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บทคัดยอ:
หองสมุดประชาชนในประเทศสิงคโปรถือกําเนิดขึ้นกวา 50 ป'มาแลว โดยนวัตกรรมการใหบริการ
เกิดขึ้นมากที่สุดในชวง 20 ป'ที่ผานมา ในยุคแรก การบริหารจัดการหองสมุดดําเนินไปดวยแรงงานบุคลากร
เนื่องจากเทคโนโลยีมิไดหาไดโดยงายและการประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับหองสมุดมีตนทุนสูง อยางไรก็ตาม
ในระยะ 20 ป'หลัง ตนทุนดานเทคโนโลยีลดลง กอปรกับการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรพกพา
และอุปกรณพกพาแพรหลายขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความงายในการเขาถึงอินเทอรเน็ต เพื่อนรวมงาน
ของขาพเจาคนหนึ่ ง กลาววาเมื่ อเธอเดิ น ทางโดยรถไฟ เธอสั งเกตวาผู โดยสารเกื อบทุ ก คนงวนกั บ การใช
โทรศัพทมือถือ เธอใหขอคิดเห็นวาถาทุกคนเรียนหนังสือหนักเทากับที่ใชอินเทอรเน็ต ทั้งหมดนาจะได 100
คะแนนเต็มในการสอบ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือการที่ประชาชนเกือบทุกผูทุกนามเขาถึงอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือไดสงผลให
หองสมุดจําเป9นตองปรับตัวใหทันกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผูใชบริการ หองสมุดประชาชนใน
ประเทศสิงคโปรก็มิใชขอยกเวน หองสมุดประชาชนตองสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถใหบริการที่
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และในลักษณะที่ผูใชบริการปรารถนาจะใชบริการ ในชวง 10 ป'ที่ผาน
มา คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติสิงคโปรไดรุกคืบในการแปลงวัสดุตางๆ ใหอยูในรูปแบบฐานขอมูลดิจิทัล
รวมทั้งการใชเครือขายทางสังคมในการเขาถึงประชาชนและผูใชบริการปลายทางเพื่อใหพวกเขาสามารถเขาถึง
วัสดุหองสมุดไดงายขึ้นผานทางอุปกรณพกพาทั้งในยามกลางวันและกลางคืน บทความฉบับนี้จะบรรยายถึง
พัฒนาการเหลานี้บางประการ รวมทั้งเสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางที่หองสมุดจะดําเนินไปในอนาคต
เพื่อใหแนใจวาหองสมุดจะยังคงมีบทบาทในชีวิตของประชาชนผูใชบริการ และหองสมุดจะเป9นศูนยกลางใน
เสนทางการเรียนรูตลอดชีวิตของผูใชบริการปลายทาง
ความเป!นมา
คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติสิงคโปร หรือ NLB (National Library Board of Singapore) เป9น
คณะกรรมการตามกฎหมาย (statutory board) ภายใตกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ (Ministry of
Communications and Information) NLB มีความเป9นมาไมยาวนานนัก โดยถือกําเนิดในยุคแรกที่หอสมุด
แหงชาติกอตั้งขึ้นเมื่อป' พ.ศ. 2503 ตลอด 55 ป'ที่ผานมา หอสมุดแหงชาติไดจัดตั้งระบบหองสมุดประชาชน
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จํานวน 26 แหงเพื่อใหบริการประชาชนที่พํานักอยูในเขตที่พักอาศัยตางๆ ซึ่งแตละเขตมีประชากรระหวาง
100,000 ถึง 300,000 คน ณ วันนี้ NLB บริหารงานหอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติ หองสมุด
ประชาชน 26 แหง และหองสมุดพิเศษ 9 แหง นอกจากนั้น NLB ยังใหบริการที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมกับ
ลูกคาทั้งในและตางประเทศผานหนวยงานเชิงพาณิชยภายใตชื่อ Cybrarian Ventures Private Limited
จากการเขาถึงทางกายภาพสูการเขาถึงผานระบบดิจิทัล
การเดินทางของ NLB จากการเขาถึงเนื้อหาผานวิธีการทางกายภาพไปสูระบบดิจิทัลนาจะคลายคลึง
กับหองสมุดสวนใหญทั่วโลกในปeจจุบัน เนื่องจากการเขาถึงอินเทอรเน็ตงายยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และการถือครอง
อุปกรณมือถือที่เพิ่มขึ้น ผูใชบริการลวนเป9นปeจจัยผลักดันใหหองสมุดมอบบริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นผาน
ชองทางดิจิทัล
ยุคที่ผูใชบริการหองสมุดตองเดินทางไปยังหองสมุดเพื่อสืบคนขอมูลที่ตองการไดผานพนไปแลว ตอนนี้
ผูใชบริการมีทางเลือกวาจะเดินทางไปยังหองสมุดเพื่อการสืบคนหรือจะสืบคนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต หาก
ชื่อของหองสมุดไมปรากฏในการสืบคนขอมูล วัสดุของหองสมุดก็จะไมไดถูกใชมากเทาที่ปรารถนา
ดวยความตระหนักถึงความเป9นจริงนี้ NLB จึงเริ่มโครงการเชิงรุกในการขับเคลื่อนบริการหองสมุดจาก
การใหบริการแบบกายภาพเพียงอยางเดียวไปสูการผสมผสานระหวางการใหบริการแบบกายภาพและดิจิทัล
(hybrid physical and digital library service) ณ วันนี้ NLB ประสบความสําเร็จในดานการใชบริการ
ทรัพยากรทั้งประเภทกายภาพและดิจิทัล เนื่องดวยระบบอิน เทอรเน็ตและซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open
source หรือ ซอฟตแวรแบบรหัสเปiด) ซึ่งทําให NLB ชวยใหผูใชบริการเขาถึงเนื้อหาผานทั้งทางเว็บไซตของ
NLB และโปรแกรมคนหาบนอินเทอรเน็ต (internet search engines)
การยืมแบบกายภาพเพิ่มขึ้นจาก 10 ลานครั้งในป' พ.ศ. 2538 เป9น 33.2 ลานครั้งในป' พ.ศ. 2557
และการใชงานแบบดิ จิ ทัล นั บได 13.5 ลานครั้ ง ในป' พ.ศ. 2557 การสื บ คนแบบอิ เ ล็ กทรอนิ ก สสู งเป9 น
ประวัติการณถึง 52.8 ลานครั้งในป'เดียวกัน
การยืมหนังสือ: ปฐมกาล
เฉกเชนเดี ย วกั บ หองสมุ ดอื่ น สวนใหญ การดํ าเนิ น การหองสมุ ดในประเทศสิ งคโปรอาศั ย แรงงาน
บุคลากรจนกระทั่งทศวรรษที่ 1990 รานหนังสือไมใชสิ่งแพรหลาย และแมใครสามารถเขาถึงรานหนังสือได
หนังสือก็มีราคาแพงสําหรับคนสวนใหญ ผูใชบริการหองสมุดตองเดินทางไปยังหองสมุดเพื่อจะไดเพลิดเพลินกับ
