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หຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทีไหนือกวา – ทิศทางละนวคิด 

 

ลส วัตสัน (Les Watsonี  
ทีไปรึกษาด้านห้องสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรู้ 

 

 มืไอบรรณารักษ์เดຌรับมอบหมาย฿หຌปรับปรุงหຌองสมุด พวกขามักมอบความรับผิดชอบครงการ฿หຌอยู
฿นความดูลของสถาปนิกหรือมัณฑนากร ฿นความป็นจริงลຌว ครงการจะส ารใจหรือเมขึๅนอยูกับความรูຌละ
วิสัยทัศน์ของบรรณารักษ์ ซึไงตຌองผสานความรูຌดຌานวิชาชีพขຌากับทิศทางละนวคิดทีไอุบัติขึๅนทัไวลก รวมทัๅง
จะตຌอง฿ชຌความสรຌางสรรค์฿นการสังคราะห์ปัจจัยหลานีๅป็นวิสัยทัศน์หงอนาคต บทความนีๅอภิปรายกีไยวกับ
อุปสรรคทຌาทายทีไกิดกับหຌองสมุด฿นชวงตຌนศตวรรษทีไ 21 รวมทัๅงทิศทางละนวคิดกีไยวกับการพัฒนาพืๅนทีไ
หຌองสมุดพืไอตอบสนองอุปสรรคทຌาทายหลานัๅน ซึไงจะสรຌางพืๅนฐาน฿นกระบวนการคิด฿ครครวญถึงลักษณะทีไ
ป็นเปเดຌของหຌองสมุดกายภาพหงอนาคต  
 

หຌองสมุดกับการรียนรูຌ 
 หຌองสมุด฿นสหราชอาณาจักรประสบกับภาวะยากล าบากนืไองจากวิกฤติศรษฐกิจ฿นป พ.ศ. 2551 

หຌองสมุด 157 หงปຂดตัวลง ละหຌองสมุดอีก 225 หงอยู฿นภาวะสีไยงตอการปຂดตัว ชวงวลาทีไบีบคัๅนนีๅป็น
ปัจจัยหลักทีไกระตุຌนการตัๅงค าถามตอการคงหຌองสมุดเวຌป็นพืๅนทีไกายภาพ อีกปัจจัยหนึไงทีไสงผลกระทบตอ
หຌองสมุดคือการติบตอยางมหฬารของทรัพยากรสารสนทศบนอินทอร์นใต คือเมพียง฿นงการขຌาถึง
สารสนทศ ตป็นการสรຌางอกาสส าหรับการรียนรูຌสวนบุคคลมากขึๅนกวาทีไคยป็นมา ดังนัๅนการนຌนวา
หຌองสมุดป็นองค์ประกอบส าคัญของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการรียนรูຌของชาติสมือนกับรงรียน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย หอจดหมายหตุ ละพิพิธภัณฑ์ จึงป็นอกาส฿หຌกับหຌองสมุด฿นการครองพืๅนทีไอยู฿นครงสรຌาง
การรียนรูຌของชาติเปดຌวย 

 ฿นชวงปลายศตวรรษทีไ 20 ละตຌนศตวรรษทีไ 21 ทฤษฎีละมดลการรูຌสารสนทศเดຌถูกพัฒนาขึๅน฿น
บริบทหຌองสมุด ดยฉพาะความชืไอวาการรียนรูຌจะกิดขึๅนกใตอมืไอประสบการณ์ละการรียนรูຌผานระยะ
เตรตรอง ิreflectionี พืไอรียนรูຌจากประสบการณ์นัๅน รวมทัๅงพืไอวางผนละรับประสบการณ์ครัๅง฿หม 

