หຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรูຌทีไหนือกวา – ทิศทางละนวคิด
ลส วัตสัน (Les Watsonี
ทีไปรึกษาด้านห้องสมุดละพืๅนทีไพืไอการรียนรู้
มืไอบรรณารักษ์เดຌรับมอบหมาย฿หຌ ปรับปรุงหຌองสมุด พวกขามักมอบความรับผิดชอบครงการ฿หຌอยู
฿นความดูลของสถาปนิกหรือมัณฑนากร ฿นความป็นจริงลຌว ครงการจะสารใจหรือเม ขึๅนอยูกับความรูຌละ
วิสัยทัศน์ของบรรณารักษ์ ซึไงตຌองผสานความรูຌ ดຌานวิชาชีพขຌากับทิศทางละนวคิดทีไอุบัติขึๅนทัไวลก รวมทัๅง
จะตຌอง฿ชຌความสรຌางสรรค์฿นการสังคราะห์ปัจจัยหลานีๅป็นวิสัยทัศน์หงอนาคต บทความนีๅอภิปรายกีไยวกับ
อุปสรรคทຌาทายทีไกิดกับหຌองสมุด฿นชวงตຌนศตวรรษทีไ 21 รวมทัๅงทิศทางละนวคิดกีไยวกับการพัฒนาพืๅนทีไ
หຌองสมุดพืไอตอบสนองอุปสรรคทຌาทายหลานัๅน ซึไงจะสรຌางพืๅนฐาน฿นกระบวนการคิด ฿ครครวญถึงลักษณะทีไ
ป็นเปเดຌของหຌองสมุดกายภาพหงอนาคต
หຌองสมุดกับการรียนรูຌ
หຌองสมุด฿นสหราชอาณาจักรประสบกับ ภาวะยากลาบากนืไองจากวิกฤติศรษฐกิจ฿นป พ.ศ. 2551
หຌองสมุด 157 หงปຂดตัวลง ละหຌองสมุดอีก 225 หงอยู฿นภาวะสีไยงตอการปຂดตัว ชวงวลาทีไบีบคัๅนนีๅป็น
ปัจจัยหลักทีไกระตุຌนการตัๅงคาถามตอการคงหຌองสมุดเวຌป็นพืๅนทีไกายภาพ อีกปัจจัยหนึไงทีไสงผลกระทบตอ
หຌองสมุดคือการติบตอยางมหฬารของทรัพยากรสารสนทศบนอินทอร์นใต คือเมพียง฿นงการขຌาถึง
สารสนทศ ตป็นการสรຌางอกาสสาหรับการรียนรูຌสวนบุคคลมากขึๅนกวาทีไคยป็นมา ดังนัๅนการนຌนวา
หຌองสมุดป็นองค์ประกอบสาคัญ ของครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการรียนรูຌของชาติสมือนกับรงรียน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย หอจดหมายหตุ ละพิพิธภัณฑ์ จึงป็นอกาส฿หຌกับหຌองสมุด฿นการครองพืๅนทีไอยู฿นครงสรຌาง
การรียนรูຌของชาติเปดຌวย
฿นชวงปลายศตวรรษทีไ 20 ละตຌนศตวรรษทีไ 21 ทฤษฎีละมดลการรูຌสารสนทศเดຌถูกพัฒนาขึๅน฿น
บริบทหຌองสมุด ดยฉพาะความชืไอวาการรียนรูຌจะกิดขึๅนกใตอมืไอประสบการณ์ละการรียนรูຌผานระยะ
เตรตรอง ิreflectionี พืไอรียนรูຌจากประสบการณ์นัๅน รวมทัๅงพืไอวางผนละรับประสบการณ์ครัๅง฿หม
฿นศตวรรษทีไ 21 ทักษะทคนลยีเดຌกลายป็นองค์ประกอบสาคัญ ฿นการขຌาถึงละการบริหาร
สารสนทศ รวมทัๅงการพัฒนาองค์ความรูຌ฿หม การขาดสมรรถนะดຌานการ฿ชຌทคนลยีป็นอุปสรรคอยาง฿หญ
หลวงตอการขຌาถึงละ฿ชຌสารสนทศ ราตຌองคิดทบทวนกีไยวกับการ฿หຌบริการหຌองสมุดละพืๅนทีไพืไอการ
รี ย นรูຌ ซึไ ง ป็ น คุ ณู ป การทีไ หຌ อ งสมุ ด จะมีต อ ชุ ม ชนละบุ คคลเดຌ นอกจากนีๅ ราตຌ อ งปรั บ ทั ศ นะทีไ รามี ต อ
ผูຌ฿ชຌบริการจากผูຌบริภคสารสนทศป็นผูຌสรຌางละผูຌผลิตองค์ความรูຌ
การปลีไยนปลงขຌาสูยุคสารสนทศเดຌกอ฿หຌกิด สังคมมนทัศน์ ิ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 การรียนรูຌมิเดຌกิดขึๅน พราะ
