
HIGHLIGHTS
• ศตวรรษที่่� 21 ม่ีการเปลี่่�ยนแปลี่งที่่�รวดเร็วอย่�ตลี่อดเวลี่า ที่ำาให้้

ความีร่้แบบที่�องจำำามี่อายุสั้้�นลี่ง ซึ่่�งท้ี่าที่ายการศ่กษาให้้ต้อง
สั้ามีารถถ�ายที่อดที่ก้ษะท่ี่�ใช้ไ้ดจ้ำรงิในอนาคต ซึ่่�งห้ลี่ายประเที่ศ
เริ�มีปร้บเปลี่่�ยนนโยบายการศ่กษาให้้เห้มีาะสั้มีก้บบริบที่ใน
ปัจำจำุบ้นมีากขึ้่�น โดยเน้นสั้ร้างสั้ภาวะแวดลี่้อมีที่างการเร่ยนร่้
องค์รวมีที่่�ครอบคลีุ่มีที่้�งในแลี่ะนอกห้้องเร่ยน โดยเฉพาะ 
การสั้ร้างพ้�นที่่�ซึ่่�งเอ้�ออำานวยให้้เกิดการเร่ยนร่้นอกห้้องเร่ยน

• องค์ประกอบสั้ำาค้ญที่่�จำะช้�วยให้้เกิดการเร่ยนร่้ภายนอก
ห้อ้งเรย่นได ้ค้อ พ้�นที่่� ให้เ้ดก็ที่ำากจิำกรรมีต�างๆ ห้รอ้ แลี่กเปลี่่�ยน
พด่คุยกบ้คนอ้�นๆ ได ้พ้�นที่่�สั้าธารณะเปน็ห้น่�งในพ้�นที่่�เห้ลี่�าน้�น 
แต�ด่เห้มี้อนว�าประเที่ศไที่ยจำะมี่พ้�นที่่�สั้าธารณะไมี�มีาก เพราะ
จำากผลี่สั้ำารวจำเยาวช้น 2022 โดยคิด for คิดสั้์ พบว�าเยาวช้น
ไที่ยสั้�วนมีากไมี�เคยไปแห้ลี่�งเร่ยนร่้ จำำานวนไมี�น้อยไปไมี�บ�อย 
เพราะแห้ลี่�งเร่ยนร่ท้ี่่�สั้นใจำอย่�ห้�างไกลี่ เดินที่างลี่ำาบาก 

• แนวที่างนโยบายด้านการเร่ยนร่้ขึ้องประเที่ศไที่ยควรท่ี่�จำะ 
ห้น้มีาสั้นใจำมีากกว�าเพย่งแค�การเพิ�มีปรมิีาณแห้ลี่�งเรย่นร่ ้ห้รอ้
การปร้บร่ปแบบให้้ที่้นต�อการใช้้งานแลี่ะความีช้อบ แต�ต้องให้้
ความีสั้ำาคญ้ก้บการสั้ร้างว้ฒนธรรมีแห้�งการเร่ยนร่้ด้วยเช้�นก้น

เพ่ิ่�มแหล่่งเรีียนรี้�ใกล่�บ้�าน 
ให�เยาวชนไทยเข้�าถึึงจรี่ง
สรวิศ มา

ร า ม 
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 แมี้เด็กเยาวช้นจำะต้องใช้้เวลี่าคุดค้่อย่�ใน
ห้้องเร่ยนมีากท่ี่�สัุ้ด แต�การเร่ยนร่้ขึ้องพวกเขึ้า 
ไมี�ได้เกดิขึ้่�นเฉพาะในห้้องเรย่น การเรย่นร่ส้ั้ิ�งให้มี�ๆ  
เกิดขึ้่�นได้ตลี่อดเวลี่า ไมี�จำำาเป็นต้องเกิดจำาก
กจิำกรรมีที่างวชิ้าการ แต�อาจำเกดิจำากประสั้บการณ์
ในช้วิ่ตประจำำาวน้ การส้ั้มีผส้ั้สั้ิ�งรอบตว้ ปฏิสิั้ม้ีพน้ธ์
ก้บผ่้คนรอบขึ้้าง การวิ�งเลี่�นในสั้นามีเด็กเลี่�นห้ร้อ
สั้นามีกฬ่า ห้ร้อการไปแห้ลี่�งเรย่นร่ต้�างๆ นอกบ้าน1

 การเรย่นร่น้อกห้อ้งเรย่นไมี�ไดส้ั้ำาคญ้นอ้ย
ไปกว�าการเร่ยนในห้้องเร่ยน โดยเฉพาะการเรย่น
การสั้อนที่่�เน้นที่�องจำำาเน้�อห้า ว้ดประเมิีนผลี่อย�าง
ค้บแคบ แลี่ะไมี�ได้เปิดที่างเลี่้อกห้ลี่ากห้ลี่ายให้้
น้กเร่ยนได้ที่ดลี่อง การเร่ยนร่้นอกห้้องเร่ยนช้�วย
เติมีเต็มีให้้เด็กได้เร่ยนร่้ในสั้ิ�งที่่�สั้นใจำห้ร้อสั้งสั้้ย2 