฿นศตวรรษทีไ 21 ทักษะทคนลยีเดຌกลายป็นองค์ประกอบส าคัญ฿นการขຌาถึงละการบริหาร
สารสนทศ รวมทัๅงการพัฒนาองค์ความรูຌ฿หม การขาดสมรรถนะดຌานการ฿ชຌทคนลยีป็นอุปสรรคอยาง฿หญ
หลวงตอการขຌาถึงละ฿ชຌสารสนทศ ราตຌองคิดทบทวนกีไยวกับการ฿หຌบริการหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการ
รียนรูຌ ซึไงป็นคุณูปการทีไหຌองสมุดจะมีตอชุมชนละบุคคลเดຌ นอกจากนีๅ ราตຌองปรับทัศนะทีไรามีตอ
ผูຌ฿ชຌบริการจากผูຌบริภคสารสนทศป็นผูຌสรຌางละผูຌผลิตองค์ความรูຌ 
 การปลีไยนปลงขຌาสูยุคสารสนทศเดຌกอ฿หຌกิดสังคมมนทัศน์ ิconceptual society) ซึไงหมายถึง
สังคมทีไ฿หຌคุณคากับลักษณะบุคคล ชน ความคิดสรຌางสรรค์ละการขຌา฿จถึงความรูຌสึก ซึไงประกอบกันป็น
พืๅนฐาน฿หมของศักยภาพการขงขันของชาติ การศึกษาป็นพียงทรัพยากรดียวซึไงรามีพืไอ฿ชຌขงขันทาง
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ศรษฐกิจ ดังนัๅนหຌองสมุดจึงควรป็นสวนตอขยายของหຌองรียน ละพืๅนทีไหຌองสมุดจะตຌองกอปรดຌวยศิลปะ
วิทยาการสอนนว฿หม รวมถึงวิธีการทีไสนับสนุนการกืๅอกูลละการมีปฏิสัมพันธ์ 
 การรียนรูຌป็นกระบวนการทางสังคมอยางหในเดຌชัด ฿นความป็นจริง การรียนรูຌมิเดຌกิดขึๅนพราะ
การสอน ตป็นผลจากกรอบทางสังคมทีไสงสริมการรียนรูຌ  การสนทนาป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ปฏิสัมพันธ์สวน฿หญของมนุษย์ มีบทบาทหลัก฿นกิจกรรมการรียนรูຌ ิละการสอนี ทัๅงหมด หຌองสมุดละพืๅนทีไ
การรียนรูຌฉม฿หมควรสะทຌอนความหลากหลายของรูปบบการสนทนา พืไอสรຌางสมดุลระหวางการสรຌาง
ความขຌา฿จผานกระบวนการทางสังคมละการสืบคຌนสารสนทศผานกระบวนการการรียนการสอน หຌองสมุด
ควรสรຌางบรรยากาศละประสบการณ์ซึไงปຂดอกาส฿หຌผูຌรียนทຌาทายละพัฒนากรอบความขຌา฿จของพวกขา
ผานการสนทนา฿นหลายรูปบบทาทีไจะป็นเปเดຌ  
 พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌสามารถจ านกป็น ไ ประภท เดຌก 
 (1) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ฿นชุมชนซึไงมีชีวิตชีวาละสรຌางการมีสวนรวมอยางมาก 

 (2) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงสรຌางการพึไงพาละปฏิสัมพันธ์ส าหรับการสืบคຌนสวนบุคคลละการท างาน
กลุม 

 (3) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงเม฿ครจะมีชีวิตชีวาละคอนขຌางงียบชียบ ชน หຌองละซุຌมหรือมุมส าหรับ
อานหนังสือ  
 (4) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌส าหรับการ฿ครครวญละด าดิไง฿นหຌวงความคิดอยางงียบชียบ  
 หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ซึไงประสบความส ารใจจะตຌองมีความสมดุลระหวางพืๅนทีไประภทตาง โ 
ซึไงตอบสนองความตຌองการของชุมชนทีไ฿ชຌบริการ อยางเรกใตาม หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ซึไงประสบ
ความส ารใจอยางทຌจริงจะมีพลวัตทีไสมดุล฿นการปรับพืๅนทีไประภทตางโ ฿หຌสอดคลຌองกับวัฏจักรการ฿ชຌงาน
ตลอดทัๅงปพืไอตอบสนองความตຌองการทีไกิดขึๅน฿นตละชวงวลาเดຌ  
 