การสอน ต  ป็ น ผลจากกรอบทางสั ง คมทีไ ส ง สริ ม การรี ย นรูຌ การสนทนาป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของ
ปฏิสัมพันธ์สวน฿หญของมนุษย์ มีบทบาทหลัก฿นกิจกรรมการรียนรูຌ ิละการสอนี ทัๅงหมด หຌองสมุดละพืๅนทีไ
การรียนรูຌฉม฿หมควรสะทຌอนความหลากหลายของรูปบบการสนทนา พืไอสรຌางสมดุลระหวางการสรຌาง
ความขຌา฿จผานกระบวนการทางสังคมละการสืบคຌนสารสนทศผานกระบวนการการรียนการสอน หຌองสมุด
ควรสรຌางบรรยากาศละประสบการณ์ซึไงปຂดอกาส฿หຌผูຌรียนทຌาทายละพัฒนากรอบความขຌา฿จของพวกขา
ผานการสนทนา฿นหลายรูปบบทาทีไจะป็นเปเดຌ
พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌสามารถจานกป็น ไ ประภท เดຌก
(1) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌ฿นชุมชนซึไงมีชีวิตชีวาละสรຌางการมีสวนรวมอยางมาก
(2) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงสรຌางการพึไงพาละปฏิสัมพันธ์สาหรับการสืบคຌนสวนบุคคลละการทางาน
กลุม
(3) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌซึไงเม฿ครจะมีชีวิตชีวาละคอนขຌางงียบชียบ ชน หຌองละซุຌม หรือมุมสาหรับ
อานหนังสือ
(4) พืๅนทีไพืไอการรียนรูຌสาหรับการ฿ครครวญละดาดิไง฿นหຌวงความคิดอยางงียบชียบ
หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ซึไงประสบความสารใจจะตຌองมีความสมดุลระหวางพืๅนทีไประภทตาง โ
ซึไงตอบสนองความตຌองการของชุมชนทีไ฿ชຌบริการ อยางเรกใตาม หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ซึไงประสบ
ความสารใจอยางทຌจริงจะมีพลวัตทีไสมดุล฿นการปรับพืๅนทีไประภทตางโ ฿หຌสอดคลຌองกับ วัฏจักรการ฿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
สิไ งประดิษฐ์ ดิจิ ทัล ละวัส ดุสืไ อประสม ดังนัๅ น คาถามทีไลึ กซึๅงยิไ งขึๅน ส าหรับ หຌ องสมุดคือ รู ป บบถัดเปของ
ทคนลยีจะป็นอยางเร คาถามดังกลาวมีนัยมากกวาพียงการพิจารณาถึงกลวิธีของหຌองสมุด฿นการรับอา
ทคนลยีมา฿ชຌละปรับตัว฿หຌขຌากับทคนลยี สิไงทีไจาป็นสาหรับหຌองสมุดคือการผสานละการสรຌางความ
กลมกลืนกับทคนลยีผนวกกับจินตนาการพืไอเปสูย างกຌาวตอเป ขณะทีไหຌองสมุดดยสวน฿หญพียงคสรຌาง
ความชืไอมยงกับทคนลยีทีไกิดขึๅนทานัๅน
หนึไง฿นทิศทางของอนุกรมทคนลยีทีไควรจะป็นคือการวิวัฒน์เปพรຌอมกับการสรຌางอกาสทีไพิไมขึๅน
นัไนคืออกาส฿นการพัฒนามนุษย์ ผานการพิไมศักยภาพทางปัญญาละความคิดสรຌางสรรค์ ซึไงผลทีไตามมาคือ
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ทางลือกทีไพิไมขึๅน นวคิดชนนีๅชวย฿หຌมุมมอง฿หมกีไยวกับหຌองสมุด฿นฐานะระบบทคนลยี ซึไงนารา฿หຌกຌาว
พຌนจากการยึ ดติดการ฿ชຌทคนลยีเปสูการนຌนทีไผูຌ฿ชຌบริ การละบุคลากรหຌ องสมุด ทคนลยีควร มุงเปสู
