ฉันจะตຌองปลี่ยนพื่อ฿หຌอยูหมือนดิม ...
บรรยากาศการรียนรูຌทีไสรຌางสรรค์สาหรับหຌองสมุด฿นอนาคต
รใอบ บราซีลส์ละกระทรวงจินตนาการ
ฉันอยากขอขอบคุณพืไอนรวมงานของฉัน จอยซ์ สติร์นเฮม์ สาหรับความชวยหลือของธอกับบทความนีๅ ความคิด
ละวิสัยทัศน์ของธอมีความสาคัตตองานขียนของฉัน ธอป็นหมือนผูຌขียนรวมของบทความนีๅ฿นทุกประการ
ทัๅงนีๅ฿นสวนของรูปบบพืๅนฐานของการนาสนอของฉัน
ผลงานของฉันกีไยวขຌองกับอนาคตของหຌองสมุดละนวทางทีไหຌองสมุดทุก โหงสามารถทีไจะหาหนทาง฿นการ
ปรับตัวเดຌ นืไองจากการพิไมขึๅนของทคนลยี ดຌานขຌอมูลขาวสาร฿หม หนຌาทีไการ฿ชຌงานของหຌองสมุดประชาชนกใมี
การปลีไ ยนปลงอย า งรวดรใ ว หຌ อ งสมุ ด จ านวนมาก฿นประทศนธอร์  ลนด์ ก าลั ง ดิๅ นรนพืไ อ รั บ มื อ กั บ การ
ปลีไยนปลงนีๅภาย฿ตຌการทางาน฿นสังคมขຌอมูลของทุกวันนีๅ
ประสบการณ์ของฉัน ดยฉพาะอยางยิไงกีไยวกับหຌองสมุดประชาชน: ฉันทางาน฿นหຌองสมุดสาธารณะมาตลอดชีวิต
ของฉัน ละสังคมของฉัน คือ กระทรวงจินตนาการ -ดยมีความชีไยวชาต฿นนวคิดสาหรับ หຌองสมุดประชาชน
ละการออกบบ กระทรวงนีๅเมเดຌป็นกระทรวงจริง โตามนวทางหรือหนวยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนา
อกชน ตป็นบริษัทขนาดลใก ประกอบดຌวยสถาปนิก ปรกรมมอร์ ทางวัฒนธรรมละบรรณารักษ์สองคน
ทัๅงหมดนีๅรารวมกันคิดกีไยวกับละทางาน฿นรืไองของอนาคตของหຌองสมุด ซึไงนีไองนับป็นการดินทางทีไนาสน฿จ
ของการคຌนพบละจะยังคงตรึง฿จราตอเป
เมมี฿ครรูຌอยางทຌจริงวาหຌองสมุด฿นอนาคตจะมีลักษณะชน เร ตฉันรูຌอยูสิไงหนึไงทีไนนอน มຌวา : หຌองสมุดของ
อนาคตมีรากมาจาก฿นอดีตทีไผานมา ฿นวลาดียวกัน หຌองสมุดประชาชนจะมีการปลีไยนปลงละปรับ฿หຌขຌากับ
ยุคทีไทันสมัยของรา
มีพียงความป็นเปเดຌทีไจะพัฒนานวทาง฿หมละกลยุทธ์ทีไมีวัตถุประสงค์อยางทຌจริง฿นอนาคต ถຌาคุณขຌา฿จ
สาระสาคัตของการทางานของหຌองสมุดประชาชน อะเรคือสิไงทีไจาป็นละอะเรจาป็นตຌองปลีไยนปลง ซึไงนีไ
หมายความวามีการสอบถามขຌาเป฿น ฮจิตวิตตาณฮ ของการทางานของหຌองสมุด คุณคาดัไงดิมละคุณภาพทีไยังคง
อยูหนือกาลวลา คุณเมสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์สาหรับ อนาคตดยปราศจากความขຌา฿จอยางละอียดของตຌน
กานิดของสิไงนัๅน หตุผลของความชอบธรรม฿นการดารงอยู หຌองสมุดความตຌองการทีไจะบูรณาการตัวองละทาสิไง

ทีไตกตางจากดิม ตจะตຌองทาดยทัๅงหมด฿นขณะทีไมีสติ฿นการคงอยู฿นระยะยาวละนายกยองบบดัๅงดิม ถຌา
คุณเมทราบวาคุณมาจากเหน คุณกใจะหลงทาง฿นหนทางทีไเปยังอนาคต
฿นฐานะทีไป็นจิตรกรชาวดัตช์ วิลลม ดอ ทนิง กลาววา ฮฉันตຌองปลีไยนเป฿หຌป็นหมือนกัน ฮ ด คูนิไง กิด฿นรใอต
ตอร์ดัม ตขาจากเปยังประทศสหรัฐอมริกาดยการอบอยู฿นรือดຌวยวัยพียง 22 ป ขากลายป็นผูຌมีชืไอสียง
ของลกดຌวยภาพวาดของขา
บทที่ 1 : การปลี่ยนปลง
หຌองสมุดปຂดดานินการ฿นบริบท฿หมอยางหในเดຌชัด การพิไมขึๅนของทคนลยีสารสนทศกาลังมีผลกระทบอยาง
มหาศาล ตนัไนกใเม฿ชทัๅงหมดทีไกิดขึๅน พฤติกรรมของผูຌ฿ชຌกใกาลังปลีไยนปลงเป ความหลากหลาย฿นสังคมมี
พิไมขึๅนละนวนຌมตางโ กใกิดขึๅนตอนืไองกัน฿นวลาอันรวดรใว
ความตระหนักเดຌกิดขึๅน อยาง฿หตหลวงทีไวาการปลีไยนปลงทีไดี฿นความตຌองการของสังคมของรามีวิธีการทีไ
ตกตางกันอยางสิๅนชิงกับ฿นการทางานของหຌองสมุด ความตຌองการละคาถามทีไกิดขึๅนจากสังคมปัจจุบันจริ งโ
คือความตกตางจากหนึไงหรือสองทศวรรษทีไยຌอนกลับเป คาตอบของรา฿นปัจจุบันเมเดຌผิดทัๅงหมด ตกใเมเดຌ
หมายความวาดีพอ ราจาป็นตຌองริไมมองหาคาตอบ฿หม โ ดยเมตຌองเปดูทีไนวนຌมละความนิยมหรือการชนะ
อย างรวดรใ ว นอกหนื อจากครงการอย างตอนืไ อง ราตຌองการการริ ริไมอีกมากมายทีไจะผสมผสานลกของ
หຌองสมุดลกดยรวม ซึไงหมายความวาทนจะทางานพืไอปรับปรุงละทา฿หຌทันสมัย฿นนวคิดการบริการของรา
ราควรมีจุดมุงหมายพืไอการปลีไยนปลงละมีนวัตกรรมทีไทຌจริง
การจดจาถึงรูปบบบางอยาง฿นการปลีไยนปลงสังคมป็นการ฿หຌนวทางก ความคิดของรา ซึไงทา฿หຌรามีความ
พรຌอมทีไดีกวา฿นการกาหนดนยบาย฿หมทีไมุงปງาเปทีไอนาคต รามองทีไการปลีไยนปลงทีไกินกวานวนຌมระยะสัๅน
ละกระตุຌน ละคຌน พบรู ป บบขัๅน พืๅน ฐานสั กสองสามบบ รู ป บบหล านีๅ เดຌรั บ การพิสู จน์  ดยฉพาะลຌ ว ว า
กีไยวขຌองกับการทางานของรา
 จากความขาดคลนสูความหลือฟือ
การกลายป็นดิจิทัลละดยฉพาะอยางยิไงอินทอร์นใตเดຌกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทีไกระจัดกระจายมาก
ทีไสุดอยางหนึไง฿นลกของหຌองสมุด ดยปลีไยนจากความขาดคลนป็นความหลือฟือ หຌองสมุดประชาชนทีไ

