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บทน า 

 คนมักทึกทักกันนือง โ วาสถาปนิกละมัณฑนากรป็นผูຌรับผิดชอบการรืๅอสรຌาง (redevelopment) 

พืๅนทีไละอาคาร มืไอบรรณารักษ์หรือนักการศึกษาเดຌรับมอบหมาย฿หຌด านินงานครงการปรับปรุงหรือบูรณะ 
(refurbishment or rebuild project) พวกขามักมอบความรับผิดชอบ฿นครงการ฿หຌอยู฿นความดูลของ
บรรดามืออาชีพทีไมีความรูຌละประสบการณ์มากกวา ฿นความป็นจริง สถาปนิกหรือมัณฑนากรมีบทบาท฿น
การตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา ดังนัๅน ฿นกรณีของหຌองสมุด ความส ารใจของครงการทຌายทีไสุดลຌวจะ
ขึๅนอยูกับความรูຌละวิสัยทัศน์ของบรรณารักษ์ผูຌรับบริการ (client librarians) ทีไมีสวนกีไยวขຌองนัไนอง การ
ป็นผูຌรับบริการ฿นครงการปรับปรุงหรือบูรณะเม฿ชงานทีไงาย ขาหรือธอตຌองผสานทุกสิไงทีไตนทราบกีไยวกับ
วิชาชีพของตนองขຌากับขຌอควรตระหนักกีไยวกับทิศทางละนวคิดทีไอุบัติขึๅนทัไวลก รวมทัๅงจะตຌอง฿ชຌความ
สรຌางสรรค์฿นการสังคราะห์ปัจจัยหลานีๅป็นวิสัยทัศน์หงอนาคต (vision of the future) ทีไอธิบายละ฿หຌ
หตุผลสนับสนุนเดຌมืไอถูกทຌาทายดຌวยนวคิดอืไนละวิสัยทัศน์คูขง การ฿ชຌสิไงทีไรียนรูຌจากอดีตละขຌอมูล
กีไยวกับปัจจุบันพืไอคาดการณ์สิไงทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตป็นหนຌาทีไทีไสีไยง นอกจากนีๅ ความประหวัไนตอความ
ลຌมหลวอาจรุนรงมากจนผลักดัน฿หຌบรรณารักษ์ผูຌรับบริการลือกรับอานวทางพืๅน โ ตปลอดภัย (safe 

mediocre approach) ทีไรังตจะสรຌางความผิดหวังกับผูຌสนับสนุนครงการละผูຌ฿ชຌอาคาร บทความนีๅ
อภิปรายกีไยวกับอุปสรรคทຌาทายทีไกิดกับหຌองสมุด฿นชวงตຌนศตวรรษทีไ 21 รวมทัๅงทิศทางละนวคิดทีไอุบัติ
ขึๅนกีไยวกับการพัฒนาพืๅนทีไหຌองสมุดพืไอตอบสนองอุปสรรคทຌาทายหลานัๅน ซึไงจะสรຌางพืๅนฐาน฿นกระบวนการ
คิด฿ครครวญถึงลักษณะทีไป็นเปเดຌของหຌองสมุดกายภาพหงอนาคต (future physical libraries) นืๅอหา
บทความบงป็นสามสวนหลัก เดຌก การรียนรูຌ ทคนลยี ละประสบการณ์ ทิศทางละนวคิดทีไน าสนอ
฿นบทความฉบับนีๅน ามาจากหนังสือ หຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทีไหนือกวา: ครงการ ทิศทางละ
นวคิด” (Watson, 2013) ทีไขຌาพจຌาป็นบรรณาธิการ ซึไงน าสนอความคิดของผูຌตง 26 ทานจากหลายสาขา
อาชีพ จึงเมนาปลกหากบทความนีๅจะป็นพียงนืๅอหาสวนยอย (subset) ละมิเดຌครอบคลุมนวคิด
หลากหลายทีไน าสนอดยผูຌตงจ านวนมากมาย฿นหนังสือลมดังกลาว 
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ความป็นมา 

 เมนากังขาลยวาสิไงวดลຌอมละพัฒนาการของหຌองสมุด฿นสหราชอาณาจักรละประทศ 

อืไน โ ประสบกับภาวะยากล าบากนืไองจากวิกฤติศรษฐกิจ฿นป พ.ศ. 2551 ฿นชวง 15 ปรกของศตวรรษนีๅ 
กิดความปลีไยนปลงทางการงินอยางรุนรง (traumatic financial change) จากความรุงรืองสูการลม
สลาย ซึไงลดทอนความพรຌอมดຌานทรัพยากร ดยฉพาะอยางยิไง฿นภาครัฐ กอผลกระทบอยาง฿หญหลวงตอ
หຌองสมุดประชาชน฿นสหราชอาณาจักร พณฯ อใด วซีย์ ิEd Vaizeyี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
การสืไอสารละอุตสาหกรรมความคิดสรຌางสรรค์ (Ministry of Culture, Communications and Creative 

Industries) ของสหราชอาณาจักร กลาวอຌาง฿นปาฐกถาครัๅงหนึไง฿นปพ.ศ. 2555 วาสิไงทีไกิดขึๅนนัๅนดีกวาทีไ
คาดการณก์ันเวຌมาก กลาวคือ หຌองสมุดพียง 157 หงถูกปຂดตัวลง ละหຌองสมุดอีกพียง 225 หงอยู฿นภาวะ
สีไยงตอการปຂดตัว เมวาจ านวนทีไกิดขึๅนจริงจะป็นทา฿ด ชวงวลาทีไบีบคัๅน (period of constraint) นีๅป็น
ปัจจัยหลักทีไกระตุຌนการตัๅงค าถามตอการคงหຌองสมุดเวຌป็นพืๅนทีไกายภาพ (continuation of libraries as 

physical spaces) นอกจากนีๅ อุปสรรคทຌาทายทางการงินป็นปริบทลกทีไสงผลตอการปลีไยนปลงครัๅง฿หญ
฿นดຌานทคนลยี สารสนทศ สังคมละพฤติกรรม ซึไงน าเปสูค าถามกีไยวกับความจ าป็น฿นการด ารงเวຌซึไง
หຌองสมุดกายภาพดຌวย อยางเรกใตาม มืไอพิจารณารายงานทีไปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพ์ละทรทัศน์฿นชวงเมกีไปนีๅ 
ปัจจัยการงินการคลังดูจะป็นอุปสรรคทຌาทายหนึไงดียวทีไสงผลรุนรงทีไสุดตอหຌองสมุด฿นสหราชอาณาจักร 
ดยฉพาะอยางยิไง หຌองสมุดประชาชนระดับทຌองถิไนขนาดลใก (small local public libraries) ถึงมຌหຌองสมุด
หลานีๅจะยังเมเดຌปຂดตัวลง ตกใเดຌรับงินสนับสนุนลดลงดยฉลีไยถึง 7% ระหวางป พ.ศ. 2551-2552 ละป 
พ.ศ. 2554-2555 (LAMPOST, 2013) จนตกอยูภาย฿ตຌรงกดดันขຌา฿กลຌกาลอวสานมากขึๅนรืไอย โ ต
รายงาน฿นสืไอสิไงพิมพ์ละทรทัศน์กใระบุดຌวยวาหຌองสมุดปลีไยนปลงเปพียงลใกนຌอย฿นชวงวลา 50 ปทีไผาน
มา ซึไงสอดคลຌองกับการทีไกลุมตอตຌานการปຂดหຌองสมุดหรือการจ ากัดการ฿หຌบริการหຌองสมุดคัดคຌานการ
ปลีไยนปลงหຌองสมุดจากบทบาทของคลังกใบหนังสือละพืๅนทีไพืไอการอาน (book repository and place 

of reading) (Horn, 2008) ภาพทีไพบบอยคือการทีไรัฐบาลละหนวยงานระดับทຌองถิไนพิกฉยตอการชุมนุม
ประทຌวงตอตຌานการลดหรือปຂดหຌองสมุด฿นยุคทีไสารสนทศมีปริมาณมากมายกวาทีไคยมีมา สามารถสืบคຌนเดຌ
จากชองทางมากมายกวาทีไคยมีมา ละสืบคຌนดยผูຌคนมากมายกวาทีไคยป็นมา  ระหวางการถือก านิดของ
ลกละป พ.ศ. 2546 สารสนทศปริมาณกวาหຌาอกซะเบต์1เดຌถูกสรຌางขึๅน [ขณะนีๅ] ราสรຌางสารสนทศ
ปริมาณหຌาอกซะเบต์ทุกสองวัน” (King, 2013) ละนืไองดຌวยระบบศรษฐกิจผสมระหวางสิไงพิมพ์กระดาษ

                                                           

1
 เอกซะไบต์หรือเอกซาไบต์ (Exabyte) เป็นหนว่ยวดัขนาดข้อมลูในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบความจขุองหนว่ยความจ า 

เทา่กบัหนึง่ล้านล้านล้าน (1,000,000,000,000,000,000) ไบต์ – ผู้แปล 
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ละหนังสืออิลใกทรอนิกส์ คนอานหนังสือจึงพิไมจ านวนขึๅนมากมายกวาทีไคยป็น (The Guardian, 2011) 

ผลส าคัญประการหนึไงทีไการติบตอยางมหฬารของทรัพยากรสารสนทศบนอินทอร์นใตมีตอหຌองสมุด คือเม
พียงสารสนทศจะป็นงานหลักของหຌองสมุดละผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดจะตຌองการละปรารถนาจะขຌาถึง
สารสนทศ ตทรัพยากรสารสนทศดังกลาวเดຌสรຌางอกาสส าหรับการรียนรูຌสวนบุคคลตามอัธยาศัย 
(informal personal learning) มากขึๅนกวาทีไคยป็น การทีไอกาสการรียนรูຌพิไมขึๅนสงผลตอหຌองสมุดหลาย
ประการ มิติของนวทางการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 จะอภิปราย฿นสวนถัดเปของบทความ ณ จุดนีๅ สิไงส าคัญ
คือการนຌนวาหຌองสมุดป็นองค์ประกอบส าคัญ฿นครงสรຌางการรียนรูຌพืๅนฐานของชาติ สมือนกับรงรียน 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หอจดหมายหตุละพิพิธภัณฑ์ ราควรตระหนักดຌวยวาหຌองสมุดทุกหงตຌองตอบสนอง
ชุมชนทຌองถิไนละทรัพยากรทีไหຌองสมุดป็นจຌาของ ละหຌองสมุดตละหงด ารงอยูภาย฿ตຌปริบทปัจจัยระดับ
ลกอยางกวຌาง โ ทีไกลาวถึง฿นตอนตຌน กลาวคือ ประดในทีไเดຌอภิปรายลຌวมิควรน า฿หຌราชืไอวาวิธีการ
ตอบสนองตออุปสรรคทຌาทายระดับทຌองถิไนละระดับลกมีพียงหนึไงดียว หากตป็นสຌน฿ยทีไรຌอยยงกัน 
(common threads) หຌองสมุดมีบทบาทส าคัญ฿นฐานะพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ ละนืไองดຌวยอินทอร์นใต
ขับคลืไอนความตຌองการการรียนรูຌสวนบุคคลอยางอิสระทีไรอการตอบสนอง (unmet need for 

independent personal learning) ความตຌองการการอ านวยความสะดวกละการสนับสนุนการรียนรูຌทีไ
พิไมขึๅนกใสรຌางอนาคตส าคัญละอกาส฿นการครองพืๅนทีไ฿นครงสรຌางการรียนรูຌของชาติ฿หຌกับหຌองสมุดเป
พรຌอมกัน 

  ตามทีไสจຍวร์ต บรนด์ ิStewart Brandี (1995) เดຌกลาวเวຌ อาคาร฿หม ิหรือทีไผานการปรับปรุงี 
ทุกหลัง รวมทัๅงหຌองสมุด สะทຌอน การคาดการณ์กีไยวกับอนาคต” นืไองจากพืๅนทีไ฿หมเมพียงตจะตຌอง
หมาะสมกับปງาหมายการ฿ชຌงานนับตัๅงตวันรกทีไปຂดตัว ตจะตຌองหมาะสมกับอนาคตซึไงยังเมป็นทีไ
ประจักษ์ (unknown future) ซึไงป็นสิไงทีไส าคัญกวา฿นความคิดของขຌาพจຌา ความหมาะสมกับอนาคตป็น
อุปสรรคทຌาทายยิไง฿หญทีไสุดทีไการรืๅอสรຌาง฿ด โ ตຌองผชิญ ดยฉพาะอยางยิไง นืไองดຌวย การคาดการณ์ 
[กีไยวกับอนาคต] มักผิดพลาด!” ดังทีไบรนด์ เดຌขียนเวຌ จึงเมมีค าตอบทีไถูกตຌอง วัตถุประสงค์ของสวนทีไ
หลือของบทความฉบับนีๅ คือพืไอ฿ครครวญละสรຌางความขຌา฿จ฿หຌมากขึๅนกีไยวกับสิไงทีไก าลั งกิดขึๅนกับการ
รียนรูຌ ทคนลยีละประสบการณ์ ซึไงจะ฿หຌขຌอมูลพืไอการพัฒนาหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ฿นชวงตຌน
ของศตวรรษทีไ 21 นีๅเดຌ 
 

การ฿ครครวญกีไยวกับการรียนรูຌ 
 ตลอดมา หຌองสมุดป็นพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงสนับสนุนการทองเปของบุคคล฿นลกหงสารสนทศ
ละความรูຌทีไทรัพยากรหຌองสมุดบรรจุเวຌ นอกจากนีๅ หຌองสมุดยังป็นพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌส าหรับนักวิจัยละ
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ส าหรับผูຌรียน฿นฐานะนักวิจัย ค านะน ากีไยวกับวิธีการ฿ชຌทรัพยากรหຌองสมุดพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดละ
วิธีการขຌาถึงบริการเมวาจะผานอกสารจกผูຌ฿ชຌบริการหรือผานหลักสูตรฝຄกอบรมฉพาะกใลຌวนป็นสวนหนึไง
ของงานหຌองสมุด บทบาทนีๅพัฒนาเปพรຌอมกับการติบตของทรัพยากรอิลใกทรอนิกส์ (e-resources) ดย
หຌองสมุดท าหนຌาทีไป็นนายหนຌาสารสนทศ (information brokers) ดຌวยลักษณะดังกลาว หຌองสมุดกใป็นสวน
หนึไง฿นครงสรຌางพืๅนฐานการรียนรูຌระดับชาติละระดับนานาชาติ (national and international learning 

infrastructure) อยูลຌว อยางเรกใตาม หຌองสมุดยังสดงบทบาทเดຌอีกมาก฿นการรียนรูຌของชุมชน สังคมละ
บุคคล ผานการพัฒนาการสนับสนุนผูຌรียนละการรียนรูຌของพวกขา฿นหຌองสมุดกายภาพละหຌองสมุดสมือน 
(physical and virtual library) ความขຌา฿จ฿นการสนับสนุนการรียนรูຌซึไงกຌาวลๅ ากวาการ฿หຌพียงค านะน า
กีไยวกับการ฿ชຌหຌองสมุดป็นกຌาวส าคัญกຌาวรก฿นการสดงบทบาททีไยิไง฿หญขึๅนนีๅ  
 ฿นชวงปลายศตวรรษทีไ 20 ละตຌนศตวรรษทีไ 21 ทฤษฎีละมดลการรูຌสารสนทศ (information 

literacy) เดຌถูกพัฒนาขึๅน฿นปริบทหຌองสมุด ตัวอยางชน ฿นสหราชอาณาจักร สมาคมหຌองสมุดหงวิทยาลัย 
ชาติละมหาวิทยาลัย (Society of College, National and University Libraries หรือ SCONUL) ซึไงป็น
องค์กรทีไ฿หຌการสนับสนุนหຌองสมุด฿นภาคอุดมศึกษาละหอสมุดหงชาติ (National UK Libraries) รวมทัๅง
สถาบันบุคลากรหຌองสมุดละสารสนทศ (Chartered Institute of Library and Information 

Professionals หรือ CILIP) ซึไงป็นองค์กรทีไ฿หຌการสนับสนุนบรรณารักษ์ผูຌป็นสมาชิกทัๅงหมด เดຌรวมกันพัฒนา
มดลทีไป็นระบบส าหรับการ฿หຌบริการฝຄกอบรมละความรูຌกีไยวกับการรูຌสารสนทศ บางมดลถูกพัฒนาจาก
ทฤษฎีการรียนรูຌปัจจุบัน ชน มดลสาหลักจใดประการ SCONUL (SCONUL seven pillars model, 