ทรัพยากรและบริการหองสมุด นอกจากนี้ การไปหองสมุดก็ไมงายนักเนื่องจากจํานวนหองสมุดยังไมมากนัก
ขาพเจายังจําไดวาตนเองจะไปหอสมุดแหงชาติไดเฉพาะระหวางวันหยุดโรงเรียนเทานั้น เนื่องจากหอสมุดฯ อยู
ไกลจากบานออกไปถึง 10 กิโลเมตร ดังนั้น การไปหอสมุดฯ จึงเปรียบเสมือนการทัศนศึกษาที่นาจดจําสําหรับ
พวกเรา
เนื่องดวยการดําเนินการหองสมุดใชแรงงานบุคลากรเป9นสวนใหญ ผูใชบริการจึงตองตอคิวเพื่อรับการ
บริการจากเจาหนาที่หองสมุด หอสมุดแหงชาติเติบโตอยางแข็งแกรงจากระบบที่มีหอสมุดแหงชาติเพียงแหง
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เดียวสูระบบที่ประกอบดวยหองสมุดจํานวน 10 แหงระหวางป' พ.ศ. 2503 และ 2537แตคิวผูใชบริการกลับ
ยาวขึ้นทุกวัน และผูใชบริการก็ไมพอใจที่บางครั้งตองเขาคิวนานนับชั่วโมงเพื่อยืมและคืนหนังสือ ยุคนั้นเป9นยุค
ที่ทั้งเจาหนาที่หองสมุดและผูใชบริการตางก็ไมมีความสุข
ราวป' พ.ศ. 2538 หอสมุดแหงชาติกลายเป9นคณะกรรมการตามกฎหมายและไดมีโอกาสเสนอแผนการ
ลงทุนในโครงสราง ทรัพยากรและบริการใหกับรัฐบาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการหองสมุดครั้งใหญ
โดย NLB ไดรับการอนุมัติงบประมาณจํานวนหนึ่งลานดอลลารสิงคโปรจากรัฐบาลสิงคโปรเพื่อการแปลงโฉม
ขยายและปรับปรุงบริการของ NLB ดวยงบประมาณจํานวนนี้ NLB ไดยกระดับการบริการของหองสมุด
ประชาชนจํานวน 10 แหงที่มีอยูเดิมและกอตั้งหองสมุดประชาชนเพิ่มอีก 10 แหง หองสมุดสวนใหญตั้งอยูใน
ศูนยการคาที่ชาวสิงคโปรใชบริการยามวางหรือใชพื้นที่รวม (comlocated) กับสถาบันชุมชนหรือพลเมือง
(community or civic institutions) อื่นๆ ยิ่งไปกวานั้น ทรัพยากรและบริการยังไดถูกยกระดับ รวมทั้ง
นวัตกรรมการออกแบบการใหบริการและกระบวนการออกแบบใหมก็ไดถูกทดลองและนํามาใชเป9นตนแบบ
ดวย
การแปลงโฉมการยืมหนังสือ
การยืมหนังสือเป9นหนึ่งในกิจกรรมที่เป9นที่นิยมสูงสุดในหองสมุด ไมวาจะในอดีตหรือปeจจุบัน เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการยืมหนังสือ NLB เริ่มดําเนินการเชิงรุกในการผละจากระบบบัตรรายการหองสมุดที่ใช
แรงงานบุคลากรไปสูบริการอัตโนมัติ (automated services) เพื่อลดเวลาการรอคิว
NLB เริ่มลองการยืมดวยตนเอง (selfmservice borrowing) โดยใชเครื่องยืมหนังสือดวยตนเอง 3M
(3M selfmcheck machines) เครื่องดังกลาวเป9นอุปกรณเสริมผลิตภาพ (productivity tool) ที่ดีในการชวย
ใหผูใชบริการและเจาหนาที่หองสมุดไมตองรออีกฝqายในขั้นตอนที่ผูใชยืมหนังสือที่ตองการอาน ความทาทาย
เพียงประการเดียวที่ผูใชบริการเผชิญ คือการที่พวกเขาตองเรียนรูวิธีการวางหนังสือในทิศทางที่ถูกตองบน
เครื่องยืมหนังสือเพื่อใหเซ็นเซอรสัญญาณไฟ (light sensor) อานบารโคดบนหนังสือได
แมวาแนวทางดังกลาวจะฟeงดูงาย แตกลับไมเป9นเชนนั้น ผูใชบริการจํานวนมากมีปeญหาในการวาง
หนังสือและบางครั้งตองลองปรับทิศทางการวางหนังสือมากกวาหนึ่งครั้งเพื่อใหเครื่องอานบารโคดไดและการ
ยืมหนังสือผานเครื่องยืมหนังสือดวยตนเองนั้นเสร็จสมบูรณ นอกจากนี้ การคืนหนังสือผานเครื่องยืมหนังสือ
ดวยตนเอง 3M ก็ไมสะดวก
ดังนั้ น NLB จึ งตั ดสิน ใจจะเปลี่ ยนไปใชปr ายกํ าหนดรหัส ประจํ าตั ว ดวยคลื่ นความถี่วิ ทยุ (radio
frequency identification tags หรือ RFID tags) เพื่ออํานวยความสะดวกในการยืมและคืนวัสดุหองสมุด
เนื่องจากการทํารายการดวย RFID ไมตองพึ่งพาทิศทางการวางบารโคดกับเซ็นเซอร
NLB โชคดีที่มีผูจัดจําหนายทองถิ่นที่พรอมจะพัฒนาบริการดังกลาวไปดวยกัน บริการยืมคืนหนังสือ
ดวยตนเองผานระบบ RFID จึงถูกพัฒนาและทดลองใชในในป' พ.ศ. 2541 ณ หองสมุดสาขาลาสุดของ NLB ใน
ตอนนั้นที่ Bukit Batok ถึงแมทั้งเจาหนาที่และผูใชบริการหองสมุดจะเผชิญกับอุปสรรคในชวงแรก แตโครงการ
ก็ประสบความสําเร็จภายในเวลาเพี ยงหนึ่งป' ทั้งเจาหนาที่และผูใชบริการตางรูสึกวาใชบริการไดงาย และ
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ระยะเวลารอลําดับการใชบริการยัยังลดจาก
ลดจ 90 นาทีเหลือ 0 นาทีสําหรับทั้งการยืมและการ
ะการคืนวัสดุหองสมุด สิ่ง
นี้ถือเป9นความสําเร็จครั้งใหญสําหรับ NLB หลังจากการทดลองใชและปรับปรุงแกไขบริ
บริการ ระบบ RFID ก็ถูก
นําไปใชในหองสมุดประชาชนแหงอือื่นๆ ทั้งหมด ของ NLB
การใชโทรศัพทมือถือในการยืมหนังสสือ: นวัตกรรมอีกขั้นในการยืมหนังสือ
บริการยืมหนังสือดวยตนเอง
นเองนับเป9นความสําเร็จครั้งใหญในการเพิ่มผลิตภาพการ
การบริการของ NLB ยิ่ง
ไปกวานั้น บริการนี้ยังทําใหประสบก
สบการณของผูใชบริการหองสมุดนารื่นรมยยิ่งขึ้น เพราะ
พราะพวกเขาไมตองรอคิว
เพื่อยืมหรือคืนหนังสืออีกตอไป แตสามารถใชเวลาสวนใหญในการอานและเรี
แตสาม
ยนรูได
หลังจากบรรลุผลดังกลาว NLB
NL ก็เริ่มแสวงหาประสบการณยืมหนังสือรูปแบบใหม
บใหม
ราว 5 ป'ที่แลว การใชอิอินเเทอรเน็ตและอุปกรณพกพาเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล ชาวสิ
ชาว งคโปรเกือบทุกคน
พกโทรศัพทมือถือ ดังนั้น NLB จึงเริ่มพิจารณาความเป9นไปไดในการใหบริการผานทางโ
ทางโทรศัพทมือถือ ระบบ
บริการผานทางโทรศัพทมือถือพััฒนาสํ
นา าเร็จและเริ่มใชจริงในหองสมุดของ NLB ในป' พ.ศ.
พ 2557 ปeจจุบันนี้
ผูใชบริการหองสมุดไมตองมองหาเค
หาเครื่องยืมหนังสือดวยตนเองเพื่อยืมวัสดุหองสมุดอีกตอ
ตอไป พวกเขาแคหยิบ
โทรศัพทมือถือออกมาและยืมหนันังสือไดไมวาจะอยู
ไ
ณ ที่ใดในหองสมุด
ในการใชบริการยืมหนันังสือผานโทรศั
ผา
พทมือถือ ผูใชบริการหองสมุดตองดาวนโหลด
นโหลด NLB Mobile App
จาก App store และลงทะเบียนเป9
เป9นสมาชิก

