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BarCamp Bangkok – งาน ‘อสัมมนา’ เชื่อมชุมชนนักเทคโนโลยีและนิวมีเดีย
http://barcampbangkok.org

บาร์แคมป์ (BarCamp) เป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่า ‘อสัมมนา’ (unconference) ของกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ บล็อกเกอร์ 
แฮกเกอร์ กลุ่มฮาร์ดแวร์ DIY นักพัฒนาอ่ืน ๆ รวมไปถึงนักกิจกรรม นักพัฒนาสังคม โดยใช้แนวคิดของซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส
มาใช้ในการจัดงานประชุม ท่ีผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ คน มีส่วนร่วมในการจัดงาน และเป็นผู้กำหนดวาระการพูดคุยด้วยตัวเอง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเทคโนโลยีในเมืองต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร, สงขลา, เชียงใหม่, ย่างกุ้ง, พนมเปญ, 
กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง, สิงคโปร์, ฮานอย, โฮจิมินห์ซิตี้ ได้รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมบาร์แคมป์แล้วหลายคร้ัง และกำลังเป็นท่ีนิยมขึ้นเร่ือย ๆ 
มีการติดต่อระหว่างกลุ่มบาร์แคมป์ของเมืองต่าง ๆ เกิดเป็นเครือข่ายของนักเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและระดับโลก

‘อสัมมนา’ คืออะไร? – ‘บาร์แคมป์’ คืออะไร?

หัวใจสำคัญของ ‘อสัมมนา’ หรือ ‘สัมมนานอกกรอบ’ 
คือ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะเป็นผู้กำหนดว่างานจะเป็นอย่างไร และใคร
อยากจะให้งานมีอะไรก็ลงมือทำได้เลย เช่นเดียวกับปรัชญาโอ
เพนซอร์ส ส่ิงนี้ทำให้มันแตกต่างชัดเจนจากงานสัมมนาท่ัวไป ท่ีผู้
จัดจะกำหนดว่างานจะมีรูปแบบอย่างไร มีวาระอะไร และกำหนด
ว่าใครจะเป็นผู้พูดบ้าง ผู้เข้าร่วมทำได้เพียงนั่งฟังหรืออาจได้ถาม
คำถามบ้างเท่านั้น แต่ ‘อสัมมนา’ นั้นต่างออกไป กลุ่มผู้จัดซึ่ง
เป็นอาสาสมัครจะเตรียมเฉพาะห้องและอุปกรณ์ให้เท่านั้น ผู้เข้า
ร่วมทุกคนสามารถเสนอหัวข้อท่ีตัวเองอยากพูดได้ และทุกคนจะ
ลงคะแนนว่าอยากฟังหัวข้อไหน หัวข้อท่ีได้คะแนนอันดับต้น ๆ ก็
จะได้รับโอกาสในการนำเสนอ ผู้เข้าร่วมงานจึงไม่ถูกจำกัดให้เป็น
เพียงผู้เข้าร่วมท่ีเฉื่อยชา (passive participants) อีกต่อไป แต่ได้
เสรีภาพเต็มท่ีท่ีจะเป็นผู้เข้าร่วมท่ีแข็งขัน (active participants)

‘บาร์แคมป์’ เป็นงานอสัมมนาท่ีหัวข้อเน้นไปทาง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และนิว
มีเดีย แต่นั่นก็เป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว หัวข้อ
ท่ีนำเสนอนั้นเป็นไปได้หลากหลาย ตามความสนใจของผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมอสัมมนาจะพบว่า หลายคร้ังท่ีบทสนทนาท่ีน่า
สนใจนั้นเกิดขึ้นนอกห้อง ระหว่างการพูดคุยแลกเปล่ียนกับผู้คน
จากพื้นเพต่าง ๆ นี่คือส่ิงสำคัญของงานอสัมมนา นั่นคือ สร้างบท
สนทนา ตั้งคำถาม และลองดูว่า เราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง 

http://barcampchiangmai.org/
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รูปแบบงานบาร์แคมป์

โดยท่ัวไป ส่ิงท่ีบาร์แคมป์ต้องการมีเพียงห้องท่ีจะให้คนมาพูดคุยกันได้สะดวก โดยอาจเป็นห้องบรรยาย ห้องเรียน หรือมุมใน
ร้านอาหาร บาร์แคมป์ขนาดเล็กอาจจะมีห้องดังกล่าวเพียงห้องเดียว แต่ท่ีใหญ่หน่อยก็อาจจะมีถึงหกห้องท่ีเปิดให้พูดคุยพร้อม ๆ กัน 
หลายคร้ังการนำเสนอต้องการเคร่ืองฉายภาพหรือกระดานสำหรับวาด แต่นั่นก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไป

ในตอนเร่ิมงาน ผู้เข้าร่วมจะมารวมตัวกันในพื้นท่ีกลางของงาน ซึ่งโดยมากจะเป็น
โถงใหญ่หรือทางเดินท่ีกว้างหน่อย (1) ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะเขียนช่ือหัวข้อท่ีตัวเอง
ต้องการจะเสนอลงป้ายกระดาษขนาดใหญ่พอควร และนำไปติดบนกำแพงหรือกระดาน
ยาวท่ีผู้จัดเตรียมไว้ (2) จากนั้นผู้เข้าร่วมทุกคนก็จะ ‘ช็อปปิ้ง’ เดินสำรวจว่า มีหัวข้อใด
บ้างท่ีตัวเองสนใจจะเข้าร่วมพูดคุยด้วย ถ้าใครสนใจหัวข้อไหน ก็จะลงคะแนนโดยทำ
เคร่ืองหมายไว้ท่ีป้ายของหัวข้อนั้น ๆ

(3) เมื่อขั้นตอนการเสนอหัวข้อและลงคะแนนเสร็จส้ิน อาสาสมัครจะช่วยกันนับคะแนนของแต่ละหัวข้อ เพื่อดูว่าหัวข้อไหนบ้าง
ท่ีจะได้รับเลือกให้นำเสนอ จากนั้นก็จะนำหัวข้อท่ีได้รับเลือกไปจัดลงตารางเวลาของแต่ละห้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตัดสินใจว่า จะ
เข้าห้องไหนก่อนหลังอย่างไร (4) เมื่อตารางเวลาเข้าท่ีเข้าทาง แต่ละคน ก็ลุยได้เลย

หัวข้อแต่ละหัวข้อจะได้รับเวลาประมาณ 30-45 นาที ในการนำเสนอ งานบาร์แคมป์บางแห่ง อาจจัดให้มีการนำเสนอแบบส้ัน 
ๆ หัวข้อละ 5 นาที ท่ีเรียกว่า ‘Lightning Talk’ หรือ ‘Ignite Talk’ บ่อยคร้ังท่ีเวลาไม่ว่าจะ 5 นาทีหรือ 45 นาทีก็ไม่จุใจพอ แต่มันก็
มักเพียงพอแล้วท่ีจะจุดประเด็นให้เกิดการสนทนานอกห้องต่อไป หรืออาจนำไปสู่การเสนอหัวข้อใหม่ในช่วงบ่ายหรือวันรุ่งขึ้น (สำหรับ
งานบาร์แคมป์ท่ีจัดหลายวัน)

บาร์แคมป์กรุงเทพ

บาร์แคมป์กรุงเทพ ร่วมกันจัดโดยชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บในกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ 
มากกว่าสิบประเทศ โดยสามคร้ังท่ีผ่านมาใช้ ร้านอาหาร Indus ซอยสุขุมวิท 26, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถานท่ีจัดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200, 400, และ 800 คนตามลำดับ

บาร์แคมป์กรุงเทพ ครั้งท่ี 4 ท่ีจะจัดในวันเสาร์และอาทิตย์ท่ี 22-23 พฤษภาคม 2553 ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

ผู้สนับสนุน

บาร์แคมป์เปิดรับการสนับสนุนทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในรูปของการสนับสนุนสถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองเขียนเคร่ืองใช้ ของว่าง 
อินเทอร์เน็ต เงินทุนค่าขนย้ายอุปกรณ์และค่าจิปาถะต่าง ๆ ไปจนถึงการลงแรงแบกหาม ติดตั้งอุปกรณ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ บอกต่อ
เพื่อน ๆ เกี่ยวกับบาร์แคมป์ และอาสาประสานงานต่าง ๆ ในวันงาน

ผู้สนใจสนับสนุนงานบาร์แคมป์ สามารถติดต่อผู้ประสานงานบาร์แคมป์ได้ทันที ท่ีเมลกลุ่ม 
http://groups.google.com/group/barcamp-thailand

เคร่ืองหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนงาน จะถูกแสดงในหน้าเว็บ ในส่ือประชาสัมพันธ์ และในบริเวณงาน

http://groups.google.com/group/barcamp-chiang-mai
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ข่าวเก่ียวกับบาร์แคมป์

• จับตาบาร์แคมป์ไทย ค่ายคนไอทีติดอันดับเอเชีย, ไทยรัฐออนไลน์, 25 พ.ค. 2552 
http://www.thairath.co.th/content/tech/8268

• เปิดฉากบาร์แคมป์ 3 ดึงคนไอทีแน่นเกินคาด, ไทยรัฐออนไลน์, 27 พ.ค. 2552 
http://www.thairath.co.th/content/tech/8745

ติดต่อบาร์แคมป์กรุงเทพ

เว็บไซต์ http://barcampbangkok.org 
เมลกลุ่ม http://groups.google.com/group/barcamp-thailand 
ทวิตเตอร์ http://twitter.com/barcampbangkok 
ข่าวสารบาร์แคมป์ท่ัวโลก http://barcamp.org 
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http://rburns.paiges.net/images/ http://www.fickr.com/photos/pittaya/2497858007/ http://www.fickr.com/photos/31o5/2814951232/

http://www.fickr.com/photos/kengz/3563809174/ http://www.fickr.com/photos/molecularck/2221455063/ http://www.fickr.com/photos/31o5/2814935092/
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