2011) (ลาสุดมีการพิไมติมลักษณะวงจรของสาหลักทัๅงจใดประการ [cyclical representation of the 

pillars]) ซึไงคลຌายคลึงอยางยิไงกับมดลการรียนรูຌของดวิด คอล์บ ิDavid Kolb) (1984) ทีไชืไอวาการรียนรูຌ
จะกิดขึๅนกใตอมืไอประสบการณ์การรียนรูຌผานระยะเตรตรอง (reflection) พืไอรียนรูຌจากประสบการณ์นัๅน 
รวมทัๅงพืไอวางผนละรับประสบการณ์ครัๅง฿หม อยางเรกใตาม ฿นทางปฏิบัติ การ฿ชຌงานมดลตาง โ ชน 
มดลสาหลักจใดประการ มิเดຌพิจารณาระยะการรียนรูຌทัๅงหมดของคอล์บ ตมักจะนຌนการสืบคຌนสารสนทศ 
การปลีไยนผานจาก ทัศนะของผูຌบริภค” (consumer view) ซึไงมองหຌองสมุดป็นชองทางขຌาถึงทรัพยากร
การรียนรูຌ สูการทีไหຌองสมุดสดงบทบาทชิงรุก฿นกระบวนการรียนรูຌ  ป็นหนึไง฿นอุปสรรคทຌาทายตอมดล
การรูຌสารสนทศละการมีสวนรวมอยางทຌจริงของหຌองสมุด฿นกระบวนการรียนรูຌ  สิไงส าคัญมากทีไสุดอันดับ
สอง คือการปลีไยนมุมมอง กลาวคือ ผูຌบริภค฿นหຌองสมุดสมัย฿หม (modern library) กลายป็นผูຌสรຌาง ดัง
ทีไลอร์คน ดใมพ์ซีย์ ิ Lorcan Dempseyี (2010) กลาวเวຌวาหຌองสมุดหงอดีตซึไงผูຌ฿ชຌภายนอกขຌามารับ
บริการจากทรัพยากรภาย฿นสถานทีไ (outside-in library) เดຌกลายสภาพป็นหຌองสมุดซึไงชวย฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถ
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กลายป็นผูຌสรຌางทรัพยากร รวมทัๅงน าสนอผลิตภัณฑ์฿หຌพรຌอม฿ชຌเดຌทุกหงเมจ ากัดพียงภาย฿นก าพงอาคาร 
(inside-out library)   

 ฿นศตวรรษทีไ 21 ทคนลยีเดຌกลายป็นองค์ประกอบส าคัญของทักษะทีไจ าป็นตอการขຌาถึงละการ
บริหารสารสนทศ รวมทัๅงการพัฒนาองค์ความรูຌ฿หม การขาดสมรรถนะดຌานการ฿ชຌทคนลยีเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพป็นอุปสรรคอยาง฿หญหลวงตอการขຌาถึงละ฿ชຌสารสนทศ ชวงวลากอน 30 ปทีไลຌว หຌองสมุด
หลายหงซึไงคยป็นผูຌน าการฝຄกอบรมทคนลยีสารสนทศ (information technology หรือ IT) เดຌมุงความ
พยายาม฿นดຌาน฿หม นัไนคือการพัฒนาการรูຌทคนลยีสารสนทศ ซึไงป็นปัจจัยตัๅงตຌน (precursor) ส าหรับ
ทักษะดຌานสารสนทศ ตนาสียดายทีไความพยายามสวน฿หญประสบกับทางตัน ิดังทีไกิดขึๅน฿นระบบ
รงรียนี นืไองจากมักนຌนเปทีไการสอนวิธีการ฿ชຌซอฟต์วร์ชิงพาณิชย์ ทนทีไจะนຌนการสริมสรຌางความ
ขຌา฿จพืๅนฐานกีไยวกับทคนลยีสารสนทศซึไงจะปรป็นครืไองมือส าหรับสรຌางสรรค์ละการสรຌางงานสวน
บุคคลเดຌ ชคดีทีไนวัตกรรมดຌานทคนลยี฿หมชวย฿หຌสามารถกຌาวพຌนภาพจ าดิมนีๅดຌวยปรกรมตอประสาน
ละปรกรมประยุกต์ (interfaces and applications) ทีไผูຌ฿ชຌตຌองควบคุมดຌวยสัญชาตญาณ ฿นขณะทีไรา
ก าลังกຌาวสูระยะถัดเป฿นการรูຌดิจิทัล สืไอละวัฒนธรรมบบมีสวนรวม (participatory culture) (Jenkins, 

2013) ราตຌองคิดทบทวนกีไยวกับการ฿หຌบริการหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ ซึไงป็นคุณูปการทีไหຌองสมุด
จะสรຌางตอการรียนรูຌของชุมชนละบุคคลเดຌ นอกจากนีๅ ราตຌองปรับทัศนะของราตอผูຌรียนรูຌจากผูຌบริภค
สารสนทศป็นผูຌสรຌางละผูຌผลิตองค์ความรูຌ 
 

รามีชีวิตอยู฿นยุคมนทัศน์ 
 คน รบินสัน ิKen Robinson (2013) กลาววา:  

ระบบการศึกษาปัจจุบันเมเดຌถูกออกบบมาพืไอตอบสนองอุปสรรคทຌาทายทีไราผชิญอยู฿นตอนนีๅ 
ระบบการศึกษาหลานัๅนถูกพัฒนาขึๅนพืไอตอบสนองความตຌองการ฿นยุคกอน การปฏิรูปนัๅนเมพียงพอ 
ระบบการศึกษาหลานัๅนจะตຌองถูกปฏิวัติ” 

 การบริหารการศึกษาดຌวยนวทาง อุตสาหกรรม” ป็นทีไคลางคลงอยางยิไง฿นระยะปัจจุบันของ
พัฒนาการทางสังคมทีไบรรยายดยดนียล พิงค์ ิDaniel Pinkี (2005) ฿นหนังสือของขาชืไอ ชุดความคิด
฿หม” (A Whole New Mind) ซึไง Pink ระบุการปลีไยนผานทางสังคม (societal transition) ทีไกิดขึๅน฿น
ชวงวลากวา 200 ป จากยุคกสิกรรม (agricultural age) สูยุคอุตสาหกรรม (industrial age) สิๅนสุดทีไยุค
สารสนทศ/ความรูຌ (age of information/knowledge) สิไงทีไราอานจ านวนมาก สิไงทีไก าหนดวิธีการออกบบ
หຌองสมุดของรา ละสิไงทีไรา สอน” ฿นหຌองสมุดของราลຌวนชืไอมยงกับสังคมสารสนทศ (information 

society) นีๅ นอกจากนีๅ ระบียบวิธี (methodologies) ทีไรา฿ชຌสอนเดຌรับขຌอมูลจากนวทางการสอน฿นยุค
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อุตสาหกรรม พิงคต์ระหนักถึงการปลีไยนปลงทางสังคมขนาน฿หญครัๅง฿หม฿นชวงปรก โ ของศตวรรษทีไ 21 

ทีไกิดขึๅนพรຌอมกับการก านิดของสังคมมนทัศน์ (conceptual society) ซึไงหมายถึงสังคมทีไ฿หຌคุณคากับ
ลักษณะบุคคล ชน ความคิดสรຌางสรรค์ละความหในอกหใน฿จ วาป็นทรัพย์สวนบุคคลละทรัพย์สวนรวม
ของสังคม สังคมมนทัศน์ดังกลาวป็นการสอดประสานระหวางศักยภาพดຌานการสรຌางสรรค์ละสมรรถนะ฿น
การสรຌางวิถีคิดละนวคิด฿หม โ (new thinking and ideas) ซึไงกอปรกันป็นพืๅนฐาน฿หมส าหรับการมีสวน
รวมของบุคคล฿นสังคมลกละส าหรับศักยภาพ฿นการขงขันของชาติ (global individual participation 

and national competitiveness) หรือศรษฐกิจระบบคิด (idea economy) การศึกษาป็นทรัพยากรพียง
หนึไงดียวซึไงรามีพืไอทีไจะขงขัน฿นศรษฐกิจ฿ด โ เดຌเมพียงต฿นศรษฐกิจระบบคิด นอกจากนีๅ การทบทวน
วิธีการทีไราจะปฏิวัติระบบการศึกษาของราจากการนຌนการรียนการสอนเปสูการชวย฿หຌผูຌรียนสามารถ
พัฒนาทักษะพืๅนฐาน (broader skills) กใป็นสิไงทຌาทาย การคิด฿ครครวญกีไยวกับหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการ
รียนรูຌรูปบบ฿หมอาศัยการตระหนักถึงธรรมชาติทีไปลีไยนปลง฿นกิจกรรมตาง โ ของทัๅงครูผูຌสอนละผูຌรียน 
พืไอทีไจะมัไน฿จเดຌวาบริการละทรัพยากรถูก฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ฟรีมน ิFreemanี (2005) มองวา
หຌองสมุดป็น สวนตอขยายของหຌองรียน” (extension of the classroom) ละสรุปวา พืๅนทีไหຌองสมุด
จะตຌองกอปรดຌวยศิลปะวิทยาการสอนนว฿หม รวมถึงวิธีการบบพึไงพาละบบมีปฏิสัมพันธ์ (collaborative 

and interactive modalities)”  
 ฿นชวงเมกีไปมานีๅ มีการนຌนกระบวนการพัฒนาผูຌรียนดຌวยการรียนรูຌตามอัธยาศัยซึไงกิดขึๅนนอก
หຌองรียน ชน ผลกระทบของหลักสูตรออนเลน์ระบบปຂดทีไรองรับผูຌรียนจ านวนมาก (Massively Open 

Online Courses หรือ MOOCs) ซึไงก าลังติบตอยางรวดรใว฿นการอุดมศึกษาทัไวลก มืไอการบรรยายถูก 
น าสนอ” (delivered) ฿นวงกวຌางผานชองทางออนเลน์ สิไงทีไกิดขึๅนภายนอกปริบทนีๅจึงถือป็นการรียนรูຌ 
อยางทຌจริง” ผลทีไตามมากใคือหຌองสมุดละพืๅนทีไ฿นหຌองสมุดทุกประภทมีบทบาทส าคัญกวาทีไคยมีมา฿น
ฐานะพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌภาย฿ตຌระบบการศึกษาทีไป็นเปพืไอสาธารณชนอยางทຌจริง ฿นหຌองรียน กลับ
ดຌาน” (flipped classroom) ดังกลาว หຌองสมุดทัๅง฿นระบบการศึกษาละภาครัฐตຌองการวิสัยทัศน์ละ
ปງาหมายกีไยวกับประชาชนละวิธีการรียนรูຌของพวกขาพืไอจะสามารถสรຌางคุณูปการอยางทຌจริงตอการ
รียนรูຌทีไหมาะกับสังคมมนทัศน์ หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ด านินงานทามกลางกระสของสารสนทศละ
ศรษฐกิจระบบคิดซึไง฿หຌคุณคาละสนับสนุนผูຌรียน฿นฐานะผูຌสรຌาง รวมทัๅงตระหนักถึงความจริงทຌ (reality) 

ของวัฒนธรรมบบมีสวนรวมของจนคินส์ ิJenkinsี (2013) 
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กิดอะเรขึๅนกับการรียนรูຌ 
 จอห์น ซีลีย์ บราวน์ ิJohn Seely Brownี (Brown and Duguid, 2000) ชืไอวา การรียนรูຌป็น
กระบวนการทางสังคมอยางหในเดຌชัด ฿นความป็นจริง การรียนรูຌมิเดຌกิดขึๅนตอบสนองการสอน ตป็นผล
จากกรอบทางสังคม (social framework) ทีไสงสริมการรียนรูຌ” กนของถຌอยค าบอกลาละมิติสังคมของ
การรียนรูຌ (orality and sociality of learning) ซึไงมองความรูຌป็นทัๅงวัตถุทางสังคม (social construct) 

ละผลของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หยัไงราก฿นมุมมองคอนสตรัคติวิสต์ทางสังคมของวีกใอทสกีๅ ิVygotskyี ทีไมี
ตอลก (Vygotskian social constructivist view) (Pass, 2004) ความขຌา฿จรวมกันของราตอสังคมนัๅน
ปราศจากทัศนะชิงการรียนรูຌละนຌนความส าคัญของปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืไน฿นการสังสรรค์กันอยางเมป็น
ทางการ (informal get-togethers) อยางเรกใตาม กิจกรรมหลัก฿นการสังสรรค์กันดังกลาวคือการสนทนา 
ละดังทีไซีลีย์ บราวน์ (2000) กลาวเวຌ: 
 การรียนรูຌทุกประการริไมตຌนทีไการสนทนา”  
 จริง โ ลຌว ขຌอความสามัญทีไถูกละลยเดຌงายนีๅบรรยายนวคิดซึไงทรงอิทธิพลละส าคัญอยางยิไงยวดทีไ
ปຂดลกทัศน์ของราวา สังคม” คืออะเรจากมิติทางสังคมของกระบวนการปฏิสัมพันธ์เปสูมิติทางสังคมของ
การรียนรูຌ การสนทนา ซึไงป็นองค์ประกอบส าคัญ฿นปฏิสัมพันธ์สวน฿หญของมนุษย์ มีบทบาทหลัก฿นกิจกรรม
การรียนรูຌ ิละการสอนี ทัๅงหมด การสนทนามิเดຌกิดพียงกับพืไอนละครูผูຌสอนทานัๅน ตยังกินความถึง
การสนทนากับวัสดุการรียนรูຌ (materials) ทรัพยากรละทคนลยีตาง โ ดຌวย ิปรดดู Laurillard (2002) 

ส าหรับกรอบนวคิดละการอภิปรายกีไยวกับการสนทนาอยางละอียดี การสนทนายังประยชน์ตอกิจกรรม
การรียนรูຌหลายรูปบบ เดຌก การสวงหาละการตัๅงค าถามกีไยวกับความรูຌละสารสนทศ การอภิปราย 
การฝຄกฝน ละการพึไงพาอาศัยกันละการสรຌางความรูຌ นอกจากนีๅ การสนทนายังป็นองค์ประกอบส าคัญ฿น
ทฤษฎีการรียนรูຌปัจจุบันจ านวนมาก รวมถึง นวคิดคอนสตรัคติวิสต์ชิงสังคม (social constructivism) ิการ
น าสนอละอธิบายของครูผูຌสอนี นวคิดการสรຌางองค์ความรูຌดຌวยตนอง (constructionism) ิการสนทนา
กับตนองซึไงปรับปลีไยนกรอบนวคิดของตัวราี ละการรียนรูຌ฿นปริบทจริง (situated learning) ิการรวม
สรຌางความรูຌ฿นสถานการณ์ทีไราประสงค์฿ชຌความรูຌนัๅนี 
 มดลของลอริลลาร์ด ิ Laurillardี น าสนอมุมมองอยางกวຌางทีไเมปຂดกัๅนกีไยวกับการสนทนา 
(broad unrestricted view of conversations) ครอบคลุมถึงการสนทนาบบทางดียว฿นการบรรยายหรือ
การน าสนอ การสนทนาบบหลายทาง฿นงานกลุมหรืองานทีไท า฿นกลุมพืไอน ละประการส าคัญคือ การ
สนทนาสวนตัวกับตนองทีไกิดขึๅน฿นหຌวงความคิดของรา ซึไงมีสวนสรຌางละชืไอมยงประสบการณ์การรียนรูຌ  
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 ฿นขณะทีไผมยังดใก ติบต฿นชุมชนฟาร์ รใอคอะวย์ ิFar Rockaway2ี ผมมีพืไอนคนหนึไงชืไอ บอร์นีไ 
วอล์กกอร์ ิBernie Walkerี ราทัๅงคูตางมี หຌองทดลอง” ฿นบຌาน ละราจะท า การทดลอง” หลาย โ 
บบ ครัๅงหนึไง ราก าลังคุยกัน ตอนนัๅนนาจะอายุราว 11 หรือ 12 ป ละผมกใพูดขึๅนวา ตการคิด฿ครครวญ
เม฿ชสิไงอืไนนอกจากการพูดคุยกับภาย฿นตัวคุณอง” (Feynman, 2000)  

