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บทนา
คนมักทึกทักกันนือง โ วาสถาปนิกละมัณฑนากรป็นผูຌ รับผิดชอบการรืๅอสรຌาง (redevelopment)
พืๅนทีไละอาคาร มืไอบรรณารักษ์หรือนักการศึกษาเดຌรับมอบหมาย฿หຌดานินงานครงการปรับปรุงหรือบูรณะ
(refurbishment or rebuild project) พวกขามักมอบความรับผิดชอบ฿นครงการ฿หຌอยู฿นความดูลของ
บรรดามืออาชีพทีไมีความรูຌละประสบการณ์มากกว า ฿นความป็นจริง สถาปนิกหรือมัณฑนากรมีบทบาท฿น
การตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา ดังนัๅน ฿นกรณี ของหຌองสมุด ความสารใจของครงการทຌายทีไสุดลຌว จะ
ขึๅนอยูกับความรูຌละวิสัยทัศน์ของบรรณารักษ์ ผูຌรับบริการ (client librarians) ทีไมีสวนกีไยวขຌองนัไนอง การ
ป็นผูຌรับบริการ฿นครงการปรับปรุงหรือบูรณะเม฿ชงานทีไงาย ขาหรือธอตຌองผสานทุกสิไงทีไ ตนทราบกีไยวกับ
วิชาชีพของตนองขຌากับขຌอควรตระหนักกีไยวกับทิศทางละนวคิดทีไอุบัติขึๅนทัไวลก รวมทัๅงจะตຌอง฿ชຌความ
สรຌางสรรค์฿นการสังคราะห์ปัจจัยหลานีๅป็นวิสัยทัศน์หงอนาคต (vision of the future) ทีไอธิบายละ฿หຌ
หตุผลสนับสนุนเดຌมืไอถูกทຌาทายดຌวยนวคิดอืไนละวิสัยทัศน์คูขง การ฿ชຌสิไงทีไรียนรูຌจากอดีตละขຌอมูล
กีไยวกับปัจจุบันพืไอคาดการณ์สิไงทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตป็นหนຌาทีไทีไสีไยง นอกจากนีๅ ความประหวัไนตอ ความ
ลຌมหลวอาจรุนรงมากจนผลักดัน฿หຌบรรณารักษ์ผูຌรับบริการลือกรับอานวทางพืๅน โ ตปลอดภัย (safe
mediocre approach) ทีไรังตจะสรຌางความผิดหวังกับผูຌสนับสนุนครงการละผูຌ฿ชຌอาคาร บทความนีๅ
อภิปรายกีไยวกับอุปสรรคทຌาทายทีไกิดกับหຌองสมุด฿นชวงตຌนศตวรรษทีไ 21 รวมทัๅงทิศทางละนวคิดทีไอุบัติ
ขึๅนกีไยวกับการพัฒนาพืๅนทีไหຌองสมุดพืไอตอบสนองอุปสรรคทຌาทายหลานัๅน ซึไงจะสรຌางพืๅนฐาน฿นกระบวนการ
คิด฿ครครวญถึงลักษณะทีไป็นเปเดຌของหຌองสมุด กายภาพหงอนาคต (future physical libraries) นืๅอหา
บทความบงป็นสามสวนหลัก เดຌก การรียนรูຌ ทคนลยี ละประสบการณ์ ทิศทางละนวคิดทีไนาสนอ
฿นบทความฉบับนีๅนามาจากหนังสือ หຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทีไหนือกวา: ครงการ ทิศทางละ
นวคิด” (Watson, 2013) ทีไขຌาพจຌาป็นบรรณาธิการ ซึไงนาสนอความคิดของผูຌตง 26 ทานจากหลายสาขา
อาชี พ จึ ง เม น า ปลกหากบทความนีๅ จ ะป็ น พี ย งนืๅ อ หาส ว นย อ ย (subset) ละมิ เ ดຌ ค รอบคลุ ม นวคิ ด
หลากหลายทีไนาสนอดยผูຌตงจานวนมากมาย฿นหนังสือลมดังกลาว
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ความป็นมา
เมนากังขาลยวาสิไงวดลຌอมละพัฒนาการของหຌองสมุด฿นสหราชอาณาจักรละประทศ
อืไน โ ประสบกับภาวะยากลาบากนืไองจากวิกฤติศรษฐกิจ฿นป พ.ศ. 2551 ฿นชวง 15 ปรกของศตวรรษนีๅ
กิดความปลีไยนปลงทางการงิน อยางรุนรง (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
คาดการณ์กันเวຌมาก กลาวคือ หຌองสมุดพียง 157 หงถูกปຂดตัวลง ละหຌองสมุดอีกพียง 225 หงอยู฿นภาวะ
สีไยงตอการปຂดตัว เมวาจานวนทีไกิดขึๅนจริงจะป็นทา ฿ด ชวงวลาทีไบีบคัๅน (period of constraint) นีๅป็น
ปัจจัยหลักทีไกระตุຌนการตัๅงคาถามตอการคงหຌองสมุดเวຌป็นพืๅนทีไกายภาพ (continuation of libraries as
physical spaces) นอกจากนีๅ อุปสรรคทຌาทายทางการงินป็นปริบทลกทีไสงผลตอการปลีไยนปลงครัๅง฿หญ
฿นดຌานทคนลยี สารสนทศ สังคมละพฤติกรรม ซึไงนาเปสูคาถามกีไยวกับความจาป็น฿นการดารงเวຌซึไง
หຌองสมุดกายภาพดຌวย อยางเรกใตาม มืไอพิจารณารายงานทีไปรากฏ฿นสืไอสิไงพิมพ์ละทรทัศน์฿นชวงเมกีไปนีๅ
ปัจจัยการงินการคลังดูจะป็นอุปสรรคทຌาทายหนึไงดียวทีไสงผลรุนรงทีไสุดตอหຌองสมุด฿นสหราชอาณาจักร
ดยฉพาะอยางยิไง หຌองสมุดประชาชนระดับทຌองถิไนขนาดลใก (small local public libraries) ถึงมຌหຌองสมุด
หลานีๅจะยังเมเดຌปຂดตัวลง ตกใเดຌรับงินสนับสนุนลดลงดยฉลีไย ถึง 7% ระหวางป พ.ศ. 2551-2552 ละป
พ.ศ. 2554-2555 (LAMPOST, 2013) จนตกอยูภาย฿ตຌรงกดดัน ขຌา฿กลຌกาลอวสานมากขึๅนรืไอย โ ต
รายงาน฿นสืไอสิไงพิมพ์ละทรทัศน์กใระบุดຌวยวาหຌองสมุดปลีไยนปลงเปพียงลใกนຌอย฿นชวงวลา 50 ปทีไผาน
มา ซึไง สอดคลຌ องกั บ การทีไ กลุ มตอ ตຌา นการปຂ ดหຌ อ งสมุดหรื อ การจ ากัดการ฿หຌ บ ริ ก ารหຌ องสมุด คัด คຌานการ
ปลีไยนปลงหຌองสมุดจากบทบาทของคลังกใบหนังสือละพืๅนทีไพืไอการอาน (book repository and place
of reading) (Horn, 2008) ภาพทีไพบบอยคือการทีไรัฐบาลละหนวยงานระดั บทຌองถิไนพิกฉยตอการชุมนุม
ประทຌวงตอตຌานการลดหรือปຂดหຌองสมุด฿นยุคทีไ สารสนทศมีปริมาณมากมายกวาทีไคยมีมา สามารถสืบคຌนเดຌ
จากชองทางมากมายกวาทีไคยมีมา ละสืบคຌนดยผูຌคนมากมายกวาทีไคยป็นมา ระหวางการถือกานิดของ
ลกละป พ.ศ. 2546 สารสนทศปริมาณกวาหຌาอกซะเบต์ 1เดຌถูกสรຌางขึๅน [ขณะนีๅ] ราสรຌางสารสนทศ
ปริมาณหຌาอกซะเบต์ทุกสองวัน” (King, 2013) ละนืไองดຌวยระบบศรษฐกิจผสมระหวางสิไงพิมพ์กระดาษ
เอกซะไบต์หรื อเอกซาไบต์ (Exabyte) เป็ นหน่วยวัดขนาดข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบความจุของหน่วยความจา
เท่ากับหนึง่ ล้ านล้ านล้ าน (1,000,000,000,000,000,000) ไบต์ – ผู้แปล
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ละหนังสืออิลใกทรอนิกส์ คนอานหนังสือ จึงพิไมจานวนขึๅนมากมายกวาทีไคยป็น (The Guardian, 2011)
ผลสาคัญประการหนึไงทีไการติบตอยางมหฬารของทรัพยากรสารสนทศบนอินทอร์นใตมีตอหຌองสมุด คือเม
พียงสารสนทศจะป็ นงานหลักของหຌ องสมุดละผูຌ ฿ชຌบริ การหຌองสมุดจะตຌองการละปรารถนาจะขຌาถึง
สารสนทศ ต ท รั พ ยากรสารสนทศดั ง กล า วเดຌ ส รຌ า งอกาสส าหรั บ การรี ย นรูຌ ส ว นบุ ค คลตามอั ธ ยาศั ย
(informal personal learning) มากขึๅนกวาทีไคยป็น การทีไอกาสการรียนรูຌพิไมขึๅนสงผลตอหຌองสมุดหลาย
ประการ มิติของนวทางการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 จะอภิปราย฿นสวนถัดเปของบทความ ณ จุดนีๅ สิไงสาคัญ
คือการนຌนวา หຌองสมุดป็นองค์ประกอบสาคัญ฿นครงสรຌางการรียนรูຌพืๅนฐานของชาติ สมือนกับรงรียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หอจดหมายหตุละพิพิธภัณฑ์ ราควรตระหนักดຌวยวาหຌองสมุดทุกหงตຌองตอบสนอง
ชุมชนทຌองถิไนละทรัพยากรทีไหຌองสมุด ป็นจຌาของ ละหຌองสมุดตละหงดารงอยูภาย฿ตຌปริบทปัจจัยระดับ
ลกอย างกวຌ าง โ ทีไกล าวถึง ฿นตอนตຌน กล าวคือ ประดใน ทีไเดຌอ ภิป รายลຌ ว มิควรน า฿หຌ ราชืไอวา วิธี การ
ตอบสนองตออุปสรรคทຌาทายระดับทຌองถิไนละระดับลกมีพียงหนึไงดียว หากตป็นสຌน฿ยทีไรຌอยยงกัน
(common threads) หຌองสมุดมีบทบาทสาคัญ ฿นฐานะพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ ละนืไองดຌวยอินทอร์นใต
ขับ คลืไ อนความตຌ อ งการการรี ย นรูຌ ส ว นบุ คคลอย างอิ ส ระทีไร อการตอบสนอง (unmet
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independent personal learning) ความตຌองการการอานวยความสะดวกละการสนับสนุนการรียนรูຌทีไ
พิไมขึๅนกใสรຌางอนาคตสาคัญละอกาส฿นการครองพืๅนทีไ ฿นครงสรຌางการรียนรูຌของชาติ฿หຌกั บหຌองสมุดเป
พรຌอมกัน
ตามทีไสจຍวร์ต บรนด์ ิStewart Brandี (1995) เดຌกลาวเวຌ อาคาร฿หม ิหรือทีไผานการปรับปรุงี
ทุกหลัง รวมทัๅงหຌองสมุด สะทຌอน การคาดการณ์กีไยวกับ อนาคต” นืไองจากพืๅนทีไ฿หมเมพียงตจะตຌอง
หมาะสมกับ ปງ าหมายการ฿ชຌงานนั บ ตัๅงต วัน รกทีไปຂ ดตัว ตจะตຌองหมาะสมกับ อนาคตซึไงยังเมป็ นทีไ
ประจักษ์ (unknown future) ซึไงป็นสิไงทีไสาคัญกวา฿นความคิดของขຌาพจຌา ความหมาะสมกับอนาคตป็น
อุปสรรคทຌาทายยิไง฿หญทีไสุดทีไ การรืๅอสรຌาง฿ด โ ตຌองผชิญ ดยฉพาะอยางยิไ ง นืไองดຌวย การคาดการณ์
[กีไยวกับอนาคต] มักผิดพลาด!” ดังทีไบรนด์ เดຌขียนเวຌ จึงเมมีคาตอบทีไถูกตຌอง วัตถุประสงค์ของสวนทีไ
หลือของบทความฉบับนีๅ คือพืไอ฿ครครวญละสรຌางความขຌา฿จ฿หຌมากขึๅนกีไยวกับสิไงทีไกาลั งกิดขึๅนกับการ
รียนรูຌ ทคนลยีละประสบการณ์ ซึไงจะ฿หຌขຌอมูลพืไอการพัฒนาหຌองสมุดละพืๅนทีไ พืไอการรียนรูຌ฿นชวงตຌน
ของศตวรรษทีไ 21 นีๅเดຌ
การ฿ครครวญกีไยวกับการรียนรูຌ
ตลอดมา หຌองสมุดป็นพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงสนับสนุนการทองเปของบุคคล฿นลกหง สารสนทศ
ละความรูຌทีไทรัพยากรหຌองสมุดบรรจุเวຌ นอกจากนีๅ หຌองสมุดยังป็นพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌสาหรับนักวิจัยละ
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สาหรับผูຌรียน฿นฐานะนักวิจัย คานะนากีไยวกับวิธีการ฿ชຌทรัพยากรหຌองสมุด พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดละ
วิธีการขຌาถึงบริการเมวาจะผานอกสารจกผูຌ฿ ชຌบริการหรือผานหลักสูตรฝຄกอบรมฉพาะกใ ลຌวนป็นสวนหนึไง
ของงานหຌองสมุด บทบาทนีๅพัฒนาเปพรຌอมกับการติบตของทรัพยากรอิลใกทรอนิกส์ (e-resources) ดย
หຌองสมุดทาหนຌาทีไป็นนายหนຌาสารสนทศ (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฿นการสนับสนุนการรียนรูຌซึไงกຌาวลๅากวาการ฿หຌพียงคานะนา
กีไยวกับการ฿ชຌหຌองสมุดป็นกຌาวสาคัญกຌาวรก฿นการสดงบทบาททีไยิไง฿หญขนึๅ นีๅ
฿นชวงปลายศตวรรษทีไ 20 ละตຌนศตวรรษทีไ 21 ทฤษฎีละมดลการรูຌสารสนทศ (information
literacy) เดຌถูกพัฒนาขึๅน฿นปริบทหຌองสมุด ตัวอยางชน ฿นสหราชอาณาจักร สมาคมหຌองสมุด หงวิทยาลัย
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
มดลทีไป็นระบบสาหรับการ฿หຌบริการฝຄกอบรมละความรูຌกีไยวกับการรูຌสารสนทศ บางมดลถูกพัฒนาจาก
ทฤษฎีการรียนรูຌปัจจุบัน ชน มดลสาหลัก จใดประการ SCONUL (SCONUL seven pillars model,
2011) (ลาสุดมีการพิไมติมลักษณะวงจรของสาหลักทัๅงจใด ประการ [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 สิไงสาคัญมากทีไสุดอันดับ
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 รวมทัๅงนาสนอผลิตภัณฑ์฿หຌพรຌอม฿ชຌเดຌทุกหงเมจากัดพียงภาย฿นกาพงอาคาร
(inside-out library)
฿นศตวรรษทีไ 21 ทคนลยีเดຌกลายป็นองค์ประกอบสาคัญของทักษะทีไจาป็น ตอการขຌาถึงละการ
บริ ห ารสารสนทศ รวมทัๅงการพัฒ นาองค์ความรูຌ ฿หม การขาดสมรรถนะดຌานการ฿ชຌ ทคนลยี เดຌ อย างมี
ประสิทธิภาพป็นอุปสรรคอยาง฿หญหลวงตอการขຌาถึงละ฿ชຌสารสนทศ ชวงวลากอน 30 ปทีไลຌว หຌองสมุด
หลายหงซึไงคยป็นผูຌนาการฝຄกอบรมทคนลยีสารสนทศ (information technology หรือ IT) เดຌมุงความ
พยายาม฿นดຌาน฿หม นัไนคือการพัฒนาการรูຌทคนลยีสารสนทศ ซึไงป็นปัจจัยตัๅงตຌน (precursor) สาหรับ
ทัก ษะดຌ านสารสนทศ ต น า สี ย ดายทีไค วามพยายามส ว น฿หญ ป ระสบกับ ทางตัน ิดั ง ทีไ กิด ขึๅ น฿นระบบ
รงรียนี นืไองจากมักนຌนเปทีไการสอนวิธีการ฿ชຌซอฟต์วร์ ชิงพาณิชย์ ทนทีไจะนຌนการสริมสรຌางความ
ขຌา฿จพืๅนฐานกีไยวกับทคนลยีสารสนทศซึไงจะปรป็นครืไองมือสาหรับสรຌางสรรค์ละการสรຌางงานสวน
บุคคลเดຌ ชคดีทีไนวัตกรรมดຌานทคนลยี฿หมชวย฿หຌสามารถกຌาวพຌนภาพจาดิมนีๅดຌวยปรกรมตอประสาน
ละปรกรมประยุกต์ (interfaces and applications) ทีไผูຌ฿ชຌตຌองควบคุมดຌวยสัญชาตญาณ ฿นขณะทีไรา
กาลังกຌาวสูระยะถัดเป฿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) สิไงทีไราอานจานวนมาก สิไงทีไกาหนดวิธีการออกบบ
หຌองสมุดของรา ละสิไงทีไรา สอน” ฿นหຌองสมุดของราลຌวนชืไอมยงกับสังคมสารสนทศ (information
society) นีๅ นอกจากนีๅ ระบียบวิธี (methodologies) ทีไรา฿ชຌสอนเดຌรับขຌอมูลจากนวทางการสอน฿นยุค
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อุตสาหกรรม พิงค์ตระหนักถึงการปลีไยนปลงทางสังคมขนาน฿หญครัๅง฿หม ฿นชวงปรก โ ของศตวรรษทีไ 21
ทีไกิดขึๅนพรຌอมกับการกานิด ของสังคมมนทัศน์ (conceptual society) ซึไงหมายถึงสังคมทีไ฿หຌคุณคากับ
ลักษณะบุคคล ชน ความคิดสรຌางสรรค์ละความหในอกหใน฿จ วาป็นทรัพย์ สวนบุคคลละทรัพย์สวนรวม
ของสังคม สังคมมนทัศน์ดังกลาวป็นการสอดประสานระหวางศักยภาพดຌานการสรຌางสรรค์ละสมรรถนะ฿น
การสรຌางวิถีคิดละนวคิด฿หม โ (new thinking and ideas) ซึไงกอปรกันป็นพืๅนฐาน฿หมสาหรับการมีสวน
รวมของบุคคล฿นสังคมลกละสาหรับศักยภาพ฿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)”
฿นชวงเมกีไป มานีๅ มีการนຌนกระบวนการพัฒนาผูຌรียนดຌวยการรียนรูຌตามอัธยาศัยซึไงกิดขึๅนนอก
หຌองรียน ชน ผลกระทบของหลักสูตรออนเลน์ระบบปຂดทีไรองรั บผูຌรียนจานวนมาก (Massively Open
Online Courses หรือ MOOCs) ซึไงกาลังติบตอยางรวดรใว฿นการอุดมศึกษาทัไวลก มืไอการบรรยายถูก
นาสนอ” (delivered) ฿นวงกวຌางผานชองทางออนเลน์ สิไงทีไกิดขึๅนภายนอกปริบทนีๅจึง ถือป็นการรียนรูຌ
อยางทຌจริง” ผลทีไตามมากใคือหຌองสมุดละพืๅนทีไ฿นหຌองสมุดทุกประภทมีบทบาทสาคัญกวาทีไคยมีมา฿น
ฐานะพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌภาย฿ตຌระบบการศึกษาทีไป็นเปพืไอสาธารณชนอยางทຌจริง ฿นหຌองรียน กลับ
ดຌาน” (flipped classroom) ดังกลาว หຌองสมุดทัๅง฿นระบบการศึกษาละภาครัฐตຌองการวิสัยทัศน์ละ
ปງาหมายกีไยวกับประชาชนละวิธีการรียนรูຌของพวกขาพืไอจะสามารถสรຌางคุณูปการอยางทຌจริงตอการ
รียนรูຌทีไหมาะกับสังคมมนทัศน์ หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ดานินงานทามกลางกระสของสารสนทศละ
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” กนของถຌอยคาบอกลาละมิติสังคมของ
การรียนรูຌ (orality and sociality of learning) ซึไงมองความรูຌป็นทัๅงวัตถุทางสังคม (social construct)
ละผลของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หยัไงราก฿นมุมมองคอนสตรัคติวิสต์ทางสังคมของวีกใอทสกีๅ ิVygotskyี ทีไมี
ตอลก (Vygotskian social constructivist view) (Pass, 2004) ความขຌา฿จรวมกันของราตอสังคมนัๅน
ปราศจากทัศนะชิงการรียนรูຌละนຌนความสาคัญของปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืไน฿นการสังสรรค์กันอยางเมป็น
ทางการ (informal get-togethers) อยางเรกใตาม กิจกรรมหลัก฿นการสังสรรค์กันดังกลาวคือการสนทนา
ละดังทีซไ ีลีย์ บราวน์ (2000) กลาวเวຌ:
การรียนรูຌทุกประการริไมตຌนทีกไ ารสนทนา”
จริง โ ลຌว ขຌอความสามัญทีไถูกละลยเดຌงายนีๅบรรยายนวคิดซึไงทรงอิทธิพลละสาคัญอยางยิไงยวดทีไ
ปຂดลกทัศน์ของราวา สังคม” คืออะเรจากมิติทางสังคมของกระบวนการปฏิสัมพันธ์ เปสูมิติทางสังคมของ
การรียนรูຌ การสนทนา ซึไงป็นองค์ประกอบสาคัญ฿นปฏิสัมพันธ์สวน฿หญของมนุษย์ มีบทบาทหลัก฿นกิจกรรม
การรียนรูຌ ิละการสอนี ทัๅงหมด การสนทนามิเดຌกิดพียงกับพืไอนละครูผูຌสอนทานัๅน ตยังกินความถึง
การสนทนากับวัสดุการรียนรูຌ (materials) ทรัพยากรละทคนลยีตาง โ ดຌวย ิปรดดู Laurillard (2002)
สาหรับกรอบนวคิดละการอภิปรายกีไยวกับการสนทนาอยางละอียดี การสนทนายังประยชน์ตอกิจกรรม
การรียนรูຌหลายรูปบบ เดຌก การสวงหาละการตัๅงคาถามกีไยวกับความรูຌละสารสนทศ การอภิปราย
การฝຄกฝน ละการพึไงพาอาศัยกันละการสรຌางความรูຌ นอกจากนีๅ การสนทนายังป็นองค์ประกอบสาคัญ฿น
ทฤษฎีการรียนรูຌปัจจุบันจานวนมาก รวมถึง นวคิดคอนสตรัคติวิสต์ชิงสังคม (social constructivism) ิการ
นาสนอละอธิบายของครูผูຌสอนี นวคิดการสรຌางองค์ความรูຌดຌวยตนอง (constructionism) ิการสนทนา
กับตนองซึไงปรับปลีไยนกรอบนวคิดของตัวราี ละการรียนรูຌ฿นปริบทจริง (situated learning) ิการรวม
สรຌางความรูຌ฿นสถานการณ์ทีไราประสงค์฿ชຌความรูຌนัๅนี
มดลของลอริลลาร์ ด ิ Laurillardี นาสนอมุมมองอยางกวຌางทีไเมปຂดกัๅน กีไยวกับการสนทนา
(broad unrestricted view of conversations) ครอบคลุมถึงการสนทนาบบทางดียว฿นการบรรยายหรือ
การนาสนอ การสนทนาบบหลายทาง฿นงานกลุมหรืองานทีไทา฿นกลุมพืไอน ละประการสาคัญคือ การ
สนทนาสวนตัวกับตนองทีไกิดขึๅน฿นหຌวงความคิดของรา ซึไงมีสวนสรຌางละชืไอมยงประสบการณ์การรียนรูຌ
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฿นขณะทีไผมยังดใก ติบต฿นชุมชนฟาร์ รใอคอะวย์ ิFar Rockaway2ี ผมมีพืไอนคนหนึไงชืไอ บอร์นีไ
วอล์กกอร์ ิBernie Walkerี ราทัๅงคูตางมี หຌองทดลอง” ฿นบຌาน ละราจะทา การทดลอง” หลาย โ
บบ ครัๅงหนึไง รากาลังคุยกัน ตอนนัๅนนาจะอายุราว 11 หรือ 12 ป ละผมกใพูดขึๅนวา ตการคิด฿ครครวญ
เม฿ชสิไงอืไนนอกจากการพูดคุยกับภาย฿นตัวคุณอง” (Feynman, 2000)
ความสาคัญของการสนทนาตอการรียนรูຌทีไมีประสิทธิภาพนัๅนชัดจนทัๅง฿นปริบททางสังคมละบุคคล
ฉกชนดียวกับทีไการมุงนຌนการรียนรูຌทางสังคมมิ฿ชการทนทีไทุกสิไงซึไงกิดกอนหนຌา ตป็นความพยายาม฿น
การจั ดการกับ ความป็ น สากลของการสนทนาบบทางดียวซึไงป็ น ลั กษณะของการสอน อกาสส าหรั บ
หຌองสมุด฿นฐานะพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ คือการมีสวนรวม฿นการปรับสมดุล฿หมนีๅ อุปสรรคทຌาทายคือการ฿ชຌสิไง
อานวยความสะดวกทีไราสรຌางขึๅนละบริการทีไรานาสนอ฿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฿นหลายรู ป บบทาทีไจะป็ นเปเดຌ พืๅน ทีไพืไอการรี ยนรูຌ ทางสั งคมทีไส รຌ างขึๅนอย างรอบคอบซึไง
สนับสนุนการสนทนาทุกรูปบบทัๅงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผูຌอืไน (active engagement with others) จนถึง
การเตรตรองตามลาพัง (solitary reflection) จะสงสริมการรียนรูຌ ซึไงจะเมกิดขึๅนจากการสรຌางพืๅนทีไพืไอการ
รียนรูຌทางสังคมพียงอยางดียว นอกจากพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทีไหมาะสม กระบวนการทีไบุคลากรผูຌสนับสนุน
การรียนรูຌ฿นหຌองสมุดมีสวนรวม฿นการสนทนาละสรຌางประสบการณ์กใป็นปัจจัย ทีไสาคัญยิไงตอประสิทธิภาพ
ของพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ บรรณารักษ์สดงบทบาทสาคัญ฿นการรียนรูຌ เดຌ นืไองดຌวยพวกขามีความขຌา฿จ฿น
ทรั พ ยากรหຌ องสมุด ซึไ งป็ น วั ส ดุพืๅ น ฐาน฿นกระบวนการรี ยนรูຌ ฿นขณะนีๅ ความหลากหลายของประภท
ทรัพยากรการศึกษาบบปຂด (open education resources) กาลังขยายตัวขึๅนอยางรวดรใว (Bonk, 2009)