ปຂดดานินการขึๅน฿นชวงวลาของการขาดคลน ซึไงป็นวลาของการทีไสามารถขຌาถึงขຌอมูลละความรูຌถูก
สงวนเวຌสาหรับสัดสวนลใก โ ของสังคม
หຌองสมุด฿นปัจจุบันนีๅเมเดຌมีการผูกขาด฿นการขຌาถึงขຌอมูลอีกตอเปลຌว ขຌอมูลมีอยูทบทุกทีไละผูຌคนกใระดม
ขຌาหาขຌอมูลตาง โ นัๅนตลอดทัๅงวัน สวนหนึไงของขຌอมูลนัๅ นกใมีประยชน์ละมีความสาคัตละสวนหนึไงกใเมมี
อะเรตป็นรืไองเมสาคัตทีไเมมีความหมายอะเร
การทีไมีการขຌาถึงขຌอมูลนีๅมากกินเปเมเดຌจาป็นทีไจะมีความหมายวาผูຌคนเดຌกลายป็นผูຌมีความรูຌมากขึๅน ถຌาเม
นับรืไองความฉลาด ดูหมือนวาสิไงทีไตรงขຌามกลับป็นจริ ง การขาดจากบริบทละการตีความทา฿หຌป็นรืไอง
ยากมากขึๅนสาหรับผูຌคนทีไจะขຌา฿จถึงสิไงทีไกิดขึๅน฿นลก อะเรทีไมีความสาคัตจริง โ ละทาเมสิไงนัๅน โ กิดขึๅน
฿นบบทีไป็ น ผลลั พธ์กใคือ ความคิ ดหใ น ทีไรี บ รຌ อนเดຌกิดขึๅน บนพืๅน ฐานของขຌอมูล ทีไเม พียงพอหรื อมีการ
สดงผลพียงผิวผิน
หຌองสมุดควรจะมีความกังวลอยางจริง฿จกีไยวกับรืไองนีๅ นอกจากนีๅ จุดมุงหมายของพวกขากใคือการสนับสนุน
ผูຌคน฿หຌการป็นพลมืองทีไเดຌรับการจຌงขาวสารทีไพอพียง สามารถทีไจะมีบทบาททีไสาคัต฿นสังคม ฿นลกของ
ความอุดมสมบูรณ์นีๅ พียงคการ฿หຌละการปรับปรุ งการขຌาถึงขຌอมูลนัๅนเมพอพียง จะเมป็นการนาเปสู
ความขຌา฿จทีไดีขึๅนหรือพืไอพัฒนาความรูຌดยอัตนมัติ กลาวคือ การขຌาถึงขຌอมูลพียงอยางดียวเมเดຌทา฿หຌรา
ป็นพลมืองทีไมีความรับผิดชอบละรับทราบขຌอมูลตาง โ ดีดยอัตนมัติ
 จากการ฿ชຌหมดเปสูการรวมกันสรຌาง
การปลีไยนปลงสาคัตอืไน โ ทีไมีผลกระทบตอหຌองสมุดคือการปลีไยนปลงจากการ฿ชຌหมดเปเปสูการรวมกัน
สรຌาง ฿นวันกา โ หຌองสมุดป็นฝຆายตัดสิน฿จวาอะเรป็นสิไงทีไดีสาหรับผูຌคนละ฿หຌความมัไน฿จเดຌวาทุกคน
สามารถ฿ชຌบริการทีไจัด฿หຌเดຌ ผูຌ฿ชຌป็นฮ ผูຌบริภคฮ ทีไมีปງาหมายหลักคือการยืมหนังสือ อยางนຌอยกใป็นบบนีๅ ฉันกรงวากใยังคงป็นอยู – ฿นกรณีของหຌองสมุดประชาชนสวน฿หต฿นประทศนธอร์ลนด์
ทคนลยีสารสนทศเดຌปลีไยนปลงทางลือกความสัมพันธ์ระหวางผูຌบริภคละผูຌผลิตของขຌอมูล เมพียงต
วา มี อิ น ทอร์  นใ ต ทีไ กลายป็ น หล ง ขຌ อ มู ล ทีไ ส าคั ต ทีไ สุ ด ทัๅ ง ยั ง ป็ น สถานทีไทีไ ผูຌ ค นสดงตั ว ตนของพวกขา
รักษาการติดตอเวຌ ดานินการสนทนาละปรับ฿ชຌความคิดริริไม ครือขายสังคมออนเลน์ป็นสวนหนึไงของ

ชีวิตประจาวันละผูຌคนนับเมถຌวนทัไวทุกมุมลกรักษาการบันทึกขຌอมูลสวนตัวของตัวองละพิไ มนืๅอหาของ
ตัวองลงเป฿นสิไงหลานีๅ
พืไอทีไจะคงเวຌซึไงความกีไยวขຌองกัน หຌองสมุดจาป็นตຌองตะลงเป฿นความขຌา฿จรวมกันของคน ิภูมิปัตตา
ของฝูงชนี ละอนุตาต฿หຌมีกิจกรรมละความรูຌพืไอทีไจะกลายป็นสวนหนึไงของหຌองสมุด
 จากการทาป็นมาตรฐานสูการทา฿หຌตกตาง
หຌอ งสมุ ดยั ง คงป็ น ระบบทีไค อ นขຌ า งปຂ ดอยู สมอ ดຌ ว ยมี กฎกณฑ์ จ านวนหนึไ ง ทีไต ายตั ว ทีไ ด านิ นการดย
ผูຌชีไยวชาต฿นวิชาชีพทานัๅน สิไงนีๅยังคงนาเป฿ชຌกับรงรียน พิพิธภัณฑ์ละสถานบริการสาธารณสุขดຌวย ป็น
ลกของสิไงดียวทีไ฿ชຌเดຌกับทัๅงหมด ดยเมมีการบายบีไยงหรือมีขຌ อยกวຌน อยางเรกใดี ทคนลยีทีไทันสมัยยัง
ชวย฿หຌการบีไยงบนมากขึๅนจากบรรทัดฐานละมຌกระทัไงความตกตางดยสิๅนชิงจากบรรทัดฐาน นีไจะทา฿หຌ
มีความป็นสวนบุคคลของบริการหรือสินคຌาทาทีไป็นเปเดຌ ซึไงการปลีไยนปลงทีไสาคัตมาก฿นการขຌาหา
ผูຌบริภค ความป็นสวนบุ คคลอาจจะดูหมือนป็นนามธรรม ตพียงคดูทีไสมาร์ทฟนของคุณ สมาร์ทฟน
ป็ น สิ น คຌาทีไมีมาตรฐานสู ง คุณสามารถจะพูดเดຌวาทรศัพท์ทุกครืไ องหมือนกันเมมากกในຌ อย ตการ฿ชຌ
อพพลิคชัไนทา฿หຌสมาร์ทฟนทุกครืไองตกตางกันดยสิๅนชิงกับครืไองอืไน โ หรืออีกตัวอยางหนึไ ง : ทุกวันนีๅ
ถຌาคุณซืๅอรถ฿หม คุณสามารถสัไงซืๅอดย฿หຌปรับตงตามความตຌองการของคุณเดຌ
฿นบริบทของหຌองสมุดประชาชน ซึไงหมายถึงราตຌองริไมคิดกีไยวกับหຌองสมุด฿นบบทีไราสามารถชวย฿หຌคน
สรຌางหຌองสมุดบบสวนบุคคลของตัวอง บบสวนบุคคลทีไตกตางกันของหຌองสมุดซึไ งป็นความตกตาง฿น
ดຌานการคຌนหาทีไตกตางกัน ความตกตาง฿นลาดับของของบันทึกรายชืไอ ความหลากหลายของการกใบ
รวบรวมละมຌกระทัไงรูปบบทีไตกตางกันของบบฟอร์มการสัไงซืๅอทีไสามารถ฿ชຌรวมกันกับบบอืไน โ
หຌองสมุดเม฿ชป็นอาคารหรือทีไกใบรวบรวมของหนังสือหรือองค์ กรทีไมีผูຌคนอีกตอเป ตหຌองสมุดป็นชุดของ
กิจกรรม: การลือก การสัไง การทาสิไงทีไมีอยูละการอาน เม฿ชป็นทีไทีไฉันป็น ป็นสิไงทีไฉันทา ป็นสิไงทีไมืไอฉัน
มีสวนรวม฿นการลือก การสัไง การกใบรักษาหรือทา฿หຌสิไงทีไป็น ฮสิไงทีไป็นหຌองสมุดฮของฉัน ตัวอยางชนถຌาฉัน
รักษาภาพ พลง หนังสือละเฟล์บนครืไองพีซีหลายพันชิๅน ฉัน฿นฐานะป็นบรรณารักษ์ละจาป็นตຌองมี
ครืไองมือทีไจะชวยการกใบของฉัน