 ความส าคัญของการสนทนาตอการรียนรูຌทีไมีประสิทธิภาพนัๅนชัดจนทัๅง฿นปริบททางสังคมละบุคคล 
ฉกชนดียวกับทีไการมุงนຌนการรียนรูຌทางสังคมมิ฿ชการทนทีไทุกสิไงซึไงกิดกอนหนຌา ตป็นความพยายาม฿น
การจัดการกับความป็นสากลของการสนทนาบบทางดียวซึไงป็นลักษณะของการสอน อกาสส าหรับ
หຌองสมุด฿นฐานะพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ คือการมีสวนรวม฿นการปรับสมดุล฿หมนีๅ อุปสรรคทຌาทายคือการ฿ชຌสิไง
อ านวยความสะดวกทีไราสรຌางขึๅนละบริการทีไราน าสนอ฿นหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌของรา฿นการ
สรຌางสมดุล฿หม฿หຌระบบการศึกษาซึไงนຌนการสอนมากกินเปละป็นชนนีๅมานิไนนานกินเป ฿นการพิจารณา
ธรรมชาติของการรียนรูຌพืไอ฿หຌขຌอมูลกับหຌองสมุดหงอนาคตของรา ราควรหลีกลีไยงความกระตือรือรຌนอยาง
จงจຌง (overt enthusiasm) ทีไมีตอการรียนรูຌทางสังคม นืไองดຌวยราตระหนักวาการรียนรูຌนัๅนป็น
ปรากฏการณ์ชิงบุคคลละสังคมละกิดเดຌหลากหลายรูปบบ (socio-personal and diverse) หຌองสมุด
ละพืๅนทีไการรียนรูຌฉม฿หมควรจะสะทຌอนความหลากหลายของรูปบบการสนทนาพืไอสรຌางสมดุลระหวาง
การสรຌางความขຌา฿จผานกระบวนการทางสังคม (social construction of understanding) ละการสืบคຌน
สารสนทศผานกระบวนการการรียนการสอน (instructional acquisition of information) หຌองสมุดควร
สรຌางบรรยากาศละประสบการณ์ซึไงปຂดอกาส฿หຌผูຌรียนทຌาทายละพัฒนากรอบความขຌา฿จของพวกขาผาน
การสนทนา฿นหลายรูปบบทาทีไจะป็นเปเดຌ พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทางสังคมทีไสรຌางขึๅนอยางรอบคอบซึไง
สนับสนุนการสนทนาทุกรูปบบทัๅงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผูຌอืไน (active engagement with others) จนถึง
การเตรตรองตามล าพัง (solitary reflection) จะสงสริมการรียนรูຌ ซึไงจะเมกิดขึๅนจากการสรຌางพืๅนทีไพืไอการ
รียนรูຌทางสังคมพียงอยางดียว นอกจากพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทีไหมาะสม กระบวนการทีไบุคลากรผูຌสนับสนุน
การรียนรูຌ฿นหຌองสมุดมีสวนรวม฿นการสนทนาละสรຌางประสบการณ์กใป็นปัจจัยทีไส าคัญยิไงตอประสิทธิภาพ
ของพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ บรรณารักษ์สดงบทบาทส าคัญ฿นการรียนรูຌ เดຌ นืไองดຌวยพวกขามีความขຌา฿จ฿น
ทรัพยากรหຌองสมุด ซึไงป็นวัสดุพืๅนฐาน฿นกระบวนการรียนรูຌ ฿นขณะนีๅ ความหลากหลายของประภท
ทรัพยากรการศึกษาบบปຂด (open education resources) ก าลังขยายตัวขึๅนอยางรวดรใว (Bonk, 2009) 

                                                           

2
 Far Rockaway เป็นชมุชนหนึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีทางตะวนัออกของเมืองควีนส์ มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา – ผู้

แปล 
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จึงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌบรรณารักษ์฿ชຌประยชน์จากทักษะหลักของพวกขา฿นการสวงหาจุดยืน฿นฐานะ
ผูຌอ านวยการการรียนรูຌ (learning facilitators) ฿นหຌองสมุดพืไอการรียนรูຌ  
 

เม฿ชพียงความหลากหลายของการสนทนา ตยังรวมถึงปัญญาทีไกิดขึๅนจากการสนทนา 

 งานวิจัยดຌานจิตวิทยาการศึกษาของฮวาร์ด การ์ดนอร์ ิHoward Gardnerี (2006, 1999, 1993) 

ชีๅ฿หຌหในประจักษ์วาปัญญามิเดຌป็นอกทัศน์ (singular concept) ละผูຌรียนทุกคนมีมิติหงปัญญาของตนทีไ
หลากหลาย ดังนัๅน ผูຌรียนทุกคนจึงมีปัญญา฿นดຌานทีไตางกัน ประดในทีไชัดจนจากงานวิจัยของขาคือการมีอยู
ของความตกตางระหวางบุคคล (individual difference) ละความตຌองการของผูຌรียนทีไมีความหลากหลาย
ป็นปกติวิสัย (inherent variety of need) นอกจากนีๅ ยังมีการยอมรับวาการรียนรูຌมีองค์ประกอบดຌาน
อารมณ์ (emotional component) ดຌวย อารมณ์ทางบวกละทางลบ (positive and negative emotions) 

สริมหรือขัดขวางการรียนรูຌเดຌ จนซน ิJensenี (2005) ตือนพวกราวาอารมณ์เมพียงตจะป็น
รงผลักดัน (drives) ละอุปสรรค (barriers) ส าคัญ฿นการรียนรูຌ ตยังกิดขึๅนตลอดวลา ชืไอมยงกับ
พฤติกรรมของราละเมทีไยง (transient) กลาวคือปรปลีไยนละสงผลอยางตอนืไอง (continuously 

dynamically changing) สิไงทีไประจักษ์ชัดอีกประการหนึไง คือธรรมชาติหงพลวัตของความตຌองการนัๅน
ซับซຌอนชนดียวกับอารมณ์ มืไอกอปรกับปัจจัยดຌานบุคลิกภาพละปัญญา จะกิดความซับซຌอนดຌานปริบท
สวนบุคคล฿นกระบวนการรียนรูຌ ทีไท า฿หຌราตຌองมุงมัไนอยางเมหยุดยัๅง฿นการท าความขຌา฿จชิงประสบการณ์ 
(experiential terms) วาสิไงวดลຌอมบบเหนอาจสริมการรียนรูຌ ละสิไงวดลຌอมบบเหนจะเมสริมการ
รียนรูຌ พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงราสรຌางขึๅนสามารถสริมหรือขัดขวางการรียนรูຌเดຌดຌวยผลอันซับซຌอนซึไงกิดกับผูຌ
อยู฿นพืๅนทีไการรียนรูຌนัๅน ครูละนักจิตวิทยาชาวอิตาลียนนามวา ลริส มาลากุซซีไิLoris Malaguzziี ชืไอวา
ดใก โ มีพัฒนาการผานปฏิสัมพันธ์ ริไมจากผูຌ฿หญ฿นชีวิตของพวกขา เดຌก ผูຌปกครองละครู ตามดຌวยพืไอน
ของพวกขา ละสุดทຌายคือสิไงวดลຌอมทีไอยูรอบตัวพวกขา มาลากุซซีไ ชืไอวาสิไงวดลຌอมป็นสมือนครูคนทีไ
สาม 

 

นัยบางประการตอพืๅนทีไหຌองสมุด 

 สิไงวดลຌอมทีไราปฏิบัติงานละรียนรูຌสงผลอยางยิไงยวดตอความรูຌสึกละการรียนรูຌของรา ริริซซ 
ิRizzoี (2002) ชีๅนะนวทางซึไงป็นประยชน์ทีไพัฒนาจากการศึกษาความคาดหวังของผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุด
วิชาการ (academic library users) กีไยวกับประภทของสิไงวดลຌอมทีไพวกขาสวงหา  ดยริซซเดຌจ านก
พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌป็นสีไประภท เดຌก: 
 (1) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ฿นชุมชนซึไงมีชีวิตชีวาละสรຌางการมีสวนรวมอยางมาก 
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 (2) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงสรຌางการพึไงพาละปฏิสัมพันธ์ส าหรับการสืบคຌนสวนบุคคลละการท างาน
กลุม 

 (3) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงเม฿ครจะมีชีวิตชีวาละคอนขຌางงียบชียบ ชน หຌองละซุຌมหรือมุมส าหรับ
อานหนังสือ  
 (4) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌส าหรับการ฿ครครวญละด าดิไง฿นหຌวงความคิดอยางงียบชียบ  
 ประภทพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌบบคราว โ นีๅป็นกรอบนวคิดซึไงมีประยชน์฿นการคิด฿ครครวญถึงสิไงทีไ
หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 จะสรຌางขึๅนเดຌ ประภทหลานีๅมิเดຌบใดสรใจหรือผูกขาด (neither definitive nor 

exclusive) หากตป็นจุดริไมตຌนสูการคาดการณ์ การตอยอดละการผสมผสาน (extrapolation, 

extension and fusion) ขอบขตของพืๅนทีไประภทสถานพบปะชุมนุม (marketplace type space) 

(ประภททีไหนึไงตามการจ านกของริซซ) ละพืๅนทีไ฿นศาสนสถาน (ประภททีไสีไตามการจ านกของริซซ) 
รวมทัๅงความสมดุลระหวางพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทัๅงสองประภทจะผันปรตามหຌองสมุดตละหง การ฿ครครวญ
ถึงความสมดุลระหวางพืๅนทีไประภทตาง โ หมายถึงการพิจารณาขอบขตพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทางสังคม
ประภททีไหนึไงละประภททีไสองซึไงจอจละก าลังป็นทีไนิยมตามหຌองสมุดหลายหง฿นสหราชอาณาจักร มืไอ
ปรียบกับพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌประภททีไสามละประภททีไสีไ฿นหຌองสมุดบบดัๅงดิม (traditional library) 

ความป็นจริงดຌานความคาดหวังของผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดทีไปรปลีไยนเปละนวคิดดຌานการรียนรูຌ฿นศตวรรษ
ทีไ 21 สนับสนุนการปลีไยนปลงจากพืๅนทีไประภททีไสามละประภททีไสีไ ฿หຌกลายป็นพืๅนทีไประภททีไหนึไงละ
ประภททีไสอง  ลงคส ิLankesี (2013) สดงออกซึไงนวคิดนีๅอยางชัดจนวา หຌองสมุดทีไดีลิศ฿นปัจจุบัน
ลຌวนตก าลังปลงฉมจากอาคารงียบงันซึไงมีหຌอง฿หຌ฿ชຌสียงดังเดຌหนึไงหรือสองหຌอง ป็นอาคารทีไจอจซึไงมีหຌอง
หຌาม฿ชຌสียงหนึไงหຌอง หຌองสมุดหลานัๅนก าลังปลีไยนปลงจากอาณาจักรของบรรณารักษ์ (domain of the 

librarians) ป็นอาณาจักรของชุมชน (domain of the communities)” หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ซึไง
ประสบความส ารใจจะตຌองมีความสมดุลระหวางพืๅนทีไประภทตาง โ ซึไงตอบสนองความตຌองการของชุมชนทีไ
฿ชຌบริการ อยางเรกใตาม หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ซึไงประสบความส ารใจอยางทຌจริงจะมีพลวัตทีไสมดุลซึไง
ท าเดຌกินกวาความคาดหวังละปรับตัวตามวัฏจักรการ฿ชຌงานตลอดทัๅงปพืไอตอบสนองความตຌองการทีไกิดขึๅน
฿นตละชวงวลาเดຌ ตัวอยางทีไหในเดຌชัด คือความตຌองการพืๅนทีไอานหนังสือทีไงียบชียบซึไงพิไมขึๅน฿นหมูองค์กร
การศึกษาระหวางการสอบมืไอทียบกับความตຌองการพืๅนทีไส าหรับการอานหนังสือรวมกันระหวางการท า
ครงการ การสรຌางการปลีไยนปลงดังกลาวอาจท าเดຌงายดยพียงกดสวิตช์ปลีไยนสีของพืๅนทีไ การปลีไย น
หลอดเฟหรือการติดตัๅงครงสรຌางหรือฉากกัๅนบบกึไงสวนตัว (semi-private structures or partitions) พืไอ
สรຌางความป็นสวนตัว หรือพืๅนทีไส าหรับกิจกรรมกลุมซึไงปງองกันการรบกวนกิจกรรมของผูຌอืไนทีไอยู฿กลຌคียง 
พืๅนทีไซึไงประสบความส ารใจนຌอยทีไสุดคือพืๅนทีไซึไงเมตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการละเมสามารถ
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ปรับตัวขຌากับความตຌองการระยะสัๅนทีไปรปลีไยน (changing short-term demands) เดຌ พืๅนทีไทีไหลากหลาย 
สมดุลละมีพลวัตจะท า฿หຌมัไน฿จเดຌวาการ฿หຌบริการจะตอบสนองความตຌองการ฿ชຌบริการ฿นตละชวงวลา 

 

ความหลากหลายละความยืดหยุน  
   ดังนัๅน จากมุมมองการรียนรูຌ พืๅนทีไประภทตาง โ ซึไงค านึงถึงความตกตางระหวางบุคคล การ
รียนรูຌผานการสนทนาละปัจจัยดຌานอารมณ์ ทนทีไราจะละลยมิติหลานัๅน รากลับจะตຌอง฿ชຌนวทาง฿หมสู
สิไงทีไรา฿หຌบริการ฿นหຌองสมุดของราละวิธีการทีไราน าสนอบริการนัๅน ขຌอความทีไชัดจนประการหนึไง คือ
ความหลากหลายของความตกตางระหวางบุคคล฿นกลุมผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดของรากิดจากความตຌองการของ
ผูຌรียนทีไมีความหลากหลายป็นปกติวิสัย ละความตຌองการหลานีๅปรผันตามกาลวลา ประดในนีๅชีๅถึงความ
จ าป็นทีไกิดขึๅนดຌานความหลากหลาย฿นการ฿หຌบริการพืๅนทีไของหຌองสมุดของราพืไอ฿หຌผูຌรียนมีทางลือกอยาง
ทຌจริง อยางเรกใตาม ความหลากหลายนีๅมิเดຌหมายถึงพืๅนทีไยกป็นสัดสวนตามประภท (separate space 

silos) ตหมายถึงการตระหนักวาราป็นสัตว์สังคม (social animals) ทีไยังประยชน์฿นบบของรา 
นอกจากนีๅยังหมายถึงการทีไราสรຌางกรอบความขຌา฿จภาย฿ตຌอิทธิพลของกรอบการสนทนา ซึไงครอบคลุม
อนุกรมปฏิสัมพันธ์ (continuum of interactions) ทีไกิดกับทรัพยากรละทคนลยี การฟัง การมีสวนรวม 
การสรຌางประยชน์ การเตรตรองละการสรຌาง การรียนรูຌจะป็นความรับผิดชอบของบุคคลสมอ ส าหรับ
ตอนนีๅ หຌองสมุดน าสนอทรัพยากรปງอนขຌา (resource inputs) ฿นรูปทรัพยากรหຌองสมุด (resource 

collections) ดังนัๅนสิไงทีไหຌองสมุดจะตຌองท าพิไมขึๅนคือการอบอุຌม สงสริม กระตุຌนละสนับสนุนผูຌสรຌางองค์
ความรูຌหงอนาคต การผันตัวจากการนຌนพืๅนทีไหຌองสมุดเปสูกิจกรรมของประชาชน฿นฐานะผูຌรียนละผูຌสรຌาง
ภาย฿ตຌปริบทหงยุคมนทัศน์ทีไก าลังติบตอยางรวดรใวท า฿หຌราเมพียงจะตຌองขຌา฿จวาผูຌคนรียนรูຌอยางเร ต
จะตຌองขຌา฿จดຌวยวาพืๅนทีไทีไราสรຌางขึๅนจะรองรับการรียนรูຌของพวกขาเดຌอยางเร 
 

ทคนลยีละหຌองสมุด 

 ตลอดหลายปทีไผานมา หຌองสมุดเดຌ฿ชຌทคนลยีพืไอสริมประสิทธิผลชิงปฏิบัติการ  (operational 

efficiency) ดຌวยการรับอาระบบสารสนทศซึไงท า฿หຌการปฏิบัติงานละบริการของหຌองสมุดด านินเปอยาง
อัตนมัติ ดยนຌนการจัดหา การบริหารจัดการละการผยพรทรัพยากร จนถึงการขยายขอบขต ิทีไเม฿คร
สมบูรณ์บบนักี เปสูการบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัล ฿นทางกลับกัน การ฿ชຌทคนลยีกับพืๅนทีไหຌองสมุด
คอนขຌางถูกละลย การสรຌางระบบฮาร์ดวร์ การสรຌางระบบครือขายละอุปกรณ์บริการตนองอยาง
กวຌางขวาง กอปรกับการลงทุน฿นปງายอิลใกทรอนิกส์ (electronic signage) ละจอสดงผล (display 

screen) ป็นมิติทีไดนชัดทีไสุดของพืๅนทีไทีไมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง นวคิดกีไยวกับศูนย์ประภทตาง 
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โ ชน ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ (IT commons) ละศูนย์สารสนทศ (Information Commons) 

(Watson and Anderson, 2008) เดຌวิวัฒน์เปสูการติดตัๅงคอมพิวตอร์ตัๅงตຍะชืไอมยงผานครือขายทีไรียง
ซຌอนกันดังทีไพบ฿นมหาวิทยาลัยสวน฿หญละหຌองสมุดประชาชนหลายหง ซึไงท า฿หຌนึกถึงฟาร์มลีๅยงเกบบ
กรงตับ (battery chicken style farms) สิไงวดลຌอมทีไเมนาอภิรมย์ชนนีๅ นับวายังเกลจากบรรยากาศทีไ
สงสริมการรียนรูຌซึไงบรรยายเวຌ฿นสวนทีไลຌวของบทความฉบับนีๅ การสริมทคนลยี฿นพืๅนทีไหຌองสมุดดิมหรือ
มຌกระทัไงทีไสรຌางขึๅน฿หมดยมากลຌวหในเดຌชัดวาป็นอุปสรรคตอวิธีกຌปัญหาละเมเดຌชวยสริมพืๅนทีไตอยาง
฿ด 

 ทคนลยีก าลังปลีไยนปลงอยางรวดรใว การจินตนาการสิไงทีไทคนลยีจะท า฿หຌกิดขึๅนตอเป฿น
อนาคตจึงเมมิ฿ชรืไองงาย อุปสรรคทຌาทายยิไงกวาทีไคยมีมา คือการคาดการณ์เดຌวานวัตกรรมทคนลยี฿ดจะมี
นวนຌมพรหลายละมีความส าคัญอยางทຌจริงกับการพัฒนาพืๅนทีไหຌองสมุด ค าถามทีไกิดขึๅน คือพัฒนาการ
ดຌานทคนลยีสารสนทศซึไงตอนนีๅดูจะเมชืไอมยงกับหຌองสมุด ชน ยานยนต์เรຌคนขับ (driverless cars) 

วนตากูกิๅล (google glass) ครืไองพิมพ์สามมิติ (3D printers) การประมวลผลบบกลุมมฆ (cloud 

computing) ครือขายทางสังคม (social web) อุปกรณ์สวม฿ส (wearable devices) หุนยนต์ (robots) 

ปัญญาจักรกล (machine intelligence) หรือผลิตภัณฑ์นานทคนลยี (products of nanotechnology) 

จะสงผลอยางเรตอหຌองสมุด ละปัจจัย฿ด ิถຌามีี อาจสรຌางอนาคตทีไสด฿สกวาส าหรับหຌองสมุดหงอนาคต? 