แอพลิ
พลิเคชั่นใน Google PLAY / App store ของ Apple
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NLB Mobile App ได%รับรางวัวัลเกย
เกียรติคณ
ุ จากสมาคมห%องสมุดแห4งอเมริกา (American Libra
ibrary Association)
ด%า% นโคร
นโครงการนวัตกรรมห%องสมุดนานาชาติป7 พ.ศ. 2558

นวัตกรรมหองสมุดเชิงกายภาพ
ในสวนนี้ ขาพเจาจะอภิิปรายนวั
รา ตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปrายหองสมุดดิจิทัล (digital
(digit library signage)
อุปกรณระบุตําแหนงวัสดุหองสมุมุดแบ
แบบออนไลน (online library item locator) การใช
ารใชระบบวิเคราะหวิดีโอ
(video analytics) และกระบวนการ
การทดสอบหุนยนตอานชั้นหนังสือ (proofmofmconcept
cept of a shelfmreading
robot)
ดวยค
จิทัล ปeจจุบันนี้ NLB
NL จึงใหขอมูลสําคัญ
ป8ายห%องสมุดดิจิทัล : ดวยความแพรหลายของแพลตฟอรมดิ
เกี่ยวกับหองสมุดผานปrายหองสมุมุดดิจิทัลได การดําเนินการดังกลาวชวยใหหองสมุดสามา
สามารถตัดสินใจไดวาควร
ประชาสัมพันธขาวสารใดกับผูที่ีเขา
ขามาใชบริการในแตละวัน บริการดังกลาวไมเพียงแตเพิ
ยงแต ่มผลิตภาพในการ
ทํางานแตยังทําใหหองสมุดสามารถใ
ารถใหขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับหองสมุด นอกจากนี้ การเปลี
การเ ่ยนแปลงขอมูลยัง
ทําไดบอยครั้งขึ้น และการนําเสนอขอ
อขอมูลดวยภาพทําไดมากขึ้น
อุปกรณ:ระบุตําแหน4งวัสดุห%องสมุดแบบออนไลน: : อุปกรณนี้ทําใหหองสมุดลดระย
ดระยะเวลาในการหาวัสดุ
ที่ตองการของผูใชบริการได โดยเมื
ยเมื่อผูใชบริการสืบคนวัสดุใด อุปกรณจะแสดงแผนที
นที่ไปยังวัสดุนั้นบนระบบ
ออนไลนทันที
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แผนที่ระบุตําแหน4งวัสดุ