สาหลักบบดัๅงดิมของหຌองสมุดเดຌสรຌางหนทาง฿หຌกระบวนทัศน์฿หม ซึไงราอาจจะสรุปภาย฿ตຌหัวขຌอ: ฮจากองค์กรทีไ
เมดิๅนรนสูการ฿ชຌอยางขใงขันฮ รูปบบของวาระของนวัตกรรมครอบคลุมเปทบจะกลายป็นรืไองของหลักสูตร
งานของราทีไจะทา฿หຌจากคอลัมน์ซຌายมือเปสูคอลัมน์฿นชองขวามือ:
จาก
เปสู
ความขาดคลน
ความหลือฟือ
การ฿ชຌหมดเป
การรวมกันสรຌาง
การทาป็นมาตรฐาน
การทา฿หຌตกตาง
บทที่ 2 : คานะนาสาหรับกลยุทธ์฿หม
การปรับปลีไยนกระบวนทัศน์ดังกลาวขຌางตຌนสดง฿หຌหในอยางชัดจนวาวิธีการทีไตกตางกันอยางสิๅนชิง฿นการ
ทางานหຌองสมุดนัๅนป็นสิไงทีไจาป็น การปลีไยนปลงทา฿หຌรามีทิศทางทีไจะสามารถชวย฿หຌราออกบบกลยุทธ์฿หม
พืๅนฐานสาหรับหຌองสมุดประชาชน
วิธีการทีไตกตางกันอยางสิๅนชิงยังมีผลตอบทบาทของหຌองสมุด฿นงของวิธีการการรียนรูຌของนวทางดังกลาว
จนถึงขณะนีๅหຌองสมุดกใยังคงมุงนຌนอยูสมอ฿นตละงมุมของการรียนรูຌ หຌองสมุดยังคงป็นหลงสาหรับการ
พัฒนาสวนบุคคล พียงต฿นศตวรรษทีไ 21นัๅนจึงมีการพิไมมิติ฿หมขຌาเป หຌองสมุดสามารถทีไจะป็นสถานทีไสาหรับ
การรียนรูຌรวมกันเดຌป็นอยางดี ละวิธีการ฿หมนีๅราจะตຌองประคองตัวเปกับสຌนทาง฿หมนีๅ
2.1 ถนนเปสูภูมิปัตตา
หຌองสมุดคงมุงนຌน฿นการขຌาถึงความรูຌละขຌอมูลอยูสมอ การรียนรูຌเดຌรับการกาหนดตลอดมาว าป็นการถืออาซึไง
ความรูຌละทักษะ฿หม โ ตความรูຌละขຌอมูล฿นป ค.ศ. 2017 นัๅนจะยังคงมีความหมายชนดียวกับยีไสิบปทีไผานมา
หรือเม ฉันคิดวาคาหลานีๅจะหมายถึงบางสิไงบางอยางทีไตกตางกันอยางสมบูรณ์฿นอนาคต
นอกจากนีๅ การ฿ชຌปัญญาประดิษฐ์จะกลายป็นความจริ ง หนึไง฿นตัวอยางทีไนาสน฿จมากทีไ สุดละนาตก฿จกใคือ วัต
สั น ซึไ ง ซุ ป ปอร์ ค อมพิ ว ตอร์ ข องเอบี  อใ ม ซึไ ง เดຌ รั บ รางวั ล บบทดสอบทีไ ย ากทีไ สุ ด ฿นลก - คื อ บบทดสอบ
Jeopardy- ดยชนะผูຌลนทีไดีทีไสุดทีไคยมีสองคน วัตสันลนกับบรด รัตตอร์ละคน จนนิงส์ สองผูຌลนทีไยิไ ง฿หญ
ทีไสุด฿นประวัติศาสตร์ของกมตอบคาถามละวัตสันชนะอยางงายดาย นีๅพิสูจน์฿หຌหในวาทักษะ฿นการเดຌมาละ

ครอบครองความรูຌฉพาะนัๅน เมเดຌป็นฉพาะของมนุษย์อีกตอเป ความจริงรืไองนีๅมีผลกระทบอยางมากตอบทบาท
ของหຌองสมุด
หຌองสมุดควรสงสริมภูมิปัตตาละ ความขຌ า฿จลึกซึๅงละเมเดຌป็นพียงคการเดຌมาซึไงความรูຌทานัๅน ฿นการ
ตอบสนองตอขຌอมูลทีไมีมากกินเปละความจาป็น฿นการตีความอยางลึกซึๅง หຌองสมุดจะตຌองมีบทบาท฿นการ฿ชຌ
ความรูຌละการพัฒนาดຌานความขຌา฿จอยางลึกซึๅง
พืไอสดง฿หຌหในถึงกระบวนการนีๅ รามักจะ฿ชຌผนภาพต อเปนีๅ ดยอยูบนพืๅนฐานของขຌอมูลทีไยาวนานรูปบบ
ความขຌา฿จความรูຌขาวสารขຌอมูลทีไคงอยู฿นระยะยาว

ความเข้าใจ
ข่าวสาร
ข้อมูล

หาความสัมพันธ์ของ:
ใคร อะไร ทีไ่ หน
เมือ่ ไหร่

ความรู ้

เข้ าใจเนื้อหา:

จดจารูปแบบ:
อย่างไร

ทาไม เพื่ออะไร

รูปบบ คือ วิธีการทีไมักจะ฿ชຌ ทีไมีรากฐานจากการจัดการความรูຌ พืไออธิบายวิธีการทีไรายຌายจากขຌอมูลเปยังขຌอมูล
เปสูขาวสาร ความรูຌ ิKี ละความขຌา฿จทีไมีองค์ประกอบของการกระทาละการตัดสิน฿จ พียงค฿สรูปบบทีไจะ
มองเดຌ฿นรูปบบตาง โของการตกยกความขຌา฿จละความคุณคาจากทุกประภทของขຌอมูล ฿นขณะทีไ฿ชຌกรณี
ตาง โกับรูปบบทัๅงหมด DIKW กใมีขຌอจากัด รูปบบมีลักษณะชิงสຌนมากละป็นการสดงออกถึงหตุผลสาคัต
ของขัๅนตอนละชวงระยะดຌวยขຌอมูลทีไป็นบริบทของ ฮความกຌาวหนຌาฮ ของขຌอมูลพืไอ฿หຌเดຌรับความหมายทีไมากขึๅน
จะหในเดຌชัดวา ฿นความป็นจริง สิไงตาง โทีไมีความซับซຌอนมากขึๅน ต฿นผนภาพนีๅ สดง฿หຌหในถึงการปลีไยน
ผานซึไงป็นบบทีไหຌองสมุดคຌนพบตัวอง ตผนภาพยังมี ผลกระทบตอวิธีการทีไราขຌา฿กลຌกระบวนการรียนรูຌ
ดยทัไวเป
โ.โ หนทางเปสูชุมชนทีไสรຌางสรรค์
หຌองสมุดตระหนักถึงหนຌาทีไของตน฿นสังคมดย฿หຌการสนับสนุนทักษะพืๅนฐาน ชน การอานละการขียน ทักษะ
ทางดิจิตอล การหางาน การจัดการทางการงินของตนละการ฿ชຌชีวิตทีไมีสุขภาพดี นีๅป็นหนຌาทีไทีไจาป็นละมี
ความสาคัต ตป็นพราะหຌองสมุดมุงนຌนเปทีไการพัฒนาสวนบุคคล เมเดຌหมายความวาผูຌคนทีไมีความผูกพันละมี