รายการสัๅน โ ทีไเมครบถຌวนนีๅป็นพียงทคนลยีทีไรามีอยู ณ ปัจจุบัน ความป็นจริงคือการพัฒนาทคนลยี
อยางตอนืไองทีไอัตราการปลีไยนปลง2 ิยกก าลังสองี จะสงผลอยาง฿หญหลวงกินกวาทีไราจะจินตนาการเดຌ 
รย์ คิร์ซวลล์ิRay Kurzweilี (2006) คาดการณ์กวาภาย฿นปลายทศวรรษทีไ 2020 คอมพิวตอร์จะผานการ
ทดสอบทัวริง ิTuring Test) กลาวคือ จักรกลจะสามารถรวมการสนทนาเดຌอยางกงกาจจนทบคลຌายคลึงกับ
มนุษย์ มืไอป็นชนนัๅน ราจะยังตຌองการบุคลากรส าหรับการ฿หຌค าปรึกษาละการตอบค าถาม฿นหຌองสมุดอยู
หรือเม พัฒนาการนีๅละอืไน โ ทีไกิดขึๅนจะผลักดัน฿หຌราตຌองกຌาวจากพียงการรับอามา฿ชຌ (adoption) หรือ
การปรับตัว (adaptation) เปสูการยอมรับ (embrace) ละการสรຌางความกลมกลืน (assimilate) กับ
ทคนลยี สิไงทีไจะกิดขึๅนนนอนคือคอมพิวตอร์จะสามารถซอมซมตัวอง (self-repairing) ท าส านาตัวอง 
(self-replicating) ละพัฒนาตัวองเดຌ฿นอนาคตอัน฿กลຌ ท า฿หຌการปลีไยนปลงโ ยิไงทຌาทาย ผลสืบนืไองของ
อัตราการปลีไยนปลงทีไรวดรใวนีๅละความลຌมหลวของรา฿นการหในภาพการปลีไยนปลงโ คือการทีไ
ทคนลยีมีผลกระทบส าคัญตอทุกมิติชีวิตอยางมหาศาลละเมคาดฝัน รวมทัๅงหຌองสมุดละการปฏิบัติงาน
ของบรรณารักษ์ การปลีไยนปลงน ามาซึไงความเมนนอนละชีๅ฿หຌหในวาราจะตຌองทบทวนขัๅนฐานราก
กีไยวกับรูปบบละหนຌาทีไของหຌองสมุด฿นฐานะพืๅนทีไ ท าเมผูຌคนจึงลือกเปหຌองสมุด ฿นการตอบค าถามนีๅ
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ภาย฿ตຌปริบทของทคนลยี หຌองสมุดจะตຌองประมินความสัมพันธ์ระหวางหຌองสมุดละทคนลยีอยาง
฿กลຌชิด  
 

หຌองสมุดคือทคนลยี 

 ทคนลยีคือสิไง฿ดกใตามทีไประดิษฐ์ขึๅนหลังจากคุณกิด” – อลัน คย์ ิAlan Kayี 
 หຌองสมุดมักตอบสนองตอทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารดຌวยการชืไอมยงกับสิไงอ านวยความ
สะดวกละบริการทีไมีอยูดิมอยางตืๅนขินกินเป สวน฿หญจะป็นการรับอาทคนลยีมา฿ชຌดยมีการปรับตัว
พียงลใกนຌอย วิธีการนีๅจะเดຌผลดีกับทคนลยีทีไมีบทบาทฉพาะดຌาน ชน ผนฟຂล์มขนาดลใกหรือเมครฟຂช 
(microfiche) หรือทคนลยีการพิมพ์ ตการด านินงานจะนาผิดหวังมืไอมีการรับอาทคนลยีสามัญ
อนกประสงค์ (generic all-purpose technology) มา฿ชຌ ชน ครืไองคอมพิวตอร์สวนบุคคล  ควิน คลลีย์ 
ิKevin Kellyี (2010) ผูຌรวมกอตัๅงวใบเซต์ Wired3 จ านกทคนลยีป็นประภท  ตาง โ ภาย฿ตຌระบบนิวศ
ทคนลยีทีไวิวัฒน์อยางรวดรใว (rapidly evolving technological ecosystem) ทีไขารียกวา อนุกรม
ทคนลยี” (technium) ส าหรับคลลีย์ อนุกรมทคนลยีคือระบบทคนลยีซึไง กินขอบขตมากกวา
ฮาร์ดวร์มันปลาบ ครอบคลุมถึงวัฒนธรรม ศิลปะ สถาบันทางสังคมละการสรຌางสรรค์ทางปัญญาทุก
ประภท” เมพียงกอปรดຌวยครืไองมือทัๅงหมดทีไถูกประดิษฐ์ขึๅนดยมนุษยชาติ ตยังครอบคลุมระบบทัๅงหมดทีไ
ท า฿หຌราสามารถบริหารจัดการ พัฒนาละ฿ชຌครืไองมือหลานีๅเดຌ คลลีย์ชืไอวา฿นชวงหลายศตวรรษทีไผานมา 
อนุกรมทคนลยีเดຌวิวัฒน์คูขนานกับระบบชีววิทยา จากทัศนะนีๅ ตัวหຌองสมุดองกใป็นทคนลยี กลาวคือ
ป็นระบบภาย฿ตຌอนุกรมทคนลยีซึไงอุบัติขึๅนพืไอสรຌางการ฿ชຌทคนลยีตาง โ อยางตอนืไอง ชน ศิลาจารึก 
ตຌนฉบับทีไขียนดຌวยลายมือ ตัวอักษรตีพิมพ์ สิไงประดิษฐ์ดิจิทัล (digital artifacts) ละวัสดุสืไอประสม 
(multimedia materials) ดังนัๅน ค าถามทีไลึกซึๅงยิไงขึๅนส าหรับหຌองสมุดคือรูปบบถัดเปของทคนลยีจะป็น
อยางเร ค าถามดังกลาวมีนัยมากกวาพียงการพิจารณาถึงกลวิธีของหຌองสมุด฿นการรับอาทคนลยีมา฿ชຌละ
ปรับตัว฿หຌขຌากับทคนลยี สิไงทีไจ าป็นส าหรับหຌองสมุดคือการผสาน (internalize) ละการสรຌางความ
กลมกลืน (assimilate) กับทคนลยีผนวกกับจินตนาการพืไอน าพาทคนลยีทีไรารียกกัน ณ ตอนนีๅวา
หຌองสมุดเปสูยางกຌาวตอเป ทนทีไจะคงสถานะดิม (current position) ทีไหຌองสมุดสรຌางความชืไอมยงกับ
ทคนลยีทีไกิดขึๅน 

                                                           

3
 Wired เป็นเว็บไซต์ชัน้น าซึง่รายงานขา่วสารเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ วฒันธรรมและเทคโนโลยี รวมทัง้ผลที่ปัจจยัเหลา่นีม้ี

ตอ่แวดวงธุรกิจ การแสวงหาความบนัเทิง การสือ่สาร วิทยาศาสตร์ การเมืองและวฒันธรรม – ผู้แปล 
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 หนึไง฿นทิศทางของอนุกรมทคนลยีของคลลีย์ คืออนุกรมฯ นัๅนวิวัฒน์เปพรຌอมกับการสรຌางอกาสทีไ
พิไมขึๅน นัไนคือ อกาส฿นการพัฒนามนุษย์ (human betterment) ผานการพิไมศักยภาพทางปัญญาละ
ความคิดสรຌางสรรค์ ผลทีไตามมาคือทางลือกทีไพิไมขึๅน ละคลลีย์ ชืไอวา รา [฿นฐานะมนุษย์] ตຌองการ
ทางลือกทีไหลากหลายครบถຌวนซึไงอนุกรมทคนลยีสรຌางขึๅน฿นการปลดปลอยศักยภาพของพวกรา฿หຌถึง
ทีไสุด” ฿นทัศนะของขาราควรจะ ลงมือพิไมทางลือกสมอ” นวคิดกีไยวกับหຌองสมุด฿นฐานะระบบ
ทคนลยีละกีไยวกับการพัฒนาหຌองสมุด฿นฐานะระบบซึไงมุงพิไมทางลือกสรຌางมุมมองอันทรงอิทธิพล น ารา
฿หຌกຌาวพຌนจากการยึดติดการ฿ชຌทคนลยีเปสูการนຌนทีไตัวสมาชิก ิผูຌ฿ชຌบริการละบุคลากรี หຌองสมุด การยึด
ติดนวทางการ฿ชຌทคนลยีป็นประดในชิงกลวิธีละจะเมมีวันน าพาหຌองสมุดเปสูยางกຌาวตอเปของ
ทคนลยีเดຌ การยึดติดนวทางมีนวนຌมจะน าเปสูการรับอาทคนลยีมา฿ชຌต ฉพาะมืไอมีความปลอดภัย 
การผสานละการสรຌางความกลมกลืนกับทคนลยีขององค์กร฿ด โ จะตຌองมุงเปสูอนาคตละสอดคลຌองป็น
หนึไงดียวกับกรอบกลยุทธ์ขององค์กร ทคนลยีจะตຌองสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นองค์กรละจะตຌอง
ถูกบูรณาการขຌากับสิไงวดลຌอมขององค์กร ดังทีไสดง฿นผนภาพดຌานลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถึงมຌนวทางชิงกลยุทธ์นีๅมิเดຌคาดการณ์กีไยวกับอนาคต ตกใสรຌางกรอบส าหรับการคิด฿ครครวญ
กีไยวกับทคนลยีละปฏิสัมพันธ์ระหวางทคนลยีกับปัจจัยอืไน โ ภาย฿ตຌระบบทคนลยี ซึไงกใคือหຌองสมุด 
มิติส าคัญของกรอบชิงกลยุทธ์นีๅคือการนຌนการสรຌางความกลมกลืนละการบูรณาการทคนลยีกับทรัพยากร
หลักอืไน การพิจารณาปัจจัยหลานีๅเปพรຌอมกันมีความป็นเปเดຌทีไจะสรຌางความมัไน฿จวาปัจจัยตาง โ จะท างาน
สอดประสานกันละพิไมคุณคาซึไงกันละกันทนทีไจะขัดกันอง การคิด฿ครครวญ การวางกลยุทธ์ละการ
วางผนทีไกีไยวนืไองกับปัจจัยทัๅงสามนีๅจะตຌองตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ละผลกระทบระหวางตละปัจจัย ความ
ตระหนักดังกลาวจะพิไมความป็นเปเดຌ฿นการสริมผลลัพธ์ละประยชน์มืไอทียบกับการพิจารณาตละปัจจัย
ยกจากกัน ตัวอยางงาย โ คือ฿นอดีต หຌองสมุดมักวางครืไองบริการตนอง (self-service solutions) บนหรือ
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฿กลຌกับตຍะยืม-คืนหนังสือ ท า฿หຌบริวณนัๅนกิดความออัดละท า฿หຌกิดความเมน฿จ฿นกลุมบุคลากรละ
สมาชิกหຌองสมุดวาจะ฿ชຌสิไงอ านวยความสะดวกชนิด฿หมมืไอเหร  หรือจะ฿ชຌหรือเม นวทางนีๅสงผลลบตอ
สิไงวดลຌอมละอาจท า฿หຌผูຌคนรูຌสึกสับสน การ฿ครครวญถึงปງาหมายองค์รวมทีไทຌจริงของทคนลยี 
กระบวนการทีไราประสงค์฿หຌพืๅนทีไสรຌางขึๅนละความคาดหวังทีไรามีตอบุคลากรละสมาชิกหຌองสมุดจะชีๅวา
การตัๅงครืไองบริการตนองหางจากตຍะยืม-คืน฿หຌอยู฿นจุดรกผานของผูຌ฿ชຌบริการมืไอกຌาวขຌาสูอาคาร รวมทัๅง
การตัๅงครืไองบริการตนองกระจายตลอดทัไวทัๅงอาคาร จะป็นทางออกทีไเมพียงสริมสิไงวดลຌอมพืๅนทีไ ตจะ
ท า฿หຌการลือก฿ชຌทคนลยีป็นทีไประจักษ์ตอสมาชิกละบุคลากรหຌองสมุด วัตถุประสงค์หลักของกลยุทธ์
บูรณาการทคนลยี คือการสรຌางพืๅนทีไหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางทัๅงชิงกายภาพละชิง
สมือน ท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการมีทางลือกดຌานบริการทีไมีฐานรากจากทคนลยีซึไงเมกะกะ รกตาละบูรณาการขຌา
กับประสบการณ์หຌองสมุดอยางเรຌทีไติ 
 

ลຌวพืๅนทีไหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางมีรูปลักษณ์อยางเร฿นวันนีๅ 
ความพรหลาย 

 พืๅนทีไหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง฿นปัจจุบันมีการ฿ชຌระบบครือขายทัๅงบบผานสาย
ชืไอมตอ (wired) ละบบเรຌสาย (wireless) อยางพรหลาย ท า฿หຌสมาชิกหຌองสมุดสามารถ฿ชຌอุปกรณ์
ทคนลยีตาง โ ณ จุด฿ดกใเดຌภาย฿นพืๅนทีไ อุปกรณ์ชืไอมตอบางประภทป็น ทรัพย์สินของ” หຌองสมุด ชน 
คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะซึไงจัดวาง฿นรูปบบทีไหลากหลายส าหรับการ฿ชຌงานของบุคคลละกลุมบุคคล ตทีไส าคัญเป
กวานัๅน คืออุปกรณ์หลายประภทป็นทรัพย์สินของผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุด กระสการน าอุปกรณ์ของตนองมา
หຌองสมุด (Bring Your Own Device หรือ BYOD) ทีไพรหลาย฿นวดวงอุดมศึกษาละการ฿หຌบริการยืม
หนังสืออิลใกทรอนิกส์ของหຌองสมุดสรຌางอิสระ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถน าครืไองคอมพิวตอร์พกพา ทใบลใตละ
สมาร์ตฟนมา฿ชຌท างาน฿นหຌองสมุด การปลีไยนปลงจากการบังคับ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดตຌอง฿ชຌคอมพิวตอร์
ตัๅงตຍะ ของ” หຌองสมุดนีๅเดຌรับการตอบรับป็นอยางด ีสวนหนึไงกใดຌวยนวทางนีๅสะทຌอนถึงธรรมชาติดຌานบุคคล
ของทคนลยี ิจึงป็นทีไมาของค าวาคอมพิวตอร์สวนบุคคลหรือ personal computer) ละอีกสวนหนึไงกใ
ดຌวยนวทางนีๅท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถท างานดຌวยซอฟต์วร์ประยุกต์ทีไพวกขาพึง฿จละขຌาถึงหนวยกใบ
ขຌอมูลกลุมมฆสวนตัวเดຌทัน฿ดตามวลาจริง (real time access to personal cloud storage)  