อนาคตละสอดคลຌองป็น หนึไ งดียวกับ กรอบกลยุทธ์ขององค์กร ทคนลยี ควรสริ มการปฏิบั ติงานของ
บุคลากรละถูกบูรณาการขຌากับสิไงวดลຌอมขององค์กร พืไอผลลัพธ์คือการ พิไมทางลือกสมอ
พืๅนทีหไ ຌองสมุดซึไงมีการ฿ชຌทคนลยีอยางกวຌางขวาง฿นปัจจุบันมีการ฿ชຌระบบครือขายทัๅงบบผานสาย
ชืไอมตอละบบเรຌสาย ทา฿หຌสมาชิกหຌองสมุดสามารถ฿ชຌอุปกรณ์ทคนลยีตางโ ณ จุด฿ดกใเดຌภาย฿นพืๅนทีไ
กระสการนาอุปกรณ์ของตนองมาหຌองสมุด (Bring Your Own Device หรือ BYOD) พรหลายยิไงขึๅน การ
฿ชຌอุปกรณ์หลานีๅจะทา฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถลือกสถานทีไทางานของพวกขาภาย฿นหຌองสมุด ละสิไงวดลຌอม
ซึไงหมาะสมทีไสุดกับความตຌองการของพวกขาเดຌ หากวาหຌองสมุดเดຌจัดสิไงอานวยความสะดวกชนจุดจายเฟ
อาเวຌ฿หຌ
นอกจากนีๅ ทคนลยี อาจถูกฝังตัวละถูก฿ชຌพืไอสรຌางปฏิสั มพัน ธ์ทีไตอนืไองกับสมาชิกหຌองสมุด฿น
ขณะทีไพวกขาคลืไอนจากพืๅนทีไหนึไงเปยังอีกพืๅนทีไหนึไงภาย฿นอาคาร ชน การ฿ชຌคิวอาร์คຌด (QR code) พืไอ
ขຌ า ถึง ขຌ อ มูล ชิ งลึ ก ดຌว ยสมาร์ ท ฟน การติด ตัๅ ง ป้ า ยอิ ลใ ก ทรอนิ กส์  สดงผลบบอิ นตอร์  อคที ฟ การ฿ชຌ
ทคนลยีสง฿นการสริมภาพละอารมณ์฿หຌกับพืๅนทีไ ละการ฿ชຌสียงพืไอสรຌางประสบการณ์฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการ
ป็นตຌน
นวนຌมละความคิดรืไองพืๅนทีไ
นวทางการสรຌางอาคารบบสมัย฿หมทีไนิยมมากทีไสุดคือการสรຌางพืๅนทีไปิดลง ซึไงชวยกຌเขปัญหา
ความเมนนอน฿นการ฿ชຌงาน รวมทัๅงสรຌางความป็นเปเดຌ฿นการปลงครงสรຌาง฿หมเดຌอยางตอนืไองเมสิๅนสุด
ความยืดหยุนตอสถานการณ์อนาคตป็นลั กษณะพึงปรารถนาของพืๅนทีไหลานีๅ ลักษณะของพืๅนทีไปຂดลงถูก
กาหนดดยฟอร์นิจอร์ละอุปกรณ์ ซึไงปรับปลีไยนเดຌงายดຌวยการทดลอง฿ชຌงานพืๅนทีไ หากมีการออกบบทีไดี
ละรอบคอบ พืๅนทีไปຂดลงจะมีความยืดหยุน฿นการ฿ชຌงาน รองรับความหลากหลายละการเหลวียนของ
ผูຌ฿ชຌงานเดຌ อีกทัๅงยังชวยสรຌางรงบันดาล฿จ รงกระตุຌน ความอยากรูຌอยากหใน ความสน฿จ อกาสการรียนรูຌ
จากผูຌอืไน สานึกของความป็นชุมชน รวมทัๅงทางลือกละความตืไนตຌน฿นกลุมผูຌ฿ชຌพืๅนทีไ อยางเรกใตาม ความ
ยืดหยุนกใอาจมาพรຌอมกับความยุงยาก฿นการบริหารจัดการ ละการ฿ชຌงานพืๅนทีไปຂดลงอยางสุดตงกใอาจ
กอ฿หຌกิดภาวะจานวนผูຌ฿ชຌบริการลຌนกิน มืไอปรียบทียบกับพืๅนทีไทีไยกป็นสัดสวน
นวนຌม฿นภาพรวมของหຌองสมุด มัก฿ชຌพืๅนทีไบบปຂดมากกวาการบงซอยพืๅ นทีไออกป็นสวนยอย
อาจนาชัๅนวางหนังสือมาป็นกลยุทธ์฿นการจัดสรรพืๅนทีไ ดຌวยการ฿ชຌ กาพงหนังสือ พืไอสรຌางพืๅนทีไ฿ชຌสอยทีไ
สามารถ฿ชຌงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ กลายป็น หຌอง ขนาดลใกหลายหຌองภาย฿นพืๅนทีไปຂด
หຌองสมุดสามารถนา อุปกรณ์สาหรับติดตัๅงอืไนโ เวຌ฿นพืๅนทีไบบปຂด ซึไงมีคุณสมบัติ฿นการสรຌาง