 ยิ�งในศตวรรษที่่� 21 การเปลี่่�ยนแปลี่งท่ี่�เกดิ
ขึ้่�นอย�างรวดเร็วอย่�ตลี่อดเวลี่าที่ำาให้้ความีร่้แบบ
ที่�องจำำามี่อายุส้ั้�นลี่ง ซึ่่�งที่้าที่ายระบบการศ่กษา

อย�างมีาก โจำที่ย์สั้ำาค้ญท่ี่�ที่้าที่ายการศ่กษาใน
ศตวรรษท่ี่� 21 ก็ค้อ จำะที่ำาอย�างไรให้้ประช้าช้นมี่
ที่้กษะที่่�ใช้้ได้จำริงในอนาคต

 ห้ลี่ายประเที่ศเริ�มีปร้บเปลี่่�ยนนโยบาย 
การศก่ษาให้เ้ห้มีาะสั้มีกบ้บริบที่ในปัจำจุำบน้มีากข่ึ้�น 
โดยเน้นสั้ร้างสั้ภาวะแวดลี่้อมีที่างการเร่ยนร่ ้
องค์รวมีท่ี่�ครอบคลีุ่มีที่้�งในแลี่ะนอกห้้องเร่ยน  
โดยเฉพาะการสั้ร้างพ้�นที่่�ซึ่่�งเอ้�ออำานวยให้้เกิด 
การเร่ยนร่้นอกห้้องเร่ยน3 เป็นเที่รนด์ให้ญ�ที่่�ย้งไมี�
ได้ร้บการตอบร้บมีากน้กในประเที่ศไที่ย

 คิด for คิดสั้์ จำ่งช้วนสั้ำารวจำพฤติกรรมี 
การไปแห้ลี่�งเรย่นร่ข้ึ้องเยาวช้นไที่ย ผ�านผลี่สั้ำารวจำ
เยาวช้น 2022 (Youth Survey 2022) ด่ว�าที่ิศที่าง
การลี่งที่นุในแห้ลี่�งเรย่นร่น้อกห้อ้งเรย่นขึ้องภาครฐ้
เป็นอย�างไร แลี่ะนโยบายสั้ำาห้ร้บแห้ลี่�งเร่ยนร่้ 
ควรปร้บที่ิศที่างไปอย�างไรให้้การเร่ยนร่้ก้าวท้ี่น
ความีเปลี่่�ยนแปลี่งขึ้องโลี่กในศตวรรษที่่� 21 ได้

ท่ีมา: 101
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 องค์ประกอบสั้ำาค้ญท่ี่�จำะช้�วยให้้ เ กิด 
การเร่ยนร่้ภายนอกห้้องเร่ยนได้ ค้อพ้�นท่ี่�ให้้เด็ก 
ที่ำากิจำกรรมีต�างๆ ห้ร้อแลี่กเปลี่่�ยนพ่ดคุยก้บ 
คนอ้�นๆ ได้ พ้�นที่่�สั้าธารณะเป็นห้น่�งในพ้�นที่่� 
เห้ลี่�าน้�น แต�ด่เห้มี้อนว�าประเที่ศไที่ยจำะม่ีพ้�นที่่�
สั้าธารณะไมี�มีาก ที่ำาให้้เด็กไที่ยใช้้เวลี่าว�างนอก
ห้้องเร่ยนเพ้�อไปห้้างสั้รรพสั้ินค้า, ตลี่าดน้ด, บ้าน
เพ้�อนแลี่ะบ้านญาติ มีากท่ี่�สุั้ดเป็น 3 อ้นด้บแรก 
ตามีด้วยสั้นามีกฬ่า/สั้นามีเด็กเลี่�น แลี่ะแห้ลี่�งที่�อง
เที่่�ยวตามีธรรมีช้าติ4

 จำากผลี่สั้ำารวจำเยาวช้นไที่ยอาย ุ15 ถง่ 25 ปี 
จำำานวน 19,694 คน ท่ี่�จำด้ที่ำาโดย คดิ for คดิส์ั้ พบว�า 
เยาวช้นไที่ยจำำานวนมีากไมี�เคยไปแห้ลี่�งเร่ยนร่้
ห้ลี่ายประเภที่ โดยเฉพาะแห้ลี่�งเร่ยนร่้ประเภที่
ศน่ยฝ์ึกึอาช้พ่แลี่ะพ้�นที่่�ที่ำางานร�วมีกน้ (coworking 
space) ที่่� เยาวช้นกว�าคร่�งตอบว�าไมี�เคยไป 
(แผนภ่มีิที่่� 1) แลี่ะถ่งแมี้จำะมี่แห้ลี่�งเร่ยนร่้บาง
ประเภที่ที่่�เยาวช้นเคยไป อาที่ิ ห้้องสั้มุีด สั้นามี
ก่ฬา โรงห้น้ง/คอนเสั้ิร์ต สั้วนสั้้ตว์ แลี่ะสั้วน
พฤกษศาสั้ตร์ แต�ก็ไมี�ได้ไปบ�อยเที่�าไห้ร�น้ก 

07&86)9(5: 1
การไปแห้ลี่�งเรย่นร่้แต�ลี่ะประเภที่ขึ้องเยาวช้นไที่ย

ท่ีมา 
ผลี่สั้ำารวจำเยาวช้น 2022 โดย คดิ for คดิส์ั้
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ค�าเฉลี่่�ยขึ้องเยาวช้นที่่�ไมี�เคยไปแห้ลี่�งเร่ยนร่้จำำาแนกตามีลี่้กษณะ