 สิไงทีไบุคคลจะเดຌรับจากอุปกรณ์ตกยุค฿นหຌองสมุดประชาชนทีไติดตัๅงซอฟต์วร์คัดกรองบังคับ 
(mandatory filtering software) ละเรຌซึไงอกาสส าหรับการจัดกใบละผยพรขຌอมูลจะหมองเปมืไอทียบ
กับสิไงทีไบุคคลจะท าเดຌดຌวยคอมพิวตอร์ทีไบຌานซึไงขຌาถึงอินทอร์นใตเดຌอยางอิสระ มีถบกวຌางของคลืไนความถีไ
หรือบนด์วิดท์สูงละชืไอมตอเดຌตลอดวลา” – จนคิน ิJenkinี (2013) 
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 สิไงทีไส าคัญอีกประการหนึไง คือการ฿ชຌอุปกรณ์หลานีๅจะท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถลือกสถานทีไท างาน
ของพวกขาภาย฿นหຌองสมุดละสิไงวดลຌอมซึไงหมาะสมทีไสุดกับความตຌองการของพวกขาเดຌ อยางเรกใตาม 
ศักยภาพการยຌายคลืไอนต าหนงการจัดวาง (mobility) ฿นหຌองสมุดยังคงถูกจ ากัดดยความจ าป็นดຌานการ
ขຌาถึงหลงจายเฟ หຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางพรຌอมดຌวยอุปกรณ์ทีไตรียมเวຌป็นอยางดี
จะตຌองมีครงขายเฟฟງา฿ตຌดินละตຌารับจายเฟติดตัๅงบนตຍะฟอร์นิจอร์บบเมป็นทางการ ชน ซฟา 
นอกจากนีๅ หຌองสมุดดังกลาวจะสงสริมสาระส าคัญของการ฿ชຌทคนลยีอยางพรหลายดຌวยบริการ฿หຌยืม
อุปกรณ์พกพาส าหรับ฿ชຌงานเดຌทุกพืๅนทีไภาย฿นตัวอาคาร รวมทัๅงการจัดหาอุปกรณ์บางประภทส าหรับสมาชิก
ชุมชนซึไงเมสามารถขຌาถึงอุปกรณ์หลานัๅนเดຌ ฿นอนาคต การพิไมทางลือกดຌานทคนลยีจะพึไงพาการ฿ชຌ
ประยชน์จากทคนลยีเรຌสาย ซึไงจะมีขึๅนกิดขึๅน฿นอนาคตอัน฿กลຌ รวมทัๅง อุปกรณ์สวม฿สพกพา (mobile 

wearable devices) ซึไงก าลังกลายป็นวิถี บรรณารักษ์ป็นผูຌรับอาทคนลยีกลุมรกสมอมา ิตัวอยางชน 
฿ชຌบัตรจาะรูละเมครฟຂล์ม฿นกิจกรรมตาง โ ชน ระบบการออกลขหนังสือ (issue systems) การจัดดัชนี 
(indexing) ละการอนุรักษ์หนังสือพิมพ์ (newspaper preservation) ฿นชวงตຌนทศวรรษ 1960) ละ
บทบาททีไดนชัดของหຌองสมุด฿นการตรวจสอบละการจัดสดงอกาสดຌานทคนลยี฿หม โ กใยังด านินเป฿น
หຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง ดังนัๅน การ฿ชຌงานกระดานอัจฉริยะสามมิติ (3D smart boards) 

ละครืไองพิมพ์สามมิติ฿นหຌองสมุดดังกลาวป็นทีไรกจึงป็นสิไงทีไผูຌ฿ชຌบริการคาดหมาย 

 

การบริหารจัดการทคนลยี 

 หมือนระบบทคนลยีสวน฿หญ หຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง฿นปัจจุบัน
ประกอบดຌวยทัๅงทคนลยีทีไพิไงถือก านิดละทีไป็นต านาน รวมถึงหนังสือ หຌองสมุดดังกลาวจะด านิน
นวทางทีไพิจารณาอยางรอบคอบพืไอสรຌางความสมดุลระหวางพืๅนทีไส าหรับหนังสือละพืๅนทีไส าหรับผูຌ฿ชຌบริการ 
ดยรับอากลยุทธ์ตาง โ ชน การปรับปรุงคลังหนังสือประจ าป (annual stock reviews) ละการก าจัดหรือ
ยกลิกรายการทีไเมมีผูຌ฿ชຌงาน ความรูຌทีไถีไถຌวนกีไยวกับการ฿ชຌงานคลังหนังสือ ิตัวอยางชน จากสถิติการยืมี ป็น
สิไงจ าป็น฿นการ฿หຌขຌอมูลส าหรับการด านินกลยุทธ์นีๅ รวมทัๅงพืไอการตอยอดกลยุทธ์เปสูนยบายการบริหาร
จัดการชิงรุก (active management policy) ฿นการ฿ชຌงานชัๅนหนังสือปຂด (open access shelving) ชัๅน
หนังสือขนาดลใก (compact shelving) ละคลังหนังสือยกสวน (remote book stores) พืไอพิไมพืๅนทีไ
ส าหรับผูຌ฿ชຌบริการ นอกจากนีๅ ทางออกทีไสรຌางสรรค์ส าหรับการคงคลังหนังสือ฿นหຌองสมุดควรจะป็นสวนหนึไง
ของกลยุทธ์ดຌานทคนลยี ตัวอยางชน การ฿ชຌหนังสือพืไอกัๅนอาณาขต (zones) ภาย฿นหຌองสมุด การ฿ชຌ
ก าพงหนังสือพืไอสรຌางความป็นสวนตัวละกันสียงรบกวน ละการ฿ชຌหนังสือพืไอสรຌางรงบันดาล฿จภาย฿น
หຌองสมุด การรับอาละการ฿ชຌงานทรัพยากรอิลใกทรอนิกส์ละการสรຌางขຌอมูลดิจิ ทัล (digitization) ท า฿หຌ
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หຌองสมุดทีไมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางสามารถพิไมพืๅนทีไส าหรับประชาชนละขยายขอบขต
ทรัพยากรหຌองสมุดเปพรຌอมกันเดຌ การบริหารจัดการทรัพยากรทีไป็นต านานอยางรอบคอบละมีความคิด
สรຌางสรรค์ป็นกຌาวรกทีไจ าป็น฿นการปรับปรุงหຌองสมุดหรืออาคาร฿หมพืไอสรຌางความมัไน฿จวาจะมีการตรียม
พืๅนทีไ฿หຌมากทีไสุดส าหรับผูຌ฿ชຌบริการ 

 

ปฏิสัมพันธ์ระหวางอาคารละทรัพยากรภาย฿นอาคาร 

 ทคนลยีอาจถูกฝังตัว (embedded) ละถูก฿ชຌพืไอสรຌางการสนทนาทีไตอนืไองกับสมาชิกหຌองสมุด
฿นขณะทีไพวกขาคลืไอนจากพืๅนทีไหนึไงเปยังอีกพืๅนทีไหนึไงภาย฿นอาคาร ฿นระดับพืๅนฐาน ปງายอิลใกทรอนิกส์อาจ
ถูก฿ชຌพืไอ฿หຌขຌอมูลทีไป็นประยชน์ (dynamic information) กีไยวกับตัวหຌองสมุดกับผูຌ฿ชຌบริการ รวมทัๅงงาน 
(events) ทีไจัดละบริการทีไน าสนอ นอกจากนีๅ ฉกชนดียวกับ฿นพิพิธภัณฑ์ หຌองสมุดบางหง฿ชຌรหัส
บาร์คຌดสองมิติหรือคิวอาร์คຌด(QR code) ทีไท า฿หຌขຌาถึงขຌอมูลชิงลึกเดຌจากสมาร์ทฟน หรือหนวยสารสนทศ
ประจ าทีไ (local information points) สามารถสงขຌอมูลสูอุปกรณ์พกพาผานระบบการชืไอมตอกับบลูทูธ฿น
ขณะทีไผูຌ฿ชຌบริการดินผาน จอสดงผลบบอินตอร์อคทีฟ (interactive displays) ซึไงพัฒนาจากทคนลยี
พืๅนผิว (surface technology) อาจถูก฿ชຌพืไอยกระดับปງายอิลใกทรอนิกส์เปอีกขัๅนดยการติดตัๅงบนตຍะ
อินตอร์อคทีฟ ละกิดป็นวิธี฿หม฿นการรับประสบการณ์สารสนทศ ดังชนทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาทรัพยากร
ประวัติศาสตร์ของทຌองถิไน หຌองสมุดหลายหง฿ชຌทคนลยีสรຌางสงสวาง (lighting technology) อยาง
กวຌางขวาง฿นการสริมภาพละอารมณ์ (look and feel) ของพืๅนทีไหຌองสมุด กลาวคือ การ฿ชຌดวงเฟพืไอปรับสี
ของพืๅนทีไ฿นตละชวงวันจะมีอิทธิพลอยางยิไงยวดตออารมณ์ละพฤติกรรม ละป็นทางลือกทีไพึงปรารถนา
มืไอทียบกับการตกตงดຌวยสงสีตายตัว (fixed color décor) ฿นท านองดียวกัน ภาพกราฟฟຂกอาจถูก฿ชຌ฿น
การสรຌางสิไงวดลຌอมประภทตาง โ ภาย฿นหຌองสมุดพืไอสริมความกระตือรือรຌน฿นการท างานกลุมหรือ
พฤติกรรมสงบสงีไยม อุปกรณ์สียง (audio devices) สามารถพิไมความหลากหลาย฿หຌกับวิธีการน าสนอ
ขຌอมูล ตัวอยางชน การ฿ชຌสียง ณ ทางขຌาพืๅนทีไพืไอสรຌางประสบการณ์฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการ อาจอยู฿นรูปบบการ
ลนสียงจุຍปาก มืไอผูຌ฿ชຌบริการขຌาสูพืๅนทีไหຌาม฿ชຌสียง หรือการลนสียงจ าลองบรรยากาศสถานพบปะชุมนุม
มืไอผูຌ฿ชຌบริการขຌาสูพืๅนทีไส าหรับปฏิสัมพันธ์กลุม 

 

การรับรูຌกีไยวกับผูຌ฿ชຌบริการละความตຌองการของพวกขา 

 หຌองสมุดทุกหงตางกใมุงสวงหาขຌอมูลกีไยวกับการ฿ชຌงานหຌองสมุดของสมาชิกละวิธีการปรับปรุง
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกละการ฿หຌบริการ ฿นกระบวนการนีๅ ทคนลยีจะมีสวนชวยเดຌอยางมาก ขຌอมูล
พืๅนฐานนัๅนอาจรวบรวมละขຌา฿จเดຌงาย ตประสบการณ์ทีไทຌจริงของผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดนัๅนกลับซับซຌอนละ
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ขຌา฿จเดຌยาก ความยุงยากคือหากรายึดติดกับความงายดาย ราอาจคกใบละวิคราะห์ขຌอมูล หากรามุง
สรຌางความขຌา฿จทีไลึกซึๅงกีไยวกับผูຌ฿ชຌบริการของราละมองลึกลงเป ทัๅงทรัพยากรละการวิคราะห์ทีไกีไยวขຌอง
นัๅนลຌวนซับซຌอนละยุงยาก ปรกรม Big Data ซึไงป็นพัฒนาการดຌานศักยภาพขຌอมูลลาสุด ปรกรมนีๅเม
พียงมีศักยภาพ฿นงการรวบรวมขຌอมูลปริมาณมหาศาล ตรวมถึงการ฿ชຌงานตัวทคนลยีองผานชุดค าสัไง
ซับซຌอน (complex algorithms) ละอ านาจการค านวณทีไทวีขึๅน ท า฿หຌการวิคราะห์ละขຌา฿จขຌอมูลลักษณะ
นีๅก าลังริไมป็นเปเดຌ ส าหรับหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง พัฒนาการนีๅสรຌางอกาสทีไดีขึๅน
อยางยิไง฿นการท าความขຌา฿จกับ ประสบการณ์หຌองสมุด” มีเฮล์ ชิกซนท์มีเฮล์ ิMihaly Cziksentmihalyี 
เดຌพัฒนาทคนิคการสุมประสบการณ์ (experience sampling) ดຌวยการ฿ชຌวิทยุติดตามตัวหรือพจจอร์ 
(pagers) ฿นชวงปลายศตวรรษทีไ 20 ทีมนักวิจัยของชิกซนท์มีเฮล์สามารถรวบรวมขຌอมูลตามวลาจริง (real 

time data) กีไยวกับกระบวนการซึไงบุคคลทีไมีความสุขสงตอความสุข฿หຌผูຌอืไน จนกิดป็นทฤษฎีการถายอน
ความสุข (flow theory of happiness) อันลืไองชืไอของขา ทคนิคนีๅจะทรงประสิทธิภาพมากขึๅนพียง฿ดหาก
฿ชຌอุปกรณ์พกพา฿นยุคปัจจุบันผสานกับปรกรม Big Data ฿นการสรຌางความขຌา฿จทีไทຌจริงกีไยวกับ
ประสบการณ์หຌองสมุด วิธีการสุมประสบการณ์มีศักยภาพ฿นการสรຌางความขຌา฿จทีไลึกซึๅงดຌวยการอาชนะรง
กดดัน฿นอดีตทีไเดຌผลของขຌอมูลลาชຌา ดย฿ชຌวิธีการ฿หຌขຌอมูลปງอนกลับบบทิๅงหຌวงวลา (time lapse 

feedback methods) การรวบรวมขຌอมูลตามวลาจริง ซึไง฿ชຌงานอยู฿นปัจจุบัน กลาวคือ ทนทีไจะนຌนสิไงทีไ
กิดขึๅน฿นอดีต กลับ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับสิไงทีได านินอยูตอนนีๅ รวมทัๅงการวิคราะห์ละสังคราะห์ผลการศึกษาดຌวย
ปรกรมBig Data อาจท า฿หຌราสามารถขຌา฿จดຌวยวาผูຌ฿ชຌบริการรูຌสึกอยางเรกับสถานทีไละบริการของรา 

 

หุนยนต์ก าลังขຌามามีบทบาท 

 หากกลาวถึงหุนยนต์กับผูຌคน ผลตอบรับตอนวคิดอาจป็นความรังกียจหรือความเมชืไอ ตหุนยนต์
ก าลังขຌามามีบทบาทละจะถูก฿ชຌ฿นหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง หุนยนต์เดຌริไมมีบทบาท
ลຌว฿นการจัดกใบละสืบคຌนหนังสือดຌวยทคนลยีระบุตัวตนดຌวยคลืไนความถีไวิทยุ (radio frequency 

identification หรือ RFID) นอกจากนีๅ ขนกลของหุนยนต์ (robotic arms) ยังถูก฿ชຌ฿นการวางอุปกรณ์พัก
หนังสือ (book hoppers) บนสายพาน (conveyors) ฿นปัจจุบัน บรรณารักษ์ยังสืบคຌนหนังสือดຌวยครืไองอาน 
RFID ละอาจท าชนนีๅตอเปเดຌอีกเมนาน ตอยางนຌอยกในานจนกวาหุนยนต์คลืไอนทีไระบบปฏิบัติการบบ
ดีไยว/บบล าพัง (stand alone mobile robot) ทีไสืบคຌนชัๅนวางหนังสือเดຌจะถือก านิดขึๅน รูปบบของ
หุนยนต์หงอนาคตละวลาทีไหุนยนต์นัๅนจะป็นทีไยอมรับ฿นสังคมเมอาจทราบเดຌ ณ ตอนนีๅ อยางเรกใตาม 
บรรณารักษ์฿นหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางควรจะริไมคิด฿ครครวญวาพวกขาหวังจะ฿หຌ
หุนยนต์ปฏิบัติงานอะเรเดຌ การสรຌางสิไงวดลຌอมทีไดีทีไสุดส าหรับผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดพึไงพาการ฿ชຌทรัพยากร
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ทัๅงหมด฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ทัๅงทรัพยากรมนุษย์ละทรัพยากรหุนยนต์ มีการอຌางวา อาร์ธอร์ ซี คลาร์ก 
ิArthur C. Clarkeี เดຌกลาวเวຌวา ครูทีไทนทีไดຌวยหุนยนต์เดຌกใควรถูกทนทีไดຌวยหุนยนต์” ฿นท านองดียวกัน 
บรรณารักษ์คน฿ดกใตามทีไทนทีไดຌวยหุนยนต์เดຌกใควรถูกทนทีไดຌวยหุนยนต์ นืไองดຌวยบรรณารักษ์มีงานทีไมี
ความหมายมากกินกวานัๅน฿หຌท า  
 

ประสบการณ์จากพืๅนทีไกายภาพนัๅนป็นสิไงส าคัญ 

 ความสรຌางสรรค์ป็นหัว฿จส าคัญของสังคมมนทัศน์ซึไงเดຌกลาวถึง฿นสวนกอนของบทความฉบับนีๅ 
ฟลอริดา ิFloridaี (2013) ผย฿นงาน ชนชัๅนสรຌางสรรค์” (the creative class) ของขาวาตรงขຌามกับความ
คาดหวังของรา นักสรຌางสรรค์ทีไตระหนักถึงประยชน์ของอินทอร์นใตยังคงหในคุณคาของสถานทีไอยู: 
 การท านายถึงการสิๅนสูญของสถานทีไเมสอดคลຌองลยกับคนจ านวนนับเมถຌวนทีไผมเดຌสัมภาษณ์ กลุม
สนทนา (focus groups) ทีไผมเดຌสังกตการณ์ละงานวิจัยชิงสถิติทีไผมเดຌท า สถานทีไละชุมชนป็นปัจจัย
ส าคัญยิไงกวาทีไคยป็นมา... มຌระบบศรษฐกิจองกใกอตัวพิไมขึๅนรอบ โ กลุมคน฿นสถานทีไจริง”  
 นวคิดนีๅชีๅถึงความจ าป็น฿นการด ารงหຌองสมุดเวຌ฿นฐานะพืๅนทีไ ทางกายภาพ การท างานกับกลุม
สนทนาทีไชนชัๅนสรຌางสรรค์ขຌารวมท า฿หຌฟลอริดาชืไอวาสิไงทีไส าคัญคือประสบการณ์ 
 ประสบการณ์ก าลังขຌามาทนทีไสินคຌาละบริการพราะประสบการณ์กระตุຌนทักษะตามธรรมชาติ
ดຌานความสรຌางสรรค์ (creative faculties) ละสริมศักยภาพดຌานความสรຌางสรรค์ (creative capacities) 

ของรา รูปบบชีวิตทีไกระตือรือรຌนละมุงการรียนรูຌจากประสบการณ์นีๅก าลังพรขยายละมีผลมากขึๅน฿น
สังคม...” 