ทคนลยีละหຌองสมุด 

 หຌองสมุดมักตอบสนองตอทคนลยีสารสนทศอยางตืๅนขินกินเป สวน฿หญป็นการรับอาทคนลยี
มา฿ชຌดยมีการปรับตัวพียงลใกนຌอย ฿นขณะทีไการ฿ชຌทคนลยีกับพืๅนทีไหຌองสมุดคอนขຌางถูกละลย อันทีไจริง
ลຌว ตัวหຌองสมุดองกใป็นทคนลยี กลาวคือป็นระบบภาย฿ตຌอนุกรมทคนลยี ิtechniumี ซึไงอุบัติขึๅน
พืไอสรຌางการ฿ชຌทคนลยีตางโ อยางตอนืไอง ชน ศิลาจารึก ตຌนฉบับทีไขียนดຌวยลายมือ ตัวอักษรตีพิมพ์ 
สิไงประดิษฐ์ดิจิทัล ละวัสดุสืไอประสม ดังนัๅน ค าถามทีไลึกซึๅงยิไงขึๅนส าหรับหຌองสมุดคือรูปบบถัดเปของ
ทคนลยีจะป็นอยางเร ค าถามดังกลาวมีนัยมากกวาพียงการพิจารณาถึงกลวิธีของหຌองสมุด฿นการรับอา
ทคนลยีมา฿ชຌละปรับตัว฿หຌขຌากับทคนลยี สิไงทีไจ าป็นส าหรับหຌองสมุดคือการผสานละการสรຌางความ
กลมกลืนกับทคนลยีผนวกกับจินตนาการพืไอเปสูยางกຌาวตอเป ขณะทีไหຌองสมุดดยสวน฿หญพียงคสรຌาง
ความชืไอมยงกับทคนลยีทีไกิดขึๅนทานัๅน 

 หนึไง฿นทิศทางของอนุกรมทคนลยีทีไควรจะป็นคือการวิวัฒน์เปพรຌอมกับการสรຌางอกาสทีไพิไมขึๅน 
นัไนคืออกาส฿นการพัฒนามนุษย์ ผานการพิไมศักยภาพทางปัญญาละความคิดสรຌางสรรค์ ซึไงผลทีไตามมาคือ
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ทางลือกทีไพิไมขึๅน นวคิดชนนีๅชวย฿หຌมุมมอง฿หมกีไยวกับหຌองสมุด฿นฐานะระบบทคนลยี ซึไงน ารา฿หຌกຌาว
พຌนจากการยึดติดการ฿ชຌทคนลยีเปสูการนຌนทีไผูຌ฿ชຌบริการละบุคลากรหຌองสมุด ทคนลยีควรมุงเปสู
อนาคตละสอดคลຌองป็นหนึไงดียวกับกรอบกลยุทธ์ขององค์กร ทคนลยีควรสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรละถูกบูรณาการขຌากับสิไงวดลຌอมขององค์กร พืไอผลลัพธ์คือการ พิไมทางลือกสมอ 

 พืๅนทีไหຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง฿นปัจจุบันมีการ฿ชຌระบบครือขายทัๅงบบผานสาย
ชืไอมตอละบบเรຌสาย ท า฿หຌสมาชิกหຌองสมุดสามารถ฿ชຌอุปกรณ์ทคนลยีตางโ ณ จุด฿ดกใเดຌภาย฿นพืๅนทีไ 
กระสการน าอุปกรณ์ของตนองมาหຌองสมุด (Bring Your Own Device หรือ BYOD) พรหลายยิไงขึๅน การ
฿ชຌอุปกรณ์หลานีๅจะท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถลือกสถานทีไท างานของพวกขาภาย฿นหຌองสมุดละสิไงวดลຌอม
ซึไงหมาะสมทีไสุดกับความตຌองการของพวกขาเดຌ หากวาหຌองสมุดเดຌจัดสิไงอ านวยความสะดวกชนจุดจายเฟ
อาเวຌ฿หຌ 
 นอกจากนีๅทคนลยีอาจถูกฝังตัวละถูก฿ชຌพืไอสรຌางปฏิสัมพันธ์ทีไตอนืไองกับสมาชิกหຌองสมุด฿น
ขณะทีไพวกขาคลืไอนจากพืๅนทีไหนึไงเปยังอีกพืๅนทีไหนึไงภาย฿นอาคาร ชน การ฿ชຌคิวอาร์คຌด (QR code) พืไอ
ขຌาถึงขຌอมูลชิงลึกดຌวยสมาร์ทฟน การติดตัๅงป้ายอิลใกทรอนิกส์สดงผลบบอินตอร์อคทีฟ การ฿ชຌ
ทคนลยีสง฿นการสริมภาพละอารมณ์฿หຌกับพืๅนทีไ ละการ฿ชຌสียงพืไอสรຌางประสบการณ์฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการ 
ป็นตຌน 