 พฤติกรรมีการไปแห้ลี่�งเร่ยนร่้ย้งแตกต�าง
ก้นไปตามีกลีุ่�มีรายได้แลี่ะจำ้งห้ว้ดที่่�อย่�อาศ้ย  
ในภาพรวมีเยาวช้นไที่ยที่่�อาศ้ยอย่�ในคร้วเร้อน 
ที่่�มี่ ฐานะรำ�า รวยกว� าแลี่ะกลีุ่� มี ท่ี่� อาศ้ยอย่� ใน
กรุงเที่พมีห้านครมี่อ้ตราการไมี�เคยไปแห้ลี่�งเร่ยน
ร่้เฉลี่่�ยน้อยกว�าค�าเฉลี่่�ยอย�างมีาก ในขึ้ณะที่่�กลีุ่�มี 
ที่่�มีปั่ญห้าในการเข้ึ้าถง่แห้ลี่�งเรย่นร่ม้ีก้จำะเป็นกลีุ่�มี
ที่่�คร้วเร้อนมี่ฐานะยากจำนกว�า ห้ร้ออย่�ในจำ้งห้ว้ด
ขึ้นาดเลี่็ก (แผนภ่มีิที่่� 2)

 ในรายลี่ะเอ่ยด แห้ลี่�งเร่ยนร่้กลีุ่�มีเยาวช้น
ที่่�มี่รายได้น้อยมี่แนวโน้มีที่่�ไมี�เคยไปมีากกว�า 
กลีุ่�มีอ้�น ได้แก� พิพิธภ้ณฑ์์ ห้อศิลี่ป์ โรงห้น้ง/
คอนเสิั้ร์ต สั้วนสั้้ตว์ สั้วนพฤกษศาสั้ตร์ แลี่ะพ้�นที่่�

ที่ำางานร�วมีก้น (coworking space) เมี้�อแบ�งตามี
กลีุ่�มีจำ้งห้ว้ดที่่�อย่�อาศ้ย จำะพบว�ากลีุ่�มีเยาวช้นท่ี่�
อาศ้ยอย่�ในจำ้งห้ว้ดท่ี่�มี่ประช้ากรมีาก (กรุงเที่พฯ 
แลี่ะ 7 จำ้งห้ว้ดห้้วเมี้อง5) มี่แนวโน้มีไมี�เคยไป
พิพิธภ้ณฑ์์ โรงห้น้ง คอนเสั้ิร์ต แลี่ะ coworking 
space น้อยกว�ากลีุ่�มี ‘จำ้งห้ว้ดอ้�นๆ’ อย�างไรก็ตามี 
เยาวช้นอาศ้ยอย่�ใน ‘จำ้งห้ว้ดอ้�นๆ’ มี่แนวโน้มีที่่�จำะ
เคยไปสั้วนสั้้ตว์ สั้วนพฤกษศาสั้ตร์ สั้นามีก่ฬา 
ศ่นย์ฝึึกอาช้่พ แลี่ะศาสั้นสั้ถานมีากกว�า ม่ีเพ่ยง
แห้ลี่�งเร่ยนร่้ประเภที่ห้้องสั้มุีดเที่�าน้�นที่่�เยาวช้นม่ี
พฤติกรรมีการเขึ้้าใช้้งานท่ี่�ไมี�แตกต�างก้นในทีุ่ก
กลีุ่�มีจำ้งห้ว้ด น้�นค้อเยาวช้นสั้�วนให้ญ�เคยไปแลี่ะมี่
สั้้ดสั้�วนผ่ท้ี่่�ไมี�เคยไปห้้องสั้มุีดน้อยเที่�าๆ ก้น (ราว 
15% ขึ้องผ่้ตอบในแต�ลี่ะกลีุ่�มีจำ้งห้ว้ด)

ท่ีมา 
ผลี่สั้ำารวจำเยาวช้น 2022 โดย คดิ for คดิส์ั้
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 เมี้�อถามีความีคิดเห้็นจำากเยาวช้นว�า 
อะไรเป็นอุปสั้รรคสั้ำาค้ญที่่�สัุ้ดท่ี่�ที่ำาให้้พวกเขึ้า 
เห้ลี่�าน่�ไมี�ไปแห้ลี่�งเร่ยนร่้บ�อยกว�าน่� พบว�า เก้อบ
คร่�งขึ้องผ่้ตอบท้ี่�งห้มีด (47.2%) เห้็นว�า ระยะที่าง
แลี่ะการเดินที่างเป็นอุปสั้รรคสั้ำาค้ญท่ี่�สัุ้ดที่่�ที่ำาให้้
พวกเขึ้าไมี�สั้ามีารถไปสั้ถานที่่�เห้ลี่�าน่�ได้มีากน้ก  
ยิ�งไปกว�าน้�นกลีุ่�มีเยาวช้นที่่�ไมี�ได้อาศ้ยอย่�ในกลีุ่�มี 
‘จำ้งห้ว้ดอ้�น’ จำะเผช้ิญปัญห้าด้านระยะที่างแลี่ะ 
การเดนิที่างมีากกว�าเยาวช้นในพ้�นท่ี่� กที่มี. แลี่ะ 7 
จำ้งห้ว้ดให้ญ�อย�างมี่น้ยสั้ำาค้ญ โดยสั้้ดสั้�วนขึ้องผ่้ที่่�
ประสั้บปัญห้าด้านน่�จำากกลีุ่�มีจำ้งห้ว้ดอ้�นๆ มี่
มีากกว�ากรุงเที่พฯ ถ่ง 8% ซึ่่�งช้่�ให้้เห็้นว�า แห้ลี่�ง
การเรย่นร่ใ้นไที่ยม่ีจำำานวนนอ้ย อก่ท้ี่�งยง้กระจุำกตว้
ตามีห้ว้เมี้องเที่�าน้�น