ระบบวิเคราะห:วิดีโอ : ผูบริหารหองสมุดทุกแหงมักสนใจวาผูใชบริการคนใดกํกําลลังใชบริการอะไร และ
ผูใชบริการกี่คนกําลังใชบริการหนึนึ่งๆ อยู การไดขอมูลลักษณะนี้จะชวยใหหองสมุดสามาร
ามารถวางแผนไดแมนยํา
เกี่ยวกับประเภทบริการที่จะตอบสน
บสนองความตองการของผูใชบริการไดยิ่งขึ้น ในหองสมุ
งสมุดลาสุดของ NLB ใน
PasirRis NLB ไดติดตั้งกลองวิิดีโอเ
อเพื่อบันทึกโปรโฟลของผูใชอยางรอบดานทุกวัน ขอม
ขอมูลที่เก็บรวบรวมดวย
อุปกรณนี้จะไดรับการวิเคราะหจากค
จากคณะทํางานหองสมุดเป9นประจําเพื่อกําหนดประเภท
ะเภทบริการที่ใชงานไดดี
และที่ใชงานไดไมดีนัก ณ ชั่วโมงตางๆ
ตางๆ ในแตละวันหรือ ณ วันตางๆ ในแตละสัปดาห นอก
นอกจากนี้ ระบบนี้ยังทํา
ใหสามารถระบุกลุมผูใชบริการในแตล
แตละบริการดวยการวิเคราะหอายุเฉลี่ยของผูใชบริการประเภทนั
ารปร
้นๆ