Far Rockaway เป็ นชุมชนหนึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ทางตะวันออกของเมืองควีนส์ มลรัฐนิวยอร์ ค ประเทศสหรัฐอเมริ กา – ผู้
แปล
2
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จึ ง สรຌ า งพืๅ น ฐาน฿หຌ บ รรณารั ก ษ์ ฿ ชຌ ป ระยชน์ จ ากทั ก ษะหลั ก ของพวกขา฿นการสวงหาจุ ด ยื น ฿นฐานะ
ผูຌอานวยการการรียนรูຌ (learning facilitators) ฿นหຌองสมุดพืไอการรียนรูຌ
เม฿ชพียงความหลากหลายของการสนทนา ตยังรวมถึงปัญญาทีไกิดขึๅนจากการสนทนา
งานวิจัยดຌานจิตวิทยาการศึกษาของฮวาร์ด การ์ดนอร์ ิHoward Gardnerี (2006, 1999, 1993)
ชีๅ฿หຌหในประจักษ์วาปัญญามิเดຌป็นอกทัศน์ (singular concept) ละผูຌรียนทุกคนมีมิติหงปัญญาของตนทีไ
หลากหลาย ดังนัๅน ผูຌรียนทุกคนจึงมีปัญญา฿นดຌานทีไตางกัน ประดในทีไชัดจนจากงานวิจัยของขาคือ การมีอยู
ของความตกตางระหวางบุคคล (individual difference) ละความตຌองการของผูຌรียนทีไมีความหลากหลาย
ป็นปกติวิสัย (inherent variety of need) นอกจากนีๅ ยังมีการยอมรับวาการรียนรูຌมีองค์ประกอบดຌาน
อารมณ์ (emotional component) ดຌวย อารมณ์ทางบวกละทางลบ (positive and negative emotions)
สริมหรือขัดขวางการรียนรูຌเดຌ จนซน ิJensenี (2005) ตือนพวกราวาอารมณ์เมพียงตจะป็ น
รงผลักดัน (drives) ละอุปสรรค (barriers) สาคัญ฿นการรียนรูຌ ตยังกิดขึๅนตลอดวลา ชืไอมยงกับ
พฤติกรรมของราละเมทีไยง (transient) กลาวคือปรปลีไยนละสงผลอยางตอนืไอง (continuously
dynamically changing) สิไงทีไประจักษ์ชัดอีกประการหนึไง คือธรรมชาติหงพลวัตของความตຌองการนัๅน
ซับซຌอนชนดียวกับอารมณ์ มืไอกอปรกับปัจจัยดຌานบุคลิกภาพละปัญญา จะกิดความซับซຌอนดຌานปริบท
สวนบุคคล฿นกระบวนการรียนรูຌ ทีไทา฿หຌราตຌองมุงมัไนอยางเมหยุดยัๅง฿นการทาความขຌา฿จชิงประสบการณ์
(experiential terms) วาสิไงวดลຌอมบบเหนอาจสริมการรียนรูຌ ละสิไงวดลຌอมบบเหนจะเมสริมการ
รียนรูຌ พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงราสรຌางขึๅนสามารถสริมหรือขัดขวางการรียนรูຌเดຌดຌวยผลอันซับซຌอนซึไงกิดกับผูຌ
อยู฿นพืๅนทีไการรียนรูຌนัๅน ครูละนักจิตวิทยาชาวอิตาลียนนามวา ลริส มาลากุซซีไิLoris Malaguzziี ชืไอวา
ดใก โ มีพัฒนาการผานปฏิสัมพันธ์ ริไมจากผูຌ฿หญ฿นชีวิตของพวกขา เดຌก ผูຌปกครองละครู ตามดຌวยพืไอน
ของพวกขา ละสุดทຌายคือสิไงวดลຌอมทีไอยูรอบตัว พวกขา มาลากุซซีไ ชืไอวาสิไงวดลຌอมป็นสมือนครูคนทีไ
สาม
นัยบางประการตอพืๅนทีไหຌองสมุด
สิไงวดลຌอมทีไราปฏิบัติงานละรียนรูຌสงผลอยางยิไงยวดตอความรูຌสึกละการรียนรูຌของรา ริริซซ
ิRizzoี (2002) ชีๅนะนวทางซึไงป็นประยชน์ทีไพัฒนาจากการศึกษาความคาดหวังของผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุด
วิชาการ (academic library users) กีไยวกับประภทของสิไงวดลຌอมทีไพวกขาสวงหา ดยริซซเดຌจานก
พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌป็นสีไประภท เดຌก:
(1) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ฿นชุมชนซึไงมีชีวิตชีวาละสรຌางการมีสวนรวมอยางมาก
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(2) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงสรຌางการพึไงพาละปฏิสัมพันธ์สาหรับการสืบคຌนสวนบุคคลละการทางาน
กลุม
(3) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงเม฿ครจะมีชีวิตชีวาละคอนขຌางงียบชียบ ชน หຌ องละซุຌมหรือมุมสาหรับ
อานหนังสือ
(4) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌสาหรับการ฿ครครวญละดาดิไง฿นหຌวงความคิดอยางงียบชียบ
ประภทพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌบบคราว โ นีๅป็นกรอบนวคิดซึงไ มีประยชน์฿นการคิด฿ครครวญถึงสิไงทีไ
หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 จะสรຌางขึๅนเดຌ ประภทหลานีๅมิเดຌบใดสรใจหรือผูกขาด (neither definitive nor
exclusive)