012*3!45"&46.(5:!"#$%&'("
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 เยาวช้นไที่ยทีุ่กกลีุ่�มีต้องการให้้ม่ีแห้ลี่�ง
เรย่นร่ป้ระเภที่พพิิธภณ้ฑ์์อย่�ใกลี่บ้า้น ซึ่่�งเปน็แห้ลี่�ง
เร่ยนร่้ท่ี่�ผ่้ตอบสั้�วนให้ญ�ไมี�เคยไป อ่กที่้�งย้งม่ีไมี�
มีากแลี่ะกระจำุกต้วอย่�แค�ตามีห้้วเมี้องให้ญ�ๆ ตามี
ที่่�จำะแสั้ดงให้้เห็้นต�อไป ตามีด้วยห้้องสั้มุีดแลี่ะ
สั้นามีก่ฬา ซึ่่�งม่ีอ้ตราการเคยไปด่กว�าแต�ย้งม่ี
ความีถ่�ในการใช้้บริการน้อย

 อย�างไรก็ตามี แห้ลี่�งเร่ยนร่้ใกลี่้บ้านที่่�
เยาวช้นในแต�ลี่ะกลีุ่�มีต้องการเป็นอ้นด้บที่่�ห้น่�ง 
ก็มี่ความีแตกต�างก้นไป โดยข่ึ้�นอย่�ก้บพฤติกรรมี
การไปสั้ถานที่่�การเร่ยนร่้ขึ้องกลีุ่�มีน้�นๆ อาที่ิ 

เยาวช้นว้ยมี้ธยมีศ่กษาตอนปลี่าย อายุ 15-18 ปี
อยากให้้มี่สั้นามีก่ฬามีากที่่�สัุ้ด ในขึ้ณะท่ี่�กลีุ่�มี 
19-22 ป ีซึ่่�งเป็นวย้มีห้าวทิี่ยาลี่ย้อยากได้ห้อ้งสั้มีดุ
มีากที่่�สัุ้ด กลีุ่�มีเยาวช้น 23-25 ปี ที่่�เพิ�งเริ�มีที่ำางาน
ห้ร้อศ่กษาในระด้บสั้่งข่ึ้�นต้องการพ้�นที่่�ประเภที่
พิพิธภ้ณฑ์์มีากที่่�สัุ้ด ในขึ้ณะท่ี่�กลีุ่�มีเยาวช้นจำาก
ครอบคร้วรายได้น้อยอยากให้้ม่ีห้้องสั้มุีด ศ่นย์ฝึึก
ที่้กษะอาช้่พ แลี่ะพิพิธภ้ณฑ์์อย่�ใกลี่้บ้านมีากที่่�สุั้ด 
(แผนภ่มีิที่่� 4) สั้�วนศาสั้นสั้ถานแลี่ะโรงเร่ยน 
สั้อนศาสั้นาเป็นสั้ิ�งสัุ้ดที่้ายที่่�เยาวช้นไที่ยต้องการ 
ซึ่่�งมี่ไมี�ถ่งห้น่�งเปอร์เซ็ึ่นต์ที่่�ตอบว�าต้องการให้้ม่ี
แห้ลี่�งเร่ยนร่ป้ระเภที่น่�เพิ�มีใกล้ี่บ้าน

ท่ีมา 
ผลี่สั้ำารวจำเยาวช้น 2022 โดย คดิ for คดิส์ั้

07&86)9(5: 3
อุปสั้รรคที่่�ที่ำาให้้เยาวช้นไมี�ได้ไปแห้ลี่�งเร่ยนร่้
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07&86)9(5: 4
แห้ลี่�งเร่ยนร่้ 3 อ้นด้บแรกที่่�เยาวช้นไที่ยอยากให้้มี่ใกลี่้บ้าน

>9>9?8@ABC<&/4D!(E'(" 
)5&.,"-!F.#GH3"#;
 ‘พพิธิภณ้ฑ์์’ เป็นแห้ลี่�งเรย่นร่น้อกห้้องเรย่น 
ที่่�เยาวช้นไที่ยอยากให้้ม่ีใกล้ี่บ้านมีากท่ี่�สุั้ดเป็น
อ้นด้บ 1 จำากการสั้ำารวจำเยาวช้น 2022 ซึ่่�งย้งติด
อ้นด้บ 1 ใน 3 ในทุี่กกลีุ่�มีย�อย พิพิธภ้ณฑ์์เป็น
แห้ลี่�งเรย่นร่ช้้้�นด ่เพราะสั้ามีารถจำด้แสั้ดงเร้�องราว
ห้ลี่ากห้ลี่ายให้เ้ปน็ระบบ ซึ่่�งช้�วยเปดิประสั้บการณ์
แลี่ะเป็นแห้ลี่�งค้นคว้าเร่ยนร่้เฉพาะเร้�องท่ี่�สั้ำาค้ญ 
ในระบบนิเวศการเรย่นร่้ในนานาประเที่ศ