ความขຌาอกขຌา฿จ ทีไอุทิศตน฿หຌกับชุมชนทຌองถิไน จะนาสนอตัวองตอหຌองสมุด สิไงนีๅจะกิดขึๅนมืไอผูຌคนรูຌสึกวาพวก
ขาป็นสมาชิกของชุมชนละยินดีทีไจะมีสวนรวม฿นประดในทีไสาคัตของทຌองถิไน บุคคลมักมีรากหงຌา฿นชุมชนสมอ
ละ฿นบริบทนีๅ เบอัน อีน นักดนตรี นักตงพลงละปรดิวซอร์ผูຌมีชืไอสียงระดับลก มีวิสัยทัศน์ทีไนาสน฿จ ขา
ทาสิไงทีไตกตางระหวางอัจฉริยะละสภาพวดลຌอมทีไผูຌมีอัจฉริยะจะดานินงาน ขานะนา฿หຌ฿ชຌคาวา 'Scenius'
฿นการถายทอดความคิดสรຌางสรรค์อยางมากทีไกลุม สถานทีไละ ฮภาพหตุการณ์ฮ สามารถมีขึๅนเดຌ ความหมายทีไ
ทຌจริงของขาคือ ฮScenius ยอมาจากหนวยสืบราชการลับละสัตชาตตาณของภาพหตุการณ์ทางวัฒนธรรม
ทัๅงหมดฮ
"ฉันป็นนักรียนศิลปะละชนดียวกับนักศึกษาศิลปะทัๅงหมด ฉันเดຌรับการสนับสนุน฿หຌชืไอวามีผูຌจิตรกรผุ็ยิไง฿หญ
ชน ปิกัสซ คันดินสกีๅ รมบรนดท์ละจิออตตละอืไน โ ทีไปรากฏออกมาจากทีไเหนเมทราบละทาการปฏิวัติ
ศิลปะ ฿นขณะทีไฉันมองเปทีไศิลปะมากขึๅนละมากขึๅน ฉันคຌนพบวานัไนเมเดຌป็นภาพทีไทຌจริงสิไงทีไกิดขึๅนจริง โคือ
มีบางครัๅงฉากทีไอุดมสมบูรณ์มากทีไกีไย วขຌองอยางมากกับผูຌคนจานวนมาก - มีบางสวนป็นศิลปิน บางคนป็นนัก
สะสม บางคนป็นภัณฑารักษ์นักคิด นักทฤษฎี คนทีไมีความทันสมัยละรูຌวาคนทีไทันสมัยป็น - คนทุกประภททีไ
สรຌางระบบนิวศของความสามารถ ละออกจากระบบนิวศนัๅนกใมีงานทีไยอดยีไยมกิดขึๅน ระยะวลาทีไฉันมีความ
สน฿จดยฉพาะอยางยิไง คือ ราว โ การปฏิวัติรัสซีย ทีไสดง฿หຌหในเดຌป็นอยางดี ดังนัๅนฉันคิดวาดิมที บุคคลเมกีไ
คนหลานัๅนทีไรอดชีวิต฿นประวัติศาสตร์ - ฿นบบของทฤษฎี "มหาบุรุษ" ของประวัติศาสตร์- พวกขาถูกรียกวา
"อัจฉริยะ" ตสิไงทีไฉันคิดวาป็นทีไนาสน฿จคือความจริงทีไวาพวกขาทัๅงหมดออกจากฉากทีไอุดมสมบูรณ์ละฉลาด
อยางมาก ดังนัๅนฉันจึงคิดคาวา "scenius" นีๅขึๅน- ละ scenius นีๅป็นชาวน์ปัญญาของการดานินงานหรือกลุม
ของผูຌคนทัๅงหมด ละฉันคิดวานัไนป็นวิธีทีไมีประยชน์มากขึๅนทีไจะคิดกีไยวกับวัฒนธรรมจริง โ ฉันคิดวา ขอ฿หຌลืม
ความคิดของ "อัจฉริยะ" เวຌสักครู มาลองคิดกีไยวกับระบบนิวศทัๅงหมดของความคิดทีไกอ฿หຌกิดความคิด฿หมละ
งาน฿หมทีไดี
หຌองสมุดควรมีบทบาท฿นการประสานงานละสรຌางรงบันดาล฿จ฿นการสริมสรຌางการรียนรูຌรวมกันละปัตตา
รวมของชุมชน การสรຌางขีดความสามารถจะเมยกออกเปอีกตอเป การลกปลีไยนความคิดละมุมมองป็ น
สวนประกอบทีไสาคัตของกระบวนการรียนรูຌ ตทนทีไจะพียง ฮ฿ชຌฮ ขຌอมูลนีๅ ผูຌคนจะตຌองมีสวนรวม฿นการ฿ชຌงาน
จริง
โ.ใ หนทางสูการมีสวนรวมสรຌางสรรค์
กลยุทธ์ทีไสาคัตสาหรับหຌองสมุดทีไควรจะสรຌางความสัมพันธ์฿หมกับผูຌ฿ชຌ ดยเมถูกมองวาป็นพียงผูຌบริภคอีกตอเป
ตป็นบรรณาธิการละผูຌผลิตของขຌอมูลความรูຌละรืไองราว฿นรูปบบ฿ด โ พืไอทีไจะอานวยตอการมีสว นรวมละ

รวมสรຌาง หຌองสมุดจาป็นตຌองปรับกระบวนการของพวกขาละจัด฿หຌซึไงครืไองมือละสิไงอานวยความสะดวกก
ผูຌ฿ชຌพืไอสนับสนุนการกใบรวบรวมของหຌองสมุด
การเตรตรองชวย฿หຌกิดความขຌา฿จทีไลึกมากขึๅน ดังนัๅนนีไคือสิไงทีไหຌองสมุดควรจัดการอยางนนอน ตัวอยางช น
การสดงสถานการณ์จากมุมมองทีไตกตางกันละดยการถามคาถามทีไทຌาทายสมมติฐานของผูຌคนกีไยวกับรืไอง฿ด
รืไองหนึไง ถามคาถามมากกวาคการตอบรับพวกขา อาจจะดูหมือนป็นสิไงทีไปลกประหลาดสาหรับบรรณารักษ์
ทีไจะทา ตจะป็นการปຂดความมัไงคัไงของอกาสทีไจะกีไยวขຌองอยางขใงขันกับประชาชนละริไมตຌนการสนทนา
พืไอนรวมงานชาวอมริกัน ละพืไอนของฉัน คือ ลอรี พัทนาม กลาวดังตอเปนีๅ :
"วันนีๅราตຌองการผูຌคนทีไสามารถชวย฿หຌราขຌา฿จความซับซຌอน ราตຌองการนักคิดทีไมีวิจารณญาณ ผูຌคนทีไสามารถ
มองหในทางลือกละชืไนชมมุมมองทีไตกตางกัน ราตຌองการผูຌคนทีไจะตรวจสอบหลงทีไมาของพวกขาละถาม
กีไยวกับความสัมพันธ์ ราตຌองการคาถามทีไดีมากกวาคาตอบงายโ พราะคาตอบจะเมงายอีกตอเป บรรณารักษ์
สามารถชวย฿หຌลกปลอดภัยสาหรับคาถาม ความทຌาทายของราตอนนีๅ คือพืไอ฿หຌสดง฿หຌหในถึงความสัมพันธ์กั น
ของราป็นอยางหใน อยางลึกซึๅงละนานຌมนຌาว฿จทาทีไราทาเดຌ
รงบันดาล฿จอะเรทีไราจะสามารถหยิบยืไน฿หຌกบรรณารักษ์รุนตอเปของราของ พียงคนีๅ วาสิไงทีไราทา คุณคาทีไ
ราป็นตัวทน ละทักษะทีไรานาสนอมีความสาคัญ฿นลกทีไซับซຌอน฿นปัจจุบัน มืไอ฿ดกใตามทีไราทางาน ราจะ
สรຌางสถานทีไทีไผูຌคนสามารถตะลงเปทีไความรูຌมีอยูละคຌนหาขຌอทใจจริง ตทีไสาคัญกวา ราเดຌสรຌางสภาพวดลຌอม
ทีไผูຌคนเดຌรับการสนับสนุน฿หຌถามคาถามละตัๅงคาถามกับคาตอบ สถานทีไทีไผูຌค นเดຌรับชิญเปสารวจทางลือก ละ
คຌนหาความขຌา฿จ สวงหาคาตอบทีไอาจนาเปสูคาถาม฿หมละความคิดสด฿หม ลกของราตຌองการหຌองสมุดละ
บรรณารักษ์ ฿นตอนนีๅมากขึๅนกวาดิม "
นีไองป็นการนาเปสูนิยาม฿หมของคาวากใบรวบรวม ซึไงเม฿ชคการสะสมของทรัพยากร ทีไลือกดยหຌองสมุด ตกใ
ยังมีความรูຌละความชีไยวชาตของผูຌ฿ชຌละการสนทนาทีไจะริไมตຌนมืไอพวกขาบงปันรวมกันกับคนอืไน โ
บทที่ 3: การปฏิรูปหຌองสมุด
หຌ อ งสมุ ด ป็ น สถานทีไ ทีไ  รี ย นรูຌ เ ตร ต รอง คຌ น พบการท างานของลกละเดຌ รั บ มุ ม มอง฿หม อ ยู  สมอ สั ง คมทีไ
ปลีไยนปลงอยางรวดรใวของรารียกรຌอง฿หຌมีหຌองสมุดทีไสะทຌอนถึงความตຌองการ฿นปัจจุบัน พืไอการพัฒนาละ
นวัตกรรม฿หมของผูຌคนละชุมชนทีไพวกขาป็นสวนหนึไง หมายความวาหຌองสมุดจะตຌองมีการปลีไยนจากทีไทีไอยู
บบคงทีไของขຌอมูล ป็นบบพลวัตละ฿นสังคมทีไมีความกระฉับกระฉง