หากต  ป็ น จุ ด ริไ ม ตຌ น สู ก ารคาดการณ์ การต อ ยอดละการผสมผสาน (extrapolation,

extension and fusion) ขอบขตของพืๅนทีไประภทสถานพบปะชุมนุม (marketplace type space)
(ประภททีไหนึไงตามการจานกของริซซ) ละพืๅนทีไ฿นศาสนสถาน (ประภททีไสีไตามการจานกของริซซ)
รวมทัๅงความสมดุลระหวางพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทัๅงสองประภทจะผันปรตามหຌองสมุดตละหง การ฿ครครวญ
ถึงความสมดุล ระหวางพืๅน ทีไ ป ระภทตาง โ หมายถึงการพิจารณาขอบขตพืๅ น ทีไพืไอการรี ยนรูຌ ทางสั งคม
ประภททีไหนึไงละประภททีไสองซึไงจอจละกาลังป็นทีไนิยมตามหຌองสมุดหลายหง฿นสหราชอาณาจักร มืไอ
ปรียบกับพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌประภททีไสามละประภททีไสีไ฿นหຌองสมุดบบดัๅงดิม (traditional library)
ความป็นจริงดຌานความคาดหวังของผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดทีไ ปรปลีไยนเปละนวคิดดຌานการรียนรูຌ฿นศตวรรษ
ทีไ 21 สนับสนุนการปลีไยนปลงจากพืๅนทีไประภททีไสามละประภททีไสีไ ฿หຌกลายป็นพืๅนทีไประภททีไหนึไงละ
ประภททีไสอง ลงคส ิLankesี (2013) สดงออกซึไงนวคิดนีๅอยางชัดจนวา หຌองสมุดทีไดีลิศ฿นปัจจุบัน
ลຌวนตกาลังปลงฉมจากอาคารงียบงันซึไงมีหຌอง฿หຌ฿ชຌสียงดังเดຌหนึไงหรือสองหຌอง ป็นอาคารทีไจอจซึไงมีหຌอง
หຌาม฿ชຌสียงหนึไงหຌอง หຌองสมุด หลานัๅนกาลังปลีไยนปลงจากอาณาจัก รของบรรณารักษ์ (domain of the
librarians) ป็นอาณาจักรของชุมชน (domain of the communities)” หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ซึไง
ประสบความสารใจจะตຌองมีความสมดุลระหวางพืๅนทีไประภทตาง โ ซึไงตอบสนองความตຌองการของชุมชนทีไ
฿ชຌบริการ อยางเรกใตาม หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ซึไงประสบความสารใจอยางทຌจริง จะมีพลวัตทีไสมดุลซึไง
ทาเดຌกินกวาความคาดหวังละปรับตัวตามวัฏจักรการ฿ชຌงานตลอดทัๅงปพืไอตอบสนองความตຌองการทีไกิดขึๅน
฿นตละชวงวลาเดຌ ตัวอยางทีไหในเดຌชัด คือความตຌองการพืๅนทีไอานหนังสือทีไงียบชียบซึไงพิไมขึๅน฿นหมูองค์กร
การศึกษาระหวางการสอบมืไอทียบกับ ความตຌองการพืๅนทีไส าหรั บการอานหนังสือรว มกันระหวางการทา
ครงการ การสรຌางการปลีไยนปลงดังกลาวอาจทาเดຌงายดยพียงกดสวิตช์ปลีไยนสีของพืๅนทีไ การปลีไย น
หลอดเฟหรือการติดตัๅงครงสรຌางหรือฉากกัๅนบบกึไงสวนตัว (semi-private structures or partitions) พืไอ
สรຌางความป็นสวนตัว หรือพืๅนทีไสาหรับกิจกรรมกลุมซึไงปງองกันการรบกวนกิจกรรมของผูຌอืไนทีไอยู฿กลຌคียง
พืๅนทีไซึไงประสบความสารใจนຌอยทีไสุ ดคือพืๅนทีไซึไงเม ตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการละเมสามารถ
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ปรับตัวขຌากับความตຌองการระยะสัๅนทีไปรปลีไยน (changing short-term demands) เดຌ พืๅนทีไทีไหลากหลาย
สมดุลละมีพลวัตจะทา฿หຌมัไน฿จเดຌวาการ฿หຌบริการจะตอบสนองความตຌองการ฿ชຌบริการ฿นตละชวงวลา
ความหลากหลายละความยืดหยุน
ดังนัๅน จากมุมมองการรียนรูຌ พืๅนทีไ ประภทตาง โ ซึไงคานึงถึงความตกตางระหวางบุคคล การ
รียนรูຌผานการสนทนาละปัจจัยดຌานอารมณ์ ทนทีไราจะละลยมิติหลานัๅน รากลับจะตຌอง฿ชຌนวทาง฿หมสู
สิไงทีไรา฿หຌบริการ฿นหຌองสมุดของราละวิธีการทีไรานาสนอบริการนัๅน ขຌอความทีไชัดจนประการหนึไง คือ
ความหลากหลายของความตกตางระหวางบุคคล฿นกลุมผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดของรากิดจากความตຌองการของ
ผูຌรียนทีไมีความหลากหลายป็นปกติวิสัย ละความตຌองการหลานีๅปรผันตามกาลวลา ประดในนีๅชีๅถึงความ
จาป็นทีไกิดขึๅนดຌานความหลากหลาย฿นการ฿หຌบริการพืๅนทีไของหຌองสมุดของราพืไอ฿หຌผูຌรียนมีทางลือกอยาง
ทຌจริง อยางเรกใตาม ความหลากหลายนีๅมิเดຌหมายถึงพืๅนทีไยกป็นสัดสวนตามประภท (separate space
silos) ตหมายถึงการตระหนักวาราป็นสัตว์สังคม (social animals) ทีไยังประยชน์฿นบบของรา
นอกจากนีๅยังหมายถึงการทีไ ราสรຌางกรอบความขຌา฿จภาย฿ตຌอิทธิพลของกรอบการสนทนา ซึไงครอบคลุ ม
อนุกรมปฏิสัมพันธ์ (continuum of interactions) ทีไกิดกับทรัพยากรละทคนลยี การฟัง การมีสวนรวม
การสรຌางประยชน์ การเตรตรองละการสรຌาง การรียนรูຌจะป็ นความรับผิดชอบของบุคคลสมอ สาหรับ
ตอนนีๅ หຌ องสมุดน าสนอทรัพยากรปງอนขຌา (resource inputs) ฿นรูปทรัพยากรหຌองสมุด (resource
collections) ดังนัๅนสิไงทีไหຌองสมุดจะตຌองทาพิไมขึๅนคือการอบอุຌม สงสริม กระตุຌนละสนับสนุนผูຌสรຌางองค์
ความรูຌหงอนาคต การผันตัวจากการนຌนพืๅนทีไหຌองสมุดเปสูกิจกรรมของประชาชน฿นฐานะผูຌรียนละผูຌสรຌาง
ภาย฿ตຌปริบทหงยุคมนทัศน์ทีไกาลังติบตอยางรวดรใวทา฿หຌราเมพียงจะตຌองขຌา฿จวาผูຌคนรียนรูຌอยางเร ต
จะตຌองขຌา฿จดຌวยวาพืๅนทีไทีไราสรຌางขึๅนจะรองรับการรียนรูຌของพวกขาเดຌอยางเร
ทคนลยีละหຌองสมุด
ตลอดหลายปทีไผานมา หຌองสมุดเดຌ฿ชຌทคนลยีพืไอสริมประสิทธิผลชิงปฏิบัติการ (operational
efficiency) ดຌวยการรับอาระบบสารสนทศซึไงทา฿หຌการปฏิบัติงานละบริการของหຌองสมุดดานินเปอยาง
อัตนมัติ ดยนຌนการจัดหา การบริหารจัดการละการผยพรทรัพยากร จนถึงการขยายขอบขต ิทีไเม฿คร
สมบูรณ์บบนักี เปสูการบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัล ฿นทางกลับกัน การ฿ชຌทคนลยี กับพืๅนทีไหຌองสมุด
คอ นขຌ า งถู ก ละลย การสรຌ า งระบบฮาร์ ด วร์ การสรຌ า งระบบครื อ ข า ยละอุป กรณ์ บ ริ ก ารตนองอย า ง
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฿นมหาวิทยาลัยสว น฿หญละหຌองสมุดประชาชนหลายหง ซึไงทา฿หຌนึกถึงฟาร์มลีๅยงเกบบ
กรงตับ (battery chicken style farms) สิไงวดลຌอมทีไเมนาอภิรมย์ชนนีๅ นับวายังเกลจากบรรยากาศทีไ
สงสริมการรียนรูຌซึไงบรรยายเวຌ฿นสวนทีไลຌวของบทความฉบับนีๅ การสริมทคนลยี฿นพืๅนทีไหຌองสมุดดิมหรือ
มຌกระทัไงทีไสรຌางขึๅน฿หมดยมากลຌวหในเดຌชัดวาป็นอุปสรรคตอวิธีกຌปัญหาละเมเดຌชวยสริมพืๅนทีไตอยาง
฿ด
ทคนลยีกาลังปลีไยนปลงอยางรวดรใว การจินตนาการสิไงทีไทคนลยีจะทา฿หຌกิดขึๅนตอเป฿น
อนาคตจึงเมมิ฿ชรืไองงาย อุปสรรคทຌาทายยิไงกวาทีไคยมีมา คือการคาดการณ์เดຌวานวัตกรรมทคนลยี฿ดจะมี
นวนຌมพรหลายละมีความสาคัญอยางทຌจริงกับการพัฒนาพืๅนทีไหຌองสมุด คาถามทีไกิดขึๅน 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฿สกวาสาหรับหຌองสมุด หงอนาคต?
รายการสัๅน โ ทีไเมครบถຌวนนีๅป็นพียงทคนลยีทีไรามีอยู ณ ปัจจุบัน ความป็นจริงคือการพัฒนาทคนลยี
อยางตอนืไองทีไอัตราการปลีไยนปลง2 ิยกกาลังสองี จะสงผลอยาง฿หญหลวงกินกวาทีไราจะจินตนาการเดຌ
รย์ คิร์ซวลล์ิRay Kurzweilี (2006) คาดการณ์กวาภาย฿นปลายทศวรรษทีไ 2020 คอมพิวตอร์จะผานการ
ทดสอบทัวริง ิTuring Test) กลาวคือ จักรกลจะสามารถรวมการสนทนาเดຌอยางกงกาจจนทบคลຌายคลึงกับ
มนุษย์ มืไอป็นชนนัๅน ราจะยังตຌองการบุคลากรสาหรับการ฿หຌคาปรึกษาละการตอบคาถาม฿นหຌองสมุดอยู
หรือเม พัฒนาการนีๅละอืไน โ ทีไกิดขึๅนจะผลักดัน฿หຌราตຌองกຌาวจากพียงการรับอามา฿ชຌ (adoption) หรือ
การปรับตัว (adaptation) เปสูการยอมรับ (embrace) ละการสรຌางความกลมกลืน (assimilate) กับ
ทคนลยี สิไงทีไจะกิดขึๅนนนอนคือคอมพิวตอร์จะสามารถซอมซมตัวอง (self-repairing) ทาสานาตัวอง
(self-replicating) ละพัฒนาตัวองเดຌ฿นอนาคตอัน฿กลຌ ทา฿หຌการปลีไยนปลง โ ยิไงทຌาทาย ผลสืบนืไองของ
อัตราการปลีไ ยนปลงทีไร วดรใ ว นีๅ ละความลຌ มหลวของรา฿นการหใ น ภาพการปลีไ ยนปลง โ คือการทีไ
ทคนลยีมีผลกระทบสาคัญตอทุกมิติชีวิตอยางมหาศาลละเมคาดฝัน รวมทัๅงหຌองสมุดละการปฏิบัติงาน
ของบรรณารั กษ์ การปลีไ ยนปลงน ามาซึไงความเมนน อนละชีๅ฿หຌหในวาราจะตຌองทบทวนขัๅนฐานราก
กีไยวกับรูปบบละหนຌาทีไของหຌองสมุด฿นฐานะพืๅนทีไ ทาเมผูຌคนจึงลือกเปหຌองสมุด ฿นการตอบคาถามนีๅ
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ภาย฿ตຌป ริบทของทคนลยี หຌองสมุดจะตຌองประมินความสั มพันธ์ร ะหวางหຌ องสมุดละทคนลยีอยาง
฿กลຌชิด
หຌองสมุดคือทคนลยี
ทคนลยีคือสิไง฿ดกใตามทีไประดิษฐ์ขึๅนหลังจากคุณกิด” – อลัน คย์ ิAlan Kayี
หຌองสมุดมักตอบสนองตอทคนลยี สารสนทศละการสืไอสารดຌวยการชืไอมยงกับสิไงอานวยความ
สะดวกละบริการทีไมีอยูดิมอยางตืๅนขินกินเป สวน฿หญจะป็นการรับอาทคนลยีมา฿ชຌดยมีการปรับตัว
พียงลใกนຌอย วิธีการนีๅจะเดຌผลดีกับทคนลยีทีไมีบทบาทฉพาะดຌาน ชน ผนฟຂล์มขนาดลใก หรือเมครฟຂช
(microfiche) หรือทคนลยีการพิมพ์ ตการดานินงานจะนาผิดหวังมืไอมีการรับอาทคนลยีสามัญ
อนกประสงค์ (generic all-purpose technology) มา฿ชຌ ชน ครืไองคอมพิวตอร์สวนบุคคล ควิน คลลีย์
ิKevin Kellyี (2010) ผูຌรวมกอตัๅงวใบเซต์ Wired3 จานกทคนลยีป็นประภท ตาง โ ภาย฿ตຌ ระบบนิวศ
ทคนลยีทีไวิวัฒน์อยางรวดรใว (rapidly evolving technological ecosystem) ทีไขารียกวา อนุกรม
ทคนลยี” (technium) สาหรับคลลีย์ อนุกรมทคนลยีคือระบบทคนลยีซึไง กินขอบขตมากกวา
ฮาร์ ด วร์ มัน ปลาบ ครอบคลุ มถึ งวัฒ นธรรม ศิล ปะ สถาบั น ทางสั ง คมละการสรຌ างสรรค์ทางปั ญ ญาทุ ก
ประภท” เมพียงกอปรดຌวยครืไองมือทัๅงหมดทีไถูกประดิษฐ์ขึๅนดยมนุษยชาติ ตยังครอบคลุม ระบบทัๅงหมดทีไ
ทา฿หຌราสามารถบริหารจัดการ พัฒนาละ฿ชຌครืไองมือหลานีๅเดຌ คลลีย์ชืไอวา฿นชวงหลายศตวรรษทีไผานมา
อนุกรมทคนลยีเดຌวิวัฒน์คูขนานกับระบบชีววิทยา จากทัศนะนีๅ ตัวหຌองสมุดองกใป็นทคนลยี กลาวคือ
ป็นระบบภาย฿ตຌอนุกรมทคนลยีซึไ งอุบัติขึๅนพืไอสรຌางการ฿ชຌทคนลยีตาง โ อยางตอนืไอง ชน ศิลาจารึก
ตຌนฉบับทีไขียนดຌวยลายมือ ตัวอักษรตีพิมพ์ สิไงประดิษฐ์ดิจิทัล (digital artifacts) ละวัสดุสืไอประสม
(multimedia materials) ดังนัๅน คาถามทีไลึกซึๅงยิไงขึๅนสาหรับหຌองสมุดคือรูปบบถัดเปของทคนลยีจะป็น
อยางเร คาถามดังกลาวมีนัยมากกวาพียงการพิจารณาถึงกลวิธีของหຌองสมุด฿นการรับอาทคนลยีมา฿ชຌละ
ปรับตัว฿หຌขຌากับทคนลยี สิไงทีไจาป็นสาหรับหຌองสมุดคือการผสาน (internalize) ละการสรຌางความ
กลมกลืน (assimilate) กับทคนลยีผนวกกับจินตนาการพืไอนาพาทคนลยีทีไรารียกกัน ณ ตอนนีๅวา
หຌองสมุดเปสูยางกຌาวตอเป ทนทีไจะคงสถานะดิม (current position) ทีไหຌองสมุดสรຌางความชืไอมยงกับ
ทคนลยีทีไกิดขึๅน

