่มำเป็นสัญลักษณซ์ะเลย แถมท่ีน่ียัง
ครองใจวัยรุ่นให้แวะเวียนมำใช้บริกำรและ
สมัครสมำชกิกันเยอะมำก เพรำะ WiFi ก็แรง 
ให้ใช้ก็ฟรี แถมยังมีกิจกรรมดีๆ เช่น สอน
พับดอกบัว ปัจจุบันมีผู้ใช้บริกำรประมำณ 
100 - 120 คนต่อวัน

SK park อุทยำนกำรเรียนรู้สมุทรสำคร  
ขยนัหำกิจกรรมมำให้เด็กๆ ท�ำอยูเ่สมอ โดย
ใน 1 ปี มีมำกถึง 108 กิจกรรม ซึ่งจัดทุก
วันเสำร์และอำทิตย์ กิจกรรมท่ีได้รับควำม
นิยมคือกิจกรรมงำนประดิษฐ์และท�ำขนม 
เชน่ กำรท�ำโดนัทจ๋ิว คัพเค้ก ลูกชุบ เป็นต้น 
เรียกว่ำพิเศษสุดๆ ส�ำหรับเด็กๆ เลยทีเดียว
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อทุยานการเรยีนรูเ้ครอืขา่ย  
TK park Network
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+TK Netw
ork 

อุทยานการเรียนรู้แมฮ่่องสอน  
(Maehongson Knowledge Park)

อทุยานการเรยีนรูร้อ้ยเอด็  
(TK park Roiet)

อทุยานการเรยีนรูร้ะยอง  
(RK park)

อทุยานการเรยีนรูปั้ตตานี  
(TK park Pattani)

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละ
ดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา

ขมุทรพัย์ความรูจ้งัหวดัอา่งทอง 
(AKAP)

อทุยานการเรยีนรูต้ราด  
(TRAT TK park)

อทุยานการเรยีนรูบ้า้นพรุ  
(TK park Ban Pru)

อุทยานการเรียนรูน้ครล�าปาง  
(LK Park)

อุทยานการเรียนรู้และศูนย์การเรยีนรู้
ไอซทีเีทศบาลนครพิษณโุลก

อทุยานการเรยีนรูส้มทุรสาคร  
(SK park)

ศูนย์การเรยีนรูเ้มอืงฉะเชิงเทรา 
(KCC)

อทุยานการเรยีนรู ้CU Phuket 
Knowledge Park

อทุยานการเรยีนรูย้ะลา  
(TK park Yala)

ศูนย์การเรียนรูปั้ทมะเสวี หอ้งสมดุเฉลมิพระเกียรต ิสมเด็จ
พระนางเจา้สิรกิติิพ์ระบรมราชนินีาถฯ 

จงัหวดัปราจนีบรุี

 อทุยานการเรียนรู ้TK park  
เทศบาลเมอืงสตลู

อทุยานการเรยีนรูน้ครภเูก็ต  
(PK park)

อทุยานการเรยีนรูน้ครสงขลา  
ณ โรงสีแดง

ศูนย์การเรียนรูอ้บจ.เชยีงราย  
(TK park Chiangrai)

อทุยานการเรยีนรูน้ครราชสีมา  
(TK Square Korat)

หอ้งสมดุประชาชน 
เทศบาลนครระยอง

อทุยานการเรยีนรูน้ครหาดใหญ่ 
(Hatyai Knowledge Park)

02 08 14 20

03 09 15 21

04

06

10

12

16 22

05 11 17 23

18

01 07 13 19

39



readmeegazine

R E A D 
M E
E G A Z I N E

เลขที ่999/9  อาคารส�านกังานเซ็นทรลัเวลิด ์ ชั้น 17 
 ถนนพระราม 1  แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั  กรงุเทพฯ  10330

โทรศัพท์ 02 264 5963-5  โทรสาร 02 264 5966