ความป็นสวนตัว฿นระดับหนึไง รียกวาพืๅนทีไกึไงสวนตัว มีวัตถุประสงค์พืไอสรຌางกราะกาบัง฿หຌกับผูຌ฿ชຌจากพืๅนทีไ
อืไนโ ของหຌองสมุดทีไมีการดานินการทีไเมป็นระบียบรียบรຌอยนัก ละพืไอบงสมาชิกของหຌองสมุดบางสวน
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ออกจากกัน฿นพืๅนทีไปຂดขนาด฿หญ ทา฿หຌผูຌ฿ชຌบริการสามารถทางาน฿นพืๅนทีไปຂดเดຌ ดยยังคงรูຌสึกราวกับวากาลัง
ทางาน฿นหຌองสวนตัว
การสรຌางพืๅนทีไเมพียงกีไยวกับขอบขตละสมดุลของพืๅนทีไทีไมีความหลากหลายทานัๅน ตยังมีความ
กีไยวขຌ องกับ ความสั มพัน ธ์ ละการเหลวียนจากพืๅน ทีไห นึไ งเปยั งอีกพืๅ น ทีไห นึไ ง ดຌว ย ประดใ นส าคัญ คือ ตຌอ ง
หลีกลีไยงการทา฿หຌกิดความรูຌสึกทีไปลกยก งานขียนมากมายกลาวถึงหຌองสมุดวาปรียบสมือนบຌานหลังทีไ
สาม ิthird placeี ละกลาววาหຌองสมุดควรจะมี สຌนดຌายสีทอง (golden thread) ทีไชวยสนับสนุน฿หຌผูຌ฿ชຌ
ดินขຌาเปละสารวจภาย฿นนัๅน ดยทา฿หຌกิดความสงสัย฿ครรูຌ ละการปຂดผย มักมีจุดสังกตหรือจุดดึงดูด
ความสน฿จพืไอทา฿หຌกิดความอยากรูຌอยากหใน ยกตัวอยางชน งานศิลปะ ลานกลางอาคารทีไนาทึไง ละ
ฟอร์นิจอร์ทีไจัดวางอยู฿นพืๅนทีไนัๅนอง การเหลวียนชวย฿หຌผูຌ฿ชຌดินผานพืๅนทีไดังกลาว สวนจุดสังกตหรือจุด
ดึงดูดความสน฿จถือป็นป้าหมาย
หຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 มีบทบาทสาคัญกวา฿นอดีตทีไผานมา ละจาป็นจะตຌองพัฒนาบทบาท
ตอเป฿นฐานะทีไป็นศูนย์กลางของการรียนรูຌละชุมชน ดยการคิด฿หมกีไยวกับพืๅนทีไละบริการ หຌองสมุดป็น
สวนประกอบทีไสาคัญของครงสรຌางพืๅนฐานการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 ป็นพืๅนทีไทีไมีความยืดหยุนละสามารถ
ตอบสนองความตຌองการเดຌ อีกทัๅงยังป็นพืๅนทีไทีไตใมเปดຌวยพลังละความคิดสรຌางสรรค์ละเมหยุดนิไงสาหรับ
ผูຌ฿ชຌบริการ มิ฿ชสาหรับบรรณารักษ์
การพัฒนาละความสารใจของหຌองสมุดหงศตวรรษทีไ 21 ถือป็นศิลปะมากกวาป็นวิทยาศาสตร์
จຌาหนຌาทีไหຌองสมุดตຌอง฿ชຌความสามารถลบสຌนบงขตดนของบຌานหลังทีไหนึไงละสองหรือพืๅนทีไสาหรับการ
ทางาน ละสรຌางทัศนคติ฿หมโ ดย฿ชຌความยืดหยุนทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌพืๅนทีไบบปຂด รวมถึงการปรับคຌาครง
ของนืๅ อหา฿นพืๅน ทีไ  ดย฿ชຌจิ น ตนาการ การพัฒ นาหຌ องสมุดหรื อพืๅน ทีไ พืไอการรี ย นรูຌ ขึๅน ฿หมถื อป็ น การ฿ชຌ
ความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ ทนทีไจะถอยหลังกลับเปป็นสถานทีไสบายโ ทีไคุຌนคย ซึไงหมือนกับสิไง ดิมทีไรูຌ
มากอนลຌว ราจาป็นตຌองทดลองครงการตางโ พืไอป็นสวนหนึไง฿นการทา฿หຌกิดวิวัฒนาการของระบบนิวศ
฿นหຌองสมุด ซึไงจะป็นพืๅนฐานของนวัตกรรม฿นอนาคต
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