Wired เป็ นเว็บไซต์ชนน
ั ้ าซึง่ รายงานข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี รวมทังผลที
้ ่ปัจจัยเหล่านี ้มี
ต่อแวดวงธุรกิจ การแสวงหาความบันเทิง การสือ่ สาร วิทยาศาสตร์ การเมืองและวัฒนธรรม – ผู้แปล

3
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หนึไง฿นทิศทางของอนุกรมทคนลยีของคลลีย์ คืออนุกรมฯ นัๅนวิวัฒน์เปพรຌอมกับการสรຌางอกาสทีไ
พิไมขึๅน นัไนคือ อกาส฿นการพัฒนามนุษย์ (human betterment) ผานการพิไมศักยภาพทางปัญญาละ
ความคิดสรຌางสรรค์ ผลทีไตามมาคือทางลือกทีไพิไมขึๅน ละคลลีย์ ชืไอวา รา [฿นฐานะมนุษย์] ตຌองการ
ทางลือกทีไห ลากหลายครบถຌวนซึไงอนุกรมทคนลยีสรຌางขึๅน ฿นการปลดปลอยศักยภาพของพวกรา฿หຌถึง
ทีไสุ ด ” ฿นทัศนะของขาราควรจะ ลงมือพิไม ทางลื อ กสมอ” นวคิ ดกีไย วกั บ หຌ องสมุด฿นฐานะระบบ
ทคนลยีละกีไยวกับการพัฒนาหຌองสมุด฿นฐานะระบบซึไงมุงพิไมทางลือกสรຌางมุมมองอันทรงอิทธิพล นารา
฿หຌกຌาวพຌนจากการยึดติดการ฿ชຌทคนลยีเปสูการนຌนทีไตัวสมาชิก ิผูຌ฿ชຌบริการละบุคลากรี หຌองสมุด การยึด
ติด นวทางการ฿ชຌ  ทคนลยี  ป็ น ประดใน ชิง กลวิ ธี ละจะเมมี วั น น าพาหຌ อ งสมุ ด เปสู ย า งกຌา วตอ เปของ
ทคนลยีเดຌ การยึดติดนวทางมีนวนຌมจะนาเปสูการรับอาทคนลยีมา฿ชຌต ฉพาะมืไอมีความปลอดภัย
การผสานละการสรຌางความกลมกลืนกับทคนลยี ขององค์กร฿ด โ จะตຌองมุงเปสูอนาคตละสอดคลຌองป็น
หนึไงดียวกับกรอบกลยุทธ์ขององค์กร ทคนลยีจะตຌองสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นองค์ กรละจะตຌอง
ถูกบูรณาการขຌากับสิไงวดลຌอมขององค์กร ดังทีไสดง฿นผนภาพดຌานลาง