ลຌวจะสามารถทาเดຌ อยางเร อยางรก หในเดຌชัดวากระบวนการหຌองสมุดบบดัๅงดิม ชนการพัฒนาการกใบ
รวบรวม การจัดทารายการละการจัด฿หຌมีการขຌาถึงเมป็นจุดสน฿จหลักของหຌองสมุดอีกตอเป การขຌาถึงขຌอมูล
ยังคงมีความสาคัตอยางยิไงนนอน พราะมันจะชวย฿หຌผูຌคนเดຌรับความรูຌ ตกระบวนการหຌองสมุด฿นปัจจุบันเมเดຌ
สนับสนุนอยางขใงขันตอความสามารถของผูຌคน฿นการตีความละบงปันความรูຌนีๅ เมทาพียงคพิไมองค์ประกอบ
บางอยางทีไรวมสรຌางดຌวย ราตຌองบูรณาการการทางานของหຌองสมุด พยายามทาสิไงทีไเมคยทามากอน ละนัไนจะ
ปลีไยนการจัดการของพืๅนทีไหຌองสมุดเดຌป็นอยางดี
3.1 การกาหนดคา฿หม
พียงคบ างวลา฿นขณะนีๅ ราคยทาการวิจั ยกีไยวกับ อนาคตของหຌ องสมุดประชาชน ผลลั พธ์฿นการพัฒ นา
กระบวนการทางาน฿หม ชนดียวกับกณฑ์การจับคูสาหรับรูปบบของพืๅนทีไหຌองสมุด รารียกมันวา : ระบบการ
กาหนดคา฿หมของหຌองสมุด
ราจินตนาการวาหຌองสมุดป็นระบบคอมพิวตอร์ทีไลຌาสมัย ทีไเมตรงกับความตຌองการของระบบ฿หมอีกตอเป การรูຌ
วาการปรับปรุงงาย โ จะเมเดຌชวย฿หຌราออกจากปัตหา ราริไมทีไจะมองหาการกาหนดคา฿หมทีไสมบูรณ์
การกาหนดคา฿หมทีไราออกบบเวຌประกอบดຌวยสามองค์ประกอบ คือ
 ฮระบบปฏิบัติการ'' ฿หม หมายถึงกระบวนการทางาน฿หมของหຌองสมุด
 ฮการ฿ชຌงานฮ ฿หม หมายถึงรูปบบการทางาน฿หมทีไจะชวยปลดลใอคความรูຌ
ละความชีไยวชาตทีไมีอยูลຌว฿นชุมชน
 ฮฮาร์ดวร์ฮ ฿หม หมายถึงรูปบบทีไตกตางกันของอาคาร
3.2 ระบบปฏิบัติการ฿หม
ระบบปฏิบัติการ฿หมกีไยวขຌองกับกระบวนการของรงบันดาล฿จ การสรຌางละการมีสวนรวม ดยจะรวมกันสรຌาง
กระบวนการทีไวียนป็นวงกลมทีไหมุนตอนืไองกัน฿นการสรຌางความรูຌละความขຌา฿จ฿หม
ทุกอยางริไมตຌนดຌวยการกระตุຌนความอยากรูຌของผูຌคนละความสน฿จ วิธีหนึไงทีไจะทาชนนีๅ คือดยการออกบบ
วิธีการ฿หมละหนทางทีไนาตืไนตຌน฿นการนาสนอการกใบรวบรวมของหຌองสมุด อยางเรกใตาม การกใบรวบรวมของ
หຌองสมุดป็นการตีความ ความคิดหในละความคิดกีไยวกับความรูຌละวัฒนธรรม การกใบรวบรวมป็นวัตถุดิบทีไ
คุณ฿ชຌ฿นการรียนรูຌบางสิไงบางอยางละเดຌรับความขຌา฿จ฿หม นีไคือหตุผลทีไสาคัตทีไจะชิตชวน฿หຌ ผูຌคนมาทางาน
อยางขใงขัน฿หຌความขຌา฿จละความหมาย฿หมอะเรบຌางทีไพวกขาตຌองการ ทีไจะพิไม฿หຌกับการกใบรวบรวม฿น

ขัๅนตอนนีๅของกระบวนการ จะกีไยวกับการรวมกันสรຌาง ซึไงสามารถ฿ชຌรูปบบทีไตกตางกันทุกชนิด ผูຌคนสามารถ
พิไมความขຌา฿จทีไลึกซึๅงหรือทีไกีไยวขຌอง฿หม โ มืไอผูຌคนเดຌรับการดูดซึม฿นการกใบรวบรวม฿นรูปบบทีไ ตกตางกัน
ทาการชืไอมตอ฿หม฿นการกใบรวบรวม พวกขาสามารถทีไจะบงปันความขຌา฿จทีไลึกซึๅง มุมมองละความกีไยวขຌอง
฿หม โ หลานีๅเดຌ