 เพน์ ละกิลมอร์ ิPine and Gilmoreี (1999) บรรยายพัฒนาการความตຌองการของลูกคຌาจากภค
ภัณฑ์ (commodities) สูผลิตภัณฑ์ (goods) บริการ (services) ละทีไสุดคือประสบการณ์ (experiences) 

฿นบทความชืไอ ศรษฐกิจประสบการณ์” (Experience Economy) การมอบประสบการณ์หຌองสมุดทีไดีลิศ
นัๅน ควรป็นหนึไง฿นปງาหมายพืๅนฐานของหຌองสมุดละการพัฒนาพืๅนทีไหຌองสมุด฿ดกใตาม ประสบการณ์ทีไ
ผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับขึๅนอยูกับคุณภาพของพืๅนทีไ การจัดวางพืๅนทีไละบริการทีไน าสนอ฿นพืๅนทีไ นืไองดຌวยพืๅนทีไละ
บริการยกจากกันเมเดຌละพึไงพาอาศัยกัน (inseparable and interdependent) มืไอ฿ดกใตามทีไพืๅนทีไละ
บริการถูกออกบบละบริหารจัดการ฿หຌตอบสนองความคาดหวังเดຌอยางสมบูรณ์บบ รวมทัๅงผันปรตาม
ความคาดหวังทีไปลีไยนเป ผลลัพธ์ทีไเดຌจะป็นประสบการณ์ทีไดีลิศ ดังนัๅน หຌองสมุด฿นฐานะสถานทีไจึงควรป็น
ศูนย์กลางการรวมกลุม การประกอบกิจกรรมละสิไงอ านวยความสะดวกละบริการทีไหลากหลาย กอปรกับมี
การอนุรักษ์สารสนทศ ระบบสนับสนุน การบริการ ชุมชนละทรัพยากรซึไงมีมาตดิมเวຌ฿นสภาพดีทีไสุด นัไน
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คือประสบการณ์ทีไเดຌรับจากหຌองสมุดควรจะป็นมากกวาละ฿หความรูຌสึกทีไสมจริงมากกวาหຌองสมุดสามัญ
ทัไวเป (just a library): 

 ผูຌคนลืมสิไงทีไคุณพูด พวกขาลืมสิไงทีไคุณปฏิบัติ ตพวกขาจะเมมีวันลืมวาคุณท า฿หຌพวกขารูຌสึก
อยางเร” – มายา องจิลลู ิMaya Angelouี อຌางถึง฿น Prahalad ละ Sawhney (2011) 

 การท า฿หຌอาคารหຌองสมุดป็น ประสบการณ์” ป็นทัศนะสด฿หมทีไกดดัน฿หຌรา฿ครครวญกีไยวกับ
รูปลักษณ์ละอารมณ์อยางถีไถຌวน งานของ ริชาร์ด ฟลอริดา ิRichard Floridaี สดง฿หຌหในวาสถานทีไยังคงมี
ความส าคัญกับสมาชิกยุคมนทัศน์ละความส าคัญของการค านึงถึงอาคาร฿นฐานะปัจจัยสรຌางประสบการณ์
ป็นสิไงทีไมองขຌามเมเดຌ นักออกบบนาม คาริม ราชิด ิKarim Rashidี สดงออกซึไงนวคิดนีๅป็นอยางดี฿น
ถลงการณ์ขຌอทีไ 43 จากถลงการณ์ 50 ขຌอของขาดังนีๅ: ประสบการณ์ป็นองค์ประกอบทีไส าคัญทีไสุด฿นการ
ด ารงชีวิต ละทีไทຌลຌว ทัๅงหมดทีไมีคือการลกปลีไยนนวคิดละปฏิสัมพันธ์ระหวางมนุษย์ พืๅนทีไละวัตถุ
สามารถสงสริมหรือบัไนทอนประสบการณ์เดຌ” (www.karimrashid.com) วิถีคิดดังกลาวพารากຌาวขຌามการ
฿หຌบริการลูกคຌาเปสูความจ าป็นของความรูຌจຌงกีไยวกับผูຌทีไ฿ชຌสถานทีไของรา ซึไงจะปลงป็นความขຌา฿จตอ
ปัจจัยทีไมีผลตอการรับรูຌประสบการณ์ของพวกขาละความรูຌสึกทีไพวกขามีตอประสบการณ์นัๅน หลานีๅป็นสิไง
ทีไหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌของรานຌน ดังทีไอภิปรายลຌว฿นสวนทคนลยี 
 

ถຌอยค ากีไยวกับบຌานหลังทีไสาม 

 มีการขียนถึงนวคิดบຌานหลังทีไสาม (the Third Place) ของอล์ดในบิร์ก ิOldenburgี (1999) 

อยางมากมาย: 

 บຌานหลังทีไสามมิ฿ชทีไพ านักหรือทีไท างาน หรือบຌานสองหลังรก ตป็นสถานทีไตาง โ ชน รຌานกาฟ 
รຌานหนังสือหรือรຌานอาหารลใก โ ิcafé)ทีไราพบปะกับคนรูຌจัก฿นบรรยากาศเมป็นทางการ สถานทีไหลานีๅ
กอปรป็น หัว฿จของพลังทางสังคมของชุมชน ิcommunitys social vitalityี ป็นสถานทีไซึไงผูຌคนเปพืไอหา
พืไอนรวมสนทนาละการสนทนาทีไมีชีวิตชีวา” 

 นวคิดทีไอภิปรายดยยอ฿นสวนกอนสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌกับนวคิดบຌานหลังทีไสาม อยางเรกใตาม 
ความสีไยง฿นการประยุกต์฿ชຌมดลบຌานหลังทีไสามกับหຌองสมุด คือการทีไมดลกลาวถึงพียงมิติทางสังคม การมี
พืไอนรวมสนทนาละการสนทนาทีไดี ตมิเดຌกลาวถึงการท างานอยางมีปງาหมาย (purposeful work) ละ
การรียนรูຌผานการสนทนา นวคิดบຌานหลังทีไสาม฿นฐานะปัจจัยกระตุຌ นการพัฒนานีๅป็นขัๅนตอนหนึไง฿น
กระบวนการละป็นดัชนีชีๅวัดทีไป็นประยชน์ อยางเรกใตาม หຌองสมุดหงอนาคตตຌองการมดลทีไผสาน
นวคิดบຌานหลังทีไสามขຌากับผลิตภาพของบຌานหลังทีไสอง คือทีไท างาน ละบຌานหลังรก คือทีไพ านัก ทีไจริงลຌว 

http://www.karimrashid.com/
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มิติส าคัญประการหนึไงของพืๅนทีไหຌองสมุดมักจะป็นการสรຌาง บຌานส าหรับอานหนังสือ” (study home) 

ส าหรับผูຌ฿ชຌบริการทีไขาดพืๅนทีไดังกลาว 

 

ความป็นจริงบางประการ 
 ฮิวจ์ อนดอร์สัน ิHugh Andersonี ละขຌาพจຌา (2008) เดຌท าการส ารวจสถาบันการศึกษา
ตอนืไองละสถาบันอุดมศึกษา฿นสหราชอาณาจักรจ านวนหนึไ งพืไอศึกษาวาปัจจัยทีไจับตຌองเดຌ (tangible 

factors) ปัจจัย฿ดป็นปัญหามากทีไสุด ประดในทีไการส ารวจของราชีๅชัดวาป็นปัญหามากทีไสุด คือระบบท า
ความรຌอน (heating) ละระบบระบายอากาศ (ventilation) ตามมาติด โ ดຌวยสียงรบกวน (noise) 

ผูຌ฿ชຌบริการรูຌสึกวาหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌหลายหงรຌอนกินเป฿นฤดูรຌอนละหนาวกินเป฿นฤดูหนาว 
นอกจากนีๅ ผูຌ฿ชຌบริการพืๅนทีไดังกลาวยังมักต าหนิกีไยวกับการขาดอ านาจ฿นการควบคุมระบบท าความรຌอนละ
ระบบระบายอากาศ การควบคุมอุณหภูมิละการระบายอากาศซึไงผานการออกบบป็นอยางดีป็นปัจจัยตัๅง
ตຌนทีไจ าป็นสูงสุด (absolutely essential pre-requisite) ตอความส ารใจของครงการละตຌองด านินการ฿น
ระยะวางผนครงการ ประดในกีไยวกับสียงรบกวนถูกกลาวถึงบอย โ ฿นการส ารวจของรา ดยฉพาะอยาง
ทีไกิดกับพืๅนทีไปຂดลงขนาด฿หญ (large open plan spaces) ฿นทางตรงกันขຌาม ฿นพืๅนทีไทีไ฿ชຌกลยุทธ์ตาง โ 
ชน การกัๅนอาณาขตละฉากกัๅนบบกึไงสวนตัว ิดูสวนถัดเปของบทความฉบับนีๅี สียงรบกวนมิ฿ชประดใน
ปัญหา 
 ปัจจัยทีไผูຌขຌารวมการส ารวจรูຌสึกวาเม฿ครป็นปัญหานักคือระบบสงละกลิไน ถึงมຌวาผลการส ารวจ
จะชีๅวามีความพึงพอ฿จดยรวมตอการจัดระบบสง รากลับรูຌสึกวาผลนีๅมักจะท า฿หຌพลาดอกาส ฿นการริไม
สริมผลลัพธ์ของพืๅนทีไดຌวยการ฿ชຌระบบสงพืไอพิไมความนาสน฿จละ฿นการสรຌางความยืดหยุนดຌานสีทีไบริหาร
จัดการเดຌงาย ซึไงป็นปัจจัยส าคัญ฿นการสรຌางอารมณ์ทีไจะสงสัญญาณเดຌอยางยบคายกีไยวกับปງาหมายของ
พืๅนทีไ ดังทีไกลาวถึง฿นสวนทีไลຌวของบทความ ค านะน าของราคือควรพิจารณารืไองระบบสง฿หຌมากพอ เม
พียงต฿นงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตยังรวมถึง฿นดຌานการพิไมวิธีการสริมผลดຌานอารมณ์ของพืๅนทีไ  
 นืไองจากการอนุญาต฿หຌน าอาหารละครืไองดืไมทีไพรหลายมากขึๅน฿นหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการ
รียนรูຌ ซึไงกิดวิถีการสรຌางพืๅนทีไพืไอคืนความสดชืไน (refreshment facilities) จึงควรมีการด านินการพืไอ
ปງองกันกลิไนรบกวน฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌ นอกจากนีๅ การวางผนระบบระบายอากาศควรจะค านึงถึง
ปัจจัยดຌานอาหารละครืไองดืไมดຌวย  
 อยางเรกใตาม เมวาทัๅงหมดทีไราทราบคืออะเร สิไงทีไราเมทราบกลับป็นปัจจัยซึไงท า฿หຌครงการเม
ป็นเปตามผนทีไคาดเวຌ ฿นทางตรงกันขຌาม สิไงทีไราเมทราบนัๅนกใท า฿หຌครงการประสบความส ารใจเดຌ มีความ
เมนนอนสมอทามกลางความนนอน฿นการสรຌางปัจจัยทีไจับตຌองเดຌ ชน ระบบท าความรຌอนละระบบ
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ระบายอากาศ ฿หຌหมาะสม ตัวอยางชน ผลทีไอาจกิดขึๅนจากระบบสง อยางเรกใตาม การก าจัดความเม
นนอนจากครงการอยางสิๅนชิงนัๅนป็นเปเมเดຌ ราจึงตຌองรักษาความยืดหยุน฿นสิไ งทีไราสรຌางพืไอรองรับการ
ดัดปลงพิไมติมหรือการปลีไยนปลงหากจ าป็น  
 

นวนຌมละความคิดรืไองพืๅนทีไ 
พืๅนทีไปิดลง 
 ส าหรับครงการสรຌางอาคาร฿หม นวทางสมัย฿หมทีไนิยมมากทีไสุดคือการสรຌางพืๅนทีไปຂดลง พืๅนทีไปຂด
ลงกຌเขปัญหาความเมนนอนบางประการทีไกลาวถึง฿นสวนทีไลຌว รวมทัๅงความป็นเปเดຌ฿นการปลง
ครงสรຌาง฿หมเดຌอยางตอนืไองเมสิๅนสุด (ongoing reconfiguration) ขณะทีไอาคารรียนรูຌสิไงทีไตຌองป็น฿นฐานะ
พืๅนทีไผานกระบวนการ฿ชຌงานละทิศทางทีไอุบัติขึๅน ความยืดหยุนตอสถานการณ์อนาคตป็นลักษณะพึง
ปรารถนาส าคัญของพืๅนทีไหลานีๅ ดังจะหในเดຌจากตัวอยางชัๅนลางของอาคารบริการ  ซัลเทยอร์ ซในตอร์ ณ 
มหาวิทยาลัยกลาสกว คลีดนียน ิSaltire Center, Glasgow Caledonian University) ิดู 
www.leswatson.net)  สิไงส าคัญทีไสุด คือการด านินงานพืๅนทีไปຂดลงทีไประสบความส ารใจสูงสุดมีการ
เตรตรองอยางรอบคอบกีไยวกับการชืไอมตอพืๅนทีไหลานีๅ พืไอลีไยงการจราจรทีไเมจ าป็นผานตัวอาคาร ซึไงกิด
จากบันเด ดึงความสน฿จ” (feature stairs) ทีไวางต าหนงเมหมาะสม หรือชัๅนลอยทีไออกบบวางผนเวຌ
อยางออนดຌอย หรือชองรับสง (lightwells) ครอบพืๅนทีไปຂดลงพียงพืไอผลทางสถาปัตยกรรม พืๅนทีไปຂดลง
ซึไงสนอความป็นเปเดຌทีไเรຌขอบขตชวย฿หຌการตรียมรับสถานการณ์อนาคตผิดพลาดเดຌยาก ตพืๅนทีไปຂดลงกใ
มิเดຌปราศจากผูຌวิพากษ์วิจารณ์ ซึไงพุงปງาทีไอกาสการกิดสียงรบกวนละการขาดความป็นสวนตัว อยางเรกใ
ตาม ความรอบคอบ฿นการลือกละการจัดวางฟอร์นิจอร์ รวมทัๅงการก าหนดต าหนงชัๅนหนังสือ จะชวยกใบ
กักสียงรบกวนละสรຌางพืๅนทีไกึไงสวนตัวเดຌ ิดูสวนถัดเปี สิไงส าคัญอีกประการหนึไงคือพืๅนทีไปຂดลงสรຌางอกาส
ส าหรับ การออกบบพืๅนทีไ฿หม” เดຌตลอดวลาดຌวยการพิไมครงสรຌางละฟอร์นิจอร์฿หม หรือการจัดวาง
ต าหนงฟอร์นิจอร์ดิม ิคอนขຌางเมซับซຌอนี ละชัๅนหนังสือดิม ิยุงยากละ฿ชຌทรัพยากรมากกวาี ฿น
รูปบบ฿หมพืไอสรຌางขตหຌามหรืออนุญาต฿หຌ฿ชຌสียง ป็นตຌน พืๅนทีไปຂดลงป็นลักษณะส าคัญทีไน ามาซึไงความดี
งามของความยืดหยุน ตกใตຌองมีการสรຌางสมดุลดຌวยกลยุทธ์การจัดอาณาขต ิซึไงปกติลຌวอาคารกาบางหง
฿ชຌก าพงป็นตัวจัดยกพืๅนทีไี 
 