 อย�างไรก็ตามี ภาคร้ฐขึ้องไที่ยให้้การ
สั้น้บสั้นุนจำ้ดสั้ร้างพิพิธภ้ณฑ์์น้อยมีาก6 ซึ่่�งที่ำาให้้

เกดิปญัห้าการเดนิที่างแลี่ะการเขึ้า้ถง่โดยเยาวช้น
ไปโดยปริยาย เมี้�อผ่้วิจำ้ยค้นห้าตำาแห้น�งที่่�ต้�ง 
ขึ้องพิพิธภ้ณฑ์์ในประเที่ศไที่ยจำาก Google Map 
โดยไมี�น้บรวมีพิพิธภ้ณฑ์์ที่่�เป็นขึ้องสั้�วนบุคคลี่ 
ห้ร้อขึ้องว้ดแลี่้ว ที่ำาให้้เห้็นภาพว�าประเที่ศไที่ยมี่
พิพิธภ้ณฑ์์น้อยมีาก แลี่ะท่ี่�สั้ำาค้ญค้อมี่ปัญห้าเร้�อง
การกระจุำกต้วในจำ้งห้ว้ดขึ้นาดให้ญ� จำ่งไมี�น�า 
แปลี่กใจำก้บผลี่สั้ำารวจำเยาวช้นที่่�พบว�าเยาวช้น
จำำานวนมีากไมี�เคยไปพิพิธภ้ณฑ์์มีาก�อนในช้่วิต 
แลี่ะอก่จำำานวนห้น่�งไมี�ได้ไปบ�อยน้ก

ท่ีมา 
ผลี่สั้ำารวจำเยาวช้น 2022 
โดย คดิ for คดิส์ั้
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07&86)9(5: 5
การกระจำุกต้วขึ้องพิพิธภ้ณฑ์์ในไที่ย

07&86)9(5: 6
งบประมีาณก�อสั้ร้างพิพิธภ้ณฑ์์ให้มี�ขึ้องไที่ยใน
ปีงบประมีาณ 2566

 เมี้�อมีองไปยง้อนาคตก็จำะพบว�า การก�อสั้ร้าง 
พิพิธภ้ณฑ์์ขึ้องร้ฐย้งไมี�ตอบโจำที่ย์ต�อพฤติกรรมี
แลี่ะความีต้องการขึ้องเยาวช้น ร�าง พ.ร.บ. งบ
ประมีาณรายจำ�ายประจำำาปีงบประมีาณ 2566 ม่ี
โครงการสั้ร้างพิพิธภ้ณฑ์์เป็นจำำานวนเงินที่้�งสั้ิ�น  
1 พน้ลี่า้นบาที่ จำากงบประมีาณท้ี่�งประเที่ศมีากกว�า 
3 ลี่้านลี่้านบาที่

 เมี้�อแยกรายโครงการแล้ี่ว พบว�างบประมีาณ 
ที่้�งห้มีดน้�นใช้้ก้บการก�อสั้ร้างเพ่ยง 7 โครงการ  
ที่่�สั้ำาคญ้ จำำานวนเงนิงบประมีาณก�อสั้รา้งพพิธิภณ้ฑ์์
ให้มี�สั้�วนให้ญ�กระจุำกต้วอย่�แค�ในจำ้งห้ว้ดที่่�ม่ีแห้ลี่�ง
เร่ยนร่้ประเภที่พิพิธภ้ณฑ์์อย่�แลี่้ว อาที่ิ โครงการ
สั้รา้งพิพธิภณ้ฑ์ไ์ม้ีมีค่�า เขึ้ตวง้ที่องห้ลี่าง กรงุเที่พฯ 
เป็นจำำานวนเงิน 655 ลี่้านบาที่ (65 % ขึ้องงบสั้ร้าง
พิพิธภ้ณฑ์์ในปีงบประมีาณ 2566) ซึ่่�งเป็นจำ้งห้ว้ด

ที่่�มี่พิพิธภ้ณฑ์์มีากที่่�สัุ้ดในประเที่ศไที่ยอย่�แลี่้ว  
ยิ�งไปกว�าน้�นโครงการน่�ต้�งระยะเวลี่าการดำาเนิน
งานมีากถ่ง 12 ปี7

 โครงการขึ้นาดรองลี่งมีาค้อพิพธิภณ้ฑ์สั้ถาน 
งานพระราช้พิธ่ถวายพระเพลี่ิงพระบรมีศพ
พระบาที่สั้มีเด็จำพระบรมีช้นกาธิเบศร มีห้าภ่มีิพลี่
อดลุี่ยเดช้มีห้าราช้ บรมีนาถบพิตร ห้รอ้ พิพธิภณ้ฑ์์
พระเมีรุมีาศ ร้ช้กาลี่ที่่� 9 ซึ่่�งจำะใช้้งบประมีาณ  
153 ลี่้านบาที่ในปีงบประมีาณ 2566 จำากมี่ลี่ค�า
โครงการที่้�งห้มีด 294 ลี่้านบาที่ โครงการด้งกลี่�าว
น่�จำะสั้ร้างขึ้่�นในจำ้งห้ว้ดปทีุ่มีธาน่ ซึ่่�งเป็นเห้มี้อน
แห้ลี่�งรวบรวมีพิพิธภ้ณฑ์์ห้ลี่ากประเภที่ขึ้องไที่ย 
ไว้อย่�แลี่้ว