ถึงมຌนวทางชิงกลยุทธ์นีๅมิเดຌคาดการณ์กีไยวกับอนาคต ตกใสรຌางกรอบสาหรับ การคิด฿ครครวญ
กีไยวกับทคนลยีละปฏิสัมพันธ์ระหวางทคนลยีกับปัจจัยอืไน โ ภาย฿ตຌระบบทคนลยี ซึไงกใคือหຌองสมุด
มิติสาคัญของกรอบชิงกลยุทธ์นีๅคือการนຌนการสรຌางความกลมกลืนละการบูรณาการทคนลยีกับทรัพยากร
หลักอืไน การพิจารณาปัจจัยหลานีๅเปพรຌอมกันมีความป็นเปเดຌทีไจะสรຌางความมัไน฿จวาปัจจัยตาง โ จะทางาน
สอดประสานกันละพิไมคุณคา ซึไงกันละกันทนทีไจะขัดกันอง การคิด฿ครครวญ การวางกลยุทธ์ละการ
วางผนทีไกีไยวนืไองกับปัจจัยทัๅงสามนีๅจะตຌองตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ละผลกระทบระหวางตละปัจจัย ความ
ตระหนักดังกลาวจะพิไมความป็นเปเดຌ฿นการสริมผลลัพธ์ละประยชน์มืไอทียบกับการพิจารณาตละปัจจัย
ยกจากกัน ตัวอยางงาย โ คือ฿นอดีต หຌองสมุดมักวางครืไองบริการตนอง (self-service solutions) บนหรือ
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฿กลຌกับตຍะยืม -คืนหนังสือ ทา฿หຌบริวณนัๅนกิดความออัดละทา฿หຌกิดความเมน฿จ฿นกลุมบุคลากรละ
สมาชิกหຌองสมุดวาจะ฿ชຌสิไ งอานวยความสะดวกชนิ ด฿หมมืไอเหร หรื อจะ฿ชຌ หรือเม นวทางนีๅสงผลลบตอ
สิไ ง วดลຌ อ มละอาจท า฿หຌ ผูຌ ค นรูຌ สึ ก สั บ สน การ฿คร ค รวญถึ ง ปງ า หมายองค์ ร วมทีไ  ทຌ จ ริ ง ของทคนลยี
กระบวนการทีไราประสงค์฿หຌพืๅนทีไสรຌางขึๅนละความคาดหวังทีไรามีตอบุคลากรละสมาชิกหຌองสมุดจะชีๅวา
การตัๅงครืไองบริการตนองหางจากตຍะยืม -คืน฿หຌอยู฿นจุดรกผานของผูຌ฿ ชຌบริการมืไอกຌาวขຌาสูอาคาร รวมทัๅง
การตัๅงครืไองบริการตนองกระจายตลอดทัไวทัๅงอาคาร จะป็นทางออกทีไเมพียงสริมสิไงวดลຌอมพืๅนทีไ ตจะ
ทา฿หຌการลือก฿ชຌทคนลยีป็นทีไประจักษ์ตอสมาชิกละบุคลากรหຌองสมุด วัตถุประสงค์หลัก ของกลยุทธ์
บูรณาการทคนลยี คือการสรຌางพืๅนทีไหຌองสมุดซึไงมีก าร฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางทัๅงชิงกายภาพละชิง
สมือน ทา฿หຌผูຌ฿ชຌบริการมีทางลือกดຌานบริการทีไมีฐานรากจากทคนลยีซึไงเม กะกะ รกตาละบูรณาการขຌา
กับประสบการณ์หຌองสมุดอยางเรຌทีไติ
ลຌวพืๅนทีไหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางมีรูปลักษณ์อยางเร฿นวันนีๅ
ความพรหลาย
พืๅนทีหไ ຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง฿นปัจจุบันมีการ฿ชຌระบบครือขายทัๅงบบผานสาย
ชืไอมตอ (wired) ละบบเรຌสาย (wireless) อยางพรหลาย ทา฿หຌสมาชิ กหຌองสมุดสามารถ฿ชຌอุปกรณ์
ทคนลยีตาง โ ณ จุด฿ดกใเดຌภาย฿นพืๅนทีไ อุปกรณ์ชืไอมตอบางประภทป็น ทรัพย์สินของ” หຌองสมุด ชน
คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะซึไงจัดวาง฿นรูปบบทีไหลากหลายสาหรับการ฿ชຌงานของบุคคลละกลุมบุคคล ตทีไสาคัญเป
กวานัๅน คืออุปกรณ์หลายประภทป็น ทรัพย์สินของผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุด กระสการนาอุปกรณ์ของตนองมา
หຌองสมุด (Bring Your Own Device หรือ BYOD) ทีไพรหลาย฿นวดวงอุดมศึกษาละการ฿หຌบริการยืม
หนังสืออิลใกทรอนิกส์ของหຌองสมุดสรຌางอิสระ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถนาครืไองคอมพิวตอร์พกพา ทใบลใตละ
สมาร์ตฟนมา฿ชຌทางาน฿นหຌองสมุด การปลีไยนปลงจากการบังคับ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดตຌอง฿ชຌ คอมพิวตอร์
ตัๅงตຍะ ของ” หຌองสมุดนีๅเดຌรับการตอบรับป็นอยางดี สวนหนึไงกใดຌวยนวทางนีๅสะทຌอนถึงธรรมชาติดຌานบุคคล
ของทคนลยี ิจึงป็นทีไมาของคาวาคอมพิวตอร์สวนบุคคลหรือ personal computer) ละอีกสวนหนึไงกใ
ดຌวยนวทางนีๅทา฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถทางานดຌวยซอฟต์วร์ประยุกต์ทีไพวกขาพึง฿จละขຌาถึงหนวยกใบ
ขຌอมูลกลุมมฆสวนตัวเดຌทัน฿ดตามวลาจริง (real time access to personal cloud storage)
สิไ ง ทีไ บุ ค คลจะเดຌ รั บ จากอุ ป กรณ์ ต กยุ ค ฿นหຌ อ งสมุ ด ประชาชนทีไ ติ ด ตัๅ ง ซอฟต์  วร์ คั ด กรองบั ง คั บ
(mandatory filtering software) ละเรຌซึไงอกาสสาหรับการจัดกใบละผยพรขຌอมูล จะหมองเปมืไอทียบ
กับสิไงทีไบุคคลจะทาเดຌดຌวยคอมพิวตอร์ทีไบຌานซึไงขຌาถึงอินทอร์นใตเดຌอยางอิสระ มีถบกวຌางของคลืไนความถีไ
หรือบนด์วิดท์สูงละชืไอมตอเดຌตลอดวลา” – จนคิน ิJenkinี (2013)
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สิไงทีไสาคัญอีกประการหนึไง คือการ฿ชຌอุปกรณ์หลานีๅจะทา฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถลือกสถานทีไทางาน
ของพวกขาภาย฿นหຌองสมุด ละสิไงวดลຌอมซึไงหมาะสมทีไสุดกับความตຌองการของพวกขาเดຌ อยางเรกใตาม
ศักยภาพการยຌายคลืไอนตาหนงการจัดวาง (mobility) ฿นหຌองสมุดยังคงถูกจากัดดยความจาป็นดຌานการ
ขຌาถึงหลงจายเฟ หຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางพรຌอมดຌวยอุปกรณ์ทีไตรียมเวຌป็นอยางดี
จะตຌองมี ครงขายเฟฟງา฿ตຌดิน ละตຌารั บ จ า ยเฟติดตัๅงบนตຍะฟอร์ นิ จอร์ บบเมป็ นทางการ ชน ซฟา
นอกจากนีๅ หຌองสมุดดังกลาวจะสงสริมสาระสาคัญของการ฿ชຌทคนลยีอยางพรหลายดຌวยบริการ฿หຌยืม
อุปกรณ์พกพาสาหรับ฿ชຌงานเดຌทุกพืๅนทีไภาย฿นตัวอาคาร รวมทัๅงการจัดหาอุปกรณ์บางประภทสาหรับสมาชิก
ชุมชนซึไงเมสามารถขຌาถึงอุปกรณ์หลานัๅนเดຌ ฿นอนาคต การพิไมทางลือกดຌานทคนลยีจะพึไงพาการ฿ชຌ
ประยชน์จากทคนลยีเรຌสาย ซึไงจะมีขึๅนกิดขึๅน฿นอนาคตอัน฿กลຌ รวมทัๅง อุปกรณ์สวม฿สพกพา (mobile
wearable devices) ซึไงกาลังกลายป็นวิถี บรรณารักษ์ป็นผูຌรับอาทคนลยีกลุมรกสมอมา ิตัวอยางชน
฿ชຌบัตรจาะรูละเมครฟຂล์ม฿นกิจกรรมตาง โ ชน ระบบการออกลขหนังสือ (issue systems) การจัดดัชนี
(indexing) ละการอนุรักษ์หนังสือพิมพ์ (newspaper preservation) ฿นชวงตຌนทศวรรษ 1960) ละ
บทบาททีไดนชัดของหຌองสมุด฿นการตรวจสอบละการจัดสดงอกาสดຌานทคนลยี฿หม โ กใยังดานินเป฿น
หຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง ดังนัๅน การ฿ชຌงานกระดานอัจฉริยะสามมิติ (3D smart boards)
ละครืไองพิมพ์สามมิติ฿นหຌองสมุดดังกลาวป็นทีไ รกจึงป็นสิไงทีไผูຌ฿ชຌบริการคาดหมาย
การบริหารจัดการทคนลยี
หมื อ นระบบทคนลยี ส ว น฿หญ หຌ อ งสมุ ด ซึไ ง มี ก าร฿ชຌ  ทคนลยี อ ย า งกวຌ า งขวาง฿นปั จ จุ บั น
ประกอบดຌว ยทัๅงทคนลยี ทีไพิไงถื อกานิ ดละทีไป็ น ตานาน รวมถึง หนั งสื อ หຌ อ งสมุดดังกล าวจะดานิ น
นวทางทีไพิจารณาอยางรอบคอบพืไอสรຌางความสมดุลระหวางพืๅนทีไสาหรับหนังสือละพืๅนทีไสาหรับผูຌ฿ชຌบริการ
ดยรับอากลยุทธ์ตาง โ ชน การปรับปรุงคลังหนังสือประจาป (annual stock reviews) ละการกาจัดหรือ
ยกลิกรายการทีไเมมีผูຌ฿ชຌงาน ความรูຌทีไถีไถຌวนกีไยวกับการ฿ชຌงานคลังหนังสือ ิตัวอยางชน จากสถิติการยืมี ป็น
สิไงจาป็น฿นการ฿หຌขຌอมูล สาหรับการดานินกลยุทธ์นีๅ รวมทัๅงพืไอการตอยอดกลยุทธ์เปสูนยบายการบริหาร
จัดการชิงรุก (active management policy) ฿นการ฿ชຌงานชัๅนหนังสือปຂด (open access shelving) ชัๅน
หนังสือขนาดลใก (compact shelving) ละคลังหนังสือยกสวน (remote book stores) พืไอพิไมพืๅนทีไ
สาหรับผูຌ฿ชຌบริการ นอกจากนีๅ ทางออกทีไสรຌางสรรค์สาหรับการคงคลังหนังสือ฿นหຌองสมุดควรจะป็นสวนหนึไง
ของกลยุทธ์ดຌานทคนลยี ตัวอยางชน การ฿ชຌห นังสือพืไอกัๅนอาณาขต (zones) ภาย฿นหຌองสมุด การ฿ชຌ
กาพงหนังสือพืไอสรຌางความป็นสวนตัวละกันสียงรบกวน ละการ฿ชຌหนังสือพืไอสรຌางรงบันดาล฿จภาย฿น
หຌองสมุด การรับอาละการ฿ชຌงานทรัพยากรอิลใกทรอนิกส์ละการสรຌางขຌอมูลดิจิ ทัล (digitization) ทา฿หຌ
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หຌ อ งสมุ ด ทีไ มี ก าร฿ชຌ  ทคนลยี อ ย า งกวຌ า งขวางสามารถพิไ ม พืๅ น ทีไ ส าหรั บ ประชาชนละขยายขอบขต
ทรัพยากรหຌองสมุดเปพรຌอมกันเดຌ การบริหารจัดการทรัพยากรทีไป็นตานานอยางรอบคอบละมีความคิด
สรຌางสรรค์ป็นกຌาวรกทีไจาป็น฿นการปรับปรุงหຌองสมุดหรืออาคาร฿หมพืไอสรຌางความมัไน฿จวาจะมีการตรียม
พืๅนที฿ไ หຌมากทีไสุดสาหรับผูຌ฿ชຌบริการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวางอาคารละทรัพยากรภาย฿นอาคาร
ทคนลยีอาจถูกฝังตัว (embedded) ละถูก฿ชຌพืไอสรຌางการสนทนาทีไตอนืไองกับสมาชิกหຌองสมุด
฿นขณะทีไพวกขาคลืไอนจากพืๅนทีไหนึไงเปยังอีกพืๅนทีไหนึไงภาย฿นอาคาร ฿นระดับพืๅนฐาน ปງายอิลใกทรอนิกส์อาจ
ถูก฿ชຌพืไอ฿หຌขຌอมูลทีไป็นประยชน์ (dynamic information) กีไยวกับตัวหຌองสมุดกับผูຌ฿ชຌบริการ รวมทัๅงงาน
(events) ทีไจัดละบริการทีไนาสนอ นอกจากนีๅ ฉกชนดียวกับ฿นพิพิธภัณฑ์ หຌองสมุด บางหง฿ชຌรหั ส
บาร์คຌดสองมิติหรือคิวอาร์คຌด(QR code) ทีไทา฿หຌขຌาถึงขຌอมูลชิงลึกเดຌจากสมาร์ทฟน หรือหนวยสารสนทศ
ประจาทีไ (local information points) สามารถสงขຌอมูลสูอุปกรณ์พกพาผานระบบการชืไอมตอกับบลูทูธ฿น
ขณะทีไผูຌ฿ชຌบริการดินผาน จอสดงผลบบอินตอร์อคทีฟ (interactive displays) ซึไงพัฒนาจากทคนลยี
พืๅนผิว (surface technology) อาจถูก฿ชຌพืไอยกระดับปງายอิลใกทรอนิกส์ เปอีกขัๅนดยการติดตัๅงบนตຍะ
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) ฿นทานองดียวกัน ภาพกราฟฟຂกอาจถูก฿ชຌ฿น
การสรຌ างสิไ งวดลຌอมประภทตาง โ ภาย฿นหຌ องสมุดพืไอสริ มความกระตือรือรຌ น฿นการทางานกลุ มหรื อ
พฤติกรรมสงบสงีไยม อุปกรณ์สียง (audio devices) สามารถพิไมความหลากหลาย฿หຌกับวิธีการนาสนอ
ขຌอมูล ตัวอยางชน การ฿ชຌสียง ณ ทางขຌาพืๅนทีไพืไอสรຌางประสบการณ์฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการ อาจอยู฿นรูปบบการ
ลนสียงจุຍปาก มืไอผูຌ฿ชຌบริการขຌาสูพืๅนทีไหຌาม฿ชຌสียง หรือการลนสียงจาลองบรรยากาศสถานพบปะชุมนุม
มืไอผูຌ฿ชຌบริการขຌาสูพืๅนทีไสาหรับปฏิสัมพันธ์กลุม
การรับรูຌกีไยวกับผูຌ฿ชຌบริการละความตຌองการของพวกขา
หຌองสมุดทุกหงตางกใมุงสวงหาขຌอมูลกีไยวกับการ฿ชຌงานหຌองสมุดของสมาชิกละวิธีการปรับปรุง
อุปกรณ์อานวยความสะดวกละการ฿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 ต รวมถึงการ฿ชຌงานตัวทคนลยีองผานชุดคาสัไง
ซับซຌอน (complex algorithms) ละอานาจการคานวณทีไทวีขึๅน ทา฿หຌการวิคราะห์ละขຌา฿จขຌอมูลลักษณะ
นีๅกาลังริไมป็นเปเดຌ สาหรับหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง พัฒนาการนีๅสรຌางอกาส ทีไดีขึๅน
อยางยิไง฿นการทาความขຌา฿จกับ ประสบการณ์หຌองสมุด” มีเฮล์ ชิกซนท์มีเฮล์ ิMihaly Cziksentmihalyี
เดຌพัฒนาทคนิคการสุมประสบการณ์ (experience sampling) ดຌวยการ฿ชຌวิทยุติดตามตัว หรือพจจอร์
(pagers) ฿นชวงปลายศตวรรษทีไ 20 ทีมนักวิจัยของชิกซนท์มีเฮล์สามารถรวบรวมขຌอมูลตามวลาจริง (real
time data) กีไยวกับกระบวนการซึไงบุคคลทีไมีความสุขสงตอความสุข฿หຌผูຌอืไน จนกิดป็นทฤษฎีการถายอน
ความสุข (flow theory of happiness) อันลืไองชืไอของขา ทคนิคนีๅจะทรงประสิทธิภาพมากขึๅนพียง฿ดหาก
฿ชຌอุปกรณ์พกพา฿นยุคปัจจุบันผสานกับ ปรกรม Big Data ฿นการสรຌางความขຌา฿จทีไทຌจริงกีไยวกับ
ประสบการณ์หຌองสมุด วิธีการสุมประสบการณ์มีศักยภาพ฿นการสรຌางความขຌา฿จทีไลึกซึๅง ดຌวยการอาชนะรง
กดดั น ฿นอดีต ทีไเดຌ ผ ลของขຌ อมูล ล า ชຌา ดย฿ชຌ วิ ธีก าร฿หຌ ขຌ อมู ล ปງ อนกลั บ บบทิๅ งหຌ ว งวลา (time