 

นวนຌมละความคิดรืไองพืๅนทีไ 
 นวทางการสรຌางอาคารบบสมัย฿หมทีไนิยมมากทีไสุดคือการสรຌางพืๅนทีไปิดลง ซึไงชวยกຌเขปัญหา
ความเมนนอน฿นการ฿ชຌงาน รวมทัๅงสรຌางความป็นเปเดຌ฿นการปลงครงสรຌาง฿หมเดຌอยางตอนืไองเมสิๅนสุด 
ความยืดหยุนตอสถานการณ์อนาคตป็นลักษณะพึงปรารถนาของพืๅนทีไหลานีๅ ลักษณะของพืๅนทีไปຂดลงถูก
ก าหนดดยฟอร์นิจอร์ละอุปกรณ์ ซึไงปรับปลีไยนเดຌงายดຌวยการทดลอง฿ชຌงานพืๅนทีไ หากมีการออกบบทีไดี
ละรอบคอบ พืๅนทีไปຂดลงจะมีความยืดหยุน฿นการ฿ชຌงาน รองรับความหลากหลายละการเหลวียนของ
ผูຌ฿ชຌงานเดຌ อีกทัๅงยังชวยสรຌางรงบันดาล฿จ รงกระตุຌน ความอยากรูຌอยากหใน ความสน฿จ อกาสการรียนรูຌ
จากผูຌอืไน ส านึกของความป็นชุมชน รวมทัๅงทางลือกละความตืไนตຌน฿นกลุมผูຌ฿ชຌพืๅนทีไ อยางเรกใตาม ความ
ยืดหยุนกใอาจมาพรຌอมกับความยุงยาก฿นการบริหารจัดการ ละการ฿ชຌงานพืๅนทีไปຂดลงอยางสุดตงกใอาจ
กอ฿หຌกิดภาวะจ านวนผูຌ฿ชຌบริการลຌนกิน มืไอปรียบทียบกับพืๅนทีไทีไยกป็นสัดสวน 

 นวนຌม฿นภาพรวมของหຌองสมุด มัก฿ชຌพืๅนทีไบบปຂดมากกวาการบงซอยพืๅนทีไออกป็นสวนยอย 
อาจน าชัๅนวางหนังสือมาป็นกลยุทธ์฿นการจัดสรรพืๅนทีไ  ดຌวยการ฿ชຌ ก าพงหนังสือ พืไอสรຌางพืๅนทีไ฿ชຌสอยทีไ
สามารถ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ กลายป็น หຌอง ขนาดลใกหลายหຌองภาย฿นพืๅนทีไปຂด 

 หຌองสมุดสามารถน า อุปกรณ์ส าหรับติดตัๅงอืไนโ เวຌ฿นพืๅนทีไบบปຂด ซึไงมีคุณสมบัติ฿นการสรຌาง
ความป็นสวนตัว฿นระดับหนึไง รียกวาพืๅนทีไกึไงสวนตัว มีวัตถุประสงค์พืไอสรຌางกราะก าบัง฿หຌกับผูຌ฿ชຌจากพืๅนทีไ
อืไนโ ของหຌองสมุดทีไมีการด านินการทีไเมป็นระบียบรียบรຌอยนัก ละพืไอบงสมาชิกของหຌองสมุดบางสวน
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ออกจากกัน฿นพืๅนทีไปຂดขนาด฿หญ ท า฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถท างาน฿นพืๅนทีไปຂดเดຌ ดยยังคงรูຌสึกราวกับวาก าลัง
ท างาน฿นหຌองสวนตัว 