 ขึ้ณะที่่�จำ้งห้ว้ดซึ่่�งไมี�มี่พิพิธภ้ณฑ์์อย�าง
เพช้รบุร่แลี่ะระนอง กลี่้บมี่งบประมีาณเพ่ยงแค�
จำ้งห้ว้ดลี่ะประมีาณ 2% ขึ้องงบสั้ร้างพิพิธภ้ณฑ์์
เที่�าน้�น นอกจำากน่�ย้งม่ีอ่ก 19 จำ้งห้ว้ดที่่�ย้งไมี�ม่ี
พิพิธภ้ณฑ์์แลี่ะย้งไมี�ได้มี่การลี่งทีุ่นสั้ร้างเลี่ย

ท่ีมา 
คดิ for คดิส์ั้ รวบรวมี

ท่ีมา 
คดิ for คดิส์ั้ รวบรวมีจำากข้ึ้อมีล่ี่สั้ำานก้งบประมีาณ
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 นอกจำากงบประมีาณก�อสั้ร้างพิพิธภ้ณฑ์์
ให้มี�แล้ี่ว คิด for คิดสั้์ ย้งพบว�าองค์กรภาคร้ฐที่่�ม่ี 
ห้น้าที่่�ด่แลี่รบ้ผิดช้อบเก่�ยวข้ึ้องกบ้แห้ลี่�งการเรย่นร่ ้
อย�าง สั้ำานก้บริห้ารแลี่ะพฒ้นาองค์ความีร่ ้(OKMD 
ผ่้ด่แลี่ท้ี่�ง Museum Siam แลี่ะ TK Park)  
กรมีศิลี่ปากร แลี่ะองค์กรพิพิธภ้ณฑ์์วิที่ยาศาสั้ตร์
แห้�งช้าติได้ร้บงบประมีาณน้อยมีาก เมี้�อเท่ี่ยบ 
ก้บความีสั้ำาค้ญแลี่ะความีเร�งด�วนในการพ้ฒนา

แห้ลี่�งเร่ยนร่้นอกห้้องเร่ยนขึ้องไที่ย โดยพบว�างบ
ขึ้องที่้�งสั้ามีองค์กรรวมีก้นมี่สั้้ดสั้�วนไมี�เกิน ร้อยลี่ะ 
0.15 ขึ้องงบประมีาณในแต�ลี่ะปี โดยงบประมีาณ
ขึ้องกรมีศิ ลี่ป าก รแลี่ ะอ งค์ ก รพิ พิ ธภ้ณฑ์์
วิที่ยาศาสั้ตร์แห้�งช้าติมี่แนวโน้มีเพิ�มีขึ้่�นแต�มี่ 
ความีผ้นผวนค�อนข้ึ้างมีาก ในขึ้ณะที่่�งบประมีาณ
ขึ้อง OKMD น้�นมี่แนวโน้มีลี่ดลี่งอย�างช้ด้เจำน

/4@=(9E&I"=#"  
J4.#34D==&9!$E;#4!45"&46.
 ที่่�ผ�านมีา ด่เห้มี้อนว�าแห้ลี่�งเร่ยนร่้ใน
ประเที่ศไที่ยย้งมี่ไมี�มีากพอให้้เยาวช้นเขึ้้าถ่งได้
โดยสั้ะดวกในทุี่กพ้�นที่่� อก่ที่้�งการลี่งทุี่นสั้ร้างแห้ลี่�ง
เร่ยนร่้ให้มี�อย�างพิพิธภ้ณฑ์์ขึ้องภาคร้ฐย้งคงไมี�
เพ่ยงพอแลี่ะกระจำุกต้วอย่�แต�ในที่่�เดิมีๆ

 แน�นอนว�าการเพิ�มีแห้ลี่�งเร่ยนร่้ประเภที่
ต�างๆ ให้เ้พิ�มีมีากข่ึ้�น พร้อมีท้ี่�งกระจำายไปยง้พ้�นที่่�
ที่่�มี่แห้ลี่�งเร่ยนร่น้้อย เป็นเง้�อนไขึ้จำำาเป็นเพ้�อแกไ้ขึ้
ปัญห้าการเข้ึ้าไมี�ถ่งแห้ลี่�งเร่ยนร่้ขึ้องเยาวช้นไที่ย
ในปัจำจุำบ้น

 อย�างไรก็ตามี เง้�อนไขึ้จำำาเป็นขึ้้อน่�ย้งไมี�
เพ่ยงพอ เพราะแมี้ว�าจำะมี่แห้ลี่�งเร่ยนร่้ให้มี�ๆ เพิ�มี
ขึ้่�นใกลี่บ้้าน แต�ห้ากสั้ถานที่่�ให้มี�ๆ  เห้ลี่�าน่�มีไิดเ้ปน็
สั้ิ�งท่ี่�เยาวช้นต้องการ กจ็ำะเปน็การสั้ร้างแห้ลี่�งเรย่น
ร่ท้ี่่�ไมี�เกดิประโยช้น ์ท่ี่�ผ�านมีาการต้�งพพิธิภณ้ฑ์ใ์น
ระด้บชุ้มีช้นแลี่ะที่้องถิ�นขึ้องไที่ย มี้กจำะกำาห้นด