ขัๅนตอนตอเป จะกีไยวขຌองกับการมีสวนรวม บงปันความรูຌละประสบการณ์ทีไเดຌมีการรวบรวมดຌวยกัน ราเดຌ
มาถึงจุดครบรอบของวงกลมอันป็นผลของการลกปลีไยนนีๅ ซึไงป็นสวนหนึไงของการกใบรวบรวมทีไทา฿หຌกิดความ
ป็นเปเดຌทีไจะสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌผูຌคนอีกครัๅง฿นรูปบบอืไน โ มืไอพิไมสิไงนีๅขຌากับการกใบรวบรวม กใอาจหมายถึง
การพิไมวัสดุอุปกรณ์ทีไกิดขึๅนจริง ตกใยังอาจหมายถึงการพิไมถบปງายขຌอมูลลง฿นรายชืไอรายการ หรือสัไงรายชืไอ
รายการทีไตกตางกัน ดຌวยวิธีนีๅ หຌองสมุดคือการสรຌางรูปบบการกใบรวบรวมของปัตตา การลกปลีไยนสามารถ
สงผล฿หຌกิดคาถาม฿หมสาหรับผูຌคนทีไรวมกันสรຌางชวงตอเป ดยลຌวงลึกขຌาเป฿นรายชืไอรายการ กระบวนการของ
หຌองสมุด฿หมจึงป็นกระบวนการครบวงจรซึไง฿นตละขัๅนตอนจะสรຌางขຌอมูลอันมีคาสาหรับขัๅนตอนตอเป
ใ.ใ การ฿ชຌงาน฿หม
฿นการริไมทางานจริง โ กับระบบปฏิบัติการนีๅ จาป็ นตຌองมีชุดของรูปบบการทางาน฿หม ฿นบบทีไ ฮคลຌายกับ
คอมพิวตอร์ฮ รารียกวาการ฿ชຌงาน ดยรวมกันการ฿ชຌงานจะทา฿หຌกิดรูปบบทีไป็นชนิดของคาสัไงของกิจกรรม
ทัๅงหมดทีไกิดขึๅน฿นหຌองสมุด มืไอยงปัจจัย฿นการทางาน฿นรูปบบทีไตกตางกันกใจะเดຌ ชุดของวาระของงาน ซึไง
นีไองราหมายถึง การสดงรูปบบทีไฉพาะจาะจงหรือคาถามทีไมีความสาคัตตอชุมชนทຌองถิไน ฿นการตรวจสอบ
รูปบบหรือคาถามอยางทัไวถึง฿นชวงระยะวลานาน โจะพิไมการชืไอมยงกันของกิจกรรมของหຌองสมุด ชวงของ
กิจกรรมดังกลาวจะดึงดูดความสน฿จมากขึๅนละมีนวนຌมทีไจะมีผลกระทบตอผูຌคนละตอชุมชน

กระบวนการของห้องสมุดแบบใหม่
การได้ มาซึ่งความรู้และความเข้ าใจที่ลกึ ซึ้งที่ทาให้ มีแรงดลใจและมีห้องสมุดและชุมชนที่ดีข้ นึ
และมีแนวทางที่สอดคล้ องกันของการใช้ ในกิจกรรมของคุณ

การให้ ความสาคัญ

การมีส่วนร่วม

การจัดแสดง

พิธกี รรม

วิธกี ารที่การเก็บรวบรวม
ที่จะนาเสนอและทาให้
สามารถเข้ าถึงได้ อย่าง
แข็งขัน

วิธกี ารที่ผ้ ูเข้ าเยี่ยมจะได้
แรงบันดาลใจและกระตุ้น
ให้ เกิดการตีความและ
ความรู้ใหม่ๆ

แสดงกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในห้ องสมุดและผลของการ
ตีความและความรู้ใหม่ ๆ ที่
ถูกสร้ างขึ้น

วิธกี ารที่คุณปฏิบัติพิธกี รรม
บางอย่างที่จะแสดงความ
สนใจ การสร้ างการรับรู้และ
เสริมสร้ างการเชื่อมต่อ

 การ฿หຌความสาคัต: ฿นการจัดการบบดัๅงดิมของหຌองสมุด หลงทีไมาทีไกีไยวขຌองกับรืไองดียวกันจะจัดเวຌ
฿หຌ อยู ฿ นบริ  วณ฿กลຌ คียงกัน พืไ อ฿หຌ  กิดการสรຌ างรงบั น ดาล฿จ การชักจู ง ละกระตุຌนต อผูຌ ขຌ ายีไ ย ม
หຌองสมุดพยายาม฿นการจัด฿หຌ ฮกระจายฮ มากขึๅน การนาสนอบบทีไผิดปกติละนาปลก฿จของรายการ
ทีไกใบรวบรวม จะชว ยกระตุຌนการตຌตอบละการมีปฏิสัมพันธ์ ดຌวยวิธีนีๅ ความหมาย฿หมละบริ บททีไ
ตกตางจะปรากฏออกมาสาหรับคนอืไน โ ฿นการสารวจละสริมพิไมเปดຌวย
 การมีสวนรวม: หຌองสมุดทีไสรຌางรงบันดาล฿จละกระตุຌน฿หຌผูຌ ขຌายีไยมตอบสนองละมีปฏิสัมพันธ์กับการ
กใบรวบรวมละระหวางกัน จะตຌองจัดหา฿หຌซึไงวิธีการละอกาสทีไจะ สดงความคิดหในละบงปัน
ความรูຌ รืไองราวละประสบการณ์ของพวกขา ซึไงหมายความวาหຌองสมุดจะตຌองมีการออกบบทีหลากวิธี
฿หຌกผูຌขຌายีไยมพืไอสดงความคิดละหใน มຌกระทัไงการพิไมความคิดสรຌางสรรค์ทางกายภาพ
 การจัดสดง: นีไป็นรืไองกีไยวกับการบันทึกละสดงผลของการมีปฏิสัมพันธ์อยางตอนืไองทีไจะกิดขึๅน฿น
หຌองสมุด ตัวอยางชน ถຌาหຌองสมุดเดຌจัดสดงรูปบบทีไฉพาะจาะจงหรือคาถาม ผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนจาก
มุมมอง฿หม การรวมกันละการตีความ กใควรจะ฿หຌป็นสวนหนึไงทีไมองหในเดຌของการกใบรวบรวม
 พิธีกรรม: การรับรูຌของกระบวนการของรงบั นดาล฿จ การสรຌางละการบ งปันทีไกิดขึๅน฿นหຌองสมุด
สามารถพิไมดยการปฏิบัติพิธีกรรมบางอยาง ซึไงรวมถึงพิธีกรรมบบดัๅงดิม ชน การอานหนังสือ฿หຌ ก
ดใก โ ทุกวันพุธ ตกใอาจจะตຌองมีสิไง฿หม โ ชน ทองบทกวีทุกชຌา หรือจัดงานลีๅยงปຂดกลองประจา
สัปดาห์ ชิตชวนผูຌขຌายีไยมขຌารวมการปຂดกลองของหนังสือละวัสดุ฿หมของหຌองสมุดละการอภิปราย
นืๅอหารวมกัน

3.4 ฮาร์ดวร์฿หม
ระบบปฏิบัติการ฿หมจะมีผลกระทบอยางชัดจนตอการวางผังของพืๅนทีไหຌองสมุด ฿นอดีตทีไผานมา พืๅนทีไถูกกาหนด
ดยจานวนละการจัดตูຌหนังสือป็นหลัก อาคารหຌองสมุดเดຌรับการออกบบขึๅนอยูกับกระบวนทัศน์จากศตวรรษทีไ
19 ละ 20 ทีไมีการจานกประภทของตูຌหนังสือทีไครอบคลุมละการจัดตูຌราบการหนังสือบบกา สถาปัตยกรรม
หຌองสมุดจากนีๅเปควรป็นเปตามกระบวนการทีไมุงนຌนเปทีไการมีปฏิสัมพันธ์ระหวางผูຌขຌายีไยมละการกใบรวบรวม
฿นขณะนีๅกระบวนการ฿หมของรงบันดาล฿จ การสรຌางละการ฿ชຌงานรวมกันเดຌขຌามามีสวน฿นการจัดการของพืๅนทีไ
การออกบบของอาคารหຌองสมุดจะตຌองปรับ฿หຌขຌากับผูຌ฿ชຌละบริบทของชุมชนดยรอบ ฿นทางทีไหຌองสมุดจะ
กลายป็นสถานทีไสาหรับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมละบงปันประสบการณ์รวมกัน ป็นสถานทีไทีไป็นทีไรักของ
ชุมชน
บทที่ 4 : การปฏิบัติที่ดีที่สุด
4.1 รงงานชใอคกลต
ทีไจริงลຌว ทัๅงหมดนีๅอาจดูหมือนคอนขຌางป็นทฤษฎี ตมีสถานทีไจริง โ ทีไทฤษฎีนีๅเดຌถูกนาขຌาสูการปฏิบัติ สถานทีไ
นัๅน คือ กาดຌา มืองของดัตช์ทีไมีประชากร 71,000 คน มีชืไอสียง฿นการทาชีสละวาฟฟຂลนๅาชืไอม ละยังมีชืไอ
ดຌานอาคารทีไมีคุณคาทางประวัติศาสตร์ทีไสวยงาม กระทรวงการจินตนาการเดຌตระหนักถึง หຌองสมุดหงรกทีไสรຌาง
ขึๅนอยางสมบูรณ์ดຌวยกระบวนการ฿หมของรงบันดาล฿จ การสรຌางละการมีสวนรวม ซึไงถูกรียกวารงงานชใอคก
ลต