พืๅนทีไปิดลงทียบกับพืๅนทีไปิด 

 ฿นพืๅนทีไซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางประภทปຂดลง ลักษณะของพืๅนทีไจะก าหนดดย
ฟอร์นิจอร์ ครืไองประกอบละอุปกรณ์ (fittings and equipment) ละจะปรับปลีไยนเดຌงายดຌวยการ
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ทดลอง฿ชຌงานพืๅนทีไ พืๅนทีไปຂดลงถือก านิด฿นส านักงาน฿นชวงกลางศตวรรษทีไลຌว สวนหนึไงพืไอ฿หຌพืๅนทีไทีไจ ากัด
รองรับการ฿ชຌงานเดຌมากทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌ ละพืไอจัดการกับความจ าป็นดຌานความยืดหยุนซึไงกิดจาก
นวทางปฏิบัติงานทีไปลีไยนเปละการน าทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ ณ ปัจจุบันนีๅ การออกบบหຌองสมุดละ
พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌประสบกับรงกดดันดຌานการ฿ชຌงานพืๅนทีไบบดียวกัน การผสานความจ าป็นดຌานความ
ยืดหยุนละการ฿ชຌพืๅนทีไ฿หຌกิดประยชน์อยางตืๅนขิน ชน ดຌวยการสรຌางพืๅนทีไส านักงานปຂดลง฿หญตตอัด
นนดຌวยชองกัๅนฉาก (screened off cells) อาจน าเปสูความหนงหนายพืๅนทีไดังกลาวพรຌอมกับปัญหาความ
เมป็นสุขของผูຌ฿ชຌงานพืๅนทีไนัๅน พืๅนทีไหຌองสมุดบบปຂดลงสมัย฿หมอาจกอปัญหาคลຌายคลึงกันหากขาดความ
หลากหลายละการออกบบภาย฿นอยางหมาะสม ฿นทางตรงกันขຌาม พืๅนทีไปຂดซึไงเดຌรับการออกบบอยาง
รอบคอบจะเมพียงยืดหยุนตจะสามารถรองรับความหลากหลาย การเหลวียนของผูຌ฿ชຌงานละความซับซຌอน
เดຌ นอกจากนีๅ พืๅนทีไปຂดลงทีไดียังจะสรຌางรงบันดาล฿จ รงกระตุຌน ความอยากรูຌอยากหใน ความสน฿จ อกาส
การรียนรูຌจากผูຌอืไน (vicarious learning) ส านึกของความป็นชุมชน รวมทัๅงทางลือกละความตืไนตຌน฿นกลุม
ผูຌ฿ชຌพืๅนทีไ อยางเรกใตาม ความยืดหยุนอาจมาพรຌอมกับความยุงยาก ผนภาพดຌานลาง (Watson and 

Anderson, 2008) สดงการปรียบทียบระดับละความซับซຌอนของพืๅนทีไ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผนภาพสดงนวคิดทีไวานอกจากพืๅนทีไปຂดลงขนาด฿หญจะน ามาซึไงศักยภาพการรองรับการ
ปลีไยนปลงละนวัตกรรมทีไกิดตอนืไอง กใพิไมความยุงยาก฿นการบริหารจัดการดຌวย ครงการ฿ดกใตามจะตຌอง
พิจารณารงกดดันระหวางความยุงยาก฿นการบริหารจัดการกับศักยภาพการรองรับนวัตกรรม ณ ระยะ
วางผน พืๅนทีไซึไงมีการ฿ชຌงานทคนลยีอยางกวຌางขวางประภทปຂดลงมิเดຌป็นอสถครอบจักรวาล ละการ
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พิจารณาบืๅองตຌน฿นการพัฒนาหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌจะตຌองกิดขึๅนจริงละปฏิบัติเดຌ฿นการบริหาร
จัดการพืๅนทีไซึไงด านินเป เมกิดประยชน์ทีไจะสรຌางความยืดหยุน฿หຌกับพืๅนทีไดังกลาว หากเมสามารถจัดหา
ทรัพยากรทีไจ าป็นตอการบริหารจัดการพืๅนทีไเดຌ฿นอนาคต นอกจากนีๅ ประดในทีไอภิปรายกีไยวกับพืๅนทีไ
ส านักงานบบปຂดลงขຌางตຌนยังตือนถึงทษของการ฿ชຌงานอยางพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌบบปຂดลงอยางสุดตง 
ดยฉพาะอยางยิไง ภาวะประชากรลຌน (overpopulation) ฿นการลือกพืๅนทีไปຂดลงมืไอทียบกับพืๅนทีไยก
สวน (cellular space) ค าถามหลักทีไตຌองพิจารณา คือราปรารถนา฿หຌกิจกรรมซึไงพึไงพาความชีไยวชาญฉพาะ
ดຌานประภท฿ดด านินตอเป฿นอนาคต หรือกิจกรรม฿ดตຌองยกพืๅนทีไดຌวยหตุผลอืไน ความซืไอตรงป็นปัจจัย
ส าคัญ฿นการตอบค าถามวาก าพงจรดพดานบบถาวร (fixed full height walls) นัๅนจ าป็นอยางทຌจริง
หรือเม นอกจากนีๅยังตຌองตระหนักวา฿นสถานการณ์สวน฿หญ การหาหตุพืไอรักษาสถานะดิม (status quo) 

นัๅนมักจะงายกวาการสนับสนุนการปลีไยนปลง ละการปลีไยนปลงคือการทดลอง ความยืดหยุนป็น
ลักษณะทีไพึงประสงค์ของพืๅนทีไละจะรองรับการสรຌางนวัตกรรมละการทดลอง ท า฿หຌพืๅนทีไรับสถานการณ์฿น
อนาคตเดຌ ตความยืดหยุนกใกอ฿หຌกิดตຌนทุนความยุงยากทเมสิๅนสุด฿นการบริหารจัดการ 
 

ความยืดหยุน 

 การคิดเป฿นอนาคตส าหรับครงการระยะวลาสองหรือสามป ชน การสรຌางอาคาร฿หม หมายถึง
ครงการทีไสรใจสิๅนอาจจะลຌาสมัยเปสองหรือสามป ณ วลานัๅน อยางเรกใตาม ฿นระดับหนึไงการบริหารจัดการ
ละการด านินงานครงการอาจกิดขึๅนคูขนานกับกระบวนการปรึกษาหารือ การฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การ
สนทนา การอภิปรายละการวาดฝันทีไจ าป็นส าหรับการพัฒนาครงการทีไยิไง฿หญละการตระหนักถึง
ขຌอทใจจริงทีไวาการปลีไยนปลงครงการขนาน฿หญ฿ด โ ฿นระยะทຌายนัๅนกอคา฿ชຌจายสูงละตຌองหลีกลีไยง
หากป็นเปเดຌ องค์ประกอบ฿นผนภาพดຌานลางสดงอัตราการปลีไยนปลงระดับตาง โ ชน ทีไตัๅงอาคารป็น
ปัจจัยถาวรละสดงการปลีไยนปลงตามระยะวลาพียงลใกนຌอย มืไอทียบกับวัสดุภาย฿นอาคาร 
ิฟอร์นิจอร์ละครืไองประกอบสวน฿หญี ซึไงมีอายุการ฿ชຌงานราวจใดถึงสิบป ปัจจัยตาง โ มิเดຌ ปลีไยน
ตามล าดับขัๅน ตตละชัๅนมีอัตราการปลีไยนปลงทีไตางกันละจึงมีวัฏจักรทดทน (replacement cycle) ทีไ
ตางกัน ฿นลกทีไหมุนเปอยางรวดรใว การวิคราะห์ศักยภาพการปลีไยนปลงของวัสดุดังกลาวดຌวยอายุการ฿ชຌ
งานทีไสัๅนทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌป็นนวทางทีไสมหตุสมผล นวคิดนีๅปลงป็นสาระของชัๅนผันปรตางอัตรา 
(Pace Layering) ทีไสดง฿นผนภาพดຌานลาง 
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ภาพตัดชัๅนการปลีไยนปลง (shearing layers of change) นืไองดຌวยอัตราการปลีไยนปลงของ

องค์ประกอบทีไตกตางกัน อาคารจึงยกตัวป็นสวนอยูตลอดวลา 

ึ จาก สจຍวร์ต บรนด์ ิSteward Brandี - How Buildings Learn หนຌา 13 

 

 ส าหรับอาคารละพืๅนทีไ฿หม นวคิดนีๅชีๅ฿หຌลีไยงการสรຌางชัๅนบางประภท ชน ก าพงยกสัดสวน
ภาย฿นบบถาวร (fixed internal dividing walls) ซึไงมีอายุการ฿ชຌงานระยะกลางละอาจป็นอุปสรรคตอ
การรองรับกิจกรรมทีไปลีไยนปลงเป ดังทีไกลาวเวຌขຌางตຌน พืๅนทีไยกสวนซึไงสรຌางขึๅนลຌวจะก าจัดเดຌยากละ
ตຌอง฿ชຌงานอาคาร฿นกระบวนการ นวคิดชัๅนผันปรตางอัตราเดຌถูกน าสนอ฿นบทความ฿นสวนกอนหนຌานีๅ
กีไยวกับพืๅนทีไปຂดลง วาดຌวยการค านึงถึงความส าคัญของศักยภาพครงสรຌาง฿นการท าหนຌาทีไป็นฟอร์นิจอร์
ละของศักยภาพฟอร์นิจอร์฿นการท าหนຌาทีไยกสัดสวนพืๅนทีไ ซึไงจะสรຌางอกาสสู งสุด฿นการออกบบพืๅนทีไ
ปຂดลง ขຌอนะน าคือการลงทุน฿นฟอร์นิจอร์ ครืไองประกอบละอุปกรณ์พืไอการสรຌางสิไงวดลຌอมภาย฿น
ละการบงอาณาขตพืๅนทีไ ิดูสวนถัดเปี จะพิไมอกาสการรองรับความยืดหยุน฿นอนาคต นอกจากนีๅ นวคิด
ชัๅนผันปรตางอัตรายังท าหนຌาทีไป็นนวทางส าหรับก าหนดวลาทีไตละมิติของครงการจะตຌองผานการ
ตัดสิน฿จขัๅนสุดทຌายละปลีไยนปลงเมเดຌอีกตอเป ดยมิติทีไมีความถาวรนຌอยทีไสุดละอาจมีความส าคัญมาก
ทีไสุดตอการสรຌางสิไงวดลຌอมสามารถตัดสิน฿จขัๅนสุดทຌายเดຌ฿นชวงปลายครงการ 
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การจัดสรรพืๅนทีไ 

นวนຌม฿นภาพรวมของหຌองสมุด มຌกระทัไงหຌองสมุดทีไมีอยูดิม มัก฿ชຌพืๅนทีไบบปຂดมากกวาการบง
ซอยพืๅนทีไออกป็นสวนยอย ฿นปัจจุบันพืๅนทีไบบปຂดกลายป็นพืๅนทีไส าหรับชัๅนวางหนังสือซึไงมีคุณสมบัติทีไ
สามารถน ามา฿ชຌ฿นกลยุทธ์การจัดสรรพืๅนทีไเดຌ ดยบงพืๅนทีไจากพืๅนขึๅนเปจน฿กลຌถึงพดานออกป็นสวนยอยทีไมี
ขนาดทา โ กัน งบการงินรวมอาจจะปຂดอกาส฿หຌหຌองสมุดมีการ฿ชຌชัๅนวางหนังสือทีไหลือป็น ก าพง
หนังสือ” พืไอสรຌางพืๅนทีไ฿ชຌสอยทีไสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ หรือ หຌอง” ขนาดลใกหลายหຌอง
ภาย฿นพืๅนทีไปຂด ตามหลักการลຌว มຌต฿นพืๅนทีไปຂด พืๅนทีไตละสวนกใสามารถกิดขึๅนเดຌจากคຌาครงตาม
ธรรมชาติของอาคาร ละถຌาป็นเปเดຌ กใควรจะป็นชนนัๅน ลຌวจึง฿ชຌกลยุทธ์การจัดสรรพืๅนทีไพืไอจัดวาง
ต าหนงของฟอร์นิจอร์ละอุปกรณ์ทีไตຌองอาศัยการติดตัๅงอืไน โ วัตถุประสงค์ของการสรຌ างพืๅนทีไตาง โ คือ
การท า฿หຌพืๅนทีไหลานัๅนมีสภาพวดลຌอมทีไ฿หຌความรูຌสึกทีไตกตางกัน ท า฿หຌกิดอารมณ์ทีไหลากหลาย ละท า฿หຌ
กิดความหลากหลายทางความคิดซึไงเดຌกลาวถึงเปลຌวขຌางตຌน฿นหัวขຌอทีไกีไยวกับการรียนรูຌ 

ระยะหางระหวางฟอร์นิจอร์กับพดานอาจตกตางกันตามความสูงของฟอร์นิจอร์ละอุปกรณ์ทีไลือกน ามา
ติดตัๅง อยางเรกใตาม การจัดสรรพืๅนทีไมีขຌอจ ากัดท า฿หຌ฿นการออกบบหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌขึๅน฿หม
นัๅน จ าป็นทีไจะตຌองมีการตรวจสอบ฿หຌน฿จวาสถาปัตยกรรมของอาคารนัๅนเดຌปຂดอกาส฿หຌมีการจัดสรรพืๅนทีไทีไ
จ าป็นตามความตกตางของสิไงวดลຌอมทีไตຌองการเดຌ กลาวคือพืๅนทีไทีไ฿ชຌสียงละพืๅนทีไทีไตຌองการความงียบ
สงบเมสามารถอยูรวมกันเดຌดีนัก สิไงทีไส าคัญคือการจัดสรรพืๅนทีไป็นอีกวิธีหนึไง฿นการสรຌางทางลือก มีความ
ยืดหยุน ท า฿หຌผูຌคนละกิจกรรมตาง โ สามารถคลืไอนยຌายเป฿นพืๅนทีไตาง โ ภาย฿นอาคารเดຌ ดยเมจ าป็นตຌอง
มีการปรับปลีไยนพืๅนทีไ฿นชิงกายภาพตลอดวลา พืๅนทีไทีไมีการจัดสรรป็นอยางดีท า฿หຌผูຌ฿ชຌมีทางลือกทีไขຌา฿จเดຌ
งาย สนับสนุน฿หຌกิดปฏิสัมพันธ์ ละปງองกันเม฿หຌกลุมคนทีไสน฿จขຌามา฿ชຌงานสดงความป็นจຌาของหรือ
ครอบครอง฿ชຌพืๅนทีไสวนตาง โ ฿นอาคาร 

พืๅนทีไกึไงสวนตัว 

฿นกลุมของ อุปกรณ์ส าหรับติดตัๅงอืไน โ” ซึไงหมายถึงสิไงทีไตัๅงอยู฿นพืๅนทีไปຂด ตมีคุณสมบัติ฿นการ
สรຌางความป็นสวนตัว฿นระดับหนึไง ทีไรียกวาพืๅนทีไกึไงสวนตัวนัๅน มีวัตถุประสงค์สองประการ ประการรกคือ
พืไอสรຌางกราะก าบัง฿หຌกับผูຌ฿ชຌจากพืๅนทีไอืไน โ ของหຌองสมุดทีไมีการด านินการทีไเมป็นระบียบรียบรຌอยนัก 
ชน ครืไองบริการตนอง ครืไองพิมพ์ ละรถขในหนังสือ ดยจัดวางอุปกรณ์หลานีๅเวຌหลังฉากกัๅน ิpod) หรือ
อุปกรณ์อืไน โ ทีไมีครงสรຌางคลຌายคลึงกัน ละประการทีไสองคือ พืไอบงสมาชิกของหຌองสมุดบางสวนออกจาก
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กัน฿นพืๅนทีไปຂดขนาด฿หญ ท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการดีไยวหรือกลุมผูຌ฿ชຌบริการสามารถท างาน฿นพืๅนทีไปຂดเดຌ ละยังคง
รูຌสึกราวกับวาก าลังท างาน฿นหຌองสวนตัว 

ครงสรຌางส าหรับวัตถุประสงค์ประการรกอาจอยู฿นรูปของฉากกัๅนพืๅนทีไส าหรับวางครืไองพิมพ์ 
(printer pods) ลานจอดรถขใน ละพืๅนทีไส าหรับครืไองบริการตนอง ซึไงเมพียงถูก฿ชຌป็นทีไส าหรับ อบ” 
อุปกรณ์หลานีๅทานัๅน ตยังชวย฿หຌสภาพวดลຌอมดีขึๅนอีกดຌวย ยกตัวอยางชน ฉากกัๅนพืๅนทีไ ส าหรับ฿หຌบริการ
ครืไองพิมพ์ละครืไองถายอกสาร ซึไงมีสียงจากการท างานของครืไองละเมป็นระบียบรียบรຌอย ตกใถือ
ป็นอกาส฿นการสรຌางความนาสน฿จผานลวดลายกราฟຂกภาย฿นฉากกัๅนทีไตัๅงอยู฿นพืๅนทีไปຂด 