ประเด็นลี่งไปให้้ก้บเยาวช้น โดยที่่�ไมี�คำาน่งถ่ง
ความีสั้นใจำ ต้วอย�างที่่�เป็นร่ปธรรมีเช้�น ศ่นย์เร่ยน
ร่้ด้านการเกษตรแลี่ะภ่มิีปัญญาพ้�นบ้าน มี้กจำะมี่
ลี่ก้ษณะที่บ้ซึ่อ้นก้บความีร่ท้ี่่�เยาวช้นสั้ามีารถห้าได้
ในภ่มีิลี่ำาเนาอย่�แลี่้ว จำ่งไมี�น�าแปลี่กใจำท่ี่�ไมี�เห้็น
เยาวช้นเขึ้้าไปใช้้งาน

 ด้งน้�น นโยบายการสั้ร้างแห้ลี่�งเร่ยนร่ ้
ให้้ใกลี่้บ้าน ควรต้องเริ�มีด้วยการเพิ�มีงบประมีาณ
ให้ก้้บที่อ้งถิ�นมีากข่ึ้�น แต�จำะสั้ร้างอะไรน้�น ให้ข่้ึ้�นกบ้
การห้าร้อแลี่ะระดมีความีเห็้นขึ้องเด็กแลี่ะ 
เยาวช้นผ่้มี่สั้�วนได้สั้�วนเส่ั้ยโดยตรงขึ้องแห้ลี่�ง 
เร่ยนร่้เห้ลี่�าน้�น จำ่งจำะที่ำาให้้เกิดพ้�นที่่�การเร่ยนร่ ้
นอกห้อ้งเรย่นที่่�มีค่วามีห้มีายไดจ้ำริง โฉมีห้นา้ขึ้อง
แห้ลี่�งเรย่นร่ส้ั้ำาห้รบ้โลี่กยคุให้มี�ย�อมีตอ้งปรบ้ตว้ไป
ตามียุคสั้มี้ยที่่�เปลี่่�ยนแปลี่ง เพราะเมี้�อพฤติกรรมี
การค้นคว้าขึ้้อมี่ลี่เปลี่่�ยนไปอย่�บนโลี่กออนไลี่น์
มีากขึ้่�น บที่บาที่ความีสั้ำาค้ญเดิมีขึ้องแห้ลี่�งเร่ยนร่้
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ซึ่่�งก็ค้อแห้ลี่�งรวบรวมีขึ้้อมี่ลี่ก็ย�อมีลี่ดลี่ง ห้ากแต�
บที่บาที่ความีสั้ำาค้ญขึ้องพ้�นที่่�ที่างกายภาพ 
ก็ใช้�ว�าจำะไร้ความีห้มีายไป เพราะแห้ลี่�งเร่ยนร่้มี่
พ้�นที่่�ที่างกายภาพที่่�สั้ามีารถนำามีาประยกุตใ์ห้เ้ปน็
พ้�นที่่�เพ้�อการพบปะ พ่ดคุย แลี่ะแลี่กเปลี่่�ยน
ประสั้บการณ์แลี่ะการเรย่นร่ ้ซึ่่�งกิจำกรรมีเห้ลี่�าน่�จำะ
ช้�วยให้้เกิดการเร่ยนร่้ได้ ฉะน้�นผ่้กำาห้นดนโยบาย
ไมี�ควรมีองขึ้า้มีการวางบที่บาที่ขึ้องแห้ลี่�งเรย่นร่ใ้ห้้
เป็นห้น่�งในกลี่ยุที่ธ์การพ้ฒนาช้่วิตแลี่ะเศรษฐกิจำ
ขึ้องเมี้อง8

 ห้ลี่ายประเที่ศมี่การสั้ร้างแห้ลี่�งเร่ยนร่้ที่่� 
ไมี�ได้ม่ีจุำดประสั้งค์เพ้�อให้้คนท่ี่�เขึ้้าใช้้บริการได้
ความีร้่กลี่บ้ไป ห้ากแต�จำดุประสั้งค์ขึ้องแห้ลี่�งเรย่นร่้ 
เห้ลี่�าน่�มี่เพ้�อเป็นส้ั้�อกลี่างในการสั้ร้างการเร่ยนร่ ้
อาที่ิ มี่พ้�นท่ี่�ให้้ผ่้คนได้มี่โอกาสั้มีาแลี่กเปลี่่�ยน

ประสั้บการณ์แลี่ะความีร่้ร�วมีก้น นอกจำากน่�  
แห้ลี่�งเร่ยนร่้บางแห้�งย้งไมี�ได้มี่แค�ประเภที่เด่ยว 
ห้ากแต�เป็นศ่นย์รวมีขึ้องแห้ลี่�งเร่ยนร่้แลี่ะพ้�นท่ี่�
สั้าธารณะห้ลี่ากห้ลี่ายประเภที่ในสั้ถานที่่�เด่ยวก้น