รงงานชใอคกลตป็นอาคารทีไสรຌางมาจากป 1970 ทีไตัๅงดิมรงงานชใอคกลต หຌองสมุดเดຌยຌายขຌาเปมืไอ 2 ปทีไ
ลຌว ดยขຌาเป฿นอาคารดียวละอีกสามฝຆายอืไน โ กใเดຌรับชิตมาอยูรวมกัน กลาวคือ Mid-Holland Regional
Archive, Gouda Print Workshop ละ รຌานอาหาร Kruim การยຌายถิไนฐานรวมกันนีๅลาพังตตหงกใเมเดຌดด
ดน ตป็นการพิไมความถีไของสถาบันทางวัฒนธรรม฿นประทศนธอร์ลนด์ทีไเดຌมารวมกันภาย฿ตຌหลังคาดียวกัน
สิไงทีไทา฿หຌมีความพิศษกใคือ หลายฝຆายอยากจะทางานรวมกัน พวกขาทัๅงหมดตกลงทีไจะอยูดยเมมีผนังกัๅนระหวาง

พวกขา จุดมุงหมายคือ พืไอสรຌางพืๅนทีไรวมทีไการทางานทัๅงหมดมารวมกัน – ผูຌขຌายีไยมทุกคนจะมองหในเดຌทันที
ละขຌาถึงเดຌ
ราตຌองการทีไจ ะรั กษาความคิด ของรงงาน฿นรู ป บบมากกว าหนึไ ง ดยตลอดทัไว ทัๅงอาคารมี การ฿ชຌวัส ดุบบ
อุตสาหกรรม หนังสือถูกจัดสดงบนชัๅนทาดຌวยเมຌละตูຌสินคຌาทางทะลกในา฿หຌบริการความงียบ฿นการศึกษา ต
ฮรงงานฮ ยังทาหนຌาทีไทีไขัดยຌงกันเป ราอยาก฿หຌมันป็นสถานทีไของการผลิต สถานทีไทีไคนทีไป็นบรรณาธิการละ
ผูຌผลิตขຌอมูล ความรูຌละรืไองราวเดຌดย฿ชຌการกใบรวบรวมนัๅนป็นวัตถุดิบ฿นการทางาน
สิไงหลานีๅจะออกมาป็นชนเร฿นการวางบบของอาคาร ราอา฿จ฿สการรวบรวมของหຌองสมุดละจักกใบ ดยถือ
วาป็นจุดริไมตຌนของกระบวนการทีไสรຌา งรงบันดาล฿จ ราหในวาสิไงหลานีๅป็นวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิตความรูຌ
ชนดียวกับ฿นรงงานจริง ราตัดสิน฿จจัดกใบวัตถุดิบ฿นทีไมีขนาดกะทัดรัดนีๅ ฿นหຌองสมุดสวนมาก 70 รຌอยละ 80
ของพืๅนทีไถูก฿ชຌป็นทีไตัๅงตูຌหนังสือ มีพืๅนทีไจากัดสาหรับสิไงอานวยความสะดวกละกิ จกรรมอืไน โ ฿นรงงานชใอคก
ลต มีพียงรຌอยละ 30 ทานัๅน ซึไงขัดกับสิไงทีไคุณอาจคิดวานีไเมประสบความสารใจดยการคลืไอนยຌายวัสดุเปสูทีไมี
ความสะดวก฿นการกใบขຌอมูลอืไน โ ตรา฿ชຌทีไตัๅงหนังสือบบอิสระ ชัๅนหนังสือบบสองดຌาน ฿นการจัดกใบ฿น
ผนกผูຌ฿หต ทีไนีไชัๅนหนังสือฉลีไยความสูงกวา 2.30 มตรทานัๅน มีขัๅนบันเดลใก โ วางเวຌดຌานหนຌาของชัๅนหนังสือ
พืไอชวย฿หຌผูຌคนขຌาถึงชัๅนวางหนังสือดຌานบนสุด ฿นการ฿ชຌพืๅนทีไทีไมีอยูอยางตใมทีไ ราพิไมจานวนของปริมาณ฿นต
ละชัๅนวางหนังสือดຌวย นอกจากนีๅ บริวณทีไกใบนัๅนจากัดเวຌสาหรับชัๅนหนังสือละเมมีกຌาอีๅหรือฟอร์นิจอร์อืไน โมา
วางกัๅน ดยการรวมทุกมาตรการหลานีๅ ราเดຌสรຌางพืๅนทีไเดຌมากขึๅนสาหรับความหลากหลายของการประชุมชิง
ปฏิบัติการละพืๅนทีไทางสังคม กลาวคือ พืๅนทีไทีไจาป็นมากสาหรับการสรຌางละการมีสวนรวม
 สวนทางานชิงปฏิบัติติการของยาวชน
ถัดจากหนังสือของดใก โ คุณจะพบกับสวนการทางานชิงปฏิบัติการของยาวชน สาหรับดใก โ วัย ่-แโ
ป ดยออกบบจากความคิดของการ์ดนอร์รืไองพหุปัตตา พืไอ฿หຌน฿จวาดใกทุกคนเดຌรับมามีความพึง
พอ฿จจากการอานละการรียนรูຌ สวนการทางานชิงปฏิบัติการของยาวชนนีๅเดຌจัดตัๅงขึๅน฿นลักษณะทีไวามี
อะเรบางอยางทีไจะรียนรูຌ อานหรือคຌนพบสาหรับดใกทุกคน มีตารางการทางาน รายลຌอมเปดຌวยตูຌตใม
รูปบบของวัสดุ อาทิ ครืไองมือ กมส์ วนขยาย วนตา วัสดุสาหรับศิลปะละงานฝมือละอืไน โ อีก
มากมาย นอกจากนีๅ ความคิดสรຌางสรรค์ของดใกจะสามารถสดงผลงานบนผนังนาสนอผลงานขนาด฿หต
฿กลຌกับสวนการทางานชิงปฏิบัติการของยาวชนนัๅน
 สวนทางานชิงปฏิบัติติการดຌานสืไอ
การอานเมเดຌป็นวิธีดียวทีไจะรียนรูຌละการดูดซับขຌอมูล฿หม สืไอดิจิตอลทา฿หຌป็นเปอยางสรຌางสรรค์฿น
การชืไอมยงขຌอความ รูปภาพละสียง จึงป็นการผลิตวิธี฿หม฿นการบอกลารืไองราวละถายทอดขຌอมูล