ผลลัพธ:ของการใช%ระบบวิเคราะห:วิดีโอ

หุ4นยนต:อ4านชั้นหนังสือ : การทดลองใชหุ
การ
นยนตอานชั้นหนังสือชวยให NLB สามาร
ามารถอานหนังสือบนชั้น
ทั้งหมดในหองสมุดแหงหนึ่งดวยระบบ
ระบบดิจิทัล โดยหุนยนตระบุไดวาหนังสือเลมใดอยูบนชั
นชั้นที่ถูกตองและหนังสือ
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ของหองสมุดหรือหองสมุดอื่นวางผิดชั้นในหองสมุดแหงนี้หรือไม กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนเดียว
ซึ่งหากงานนี้ทําโดยคณะเจาหนาที่หองสมุด การตรวจสอบหนังสือทั้งหมดบนชั้นอาจกินเวลายาวนานอยางยิ่ง
นอกจากนี้ การคนหาหนั ง สื อ ตางๆ ที่ ม าจากหองสมุ ด อื่ น ก็ ทํ า ไดยากหากมิ ไ ดเปi ด หนั ง สื อ แตละเลมเพื่ อ
ตรวจสอบขอมูลภายใน ในการทดลองใชงาน หุนยนตทํางานในเวลากลางคืนหลังจากที่หองสมุดปiดทําการ และ
สรางรายการหนังสือที่อยูผิดชั้นหรือมาจากหองสมุดแหงอื่น เจาหนาที่หองสมุดจึงสามารถหาหนังสือที่อยูผิดชั้น
แลวนําไปจัดวางในชั้นที่ถูกตองเพื่อใหงายตอการสืบคนของผูใชบริการ
นวัตกรรมดานการวางแผนและดําเนินงานหองสมุด
library@orchard : library@orchard กอตั้งขึ้นเพื่อเป9นหองสมุดสําหรับผูใชบริการอายุระหวาง 18
ถึง 35 ป'ที่ไมไดใชบริการหองสมุดอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากคนสวนใหญจากกลุมผูใชบริการนี้ทํางานในเมือง
และไมสามารถเดินทางไปหองสมุดของ NLB ซึ่งตั้งอยูในเขตที่พักอาศัยได ถาคุณเคยมาเยือนประเทศสิงคโปร
คุณจะทราบวาถนนออรชารด (Orchard Road) เป9นถนนช็อปปizงหลักของประเทศที่ตลอดทั้งสายเรียงรายไป
ดวยศูนยการคาขนาดใหญ
library@orchard เปiดใหบริการในป' พ.ศ. 2557 นับเป9นหองสมุดแหงที่สองบนถนนออรชารด ในการ
กอตั้งหองสมุดแหงนี้ NLB ใชแนวทางใหมในการวางแผนและออกแบบโดยการประยุกตใชกระบวนการคิดแบบ
นักออกแบบ (design thinking process) การคิดแบบนักออกแบบเป9นกระบวนการที่คํานึงถึงผูใชเป9นหัวใจ
สําคัญของกระบวนการออกแบบและใหผูใชบริการมีสวนรวมในทุกขั้นของกระบวนการออกแบบ ดวยหลักการ
นี้ library@orchard บูรณาการความคิดตางๆ ที่ผูใชบริการเสนอกับหองสมุด ซึ่งรวมถึงพื้นที่ปฏิสัมพันธสําหรับ
โปรแกรมหองสมุด (interactive spaces for library programming) ที่นั่งอานแบบรังไหมเพื่อเป9นพื้นที่อาน
หนังสือสวนบุคคล (reading cocoons for individual reading spaces) และการจัดวางนิตยสารใหเห็น
หนาปก ผลลัพธคือผูใชตางพึงพอใจมากกับการออกแบบหองสมุดแหงนี้
library@chinatown ห%องสมุดประชาชนเต็มรูปแบบซึ่งดําเนินการโดยอาสาสมัครเปUนส4วนใหญ4 :
library@chinatown กอตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ป' พ.ศ. 2556 ในกระบวนการนี้ NLB โชคดียิ่งที่ผูสนับสนุน
สองรายพรอมที่จะระดมทุนสําหรับการกอตั้งและดําเนินงานหองสมุดเป9นระยะเวลา 10 ป' นับเป9นขอเสนอที่
NLB มิอาจปฏิเสธได เพื่อใหโครงการโดดเดนยิ่งขึ้น NLB ตัดสินใจวางแผนกอตั้งหองสมุดซึ่งดําเนินการโดย
อาสาสมัครอยางแทจริง หลังการตัดสินใจ งานสรรหาอาสาสมัครก็เริ่มขึ้นตั้งแตตนกระบวนการวางแผน เนื่อง
ดวย NLB ตองใชเวลานานตั้งแตตนจนจบกระบวนการ ในการสรรหาและฝ{กฝนอาสาสมัครจํานวนมากพอที่
ยินดีจะอุทิศเวลาใหกับการดําเนินงานหองสมุดแหงนี้ การณปรากฏวาแผนงานปฏิบัติไดจริง NLB สามารถสรร
หาอาสาสมั ครซึ่ งเต็มใจจะมาปฏิ บั ติงานในหองสมุ ด และหองสมุ ดก็ เ ริ่ มใหบริ การไดนั บ จากนั้ นเป9 น ตนมา
แนนอนวามีความทาทายในกระบวนการ แตความทาทายที่เกิดขึ้นก็มิใชอุปสรรคที่แกไขไมได
library@orchardไดเรี ย นรู ประสบการณของ library@chinatown จึ ง ไดรั บ เอาแนวทางการให
อาสาสมัครมีสวนรวมในการดําเนินงานหองสมุดมาใชดวยและความพยายามก็ประสบผล โดยมากแลว ผูเป9น
อาสาสมัครมักเป9นผูใชหองสมุดตางๆ ของ NLB อยางสม่ําเสมอ
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นวัตกรรมหองสมุดดิจิทัล
ในสวนนี้ ขาพเจาจะอภิปรายกระบวนการของประเทศสิงคโปรในการแปลงเนื้อหาเป9นระบบดิจิทัลเพื่อ
เพิ่มการเขาถึง การพัฒนาเทคโนโลยี OneSearch และ eReads เพื่อใหการคนหาและเลือกวัสดุหองสมุดงาย
ขึ้น รวมทั้งระบบวิเคราะหเนื้อหาบทความ (text analytics) เพื่อปrอนเนื้อหาที่เกี่ยวของ (relevant content)
ใหกับผูใชไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในยุคแรกที่อินเทอรเน็ตอุบัติขึ้น NLB ไมแนใจวาจะใชอินเทอรเน็ตในการผลักดันทรัพยากรดิจิทัลสู
สาธารณชนอยางไร ในป' พ.ศ. 2548 เมื่อ NLB เริ่มใหบริการเนื้อหาดิจิทัลกับประชาชนในรูปแบบฐานขอมูล
บทความกวา 1,000 เรื่องที่บรรณารักษเขียนเกี่ยวกับประเทศสิงคโปรภายใตชื่อ Singapore Infopedia การ
ใหบริการเกิดขึ้นผานเว็บไซตองคกร (corporate website) เป9นหลัก โดยมีการใชงานอยูในระดับต่ําเพียง 400
ครั้งตอเดือน
หลั ง จากการพิ จ ารณาทบทวนภายในองคกรและการเรี ย นรู จากหนวยงานในแวดวงเดี ย วกั น
คณะทํางานหองสมุดตัดสินใจวาจะตองเรียนรูใหมากขึ้นเกี่ยวกับการทําใหโปรแกรมคนหาเกิดประโยชนสูงสุด
เพื่ อใหการคนควาทรั พยากรงายขึ้ น ในขณะที่ ผูใชบริ การใชโปรแกรมคนหา เชน Google และ Yahoo
เจาหนาที่หองสมุดไดเขาอบรมหลักสูตรซึ่งสอนการเขียนเนื้อหาสําหรับอินเทอรเน็ต และคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดปรับโครงสรางฐานขอมูลใหมีความลึกไมเกินกวาสามชั้น (not more than three layers deep)
ซึ่งเอื้อใหโปรแกรมการคนหาบนอินเทอรเน็ต (search engine) สามารถสืบคนขอมูลในฐานของ NLB ได

Bringing NLB resources to its users in a
more intuitive and convenient manner
An online encyclopedia on
Singapore’s history, culture, people
and events, curated by librarians
http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/