 ในเมี้องอาร์ฮุุสั้ (Aarhus) ประเที่ศ
เดนมีาร์ก มี่โครงการห้้องสั้มีุดสั้าธารณะที่่�ช้้�อ 
ว�า Dokk1 ซึ่่�งเปน็ตว้อย�างขึ้องแห้ลี่�งเรย่นร่ท่้ี่�ไมี�ได้
มี่จำุดประสั้งค์เพ่ยงเพ้�อให้้ผ่้ใช้้บริการมีาค้นคว้า 
ห้าขึ้้อมี่ลี่เที่�าน้�น Dokk1 ไมี�ได้มี่แค�พ้�นท่ี่�อ�าน
ห้นง้สั้อ้ ห้ากแต�มีพ้่�นที่่�ที่่�เปดิให้ผ้่ค้นสั้ามีารถมีาที่ำา
กิจำกรรมีต�างๆ ร�วมีก้น อาที่ิ พ้�นที่่�ที่ำางานร�วมีก้น 
(coworking space) พ้�นท่ี่�สั้น้ที่นาการที่่�มีท่ี่้�งบอร์ดเกมี 
แลี่ะวิด่โอเกมี พ้�นท่ี่�ที่านอาห้ารท่ี่�ซึ่่�งสั้ามีารถที่ำา
อาห้ารเองได้ด้วย เป็นต้น9

ห้้องสั้มุีดสั้าธารณะ Dokk1 ประเที่ศเดนมีาร์ก

ท่ีมา: เว็บไซึ่ต์ finallylost.com
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 อ่กห้น่�งต้วอย�างขึ้องห้้องสั้มุีดที่่�ไมี�ได้มี่แค�
ห้นง้สั้อ้ คอ้ ห้อ้งสั้มีดุ Oodi กรงุเฮุลี่ซึ่งิก ิ(Helsinki) 
ประเที่ศฟินิแลี่นด์ ซึ่่�งมีจ่ำดุประสั้งคห์้ลี่ก้ที่่�คลี่า้ยคลี่ง่
ก้บ Dokk1 ก็ค้อต้องการให้้ผ่้คนท่ี่�มีาใช้้งานมี่
โอกาสั้ในการที่ำากิจำกรรมีร�วมีก้บผ่้อ้�นผ�านพ้�นท่ี่� 
การพ่ดคุยแลี่ะแลี่กเปลี่่�ยนประสั้บการณ์ ซึ่่�งเป็น
ห้น่�งในวิธ่การเสั้ริมีสั้ร้างที่้กษะการเรย่นร่้10

IK("C<1L*;$*#+M,;#4!F"*#
J@3+) J4.#3$@N&?44)01*3
;#4!45"&46.
 การมีุ� ง เน้นสั้ร้ างแห้ลี่� ง เร่ยนร่้ โดยมี่ 
จำดุประสั้งคเ์พ้�อเพิ�มีการเขึ้า้ถง่ เปน็เพย่งจำดุเริ�มีตน้
ในการสั้ร้างการเร่ยนร่้ แต�ย้งมี่อ่กห้ลี่ายปัจำจำ้ยท่ี่� 
จำะต้องดำาเนินการเพ้�อให้้บรรลีุ่เป้าห้มีายด้าน 
การเร่ยนร่้ให้้เกิดขึ้่�นจำริง เพราะแห้ลี่�งการเร่ยนร่ ้
ตลี่อดจำนเน้�อห้าแลี่ะสั้้�อการเร่ยนร่้เป็นเพ่ยงแค� 
สั้�วนห้น่�งขึ้องระบบนิเวศการเร่ยนร่้ แต�พฤติกรรมี
การเร่ยนร่้น้�นจำะต้องเกิดด้วยสั้้งคมีที่่�ให้้คุณค�าก้บ
ความีร่ ้สั้�งเสั้รมิีให้้มีก่ารเรย่นร่ท่้ี่�เปิดกว้าง ตอบโจำที่ย์ 
ต�อความีสั้นใจำขึ้องผ่้เร่ยน แลี่ะมี่ระบบสั้�งเสั้ริมีที่้�ง
ความีต้องการเรย่นร่แ้ลี่ะความีต้องการให้ค้วามีร่ท่้ี่�
ช้ด้เจำนแลี่ะย้�งยน้ ซึ่่�งจำะกระตุน้ให้เ้กิดความีอยากร่ ้
อยากแสั้วงห้าแลี่ะต้องการเร่ยนร่1้1 

 การสั้�งเสั้ริมีให้้ส้ั้งคมีไที่ยเกิดการเร่ยนร่้
เพ้�อกา้วท้ี่นตามีโลี่กที่่�เปลี่่�ยนแปลี่งไปอย�างรวดเรว็
ไมี�ได้จำบเพ่ยงแค�การเพิ�มีปริมีาณแห้ลี่�งการเร่ยนร่้ 
ห้ร้อการปร้บร่ปแบบให้้ที่้นต�อการใช้้งานแลี่ะ 
ความีช้อบเที่�าน้�น แต�ต้องมีองถง่ระบบการจำ้ดการ
จำนเกิดว้ฒนธรรมีแห้�งการเร่ยนร่้ ซึ่่�งเป็นโจำที่ย์ 
ให้้ผ่้ศ่กษานโยบายด้านการเร่ยนร่้ต้องดำาเนินการ
ต�อไป

ห้้องสั้มีุด Oodi ประเที่ศฟิินแลี่นด์

ท่ีมา: เว็บไซึ่ต์ themayor.eu
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