ละกใดานินเปดยเมบ อกกวาววาสิไงหลานีๅป็นสวนหนึไงของการกใบรวบรวมของหຌ องสมุดทีไ นัไนคือ
หตุผลทีไการประชุมชิงปฏิบัติของสืไอทีไมีอุปกรณ์ครบครันมีการติดตัๅงเวຌทีไชัๅนรก ทีไนีไ ผูຌคนสามารถรียนรูຌ
ทีไจะผลิตสืไอทีไหลากหลายของพวกขาอง ทัๅงป็นรายบุคคลหรือรวมกับคนอืไน โ นอกจากนีๅยังมีชองทาง
สาหรั บ มืออาชีพทีไส นุ กกับ การบ งปั น ความรูຌ ละครื อขายของตนกับ คนหนุ มสาว ศิล ปຂ นหรื อผูຌ ผ ลิ ต
ภาพยนตร์ดຌวย
 สวนทางานชิงปฏิบัติติการดຌานงานพิมพ์
กาดຌามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน฿นฐานะป็นมืองหงการพิมพ์ ศิลปะของการพิมพ์หนังสือป็นสิไงทีไ
หมือนกับสมบัติละสงวนเวຌสาหรับคนรุนอนาคต ตงานฝมือดຌานการพิมพ์หนังสือนีๅกาลังถูกคุกคามจาก
การสิๅนสูต พืไอหลีกลีไยงกับสิไงนีๅ Gouda Print Workshop Foundation จึงจัดสถานทีไเวຌ฿หຌกชางพิมพ์
ละชางรียงพิมพ์ทีไยังคงตຌนบบของงานฝมือของพวกขาเวຌ
 พืๅนทีไสาหรับดຌานสังคม
ขຌางโสถานทีไทางาน มีพืๅนทีไทางสังคมอืไน โจานวนมาก ทีไคุณสามารถพบปะกับผูຌคน พลิดพลินเปกับการ
สนทนาละการรียนรูຌสิไ ง฿หม มีบั นเดเมຌขนาด฿หตซึไงทาหนຌ าทีไป็ นอัฒ จรรย์เปดຌว ย ทีไนีไ คุณสามารถ
พลิ ดพลิ น เปกับ รืไ องราวอันน าหลง฿หล ถกกัน ฿นรืไ องภาพคลืไอนเหวละการอภิป รายหรื อสี ยงทีไ
สนุกสนานของนักรຌองประสานสียง มีหຌองสาหรับหลักสูตรละการบรรยาย สถานทีไทีไงียบสงบสาหรับ
การศึกษาละนนอนวายังมีรຌานอาหารทีไมีทีไนัไงกวຌางขวางละตຍะสวนกลางขนาด฿หตดຌวย
มืไอวัน ทีไ โ่ กุมภาพัน ธ์ ค.ศ. โเแไ รงงานชใอคกลตเดຌทาพิธีปຂ ดดยสมดใจจຌ าฟງาหติงลอรใ นทียนห ง
นธอร์ลนด์ ิผูຌทนพิศษของยูนสกดຌานความรูຌพืไอการพัฒนาี สมดใจจຌาฟງาหติงฯทรงประทับพระทัยมาก
ละสดใจยีไยมชมรงงานชใอคกลต฿นคราวอืไน ิอยางลับี อีก฿นดือนพฤษภาคม พรຌอมดຌวยตัวทนของ Bill and
Melinda Gates Foundation
รงงานชใอคกลตเดຌรับรางวัลหຌองสมุดดีทีไสุด฿นประทศนธอร์ลนด์ประจาป ค.ศ. โเแ5/โเแๆ จากการตัดสิน
ของคณะลูกขุน รงงานชใอกกลตเดຌ฿หຌนิยาม฿หมของหຌองสมุดละความป็นบรรณารักษ์อยางทຌจริง
รงงานชใอคกลตเดຌกลายป็นจุดทีไนาสน฿จของกาดาอยางรวดรใว รຌานอาหารเดຌกลายป็นสถานทีไนัดพบยอด
นิยม หຌองหลักสูตรตางโ กใมีการ฿ชຌอยางตอนืไองละจานวนผูຌยีไยมชมกใยังคงพิไมขึๅนรืไอย โ ละยังมีการพิไมขึๅน
ของจานวนสมาชิกดຌวย
ไ.โ ครนบอร์ส เชดม
อีกตัวอยางหนึไงคือ ดอ ครนบอร์ส ิทีไลกปลีไยนขຌาวสาลี ี ฿นเชดม ป็นอาคารสวยงามคลาสิคทีไออกบบดย
สถาปนิ กอิตาลี -ดัตช์ ยาน เกดิซิ ฿น ค.ศ. แ็้โ หลังจากทีไ฿หຌชากบริ ษัทตาง โ ป็ นวลาหลายป ตอนนีๅเดຌ

กลายป็นทีไตัๅงของหຌองสมุดประชาชน ทา฿หຌอยู฿นรายการสิไงกอสรຌางทีไประชาชนทุกคนละผูຌขຌายีไยมของเชดมสา
มารถขຌาถึงเดຌอยางอิสระอีกครัๅง นับป็นหຌองสมุดทีไมีคุณลักษณะพิศษ คือ มีสวน฿นรมทีไยอดยีไยมทีไผูຌคนสามารถ
อ า น พั ก ผ อ น พลิ ด พลิ น เปกั บ การสนทนาละพิไ ม พู น สมองเดຌ หຌ อ งสมุ ด มี สี  ขี ย ว฿นรู ป บบมากกว า หนึไ ง
ดยฉพาะอยางยิไงสาหรับ ดอ ครนบอร์ส ตูຌหนังสือกระดาษขใงละการสดงเดຌรับการออกบบทีไเมเดຌป็น
พียงประหยั ดคา฿ชຌจ ายอย างมีป ระสิ ทธิภ าพทานัๅ น ตยั งชว ยลดคาร์ บ อนเดออกเซด์ ฿นชัๅนบรรยากาศดຌว ย
ชนดียวกับมืองอืไน โ อีกมากมายทีไดิๅ นรนกับการพิไมขึๅนของทีไวางสาหรับจัดกใบ เชดมมีมากทีไจะเดຌรับจากการ
ป็นพืๅนทีไสาธารณะทีไมีชีวิตชีวา฿น฿จกลางมืองประวัติศาสตร์ นอกหนือจากนัๅน ฿จกลางมืองขาดพืๅนทีไสีขียว
ดຌวยสนามรอบบຌานสีไหลีไยมผืนผຌาละกลลอรีไดยรอบ ดอ ครนบอร์ส จึงคลຌายกับสถานทีไ ทางศาสนา ดยมี
พืๅนทีไคลຌายบสถ์สวน฿หตจะป็นมีสวน ซึไงกลายมาป็นความคิดของสวน฿นรม ฿นทางปรัชตา สวนนຌนหนຌาทีไของ
หຌองสมุด฿นฐานะป็นสถานทีไของการจริตติบต ตยังป็นสถานทีไสาหรับสมาธิ การอาน ฟังพลงหรือการมีสวน
รวม฿นการสนทนา ชนทีไซิซรคยกลาวเวຌวา : ฮถຌาคุณมีสวน฿นหຌองสมุด คุณมีทุกอยางทีไคุณตຌองการฮ
ลานทีไกลายป็นสวนนัๅน มีตຌนเมຌขนาด฿หตละพืชทีไวางเวຌดยสรຌางยกขึๅนป็นพิศษคลຌายตียง ฿นวันทีไสงดดสาด
สองปกคลุมยอดหตຌา ผูຌขຌายีไยมสามารถฟังพลงสตรีมมิไงจากสอง iPad สองครืไอง มีตຍะสาหรับอานหนังสือขนาด
฿หตภาย฿ตຌคมเฟระยຌาทีไตกตงอง ดยทาจากกຌวยิน อันหมายถึงประวัติศาสตร์ของอาคารทีไป็นตลาดสาหรับ
ธัตพืชสาหรับอุตสาหกรรมยินของทຌองถิไน

การผจตภัยของหຌองสมุด฿นอนาคตมีพียงคริไมตຌน ยังตຌองรียนรูຌอีกมาก ละป็นทีไชัดจนวาราสามารถหาสิไง ทีไดี
ละสิไงทีไเมดีเดຌดยการทดลอง ราอยู฿นสถานะของการพัฒนาบบถาวร ทีไปลีไยนปลงอยางตอนืไองละคอย โ
พัฒนาเป – อยางทีไ วิลลใม ดอ คูนิไงคิดเวຌ ตสิไงทีไชัดจนคือการทดลองกับระบบปฏิบัติการ฿หมสาหรับหຌองสมุด
ป็นกิจกรรมทีไสาคัต฿นการพัฒนาหຌองสมุดของราสาหรับศตวรรษทีไยีไสิบอใด
กรุงทพฯ
วันทีไ โ กุมภาพันธ์ ค.ศ. โเแ็