Search Engine Optimisation
Pageviews increased from
400 to 200,000 per month

Mobile Access
Accessible on all devices,
including mobile phones
6/27

การนําเสนอทรัพยากรของ NLB สู4ผู%ใช%บริการอย4างชาญฉลาดและสะดวกสบายมากขึ้น

ความพยายามเหลานี้ชวยเพิ่มการเขาถึงทรัพยากรอยางอเนกอนันต การใชเนื้อหาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ทุกวันนี้การเขาชมหนาเว็บไซต Singapore Infopedia เฉพาะในป' พ.ศ. 2557 ก็สูงถึง 3.4 ลานครั้ง (page
view) นับเป9นการใชเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นถึง 700 เทา
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การแปลงระบบดิจิทัลครั้งใหญ
ประสบการณเชิงบวกกับ Singapore Infopedia ทําให NLB ดําเนินการเชิงรุกในการปรับโครงสราง
เว็บไซตทั้งหมดเป9นเว็บไซตยอย (microsites) ซึ่งรวมถึงเว็บไซตหนังสือ ภาพและหนังสือพิมพระบบดิจิทัล
การแปลงหนังสือพิมพของประเทศสิงคโปรเป9นระบบดิจิทัลครั้งใหญเริ่มขึ้นในป' พ.ศ. 2550 เมื่อ NLB
ลงนามในขอตกลงกับสํานักพิมพหนังสือพิมพรายใหญที่สุดในประเทศ ขอตกลงดังกลาวทําให NLB มีสิทธิ
ใหบริการเขาถึงระยะไกล (remote access) สําหรับหนังสือพิมพทุกฉบับของสํานักพิมพกับผูใชบริการ
นับตั้งแตฉบับแรกที่ตีพิมพในป' พ.ศ. 2388 จนถึงฉบับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 สําหรับหนังสือพิมพฉบับ
หลังจากนั้น ผูใชบริการหองสมุดสามารถหาอานได ณ หองสมุดแหงใดแหงหนึ่งของ NLB
การเขาถึงหนังสื อพิ มพดิ จิ ทัล แบบระยะไกลเป9 น แรงเสริ มที่ ย อดเยี่ย มสําหรับ นั กวิ จั ยที่ ทํางานวิ จั ย
เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร ผลตอบรับเป9นบวกอยางยิ่ง โดยนักวิจัยทานหนึ่งระบุวาบริการหนังสือพิมพดิจิทัลได
ปฏิวัติการทําวิจัยเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร เนื่องจากเหลานักวิจัยสามารถเขาถึงหนังสือพิมพไดทุกที่ ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมงอยางงายดาย การใชหนังสือพิมพเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดจากผูใชเพียงจํานวน 3,000 คนตอ
เดือนในยุคที่มีการใหบริการหนังสือพิมพผานระบบไมโครฟiลม (microfilm) ไปสูการเขาชม NewspaperSG
สูงถึง 12.88 ลานครั้งในปeจจุบัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 358 เทาในป' พ.ศ. 2557
วันนี้ หนังสือพิมพกวา 200 ฉบับถูกแปลงใหอยูในรูปแบบดิจิทัล และการใชงานทรัพยากรที่ล้ําคา
เหลานี้ก็เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
The last 5 years saw concerted efforts in
digitising valuable Singapore content for
digital access
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ช4วง 5 ป7ที่ผ4านมา เกิดความพยายามร4วมกันในการแปลงเนื้อหาที่มีคณ
ุ ค4าเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร:
ให%อยู4ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสร%างการเข%าถึงผ4านระบบดิจิทัล

ประสบการณเดียวกับที่ NLB ไดรับจากการแปลงทรัพยากรที่ทรงคุณคาเกี่ยวกับประเทศสิงคโปรใหอยู
ในรูปแบบดิจิทัลและการนําทรัพยากรเหลานั้นไปสูผูใชบริการ ถูกนําไปประยุกตใชกับวัสดุในการครอบครอง

9

ของหอจดหมายเหตุแหงชาติสิงคโปร หรือ NAS (National Archives of Singapore) เมื่อหอจดหมายเหตุฯ
ผนวกเป9นสวนหนึ่งของ NLB ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เนื่องจาก NLB ไดสั่งสมประสบการณมากมายจากการแปลงระบบดิจิทัลครั้งใหญและการพัฒนา
เว็บไซตยอยเพื่อเสริมการเขาถึงทรัพยากร NAS จึงสามารถพัฒนาตอยอดจากประสบการณนี้ไดโดยไมตอง
เริ่มตนจากศูนย ในป'ที่ผานมา NAS ไดแปลงเนื้อหาที่ประชาชนเขาถึงไดจํานวนมากใหอยูในรูปแบบดิจิทัล เชน
สุนทรพจนของหนวยงานของรัฐ ภาพและแผนที่ นอกจากนั้น ทรัพยากรเหลานี้ยังถูกเชื่อมโยงกับโปรแกรม
คนหาบนอินเทอรเน็ตเพื่อใหผูใชบริการสามารถคนควาและสรางดัชนีคนหาได และเนื่องจากเนื้อหาดิจิทัลได
ผานกระบวนการทําใหโปรแกรมคนหาเกิดประโยชนสูงสุด การใชทรัพยากรจึงเพิ่มขึ้นจากการเขาชมเพียง 0.5
ลานครั้งเป9น 3.7 ลานครั้งในระยะเวลา 10 เดือน นับเป9นสถิติการเพิ่มขึ้นที่สูงถึง 750%
จากคอมพิวเตอรพกพาสูแท็บเล็ตและโทรศัพทมือถือ
การพัฒนาขั้นตอไปเนนที่การยายเนื้อหาจากคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรพกพาไปสูแท็บเล็ตและ
โทรศัพทมือถือ เนื่องจากผูใชบริการหองสมุด NLB กําลังเปลี่ยนอุปกรณเขาถึงทรัพยากรจากคอมพิวเตอรสวน
บุคคลและคอมพิวเตอรพกพาเป9นอุปกรณมือถือ/พกพา
คณะทํางานดานนวัตกรรมของ NLB ไดพัฒนาวิธีการนําเสนอเนื้อหาสําหรับผูใชบริการใหอยูในรูปแบบ
สนับสนุนการแสดงผลหลายหนาจอ (multimscreen support) ซึ่งทําใหแนใจไดวาเนื้อหาจะถูกนําเสนอใน
ลักษณะที่อานงาย นอกจากนี้ยังมีการสรางรูปแบบเว็บไซตที่ตอบสนองอุปกรณแสดงผล (responsive web
design) ที่ชวยให NLB สามารถนําเสนอเนื้อหาใหมๆ ไดโดยไมตองออกแบบหนาเว็บไซตสําหรับอุปกรณ
แสดงผลขนาดเล็กแบบใหม
Multi-screen support: responsive web design