 การสรຌางพืๅนทีไเมพียงกีไยวกับขอบขตละสมดุลของพืๅนทีไทีไมีความหลากหลายทานัๅน ตยังมีความ
กีไยวขຌองกับความสัมพันธ์ละการเหลวียนจากพืๅนทีไหนึไงเปยังอีกพืๅนทีไหนึไงดຌวย ประดในส าคัญคือตຌอง
หลีกลีไยงการท า฿หຌกิดความรูຌสึกทีไปลกยก งานขียนมากมายกลาวถึงหຌองสมุดวาปรียบสมือนบຌานหลังทีไ
สาม ิthird placeี ละกลาววาหຌองสมุดควรจะมี สຌนดຌายสีทอง (golden thread) ทีไชวยสนับสนุน฿หຌผูຌ฿ชຌ
ดินขຌาเปละส ารวจภาย฿นนัๅน ดยท า฿หຌกิดความสงสัย฿ครรูຌละการปຂดผย มักมีจุดสังกตหรือจุดดึงดูด
ความสน฿จพืไอท า฿หຌกิดความอยากรูຌอยากหใน ยกตัวอยางชน งานศิลปะ ลานกลางอาคารทีไนาทึไง ละ
ฟอร์นิจอร์ทีไจัดวางอยู฿นพืๅนทีไนัๅนอง การเหลวียนชวย฿หຌผูຌ฿ชຌดินผานพืๅนทีไดังกลาว สวนจุดสังกตหรือจุด
ดึงดูดความสน฿จถือป็นป้าหมาย 

 หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 มีบทบาทส าคัญกวา฿นอดีตทีไผานมา ละจ าป็นจะตຌองพัฒนาบทบาท
ตอเป฿นฐานะทีไป็นศูนย์กลางของการรียนรูຌละชุมชน ดยการคิด฿หมกีไยวกับพืๅนทีไละบริการ หຌองสมุดป็น
สวนประกอบทีไส าคัญของครงสรຌางพืๅนฐานการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 ป็นพืๅนทีไทีไมีความยืดหยุนละสามารถ
ตอบสนองความตຌองการเดຌ อีกทัๅงยังป็นพืๅนทีไทีไตใมเปดຌวยพลังละความคิดสรຌางสรรค์ละเมหยุดนิไงส าหรับ
ผูຌ฿ชຌบริการ มิ฿ชส าหรับบรรณารักษ์ 

การพัฒนาละความส ารใจของหຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ถือป็นศิลปะมากกวาป็นวิทยาศาสตร์ 
จຌาหนຌาทีไหຌองสมุดตຌอง฿ชຌความสามารถลบสຌนบงขตดนของบຌานหลังทีไหนึไงละสองหรือพืๅนทีไส าหรับการ
ท างาน ละสรຌางทัศนคติ฿หมโ ดย฿ชຌความยืดหยุนทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌพืๅนทีไบบปຂด รวมถึงการปรับคຌาครง
ของนืๅอหา฿นพืๅนทีไดย฿ชຌจินตนาการ การพัฒนาหຌองสมุดหรือพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌขึๅน฿หมถือป็นการ฿ชຌ
ความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ ทนทีไจะถอยหลังกลับเปป็นสถานทีไสบายโ ทีไคุຌนคย ซึไงหมือนกับสิไงดิมทีไรูຌ
มากอนลຌว ราจ าป็นตຌองทดลองครงการตางโ พืไอป็นสวนหนึไง฿นการท า฿หຌกิดวิวัฒนาการของระบบนิวศ
฿นหຌองสมุด ซึไงจะป็นพืๅนฐานของนวัตกรรม฿นอนาคต 