สวนวัตถุประสงค์ทีไสองมุงนຌนเปทีไการบงกลุมสมาชิกของหຌองสมุดทีไตຌองการท างานคนดียวหรือ
ท างานป็นกลุมลใกออกจากกัน สิไงประดิษฐ์฿หม โ สวน฿หญมักจะอยู฿นรูปของมຌานัไง บุนวมหรือตຍะ
รับประทานอาหาร ละก าพงหนังสือทีไเดຌกลาวถึงเปลຌวกอนหนຌานีๅ ครงสรຌางของพืๅนทีไกึไงสวนตัวมี
หลากหลายรูปบบซึไงมีการปຂดกัๅนละการปງองกันสียงรบกวน฿นระดับทีไตกตางกัน ชน หลังคากระจม
คลืไอนทีไ ตในท์ดมปຆาลมละรม ดังภาพตัวอยางดຌานลางนีๅ 

 

 

 

 

นวความคิดการ฿ชຌ รมบนทຌองถนน ละดมป่าลม ทีไซัลเทยอร์ ซในตอร์  ิSaltire Centreี 
มหาวิทยาลัยกลาสกว์ คาลดนีย 

ครงสรຌางของ พืๅนทีไกึไงสวนตัวชัไวคราว” นีๅ มีลักษณะทีไตกตางจากฟอร์นิจอร์ละอุปกรณ์ตกตง
อืไน โ ฿นพืๅนทีไ ละนืไองจากมีการ฿ชຌงานกันมาอยางตอนืไองละป็นเดຌรับความนิยมมาก จึงป็นหตุ฿หຌเดຌรับ
ความสน฿จจากผูຌ฿ชຌ฿นดຌานอืไน โ มากกวาคุณสมบัติ฿นการลดสียงรบกวน ฿นชิงของการออกบบพืๅนทีไ 
อุปกรณ์หลานีๅชวยสรຌางครงสรຌาง฿นพืๅนทีไ ซึไงความยืดหยุนของอุปกรณ์ชวย฿หຌกิดการรบกวนครงสรຌางหลัก
นຌอยทีไสุด การตระหนักถึงความส าคัญของคุณสมบัติของครงสรຌางดังกลาวท า฿หຌอุปกรณ์หลานีๅถูกน ามา฿ชຌงาน
หมือนฟอร์นิจอร์ ดยป็นฟอร์นิจอร์ทีไถูกน ามา฿ชຌ฿นการริไมวางครงสรຌางของพืๅนทีไ ปຂดอกาส฿หຌการ
ออกบบพืๅนทีไปຂดมีความยืดหยุนมากยิไงขึๅน 
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การเหลวียน 

อยางเรกใตาม การสรຌางพืๅนทีไเมพียงกีไยวกับขอบขตละสมดุลของพืๅนทีไทีไมีความหลากหลายทานัๅน 
ิมຌวาจะป็นปัจจัยทีไส าคัญกใตามี ตยังมีความกีไยวขຌองกับความสัมพันธ์ละการเหลวียนจากพืๅนทีไหนึไงเปยัง
อีกพืๅนทีไหนึไงดຌวย ประดในส าคัญคือท า฿หຌอยางเร฿หຌสามารถหลีกลีไยงการท า฿หຌกิดความรูຌสึกทีไปลกยก ละ
฿นกรณีทีไมีการปรับปรุงพืๅนทีไบางสวน จะตຌองท าอยางเร฿หຌ อุปกรณ์สริม” ขຌากับพืๅนทีไ฿นภาพรวมเดຌอยางลง
ตัว งานขียนมากมายปรียบหຌองสมุดสมือนบຌานหลังทีไสามดังทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌน กลาวคือป็นสถานทีไทีไ
เม฿ชทีไท างานละเม฿ชบຌาน ตมีความส าคัญป็นพิศษตอผูຌทีไขຌามายีไยมชมละ฿ชຌงาน มิกันดา ิMikundaี 
(2006) กลาววาการสรຌางบຌานหลังทีไสามควรจะมี สຌนดຌายสีทอง” (golden thread) ิการเหลวียน หรือ 
Flowี ทีไชวยสนับสนุน฿หຌผูຌ฿ชຌ ดินขຌาเป” ละส ารวจภาย฿นนัๅน ดยการ฿ชຌวิธีท า฿หຌกิดความสงสัย฿ครรูຌละ
การปຂดผย ซึไงสถานทีไบบนีๅมักจะมีจุดสังกตหรือสถานทีไหลักทีไป็นจุดดึงดูดความสน฿จพืไอท า฿หຌกิดความ
อยากรูຌอยากหใน กลาวคือ สิไงทีไหในลຌวจะตຌองรຌอง วຌาว” ทีไมักมี฿หຌหใน฿นพืๅนทีไหรืออาคาร฿หม โ ยกตัวอยาง
ชน งานศิลปะสาธารณะ ลานกลางอาคารทีไนาทึไง ละฟอร์นิจอร์ทีไจัดวางอยู฿นพืๅนทีไนัๅนอง การเหลวียน
ชวย฿หຌผูຌ฿ชຌดินผานพืๅนทีไดังกลาว สวนจุดสังกตหรือจุดดึงดูดความสน฿จถือป็นปງาหมาย 

พืๅนทีไละการบริการเมอาจยกออกจากกันเดຌ 

พืๅนทีไละบริการมีความชืไอมยงกัน฿นชิงชีวภาพ ขณะทีไการปรับปลีไยนละการพัฒนาการ฿หຌบริการ
฿นหຌองสมุด฿ด โ สามารถท าเดຌอยูสมอ ตการบูรณะหรือปรับปรุงชวย฿หຌกิดการทดสอบอยางกวຌางขวาง฿น
ดຌานขอบขตละวิธีการ฿หຌบริการของหຌองสมุด การพัฒนาการ฿หຌบริการของหຌองสมุด฿นประทศอังกฤษสวน
฿หญสามารถมองหในเดຌผานการ฿ชຌอุปกรณ์อ านวยความสะดวก฿นการยืม-คืนหนังสือดຌวยตนอง การพัฒนามัก
มุงนຌนเปทีไระดับการ฿หຌบริการตนองทีไสูงขึๅน฿นสวนทีไสามารถท าเดຌละการก าจัดอุปสรรค฿นการขຌาถึงบริการ
ละการบูรณาการงานบริการ การจัด฿หຌมีจุดบริการจ านวนมากกินความจ าป็น ท า฿หຌสามารถ พิไมหรือลด” 
พืๅนทีไของตຍะส าหรับ฿หຌบริการ ดย฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบงาน฿นสวนอืไน โ มานัไ งท างานทน ณตຍะ
฿หຌบริการ฿นกรณีทีไมีผูຌ฿ชຌบริการจ านวนมาก พืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ ยกตัวอยางชน การมี
ตຍะกลาง ิตຍะส าหรับจຌาหนຌาทีไหรือผูຌ฿ชຌี ละตຍะอีก 2 ตัว฿นบริวณ฿กลຌคียง ท า฿หຌ฿นกรณีทีไมีผูຌขຌาถว฿ชຌ
บริการจ านวนมากขึๅน จຌาหนຌาทีไจะมีพืๅนทีไ฿นการท างานมากขึๅน ละมืไอเมเดຌ฿ชຌงานตຍะ฿นบริวณ฿กลຌคียงนัๅน 
ผูຌ฿ชຌบริการกใสามารถ฿ชຌพืๅนทีไนัๅนเดຌ การลดผลกระทบจากการกัๅนของตຍะสามารถท าเดຌดยออกบบ฿หຌฉากกัๅน
ตไ าละจัด฿หຌตຍะมีกຌาอีๅอยู฿นตัวดຌวย อยางเรกใตาม มຌวาจะมีความพยายาม฿หຌตຍะป็นสิไงอ านวยความสะดวกทีไ
จຌาหนຌาทีไละผูຌ฿ชຌบริการสามารถ฿ชຌรวมกันเดຌ ตตຍะกใยังคงป็นฉากกัๅนระหวางจຌาหนຌาทีไละผูຌ฿ชຌบริการอยาง
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หลีกลีไยงเมเดຌ ความพยายาม฿นการลดผลกระทบของตຍะส าหรับ฿หຌบริการละการท า฿หຌกิดความรูຌสึกป็น
สวนหนึไงของการ฿หຌบริการยังปรากฏ฿หຌหในมากขึๅน฿นหຌองสมุดตาง โ จากการ฿ชຌฉากกัๅนขนาดลใกบบเมป็น
ทางการ฿นจุดทีไส าคัญ฿นอาคาร ฉากกัๅนขนาดลใกหลานีๅสามารถคลืไอนยຌายเดຌ ท า฿หຌสามารถตัๅงจุดบริการ 
ชัไวคราว” เดຌ ดຌวยคุณลักษณะทีไมีความยืดหยุนชนนีๅ ท า฿หຌสามารถ฿ชຌกลยุทธ์฿นการ฿หຌการบริการทีไสนับสนุน
฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นจุดอืไน โ ขຌามานัไงท างานทีไตຍะส าหรับ฿หຌบริการเดຌตามความตຌองการละ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌเดຌอยางรวดรใวทันวลา 

การบูรณาการงานบริการ 

อีกกลยุทธ์หนึไงทีไหมาะส าหรับอนาคตซึไงมีทรัพยากรจ ากัดคือการบูรณาการ อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก฿นหຌองสมุดทีไพิไมขึๅนท า฿หຌกิดบริการทีไหลากหลายขึๅนส าหรับผูຌ฿ชຌหຌองสมุด ละกใเม฿ชรืไองปลกทีไ
หຌองสมุดจะมีรຌานกาฟละรຌานอาหาร฿หຌบริการรวมกับพิพิธภัณฑ์หรือหຌองสดงผลงานศิลปะ ละป็น
สถานทีไส าหรับ฿หຌบริการจากทางภาครัฐของพืๅนทีไอยูภาย฿นหຌองสมุด ฿นขณะทีไการบูรณาการหลากหลาย
รูปบบก าลังพัฒนาเปขຌางหนຌา รานาจะเดຌหในคຌาครงละรูปบบ฿หม โ ของหຌองสมุด ละชืไอของ
หนวยงาน฿หม โ พิไมมากขึๅน 

การพัฒนาชุมชนหงการรียนรูຌ 

ความทຌาทายอยางหนึไงทีไพบ฿นการพัฒนาการ฿หຌบริการการรียนรูຌผานวใบละการรียนรูຌสมือนจริง
คือการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌทีไจะชวยสนับสนุนการรียนรูຌรายบุคคลละการรียนรูຌรวมกันกลุมพืไอน 
ิpeer group learning) วใบเซต์จ านวนมากพยายาม฿สขຌอมูลพืไอพิไมพูนทรัพยากรละสรຌางชุมชน฿นกลุม
ผูຌ฿ชຌพืไอระบุทีไตัๅงละบริการ ซึไงจะชวยชืไอมยงสถานทีไจริงกับสถานทีไสมือนขຌาดຌวยกัน ความป็นเปเดຌ฿นการ
สรຌางละผสมผสานสิไงวดลຌอมสมือนละสิไงวดลຌอมทางกายภาพ รวมถึงการสรຌางละรักษาชุมชนหงการ
รียนรูຌออนเลน์อยางเรຌขีดจ ากัดละ฿นหຌองสมุดจริงถือป็นอกาส฿นการพัฒนา ยกตัวอยางชน หลักสูตรการ
รียนบบออนเลน์ (MOOCS) ละหຌองรียนกลับดຌาน ิflipped classroom) จะมีประสิทธิภาพมากขึๅนหาก
ครือขายทีไอยู฿นพืๅนทีไมีสวนชวย฿นการสนับสนุนประสบการณ์ดังกลาว ยิไงหຌองสมุดสามารถสรຌางพืๅนทีไทีไ฿ชຌ
ประยชน์จากทคนลยีสูงทีไมีการ฿หຌบริการบบผูຌรียนป็นศูนย์กลางอยางทัไวถึงมากทา฿ด หຌองสมุดกใจะยิไงมี
บทบาทป็นสิไงวดลຌอมการรียนรูຌบบปຂดทีไจะน ามาซึไงการพัฒนาของชุมชนของการรียนรูຌ 

 

 



30 

 

การสรຌางหຌองสมุดหงศตวรรษทีไ โแ 

หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 มีบทบาทส าคัญกวา฿นอดีตทีไผานมา ละจ าป็นจะตຌองพัฒนาบทบาท
ตอเป฿นฐานะทีไป็นศูนย์กลางของการรียนรูຌละชุมชน ดยการคิด฿หมกีไยวกับพืๅนทีไละบริการตาง โ ของ
หຌองสมุด หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 นัๅนป็นมากกวาพืๅนทีไทางสังคมทีไเมมีคา฿ชຌจาย ตปรียบสมือนบຌานหลัง
ทีไสาม ละป็นสวนประกอบทีไส าคัญของครงสรຌางพืๅนฐานการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 ทัๅงภาย฿นมหาวิทยาลัย
ละภาครัฐบาลทัๅง฿นระดับทຌองถิไนละระดับชาติ หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 เมเดຌป็นพียงพืไอนทีไดีละบท
สนทนาทีไสนุกสนาน ตดຌวยการมีบริการทีไขยายวงกวຌางขึๅนนัๅน หຌองสมุดยังสามารถขยายขอบขายเปถึงการ
พบปะกันอยางเมคาดคิดมากอนละบทสนทนาดยบังอิญ ซึไงป็นหัว฿จของผลกระทบ มดิซี ิMedici) ของ 
ยฮันซน ิJohanssenี (2004) – วิวัฒนาการของความคิดสรຌางสรรค์฿หม โ ส าหรับยุค฿หม หຌองสมุดป็น
พืๅนทีไทีไมีความยืดหยุนละสามารถตอบสนองความตຌองการเดຌ อีกทัๅงยังป็นพืๅนทีไทีไตใมเปดຌวยพลังละความคิด
สรຌางสรรค์ละเมหยุดนิไงส าหรับผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุด มิ฿ชส าหรับบรรณารักษ์ นอกจากนีๅการพัฒนาละ
ความส ารใจของหຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ถือป็นศิลปะมากกวาป็นวิทยาศาสตร์ หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 
21 เม฿ชบຌานหลังทีไสาม ตป็นการผสมผสานกันอยางชาญฉลาดของบຌานหลังทีไหนึไงละบຌานหลังทีไสองของ
อลดในบิร์ก ิOldenburgี ซึไงป็นพืๅนทีไส าหรับการท างาน การ฿ชຌวลาวางละการรียนรูຌทีไ฿หຌความรูຌสึก
หมือนอยู฿นบຌาน ซึไงถือป็นการ฿ชຌความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ ปรียบสมือนศิลปຂนทีไสามารถระบายสีทับ
ลงเปพืไอปลีไยนปลงผลงานศิลปะเดຌ จຌาหนຌาทีไหຌองสมุดลบสຌนบงขตดนละสรຌางทัศนะคติ฿หม โ ดย฿ชຌ
ความยืดหยุนทีไกดิขึๅนจากการ฿ชຌพืๅนทีไปຂด ละการปรับคຌาครงของนืๅอหา฿นพืๅนทีไดย฿ชຌจินตนาการ รายัง฿ชຌ
วลาเมมากพอ฿นการขຌาเปมีสวนรวม฿นการสรຌางละปรับปรุงพืๅนทีไทีไรามีอยู฿นหຌองสมุด หຌองสมุดทีไประสบ
ความส ารใจ฿นศตวรรษทีไ 21 จะเมหยุดอยูทีไคຌาครงของพืๅนทีไทีไประสบความส ารใจ฿นครัๅงรกทานัๅน ต
จะตຌองมีการปลีไยนปลงละปรับปรุงอยางสมไ าสมอพืไอ฿หຌป็นหຌองสมุดทีไดียิไงขึๅน 

การพัฒนาหຌองสมุดหรือพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌขึๅน฿หมถือป็นการ฿ชຌความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ ทนทีไจะถอย
หลังกลับเปป็นสถานทีไสบาย โ ทีไคุຌนคย ซึไงหมือนกับสิไงดิม โ ทีไรูຌมากอนลຌว ราจ าป็นตຌองทดลอง฿ชຌ
ครงการตาง โพืไอป็นสวนหนึไง฿นการท า฿หຌกิดวิวัฒนาการของระบบนิวศ฿นหຌองสมุด ซึไงจะป็นพืๅนฐานของ
นวัตกรรม฿นอนาคต 