An online encyclopedia
on Singapore’s history,
culture, people and
events

An online collection of
photographs or artworks
about Singapore
10/27

การสนับสนุนการแสดงผลหลายหน%าจอ: รูปแบบเว็บไซต:ที่ตอบสนองอุปกรณ:แสดงผล
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นอกจากที่ไดกลาวมาแลว โสตทั ศนวัส ดุ (สื่ อที่อยูในรู ป แบบวิดีโ อและเสีย ง) ยั งถูกปรับใหเขากั บ
อุปกรณพกพาของผูใชบริการหองสมุด กระบวนการนี้ทําให NLB สามารถตอบสนองผูใชบริการในรูปแบบที่
พวกเขาพึงใจจะเขาถึงทรัพยากรที่หลากหลายของ NLB มากยิ่งขึ้น
การคนหาแบบครั้งเดียว (OneSearch) สําหรับทรัพยากรทุกรูปแบบ
หลังจากแปลงเนื้อหาใหใชงานไดกับอุปกรณพกพาหลายประเภทแลว NLB ก็เริ่มงานเพื่อใหผูใชบริการ
สามารถสืบคนเนื้อหาทั้งหมดขามฐานอยางจริงจัง ตั้งแตหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส จนถึงฐานขอมูลเชิง
พาณิชย รวมทั้งทรัพยากรดิจิทัลของ NLB ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ แผนที่ โสตวัสดุ วิดีโอ ภาพและเอกสาร
ตนฉบับ ระบบนี้เสร็จสมบูรณและเปiดตัวสูสาธารณชนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ทําใหผูใชบริการสืบคนขาม
ทรัพยากรกายภาพและดิจิทัลของ NLB ทั้งหมดไดงายยิ่งขึ้น
Enhanced integrated search experience
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ประสบการณ:สืบค%นแบบบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น

การอานแบบอิเล็กทรอนิกส (eReads): นวัตกรรมการแสดงรายการทรัพยากร
ในชวง 10 ป'ที่ผานมา NLB ไดเริ่มพัฒนาทรัพยากรดิจิทัลครั้งใหญ เนื่องจากเห็นไดชัดวาผูใชบริการ
จํานวนมากนิย มใชทรั พยากรหองสมุดรูป แบบดิ จิทัลมากกวา ดวยระบบดิ จิทัล ผูใชบริการสามารถเขาถึ ง
ทรัพยากรของหองสมุดไดทุกที่ ทุกเวลา
ตลอดระยะเวลาดั ง กลาว NLB ไดตอยอดใหทรั พ ยากรหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หนั ง สื อ พิ ม พ
อิเล็กทรอนิกสและวารสารอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูเดิมตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดดีขึ้น รวมทั้ง
เขาถึงผูใชบริการที่ไมสามารถเดินทางมาหองสมุดเพื่อเพลิดเพลินกับทรัพยากรและบริการของหองสมุดได ใน
วันนี้ NLB มีหนังสืออิเล็กทรอนิกสกวา 3.5 ลานเลมที่ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา
ในโลกกายภาพ ไมงายที่หองสมุดจะจัดชั้นหนังสือใหมตามหมวดหมูที่ผูใชบริการพึงใจสืบคนทรัพยากร
ซึ่งคลายกับวิธีการที่รานหนังสือจัดแสดงหนังสือในราน ปeจจุบันนี้ NLB จัดเรียงทรัพยากรกายภาพสวนหนึ่งตาม
11

หมวดหมู ที่เ ป9น ที่นิ ยมในกลุ มผูใชบริการ ตั วอยางหั ว เรื่ องในการจั ดหมวดหมูคื อวิทยาศาสตรคอมพิว เตอร
(computer science) การบริหาร (management) ธุรกิจ (business) การทองเที่ยว (travel) และสุขภาพ
(health) อยางไรก็ตาม ในโลกกายภาพ การจัดหัวเรื่องเหลานี้ใหมบอยๆ และการเคลื่อนยายหนังสือตามที่ผูใช
หรือเมื่อผูใชบริการตองการก็เป9นเรื่องที่ทําไดยาก เนื่องจากเกี่ยวของกับงานปริมาณมหาศาล
ในโลกดิจิทัล ปริมาณงานจะลดนอยกวาเดิมมากหากมีการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการนี้ NLB ไดพัฒนา
ระบบบริการที่ชวยใหบรรณารักษสามารถจัดเรียงทรัพยากรเป9นหมวดหมูตางๆ ตามความสนใจของผูใชบริการ
ไดบอยครั้งเทาที่ตองการ ไมวาจะทุกวันหรือทุกสัปดาห ผลลัพธคือการจัดหมวดหมูทรัพยากรใหมทําเสร็จสิ้นได
ในเวลาเพียงครึ่งวันผานระบบเสมือน งานกายภาพจึงไมจําเป9นอีกตอไปในการจัดเรียงทรัพยากรดิจิทัล
การนําทรัพยากรที่เกี่ยวของไปสูผูใชปลายทาง
จนถึงเวลานี้ NLB พบวามีซอฟตแวรโอเพนซอรสในทองตลาดที่ทําให NLB สามารถแปลงการสืบคน
อิเล็กทรอนิกสทุกประเภทเป9นประสบการณคนควาที่มีคุณคาที่ชวยใหผูใชบริการไมตองสืบคนเพิ่มเติม NLB ได
ทดลองใช Mahout ซึ่ งเป9น ซอฟตแวรโอเพนซอรสที่ รวบรวมบทความหั วขอเดีย วกัน เขาไวดวยกัน เชน
ประวัติศาสตรสงครามของสิงคโปร จากบทความหนังสือพิมพตางๆ ที่อยูในรูปแบบดิจิทัล นับเป9นซอฟตแวรที่
ทําใหการสืบคนเป9นไดไดโดยงาย
Discover related content regardless of
institutions, formats and languages

Master Plan for
Singapore - Central
Area (1958)

The Cenotaph, located
at Esplanade Park along
Connaught Drive, is a
war memorial which
commemorates the
sacrifice of the men who perished
during World War I and World War
II. It was unveiled on 31 March
1922 by the Prince of Wales. On 28
December 2010, it was gazetted as
a national monument together
with two other structures in…

Lim Bo Seng (Article)
Major-General Lim Bo Seng
(b. 27 April 1909, Nan Ann,
Fujian, China - d. 29 June…
Dalhousie Obelisk (Article)
Dalhousie Obelisk, landmark,
located at Empress Place in
the Central Region. The tall…
Gwee Peng Kwee
His daily routine school…
Laying of foundation stone
and unveiling of Cenotaph…