lapse

feedback methods) การรวบรวมขຌอมูลตามวลาจริง ซึไง฿ชຌงานอยู฿นปัจจุบัน กลาวคือ ทนทีไจะนຌนสิไงทีไ
กิดขึๅน฿นอดีต กลับ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับสิไงทีไดานินอยูตอนนีๅ รวมทัๅงการวิคราะห์ละสังคราะห์ผลการศึกษาดຌวย
ปรกรมBig Data อาจทา฿หຌราสามารถขຌา฿จดຌวยวาผูຌ฿ชຌบริการรูຌสึกอยางเรกับสถานทีไละบริการของรา
หุนยนต์กาลังขຌามามีบทบาท
หากกลาวถึงหุนยนต์กับผูຌคน ผลตอบรับตอนวคิดอาจป็นความรังกียจหรือความเมชืไอ ตหุนยนต์
กาลังขຌามามีบทบาทละจะถูก฿ชຌ฿นหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง หุนยนต์เดຌริไมมีบทบาท
ลຌว ฿นการจัดกใบ ละสืบ คຌน หนังสือดຌวยทคนลยีระบุตัวตนดຌว ยคลืไ นความถีไวิทยุ (radio frequency
identification หรือ RFID) นอกจากนีๅ ขนกลของหุนยนต์ (robotic arms) ยังถูก฿ชຌ฿นการวางอุปกรณ์พัก
หนังสือ (book hoppers) บนสายพาน (conveyors) ฿นปัจจุบัน บรรณารักษ์ยังสืบคຌนหนังสือดຌวยครืไองอาน
RFID ละอาจทาชนนีๅตอเปเดຌอีกเมนาน ตอยางนຌอยกในานจนกวาหุนยนต์คลืไอนทีไระบบปฏิบัติการบบ
ดีไยว/บบลาพัง (stand alone mobile robot) ทีไสืบคຌนชัๅนวางหนังสือเดຌจะถือกานิดขึๅน รูปบบของ
หุนยนต์หงอนาคตละวลาทีไหุนยนต์นัๅนจะป็นทีไยอมรับ฿นสังคมเมอาจทราบเดຌ ณ ตอนนีๅ อยางเรกใตาม
บรรณารักษ์฿นหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวางควรจะริไม คิด฿ครครวญวาพวกขาหวังจะ฿หຌ
หุนยนต์ปฏิบัติงานอะเรเดຌ การสรຌางสิไงวดลຌอมทีไดีทีไสุดสาหรับผูຌ฿ชຌบริการหຌองสมุดพึไงพาการ฿ชຌทรัพยากร
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ทัๅงหมด฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ทัๅงทรัพยากรมนุษย์ละทรัพยากรหุ นยนต์ มีการอຌางวา อาร์ธอร์ ซี คลาร์ก
ิArthur C. Clarkeี เดຌกลาวเวຌวา ครูทีไทนทีไดຌวยหุนยนต์เดຌกใควรถูกทนทีไดຌวยหุนยนต์ ” ฿นทานองดียวกัน
บรรณารักษ์คน฿ดกใตามทีไทนทีไดຌวยหุนยนต์เดຌกใควรถูกทนทีไดຌวยหุนยนต์ นืไองดຌวยบรรณารักษ์มีงานทีไมี
ความหมายมากกินกวานัๅน฿หຌทา
ประสบการณ์จากพืๅนทีไกายภาพนัๅนป็นสิไงสาคัญ
ความสรຌ างสรรค์ป็นหั ว฿จสาคัญของสังคมมนทัศน์ ซึไงเดຌกลาวถึง฿นสวนกอนของบทความฉบับ นีๅ
ฟลอริดา ิFloridaี (2013) ผย฿นงาน ชนชัๅนสรຌางสรรค์” (the creative class) ของขาวาตรงขຌามกับความ
คาดหวังของรา นักสรຌางสรรค์ทีไตระหนักถึงประยชน์ของอินทอร์นใตยังคงหในคุณคาของสถานทีไอยู:
การทานายถึงการสิๅนสูญของสถานทีไเมสอดคลຌองลยกับคนจานวนนับเมถຌวนทีไผมเดຌสัมภาษณ์ กลุม
สนทนา (focus groups) ทีไผมเดຌสังกตการณ์ละงานวิจัยชิงสถิติทีไผมเดຌทา สถานทีไละชุมชนป็นปัจจัย
สาคัญยิไงกวาทีไคยป็นมา... มຌระบบศรษฐกิจองกใกอตัวพิไมขึๅนรอบ โ กลุมคน฿นสถานทีไจริง”
นวคิดนีๅ ชีๅถึงความจ าป็ น ฿นการดารงหຌ องสมุดเวຌ฿นฐานะพืๅนทีไ ทางกายภาพ การทางานกับ กลุ ม
สนทนาทีไชนชัๅนสรຌางสรรค์ขຌารวมทา฿หຌฟลอริดาชืไอวาสิไงทีไสาคัญคือประสบการณ์
ประสบการณ์กาลังขຌามาทนทีไสินคຌาละบริการพราะประสบการณ์กระตุຌนทักษะตามธรรมชาติ
ดຌานความสรຌางสรรค์ (creative faculties) ละสริมศักยภาพดຌานความสรຌางสรรค์ (creative capacities)
ของรา รูปบบชีวิตทีไกระตือรือรຌนละมุงการรียนรูຌจากประสบการณ์นีๅกาลังพรขยายละมีผลมากขึๅน฿น
สังคม...”
เพน์ ละกิลมอร์ ิPine and Gilmoreี (1999) บรรยายพัฒนาการความตຌองการของลูกคຌาจากภค
ภัณฑ์ (commodities) สูผลิตภัณฑ์ (goods) บริการ (services) ละทีไสุดคือประสบการณ์ (experiences)
฿นบทความชืไอ ศรษฐกิจประสบการณ์” (Experience Economy) การมอบประสบการณ์หຌองสมุดทีไดีลิศ
นัๅน ควรป็น หนึไง฿นปງาหมายพืๅนฐานของหຌ องสมุดละการพัฒนาพืๅน ทีไหຌ องสมุด฿ดกใตาม ประสบการณ์ทีไ
ผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับขึๅนอยูกับคุณภาพของพืๅนทีไ การจั ดวางพืๅนทีไละบริการทีไนาสนอ฿นพืๅนทีไ นืไองดຌวยพืๅนทีไละ
บริการยกจากกันเมเดຌละพึไงพาอาศัยกัน (inseparable and interdependent) มืไอ฿ดกใตามทีไพืๅนทีไละ
บริการถูกออกบบละบริหารจัดการ฿หຌตอบสนองความคาดหวังเดຌอยางสมบูรณ์บบ รวมทัๅงผันปรตาม
ความคาดหวังทีไปลีไยนเป ผลลัพธ์ทีไเดຌจะป็นประสบการณ์ทีไดีลิศ ดังนัๅน หຌองสมุด฿นฐานะสถานทีไจึงควรป็น
ศูนย์กลางการรวมกลุม การประกอบกิจกรรมละสิไงอานวยความสะดวกละบริการทีไหลากหลาย กอปรกับมี
การอนุรักษ์สารสนทศ ระบบสนับสนุน การบริการ ชุมชนละทรัพยากรซึไงมีมาตดิมเวຌ฿นสภาพดีทีไสุด นัไน
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คือประสบการณ์ทีไเดຌรับจากหຌองสมุดควรจะป็นมากกวาละ฿หความรูຌสึก ทีไสมจริงมากกวาหຌองสมุดสามัญ
ทัไวเป (just a library):
ผูຌคนลืมสิไงทีไคุณพูด พวกขาลืมสิไงทีไคุณปฏิบัติ ตพวกขาจะเมมีวันลืมวาคุณทา฿หຌพวกขารูຌสึ ก
อยางเร” – มายา องจิลลู ิMaya Angelouี อຌางถึง฿น Prahalad ละ Sawhney (2011)
การทา฿หຌอาคารหຌองสมุดป็น ประสบการณ์” ป็นทัศนะสด฿หมทีไกดดัน฿หຌรา฿ครครวญกีไยวกับ
รูปลักษณ์ละอารมณ์อยางถีไถຌวน งานของ ริชาร์ด ฟลอริดา ิRichard Floridaี สดง฿หຌหในวาสถานทีไยังคงมี
ความสาคัญกับสมาชิกยุคมนทัศน์ละความสาคัญของการคานึงถึงอาคาร฿นฐานะปัจจัยสรຌางประสบการณ์
ป็นสิไงทีไมองขຌามเมเดຌ นักออกบบนาม คาริม ราชิด ิKarim Rashidี สดงออกซึไงนวคิดนีๅป็นอยางดี฿น
ถลงการณ์ขຌอทีไ 43 จากถลงการณ์ 50 ขຌอของขาดังนีๅ: ประสบการณ์ป็นองค์ประกอบทีไสาคัญทีไ สุด฿นการ
ดารงชีวิต ละทีไทຌลຌว ทัๅงหมดทีไมีคือการลกปลีไยนนวคิดละปฏิสัมพันธ์ระหวางมนุษย์ พืๅนทีไละวัตถุ
สามารถสงสริมหรือบัไนทอนประสบการณ์เดຌ ” (www.karimrashid.com) วิถีคิดดังกลาวพารากຌาวขຌามการ
฿หຌบริการลูกคຌาเปสูความจาป็นของความรูຌจຌงกีไยวกับผูຌทีไ฿ชຌสถานทีไของรา ซึไงจะปลงป็นความขຌา฿จตอ
ปัจจัยทีไมีผลตอการรับรูຌประสบการณ์ของพวกขาละความรูຌสึกทีไพวกขามีตอประสบการณ์นัๅน หลานีๅป็นสิไง
ทีไหຌองสมุดละพืๅนทีไ พืไอการรียนรูຌของรานຌน ดังทีไอภิปรายลຌว฿นสวนทคนลยี
ถຌอยคากีไยวกับบຌานหลังทีไสาม
มีการขียนถึงนวคิดบຌานหลังทีไสาม (the Third Place) ของอล์ดในบิร์ก ิOldenburgี (1999)
อยางมากมาย:
บຌานหลังทีไสามมิ฿ชทีไพานักหรือทีไทางาน 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 ตมิเดຌกลาวถึงการทางานอยางมีปງาหมาย (purposeful work) ละ
การรี ยนรูຌ ผานการสนทนา นวคิดบຌ านหลั งทีไส าม฿นฐานะปั จจัยกระตุຌ น การพัฒ นานีๅ ป็ นขัๅนตอนหนึไ ง฿น
กระบวนการละป็นดัชนีชีๅวัดทีไป็นประยชน์ อยางเรกใตาม หຌองสมุดหงอนาคตตຌองการมดลทีไผสาน
นวคิดบຌานหลังทีไสามขຌากับผลิตภาพของบຌานหลังทีไสอง คือทีไทางาน ละบຌานหลังรก คือทีไพานัก ทีไจริงลຌว
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มิติสาคัญประการหนึไงของพืๅนทีไ หຌองสมุดมักจะป็นการสรຌาง บຌานสาหรับอานหนังสือ ” (study home)
สาหรับผูຌ฿ชຌบริการทีไขาดพืๅนทีไดังกลาว
ความป็นจริงบางประการ
ฮิวจ์ อนดอร์สัน ิHugh Andersonี ละขຌาพจຌา (2008) เดຌทาการสารวจสถาบันการศึกษา
ตอนืไ องละสถาบั นอุดมศึกษา฿นสหราชอาณาจั กรจ านวนหนึไ งพืไอศึกษาวาปัจจั ยทีไจั บ ตຌองเดຌ (tangible
factors) ปัจจัย฿ดป็นปัญหามากทีไสุด ประดในทีไการสารวจของราชีๅชัดวาป็นปัญหามากทีไสุด คือระบบทา
ความรຌอน (heating) ละระบบระบายอากาศ (ventilation) ตามมาติด โ ดຌวยสียงรบกวน (noise)
ผูຌ฿ชຌบริการรูຌสึกวาหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌหลายหงรຌอนกินเป฿นฤดูรຌอนละหนาวกินเป฿นฤดูหนาว
นอกจากนีๅ ผูຌ฿ชຌบริการพืๅนทีไดังกลาวยังมักตาหนิกีไยวกับการขาดอานาจ฿นการควบคุมระบบทาความรຌอนละ
ระบบระบายอากาศ การควบคุมอุณหภูมิละการระบายอากาศซึไงผานการออกบบป็นอยางดีป็นปัจจัยตัๅง
ตຌนทีจไ าป็นสูงสุด (absolutely essential pre-requisite) ตอความสารใจของครงการละตຌองดานินการ฿น
ระยะวางผนครงการ ประดในกีไยวกับสียงรบกวนถูกกลาวถึงบอย โ ฿นการสารวจของรา ดยฉพาะอยาง
ทีไกิดกับพืๅนทีไปຂดลงขนาด฿หญ (large open plan spaces) ฿นทางตรงกันขຌาม ฿นพืๅนทีไทีไ฿ชຌกลยุทธ์ตาง โ
ชน การกัๅนอาณาขตละฉากกัๅนบบกึไงสวนตัว ิดูสวนถัดเปของบทความฉบับนีๅ ี สียงรบกวนมิ฿ชประดใน
ปัญหา
ปัจจัยทีไผูຌขຌารวมการสารวจรูຌสึกวาเม฿ครป็นปัญหานักคือระบบสงละกลิไน ถึงมຌ วาผลการสารวจ
จะชีๅวามีความพึงพอ฿จดยรวมตอการจัดระบบสง รากลับรูຌสึกวาผลนีๅมักจะทา฿หຌพลาดอกาส฿นการริไม
สริมผลลัพธ์ของพืๅนทีไดຌวยการ฿ชຌระบบสงพืไอพิไมความนาสน฿จละ฿นการสรຌางความยืดหยุนดຌานสีทีไบริหาร
จัดการเดຌงาย ซึไงป็นปัจจัยสาคัญ฿นการสรຌางอารมณ์ ทีไจะสงสัญญาณเดຌอยางยบคายกีไยวกับปງาหมายของ
พืๅนทีไ ดังทีไกลาวถึง฿นสวนทีไลຌวของบทความ คานะนาของราคือควรพิจารณารืไองระบบสง฿หຌมากพอ เม
พียงต฿นงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตยังรวมถึง฿นดຌานการพิไมวิธีการสริมผลดຌานอารมณ์ของพืๅนทีไ
นืไองจากการอนุญาต฿หຌนาอาหารละครืไองดืไมทีไพรหลายมากขึๅน ฿นหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการ
รียนรูຌ ซึไงกิดวิถีการสรຌางพืๅนทีไพืไอคืนความสดชืไน (refreshment facilities) จึงควรมีการดานินการพืไอ
ปງองกันกลิไนรบกวน฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌ นอกจากนีๅ การวางผนระบบระบายอากาศควรจะคานึงถึง
ปัจจัยดຌานอาหารละครืไองดืไมดຌวย
อยางเรกใตาม เมวาทัๅงหมดทีไราทราบคืออะเร สิไงทีไราเมทราบกลับป็นปัจจัยซึไงทา฿หຌครงการเม
ป็นเปตามผนทีไคาดเวຌ ฿นทางตรงกันขຌาม สิไงทีไราเมทราบนัๅนกใทา฿หຌครงการประสบความสารใจเดຌ มีค วาม
เมนน อนสมอทามกลางความน นอน฿นการสรຌางปัจจัยทีไจั บตຌองเดຌ ชน ระบบทาความรຌอนละระบบ
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ระบายอากาศ ฿หຌหมาะสม ตัวอยางชน ผลทีไอาจกิดขึๅนจากระบบสง อยางเรกใตาม การกาจัดความเม
นนอนจากครงการอยางสิๅนชิงนัๅนป็นเปเมเดຌ ราจึงตຌองรักษาความยืดหยุน฿นสิไ งทีไราสรຌางพืไอรองรับการ
ดัดปลงพิไมติมหรือการปลีไยนปลงหากจาป็น
นวนຌมละความคิดรืไองพืๅนทีไ
พืๅนทีไปิดลง
สาหรับครงการสรຌางอาคาร฿หม นวทางสมัย฿หมทีไนิยมมากทีไสุดคือการสรຌางพืๅนทีไปຂดลง พืๅนทีไปຂด
ล งกຌเขปั ญหาความเมน น อนบางประการทีไกล าวถึง฿นส ว นทีไลຌ ว รวมทัๅงความป็ น เปเดຌ฿นการปลง
ครงสรຌาง฿หมเดຌอยางตอนืไองเมสิๅนสุด (ongoing reconfiguration) ขณะทีไอาคารรียนรูຌสิไงทีไตຌองป็น฿นฐานะ
พืๅน ทีไ ผ า นกระบวนการ฿ชຌ งานละทิ ศทางทีไ อุบั ติขึๅ น ความยื ดหยุ น ต อสถานการณ์ อนาคตป็ นลั ก ษณะพึ ง
ปรารถนาสาคัญของพืๅนทีไหลานีๅ ดังจะหในเดຌจากตัวอยางชัๅนลางของอาคารบริการ ซัลเทยอร์ ซในตอร์ ณ
มหาวิทยาลัยกลาสกว คลี ดนี ยน ิSaltire
www.leswatson.net)

Center, Glasgow Caledonian

University) ิดู

สิไงสาคัญทีไสุด คือการดานินงานพืๅนทีไปຂดลงทีไประสบความสารใจสู งสุดมีการ

เตรตรองอยางรอบคอบกีไยวกับการชืไอมตอพืๅนทีไหลานีๅ พืไอลีไยงการจราจรทีไเมจาป็นผานตัวอาคาร ซึไงกิด
จากบันเด ดึงความสน฿จ” (feature stairs) ทีไวางตาหนงเมหมาะสม หรือชัๅนลอยทีไ ออกบบวางผนเวຌ
อยางออนดຌอย หรือชองรับสง (lightwells) ครอบพืๅนทีไปຂดลงพียงพืไอผลทางสถาปัตยกรรม พืๅนทีไปຂดลง
ซึไงสนอความป็นเปเดຌทีไเรຌขอบขตชวย฿หຌการตรียมรับสถานการณ์อนาคตผิดพลาดเดຌยาก ตพืๅนทีไปຂดลงกใ
มิเดຌปราศจากผูຌวิพากษ์วิจารณ์ ซึไงพุงปງาทีไ อกาสการกิดสียงรบกวนละการขาดความป็นสวนตัว อยางเรกใ
ตาม ความรอบคอบ฿นการลือกละการจัดวางฟอร์นิจอร์ รวมทัๅงการกาหนดตาหนงชัๅนหนังสือ จะชวยกใบ
กักสียงรบกวนละสรຌางพืๅนทีไกึไงสวนตัวเดຌ ิดูสวนถัดเปี สิไงสาคัญอีกประการหนึไงคือพืๅนทีไปຂดล งสรຌางอกาส
สาหรับ การออกบบพืๅนทีไ฿หม” เดຌตลอดวลาดຌวยการพิไมครงสรຌางละฟอร์นิจอร์฿หม หรือการจัดวาง
ตาหนงฟอร์นิ จอร์ ดิม ิคอนขຌางเมซับซຌอนี ละชัๅน หนังสื อดิม ิยุ งยากละ฿ชຌทรั พยากรมากกวา ี ฿น
รูปบบ฿หมพืไอสรຌางขตหຌามหรืออนุญาต฿หຌ฿ชຌสียง ป็นตຌน พืๅนทีไปຂดลงป็นลักษณะสาคัญทีไนามาซึไงความดี
งามของความยืดหยุน ตกใตຌองมีการสรຌางสมดุลดຌวยกลยุทธ์การจัดอาณาขต ิซึไงปกติลຌวอาคารกาบางหง
฿ชຌกาพงป็นตัวจัดยกพืๅนทีไี
พืๅนทีไปิดลงทียบกับพืๅนทีไปิด
฿นพืๅ น ทีไ ซึไง มีการ฿ชຌ ทคนลยี อย างกวຌา งขวางประภทปຂ ดล ง ลั ก ษณะของพืๅ นทีไ จะก าหนดดย
ฟอร์นิจอร์ ครืไองประกอบละอุปกรณ์ (fittings and equipment) ละจะปรับปลีไยนเดຌงายดຌวยการ
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ทดลอง฿ชຌงานพืๅนทีไ พืๅนทีไปຂดลงถือกานิด฿นสานักงาน฿นชวงกลางศตวรรษทีไลຌว สวนหนึไงพืไอ฿หຌพืๅนทีไทีไจากัด
รองรับการ฿ชຌงานเดຌมากทีไสุดทาทีไจะป็นเปเดຌ ละพืไอจัดการกับความจาป็นดຌานความยืดหยุนซึไงกิดจาก
นวทางปฏิบัติงานทีไปลีไยนเปละการนาทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ ณ ปัจจุบันนีๅ การออกบบหຌองสมุดละ
พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌประสบกับรงกดดันดຌานการ฿ชຌงานพืๅนทีไบบดียวกัน การผสานความจาป็นดຌานความ
ยืดหยุนละการ฿ชຌพืๅนทีไ฿หຌกิดประยชน์อยางตืๅนขิน ชน ดຌวยการสรຌางพืๅนทีไสานักงานปຂดลง฿หญตตอัด
นนดຌวยชองกัๅนฉาก (screened off cells) อาจนาเปสูความหนงหนายพืๅนทีไดังกลาวพรຌอมกับปั ญหาความ
เมป็นสุขของผูຌ฿ชຌงานพืๅนทีไนัๅน พืๅนทีไหຌองสมุดบบปຂดลงสมัย฿หมอาจกอปัญหาคลຌายคลึงกันหากขาดความ
หลากหลายละการออกบบภาย฿นอยางหมาะสม ฿นทางตรงกันขຌาม พืๅนทีไปຂดซึไงเดຌรับการออกบบอยาง
รอบคอบจะเมพียงยืดหยุนตจะสามารถรองรับความหลากหลาย การเหลวียนของผูຌ฿ชຌงานละความซับซຌอน
เดຌ นอกจากนีๅ พืๅนทีไปຂดลงทีไดียังจะสรຌางรงบันดาล฿จ รงกระตุຌน ความอยากรูຌอยากหใน ความสน฿จ อกาส
การรียนรูຌจากผูຌอืไน (vicarious learning) สานึกของความป็นชุมชน รวมทัๅงทางลือกละความตืไนตຌน฿นกลุม
ผูຌ฿ชຌพืๅน ทีไ อย างเรกใตาม ความยื ดหยุ น อาจมาพรຌ อมกับ ความยุ งยาก ผนภาพดຌานล าง (Watson

and

Anderson, 2008) สดงการปรียบทียบระดับละความซับซຌอนของพืๅนทีไ

ผนภาพสดงนวคิดทีไ วานอกจากพืๅน ทีไ ปຂ ดล ง ขนาด฿หญ จะน ามาซึไง ศักยภาพการรองรั บ การ
ปลีไยนปลงละนวัตกรรมทีไกิดตอนืไอง กใพิไมความยุงยาก฿นการบริหารจัดการดຌวย ครงการ฿ดกใตามจะตຌอง
พิจารณารงกดดัน ระหวางความยุงยาก฿นการบริห ารจั ดการกับ ศักยภาพการรองรับ นวัตกรรม ณ ระยะ
วางผน พืๅนทีไซึไงมีการ฿ชຌงานทคนลยีอยางกวຌางขวางประภทปຂดลงมิเดຌป็นอสถครอบจักรวาล ละการ
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พิจารณาบืๅองตຌน฿นการพัฒนาหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌจะตຌองกิดขึๅนจริงละปฏิบัติเดຌ฿นการบริหาร
จัดการพืๅนทีไซึไงดานินเป เม กิดประยชน์ทีไจะสรຌางความยืดหยุน฿หຌกับพืๅนทีไดังกลาว หากเมสามารถจัดหา
ทรั พ ยากรทีไ จ าป็ น ตอการบริ ห ารจั ดการพืๅ น ทีไเ ดຌ฿ นอนาคต นอกจากนีๅ ประดใน ทีไอภิ ป รายกีไย วกับ พืๅน ทีไ
สานักงานบบปຂดลงขຌางตຌนยังตือนถึงทษของการ฿ชຌงานอยางพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌบบปຂดลงอยางสุดตง
ดยฉพาะอยางยิไง ภาวะประชากรลຌน (overpopulation) ฿นการลือกพืๅนทีไปຂดลงมืไอทียบกับพืๅนทีไยก
สวน (cellular space) คาถามหลักทีไตຌองพิจารณา คือราปรารถนา฿หຌกิจกรรมซึไงพึไงพาความชีไยวชาญฉพาะ
ดຌานประภท฿ดดานินตอเป฿นอนาคต หรือกิจกรรม฿ดตຌองยกพืๅนทีไดຌวยหตุผลอืไน ความซืไอตรงป็นปัจจัย
สาคัญ฿นการตอบคาถามวากาพงจรดพดานบบถาวร (fixed full height walls) นัๅนจาป็นอยางทຌจริง
หรือเม นอกจากนีๅยังตຌองตระหนักวา฿นสถานการณ์สวน฿หญ การหาหตุพืไอรักษาสถานะดิม (status quo)
นัๅน มักจะงายกวาการสนั บ สนุ นการปลีไ ยนปลง ละการปลีไ ยนปลงคือการทดลอง ความยื ด หยุ นป็ น
ลักษณะทีไพึงประสงค์ของพืๅนทีไละจะรองรับการสรຌางนวัตกรรมละการทดลอง ทา฿หຌพืๅนทีไรับสถานการณ์฿น
อนาคตเดຌ ตความยืดหยุนกใกอ฿หຌกิดตຌนทุนความยุงยากทเมสิๅนสุด฿นการบริหารจัดการ
ความยืดหยุน
การคิดเป฿นอนาคตสาหรับครงการระยะวลาสองหรือสามป ชน การสรຌางอาคาร฿หม หมายถึง
ครงการทีไสรใจสิๅนอาจจะลຌาสมัยเปสองหรือสามป ณ วลานัๅน อยางเรกใตาม ฿นระดับหนึไงการบริหารจัดการ
ละการดานินงานครงการอาจกิดขึๅนคูขนานกับกระบวนการปรึกษาหารือ การฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การ
สนทนา การอภิป รายละการวาดฝั น ทีไ จ าป็ น ส าหรั บ การพัฒ นาครงการทีไ ยิไ ง฿หญ ละการตระหนั ก ถึ ง
ขຌอทใจจริงทีไวาการปลีไยนปลงครงการขนาน฿หญ฿ด โ ฿นระยะทຌายนัๅนกอคา฿ชຌจายสูงละตຌองหลีกลีไยง
หากป็นเปเดຌ องค์ประกอบ฿นผนภาพดຌานลางสดงอัตราการปลีไยนปลงระดับตาง โ ชน ทีไตัๅงอาคารป็น
ปั จ จั ย ถาวรละสดงการปลีไ ย นปลงตามระยะวลาพี ย งลใ ก นຌ อ ย มืไ อ ที ย บกั บ วั ส ดุ ภ าย฿นอาคาร
ิฟอร์ นิ จอร์ ละครืไองประกอบส ว น฿หญ ี ซึไงมีอายุการ฿ชຌงานราวจใ ดถึงสิ บ ป ปั จจัยตาง โ มิเดຌ ปลีไ ยน
ตามลาดับขัๅน 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
สาหรับอาคารละพืๅนทีไ฿หม นวคิดนีๅ ชีๅ฿หຌลีไยงการสรຌางชัๅนบางประภท ชน กาพงยกสัดสวน
ภาย฿นบบถาวร (fixed internal dividing walls) ซึไงมีอายุการ฿ชຌงานระยะกลางละอาจป็นอุปสรรคตอ
การรองรับกิจกรรมทีไปลีไยนปลงเป ดังทีไกลาวเวຌขຌางตຌน พืๅนทีไยกสวนซึไงสรຌางขึๅนลຌวจะกาจัดเดຌยากละ
ตຌอง฿ชຌงานอาคาร฿นกระบวนการ นวคิดชัๅนผันปรตางอัตราเดຌถูกนาสนอ฿นบทความ฿นสวนกอนหนຌานีๅ
กีไยวกับพืๅนทีไปຂดลง วาดຌวยการคานึงถึงความสาคัญของศักยภาพครงสรຌาง฿นการทาหนຌาทีไป็นฟอร์นิจอร์
ละของศักยภาพฟอร์นิจอร์฿นการทาหนຌาทีไยกสัดสวนพืๅนทีไ ซึไงจะสรຌางอกาสสู งสุด฿นการออกบบพืๅนทีไ
ปຂดลง ขຌอนะนาคือการลงทุน฿นฟอร์นิจอร์ ครืไองประกอบละอุปกรณ์พืไอการสรຌางสิไงวดลຌอมภาย฿น
ละการบงอาณาขตพืๅนทีไ ิดูสวนถัดเปี จะพิไมอกาสการรองรับความยืดหยุน฿นอนาคต นอกจากนีๅ นวคิด
ชัๅนผั นปรตางอัตรายังทาหนຌาทีไป็ นนวทางสาหรั บกาหนดวลาทีไตล ะมิติของครงการจะตຌองผ านการ
ตัดสิน฿จขัๅนสุดทຌายละปลีไยนปลงเมเดຌอีกตอเป ดยมิติทีไมีความถาวรนຌอยทีไสุดละอาจมีความสาคัญมาก
ทีไสุดตอการสรຌางสิไงวดลຌอมสามารถตัดสิน฿จขัๅนสุดทຌายเดຌ฿นชวงปลายครงการ
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การจัดสรรพืๅนทีไ
นวนຌม฿นภาพรวมของหຌองสมุด มຌกระทัไงหຌองสมุดทีไมีอยูดิม มัก฿ชຌพืๅนทีไบบปຂดมากกวาการบง
ซอยพืๅนทีไออกป็นสวนยอย ฿นปัจจุบัน พืๅนทีไบบปຂดกลายป็นพืๅนทีไสาหรับชัๅนวางหนังสือซึไงมีคุณสมบัติทีไ
สามารถนามา฿ชຌ฿นกลยุทธ์การจัดสรรพืๅนทีไเดຌ ดยบงพืๅนทีไจากพืๅนขึๅนเปจน฿กลຌถึงพดานออกป็นสวนยอยทีไมี
ขนาดทา โ กัน งบการงินรวมอาจจะปຂดอกาส฿หຌ หຌองสมุดมีการ฿ชຌชัๅนวางหนังสือทีไหลื อป็น กาพง
หนังสือ” พืไอสรຌางพืๅนทีไ฿ชຌสอยทีไสามารถ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ หรือ หຌอง” ขนาดลใกหลายหຌอง
ภาย฿นพืๅนทีไปຂด ตามหลั กการลຌว มຌต฿นพืๅนทีไปຂด พืๅนทีไตละสวนกใสามารถกิดขึๅนเดຌจากคຌาครงตาม
ธรรมชาติของอาคาร ละถຌาป็ นเปเดຌ กใควรจะป็ นชน นัๅ น ลຌ ว จึง฿ชຌกลยุ ทธ์การจั ดสรรพืๅนทีไพืไอจั ดวาง
ตาหนงของฟอร์นิจอร์ละอุปกรณ์ทีไตຌองอาศัยการติดตัๅงอืไน โ วัตถุประสงค์ของการสรຌ างพืๅนทีไตาง โ คือ
การทา฿หຌพืๅนทีไหลานัๅนมีสภาพวดลຌอมทีไ฿หຌความรูຌสึกทีไตกตางกัน ทา฿หຌกิดอารมณ์ทีไหลากหลาย ละทา฿หຌ
กิดความหลากหลายทางความคิดซึไงเดຌกลาวถึงเปลຌวขຌางตຌน฿นหัวขຌอทีไกีไยวกับการรียนรูຌ
ระยะหางระหวางฟอร์นิจอร์กับพดานอาจตกตางกันตามความสูงของฟอร์นิจอร์ละอุปกรณ์ทีไลือกนามา
ติดตัๅง อยางเรกใตาม การจัดสรรพืๅนทีไมีขຌอจากัดทา฿หຌ฿นการออกบบหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌขึๅน฿หม
นัๅน จาป็นทีไจะตຌองมีการตรวจสอบ฿หຌน฿จวาสถาปัตยกรรมของอาคารนัๅนเดຌปຂดอกาส฿หຌมีการจัดสรรพืๅนทีไทีไ
จาป็นตามความตกตางของสิไงวดลຌอมทีไ ตຌองการเดຌ กลาวคือพืๅนทีไทีไ฿ชຌสียงละพืๅนทีไทีไตຌองการความงียบ
สงบเมสามารถอยูรวมกันเดຌดีนัก สิไงทีไสาคัญคือการจัดสรรพืๅนทีไป็นอีกวิธีหนึไง฿นการสรຌางทางลือก มีความ
ยืดหยุน ทา฿หຌผูຌคนละกิจกรรมตาง โ สามารถคลืไอนยຌายเป฿นพืๅนทีไตาง โ ภาย฿นอาคารเดຌ ดยเมจาป็นตຌอง
มีการปรับปลีไยนพืๅนทีไ฿นชิงกายภาพตลอดวลา พืๅนทีไทีไมีการจัดสรรป็นอยางดีทา฿หຌผูຌ฿ชຌมีทางลือกทีไขຌา฿จเดຌ
งาย สนับสนุน฿หຌกิดปฏิสัมพันธ์ ละปງองกันเม฿หຌกลุมคนทีไสน฿จขຌามา฿ชຌงานสดงความป็นจຌาของหรือ
ครอบครอง฿ชຌพืๅนทีไสวนตาง โ ฿นอาคาร
พืๅนทีไกึไงสวนตัว
฿นกลุมของ อุปกรณ์สาหรับติดตัๅงอืไน โ” ซึไงหมายถึงสิไงทีไตัๅงอยู฿นพืๅนทีไปຂด ตมีคุณสมบัติ฿นการ
สรຌางความป็นสวนตัว฿นระดับหนึไง ทีไรียกวาพืๅนทีไกึไงสวนตัวนัๅน มีวัตถุประสงค์สองประการ ประการรกคือ
พืไอสรຌางกราะกาบัง฿หຌกับผูຌ฿ชຌจากพืๅนทีไอืไน โ ของหຌองสมุดทีไมีการดานินการทีไเมป็นระบียบรียบรຌอยนัก
ชน ครืไองบริการตนอง ครืไองพิมพ์ ละรถขในหนังสือ ดยจัดวางอุปกรณ์หลานีๅเวຌหลังฉากกัๅน ิpod) หรือ
อุปกรณ์อืไน โ ทีไมีครงสรຌางคลຌายคลึงกัน ละประการทีไสองคือ พืไอบงสมาชิกของหຌองสมุดบางสวนออกจาก
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กัน฿นพืๅนทีไปຂดขนาด฿หญ ทา฿หຌผูຌ฿ชຌ บริการดีไยวหรือกลุมผูຌ฿ชຌบริการสามารถทางาน฿นพืๅนทีไปຂดเดຌ ละยังคง
รูຌสึกราวกับวากาลังทางาน฿นหຌองสวนตัว
ครงสรຌ างส าหรั บ วัตถุป ระสงค์ประการรกอาจอยู ฿นรู ป ของฉากกัๅน พืๅนทีไสาหรั บ วางครืไ องพิมพ์
(printer pods) ลานจอดรถขใน ละพืๅนทีไสาหรับครืไองบริการตนอง ซึไงเมพียงถูก฿ชຌป็นทีไสาหรับ อบ”
อุปกรณ์หลานีๅทานัๅน ตยังชวย฿หຌสภาพวดลຌอมดีขึๅนอีกดຌวย ยกตัวอยางชน ฉากกัๅนพืๅนทีไ สาหรับ฿หຌบริการ
ครืไองพิมพ์ละครืไองถายอกสาร ซึไงมีสียงจากการทางานของครืไองละเมป็นระบียบรียบรຌอย ตกใถือ
ป็นอกาส฿นการสรຌางความนาสน฿จผานลวดลายกราฟຂกภาย฿นฉากกัๅนทีไตัๅงอยู฿นพืๅนทีไปຂด
สวนวัตถุประสงค์ทีไสองมุงนຌนเปทีไการบงกลุมสมาชิกของหຌ องสมุดทีไตຌองการทางานคนดียวหรือ
ท างานป็ น กลุ ม ลใ ก ออกจากกั น สิไ ง ประดิ ษ ฐ์ ฿ หม โ ส ว น฿หญ มั ก จะอยู ฿ นรู ป ของมຌ า นัไ ง บุ น วมหรื อ ตຍ ะ
รั บ ประทานอาหาร ละก าพงหนั ง สื อ ทีไ เ ดຌ ก ล า วถึ ง เปลຌ ว ก อ นหนຌ า นีๅ ครงสรຌ า งของพืๅ น ทีไ กึไ ง ส ว นตั ว มี
หลากหลายรูปบบซึไงมีการปຂดกัๅนละการปງ องกันสียงรบกวน฿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 มากกวาคุณสมบั ติ฿นการลดสี ยงรบกวน ฿นชิง ของการออกบบพืๅนทีไ
อุปกรณ์หลานีๅชวยสรຌางครงสรຌาง฿นพืๅนทีไ ซึไงความยืดหยุนของอุปกรณ์ชวย฿หຌกิดการรบกวนครงสรຌางหลัก