Newspaper articles
Singapore’s
War Memorial
to the Glorious
Dead (11 Nov
1920)

Singapore’s
War
Memorial
(21 Sep
1921)

Arrival of
the Prince
(31 Mar
1922)

Lest we
forget (8
Nov 1953)

Singapore
students
learn to
care about
history (13
Jul 1997)
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การค%นพบเนื้อหาที่สมั พันธ:กันไม4วา4 จะเปUนข%อมูลจากแหล4งที่มาขององค:กรหรือสถาบันใด
อยู4ในรูปแบบไหนและนําเสนอด%วยภาษาอะไร

อะไรจะเกิดขึ้นตอไป?
ดวยความพยายามที่กลาวมาแลวขางตน ผูใชบริการเขาถึงเนื้อหาของ NLB ไดงายขึ้นมาก จากที่ใดก็
ไดและดวยอุปกรณใดก็ไดที่พวกเขาพกพา
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ขณะนี้ NLB กํ าลังแสวงหาวิธี การเพื่อใหผูใชบริการสามารถสื บคนเนื้อหาที่เดิมสืบคนไมได เชน
รูปภาพที่ไมมีคําบรรยาย ซึ่งวิธีการหนึ่งคือการจับกลุมภาพที่เหมือนกัน หากกลุมภาพแสดงวัตถุเดียวกัน สาร
ลักษณ (metadata) ที่มีอยูสําหรับภาพหนึ่งจะสามารถใชกับภาพอื่นที่แสดงวัตถุเดียวกันได
What’s Next?

Searching the ‘unsearchable’ – images
without meta-data description

Example:
Images without metadata description

Similar images via content analytics:
A 1982 photograph shows a
single-story house built in Malay
architectural style at no. 33
Scotts Road (property of Tan Yeok
Nee family, now acquired).
A 1982 photograph depicting house no. 33
Scotts Road (property of Tan Yeok Nee
family, now acquired). The road mentioned
is located in the Orchard Road area.

This 1982 photograph shows
house no. 40 Scotts Road. The
road mentioned is located in the
Orchard Road area.
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อะไรจะเกิดขึ้นต4อไป? การสืบค%น‘สิ่งที่สืบค%นไม4ได%’– ภาพที่ปราศจากคําบรรยายสารลักษณ:

นอกจากนี้ NLB ยังกําลังดําเนินการพัฒนาระบบการรูจําใบหนา (facial recognition) ลักษณะเดน
ของบุคคล (prominent personalities) การประทับเวลา (timestamping) วิดีโอและโสตวัสดุ เพื่อใหการ
สืบคนและคนพบงายขึ้น การแปลภาษาดวยเครื่อง (machine translation) ก็เป9นอีกศาสตรหนึ่งที่ NLB กําลัง
ศึกษา ซึ่งจะเป9นประโยชนอยางยิ่งตอการเขาถึงทรัพยากรของ NLB ที่ปeจจุบันนี้ประกอบดวย 4 ภาษา ไดแก
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายูและภาษาทมิฬ
What’s Next?
Facial recognition of
key personalities

Searching the ‘unsearchable’ : other
possibilities
Audio/video (text
and time-stamps)

Translation of words
welcome

欢迎

selamat datang
ந

Voice-to-text

வர

Machine translation

Image processing
OCR of text on video

25/23

อะไรจะเกิดขึ้นต4อไป? การสืบค%น ‘สิ่งที่สืบค%นไม4ได%’: ความเปUนไปได%อื่นๆ
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สิ่งสุดทายที่ NLB สนใจ คือการพัฒนาระบบขอมูลชื่อถนนและอาคารตามเวลาและตําแหนง (timem
based and locationmbased information on street and building names) ที่ปรากฏอัตโนมัติ (autom
extracted) เพื่อใหผูใชบริการยอนเวลากลับไปเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่เหลานั้นได
What’s Next?

Automatic extraction of time-based and
location-related information such as street
and building names

Time and location are two of the most fundamental ways we organise things
The automatic extraction of geo- and time-based references from full-text content
can yield more data than through manual tagging

Users navigate through old
images of Singapore buildings,
streets, satellite images and
events via augmented reality apps

Resources can be
mapped for
contextual discovery

Resources are timestamped for discovery
on a time-line

30 Mar 1988

12 Aug 1956
07 Sep 1971

26 Jul 1992

16 Aug 2002
11 Feb 2009

26/23

อะไรจะเกิดขึ้นต4อไป? ระบบอัตโนมัติเพื่อแสดงข%อมูล เช4น ชื่อถนนและอาคาร ตามเวลาและตําแหน4ง
• เวลาและตําแหน4งเปUนวิธีการพื้นฐานที่สุดสองประการที่เราจัดหมวดหมู4สิ่งต4างๆ
• ระบบอัตโนมติเพื่อแสดงข%อมูลอ%างอิงตามตําแหน4งและเวลา (geoc and timecbased references) จากเนื้อหาฉบับ
สมบูรณ: (fullctext content) จะให%ข%อมูลได%มากกว4าการแท็กหรือการลงรหัสแฟ8มข%อมูลแบบไม4อัตโนมัติ (manual
tagging)

บทสรุป
โดยสรุป ถึงแมวา NLB จะผานการเดินทางนานหลายทศวรรษในการรังสรรคงานหองสมุดทุกดานและ
การทําใหการเขาถึงและการใชงานทรัพยากรหองสมุดของผูใชงานงายยิ่งขึ้น แตก็ยังมีงานอีกมากที่จะตองทํา
ตอไป เราตระหนักวาหากเราสามารถรวบรวม จัดหมวดหมูและทําใหวัสดุหองสมุดเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย
เทานั้น ผูใชบริการปeจจุบันและรุนหลังจึงจะใชหองสมุดและใชบริการหองสมุดอยางตอเนื่องไปในอนาคต
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