นຌอยทีไสุด การตระหนักถึงความสาคัญของคุณสมบัติของครงสรຌางดังกลาวทา฿หຌอุปกรณ์หลานีๅถูกนามา฿ชຌงาน
หมือนฟอร์นิจอร์ ดยป็นฟอร์นิจอร์ ทีไถูกนามา฿ชຌ฿นการริไมวางครงสรຌางของพืๅนทีไ ปຂดอกาส฿หຌการ
ออกบบพืๅนทีไปຂดมีความยืดหยุนมากยิไงขึๅน
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การเหลวียน
อยางเรกใตาม การสรຌางพืๅนทีไเมพียงกีไยวกับขอบขตละสมดุลของพืๅนทีไทีไมีความหลากหลายทานัๅน
ิมຌวาจะป็นปัจจัยทีไสาคัญกใตามี ตยังมีความกีไยวขຌองกับความสัมพันธ์ละการเหลวียนจากพืๅนทีไหนึไงเปยัง
อีกพืๅนทีไหนึไงดຌวย ประดในสาคัญคือทา฿หຌอยางเร฿หຌสามารถหลีกลีไยงการทา฿หຌกิดความรูຌสึกทีไปลกยก ละ
฿นกรณีทีไมีการปรับปรุงพืๅนทีไบางสวน จะตຌองทาอยางเร฿หຌ อุปกรณ์สริม” ขຌากับพืๅนทีไ฿นภาพรวมเดຌอยางลง
ตัว งานขียนมากมายปรียบหຌองสมุดสมือนบຌานหลังทีไสามดังทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌน กลาวคือป็นสถานทีไทีไ
เม฿ชทีไทางานละเม฿ชบຌาน ตมีความสาคัญป็นพิศษตอผูຌทีไขຌามายีไยมชมละ฿ชຌงาน มิกันดา ิMikundaี
(2006) กลาววาการสรຌางบຌานหลังทีไสามควรจะมี สຌนดຌายสีทอง” (golden thread) ิการเหลวียน หรือ
Flowี ทีไชวยสนับสนุน฿หຌผูຌ฿ชຌ ดินขຌาเป” ละสารวจภาย฿นนัๅน ดยการ฿ชຌวิธีทา฿หຌกิดความสงสัย฿ครรูຌละ
การปຂดผย ซึไงสถานทีไบบนีๅมักจะมีจุดสังกตหรือสถานทีไหลักทีไป็นจุดดึงดูดความสน฿จพืไอทา฿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 สามารถทาเดຌอยูสมอ ตการบูรณะหรือปรับปรุงชวย฿หຌกิดการทดสอบอยางกวຌางขวาง฿น
ดຌานขอบขตละวิธีการ฿หຌบริการของหຌองสมุด การพัฒนาการ฿หຌบริการของหຌองสมุด฿นประทศอังกฤษสวน
฿หญสามารถมองหในเดຌผานการ฿ชຌอุปกรณ์อานวยความสะดวก฿นการยืม-คืนหนังสือดຌวยตนอง การพัฒนามัก
มุงนຌนเปทีไระดับการ฿หຌบริการตนองทีไสูงขึๅน฿นสวนทีไสามารถทาเดຌละการกาจัดอุปสรรค฿นการขຌาถึงบริการ
ละการบูรณาการงานบริการ การจัด฿หຌมีจุดบริการจานวนมากกินความจาป็น ทา฿หຌสามารถ พิไมหรือลด”
พืๅน ทีไข องตຍะ ส าหรั บ ฿หຌ บ ริ ก าร ดย฿หຌ  จຌ าหนຌ า ทีไ ทีไรั บ ผิ ด ชอบงาน฿นส ว นอืไ น โ มานัไ งท างานทน ณตຍ ะ
฿หຌบริการ฿นกรณีทีไมีผูຌ฿ชຌบริการจานวนมาก พืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌบริการ ยกตัวอยางชน การมี
ตຍะกลาง ิตຍะสาหรับจຌาหนຌาทีไหรือผูຌ฿ชຌ ี ละตຍะอีก 2 ตัว฿นบริวณ฿กลຌคียง ทา฿หຌ฿นกรณีทีไมีผูຌขຌาถว฿ชຌ
บริการจานวนมากขึๅน จຌาหนຌาทีไจะมีพืๅนทีไ฿นการทางานมากขึๅน ละมืไอเมเดຌ฿ชຌงานตຍะ฿นบริวณ฿กลຌคียงนัๅน
ผูຌ฿ชຌบริการกใสามารถ฿ชຌพืๅนทีไนัๅนเดຌ การลดผลกระทบจากการกัๅนของตຍะสามารถทาเดຌดยออกบบ฿หຌฉากกัๅน
ตไาละจัด฿หຌตຍะมีกຌาอีๅอยู฿นตัวดຌวย อยางเรกใตาม มຌวาจะมีความพยายาม฿หຌตຍะป็นสิไงอานวยความสะดวกทีไ
จຌาหนຌาทีไละผูຌ฿ชຌบริการสามารถ฿ชຌรวมกันเดຌ ตตຍะกใยังคงป็นฉากกัๅนระหวางจຌาหนຌาทีไละผูຌ฿ชຌบริการอยาง
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หลีกลีไยงเมเดຌ ความพยายาม฿นการลดผลกระทบของตຍะสาหรับ฿หຌบริการละการทา฿หຌกิดความรูຌสึกป็น
สวนหนึไงของการ฿หຌบริการยังปรากฏ฿หຌหใน มากขึๅน฿นหຌองสมุดตาง โ จากการ฿ชຌฉากกัๅนขนาดลใกบบเมป็น
ทางการ฿นจุดทีไสาคัญ฿นอาคาร ฉากกัๅนขนาดลใกหลานีๅสามารถคลืไอนยຌายเดຌ ทา฿หຌสามารถตัๅงจุดบริการ
ชัไวคราว” เดຌ ดຌวยคุณลักษณะทีไมีความยืดหยุนชนนีๅ ทา฿หຌสามารถ฿ชຌกลยุทธ์฿นการ฿หຌการบริการทีไสนับสนุน
฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นจุดอืไน โ ขຌามานัไงทางานทีไตຍะสาหรับ฿หຌบริการเดຌตามความตຌองการละ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌเดຌอยางรวดรใวทันวลา
การบูรณาการงานบริการ
อีกกลยุทธ์หนึไงทีไหมาะสาหรับอนาคตซึไงมีทรัพยากรจากัดคือการบูรณาการ อุปกรณ์อานวยความ
สะดวก฿นหຌองสมุดทีไพิไมขึๅนทา฿หຌกิดบริการทีไหลากหลายขึๅนสาหรับผูຌ฿ชຌหຌองสมุด ละกใเม฿ชรืไองปลกทีไ
หຌองสมุดจะมีรຌ านกาฟละรຌานอาหาร฿หຌ บ ริ การร วมกับพิพิธ ภัณฑ์ห รือหຌ องสดงผลงานศิล ปะ ละป็ น
สถานทีไส าหรับ฿หຌบริการจากทางภาครัฐของพืๅนทีไอยู ภาย฿นหຌองสมุด ฿นขณะทีไการบูรณาการหลากหลาย
รู ป บบก าลั ง พัฒ นาเปขຌ างหนຌ า ราน าจะเดຌ  หใ น คຌ าครงละรู ป บบ฿หม โ ของหຌ อ งสมุด ละชืไอ ของ
หนวยงาน฿หม โ พิไมมากขึๅน
การพัฒนาชุมชนหงการรียนรูຌ
ความทຌาทายอยางหนึไงทีไพบ฿นการพัฒนาการ฿หຌบริการการรียนรูຌผานวใบละการรียนรูຌสมือ นจริง
คือการสรຌางสังคมห งการรียนรูຌทีไจะชวยสนับสนุนการรียนรูຌ รายบุคคลละการรี ยนรูຌรวมกันกลุมพืไอน
ิpeer group learning) วใบเซต์จานวนมากพยายาม฿สขຌอมูลพืไอพิไมพูนทรัพยากรละสรຌางชุมชน฿นกลุม
ผูຌ฿ชຌพืไอระบุทีไตัๅงละบริการ ซึไงจะชวยชืไอมยงสถานทีไจริงกับสถานทีไสมือนขຌาดຌวยกัน ความป็นเปเดຌ฿นการ
สรຌางละผสมผสานสิไงวดลຌอมสมือนละสิไงวดลຌอมทางกายภาพ รวมถึงการสรຌางละรัก ษาชุมชนหงการ
รียนรูຌออนเลน์อยางเรຌขีดจากัดละ฿นหຌองสมุดจริงถือป็นอกาส฿นการพัฒนา ยกตัวอยางชน หลักสูตรการ
รียนบบออนเลน์ (MOOCS) ละหຌองรียนกลับดຌาน ิflipped classroom) จะมีประสิทธิภาพมากขึๅนหาก
ครือขายทีไอยู฿นพืๅนทีไมีสวนชวย฿นการสนับสนุนประสบการณ์ดังกลาว ยิไงหຌองสมุดสามารถสรຌางพืๅนทีไทีไ฿ชຌ
ประยชน์จากทคนลยีสูงทีไมีการ฿หຌบริการบบผูຌรียนป็นศูนย์กลางอยางทัไวถึงมากทา฿ด หຌองสมุดกใจะยิไงมี
บทบาทป็นสิไงวดลຌอมการรียนรูຌบบปຂดทีไจะนามาซึไงการพัฒนาของชุมชนของการรียนรูຌ
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การสรຌางหຌองสมุดหงศตวรรษทีไ โแ
หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 มีบทบาทสาคัญกวา฿นอดีตทีไผานมา ละจาป็นจะตຌองพัฒนาบทบาท
ตอเป฿นฐานะทีไป็นศูนย์กลางของการรียนรูຌละชุมชน ดยการคิด฿หมกีไยวกับพืๅนทีไละบริการตาง โ ของ
หຌองสมุด หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 นัๅนป็นมากกวาพืๅนทีไทางสังคมทีเไ มมีคา฿ชຌจาย ตปรียบสมือนบຌานหลัง
ทีไสาม ละป็นสวนประกอบทีไสาคัญของครงสรຌางพืๅนฐานการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 ทัๅงภาย฿นมหาวิทยาลัย
ละภาครัฐบาลทัๅง฿นระดับทຌองถิไนละระดับชาติ หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 เมเดຌป็นพียงพืไอนทีไดีละบท
สนทนาทีไสนุกสนาน ตดຌวยการมีบริการทีไขยายวงกวຌางขึๅนนัๅน หຌองสมุดยังสามารถขยายขอบขายเปถึงการ
พบปะกันอยางเมคาดคิดมากอนละบทสนทนาดยบังอิญ ซึไงป็นหัว฿จของผลกระทบ มดิซี ิMedici) ของ
ยฮันซน ิJohanssenี (2004) – วิวัฒนาการของความคิดสรຌางสรรค์฿หม โ สาหรับยุค฿หม หຌองสมุดป็น
พืๅนทีไทีไมีความยืดหยุนละสามารถตอบสนองความตຌองการเดຌ อีกทัๅงยังป็นพืๅนทีไทีไตใมเปดຌวยพลังละความคิด
สรຌ างสรรค์ละเมห ยุ ดนิไ งส าหรั บ ผูຌ฿ชຌบ ริการหຌองสมุด มิ ฿ชส าหรั บ บรรณารักษ์ นอกจากนีๅ การพัฒ นาละ
ความสารใจของหຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ถือป็นศิลปะมากกวาป็นวิทยาศาสตร์ หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ
21 เม฿ชบຌานหลังทีไสาม ตป็นการผสมผสานกันอยางชาญฉลาดของบຌานหลังทีไหนึไงละบຌานหลังทีไสองของ
อลดในบิร์ก ิOldenburgี ซึไงป็นพืๅนทีไสาหรับการทางาน การ฿ชຌวลาวางละการรียนรูຌทีไ฿หຌความรูຌสึก
หมือนอยู฿นบຌาน ซึไงถือป็นการ฿ชຌความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ ปรียบสมือนศิลปຂนทีไสามารถระบายสีทับ
ลงเปพืไอปลีไยนปลงผลงานศิลปะเดຌ จຌาหนຌาทีไหຌองสมุดลบสຌนบงขตดนละสรຌางทัศนะคติ฿หม โ ดย฿ชຌ
ความยืดหยุนทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌพืๅนทีไปຂด ละการปรับคຌาครงของนืๅอหา฿นพืๅนทีไดย฿ชຌจินตนาการ รายัง฿ชຌ
วลาเมมากพอ฿นการขຌาเปมีสวนรวม฿นการสรຌางละปรับปรุงพืๅนทีไทีไรามีอยู฿นหຌองสมุด หຌองสมุดทีไประสบ
ความสารใจ฿นศตวรรษทีไ 21 จะเมหยุดอยูทีไคຌาครงของพืๅนทีไทีไประสบความสารใจ฿นครัๅงรกทานัๅน ต
จะตຌองมีการปลีไยนปลงละปรับปรุงอยางสมไาสมอพืไอ฿หຌป็นหຌองสมุดทีไดียิไงขึๅน
การพัฒนาหຌองสมุดหรือพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌขึๅน฿หมถือป็นการ฿ชຌความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ ทนทีไจะถอย
หลังกลับเปป็นสถานทีไสบาย โ ทีไคุຌนคย ซึไง หมือนกับสิไง ดิม โ ทีไรูຌมากอนลຌว ราจาป็นตຌองทดลอง฿ชຌ
ครงการตาง โพืไอป็นสวนหนึไง฿นการทา฿หຌกิดวิวัฒนาการของระบบนิวศ฿นหຌองสมุด ซึไงจะป็นพืๅนฐานของ
นวัตกรรม฿นอนาคต
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