
  

ฉันจะตຌองปลี่ยนพื่อ฿หຌอยูหมือนดิม ... 
บรรยากาศการรียนรูຌทีไสรຌางสรรค์ส าหรับหຌองสมุด฿นอนาคต 

 

รใอบ บราซีลส์ละกระทรวงจินตนาการ 

 

ฉันอยากขอขอบคุณพืไอนรวมงานของฉัน จอยซ์ สติร์นเฮม์ ส าหรับความชวยหลือของธอกับบทความนีๅ ความคิด
ละวิสัยทัศน์ของธอมีความส าคัตตองานขียนของฉัน ธอป็นหมือนผูຌขียนรวมของบทความนีๅ฿นทุกประการ 
ทัๅงนีๅ฿นสวนของรูปบบพืๅนฐานของการน าสนอของฉัน 

 

ผลงานของฉันกีไยวขຌองกับอนาคตของหຌองสมุดละนวทางทีไหຌองสมุดทุก โหงสามารถทีไจะหาหนทาง฿นการ
ปรับตัวเดຌ นืไองจากการพิไมขึๅนของทคนลยีดຌานขຌอมูลขาวสาร฿หม หนຌาทีไการ฿ชຌงานของหຌองสมุดประชาชนกใมี
การปลีไยนปลงอยางรวดรใว หຌองสมุดจ านวนมาก฿นประทศนธอร์ลนด์ก าลังดิๅนรนพืไอรับมือกับการ
ปลีไยนปลงนีๅภาย฿ตຌการท างาน฿นสังคมขຌอมูลของทุกวันนีๅ 
 

ประสบการณ์ของฉัน ดยฉพาะอยางยิไงกีไยวกับหຌองสมดุประชาชน: ฉันท างาน฿นหຌองสมุดสาธารณะมาตลอดชีวิต
ของฉัน ละสังคมของฉัน คือ  กระทรวงจินตนาการ -ดยมีความชีไยวชาต฿นนวคิดส าหรับหຌองสมุดประชาชน
ละการออกบบ กระทรวงนีๅเมเดຌป็นกระทรวงจริง โตามนวทางหรือหนวยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนา
อกชน ตป็นบริษัทขนาดลใก ประกอบดຌวยสถาปนิก ปรกรมมอร์ทางวัฒนธรรมละบรรณารักษ์สองคน 
ทัๅงหมดนีๅรารวมกันคิดกีไยวกับละท างาน฿นรืไองของอนาคตของหຌองสมุด ซึไงนีไองนับป็นการดินทางทีไนาสน฿จ
ของการคຌนพบละจะยังคงตรึง฿จราตอเป 

 

เมมี฿ครรูຌอยางทຌจริงวาหຌองสมุด฿นอนาคตจะมีลักษณะชนเร ตฉันรูຌอยูสิไงหนึไงทีไนนอน มຌวา: หຌองสมุดของ
อนาคตมีรากมาจาก฿นอดีตทีไผานมา ฿นวลาดียวกัน หຌองสมุดประชาชนจะมีการปลีไยนปลงละปรับ฿หຌขຌากับ
ยุคทีไทันสมัยของรา 
 

มีพียงความป็นเปเดຌทีไจะพัฒนานวทาง฿หมละกลยุทธ์ทีไมีวัตถุประสงค์อยางทຌจริง฿นอนาคต ถຌาคุณขຌา฿จ
สาระส าคัตของการท างานของหຌองสมุดประชาชน อะเรคือสิไงทีไจ าป็นละอะเรจ าป็นตຌองปลีไยนปลง ซึไงนีไ
หมายความวามีการสอบถามขຌาเป฿น ฮจิตวิตตาณฮ ของการท างานของหຌองสมุด คุณคาดัไงดิมละคุณภาพทีไยังคง
อยูหนือกาลวลา คุณเมสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ส าหรับอนาคตดยปราศจากความขຌา฿จอยางละอียดของตຌน
ก านิดของสิไงนัๅน หตุผลของความชอบธรรม฿นการด ารงอยู หຌองสมุดความตຌองการทีไจะบูรณาการตัวองละท าสิไง



  

ทีไตกตางจากดิม ตจะตຌองท าดยทัๅงหมด฿นขณะทีไมีสติ฿นการคงอยู฿นระยะยาวละนายกยองบบดัๅงดิม ถຌา
คุณเมทราบวาคุณมาจากเหน คุณกใจะหลงทาง฿นหนทางทีไเปยังอนาคต 

฿นฐานะทีไป็นจิตรกรชาวดัตช์ วิลลม ดอ ทนิง กลาววา ฮฉันตຌองปลีไยนเป฿หຌป็นหมือนกันฮ ด คูนิไง กิด฿นรใอต
ตอร์ดัม ตขาจากเปยังประทศสหรัฐอมริกาดยการอบอยู฿นรือดຌวยวัยพียง 22 ป  ขากลายป็นผูຌมีชืไอสียง
ของลกดຌวยภาพวาดของขา 
 

บทที่ 1 : การปลี่ยนปลง 
 

หຌองสมุดปຂดด านินการ฿นบริบท฿หมอยางหในเดຌชัด การพิไมขึๅนของทคนลยีสารสนทศก าลังมีผลกระทบอยาง
มหาศาล ตนัไนกใเม฿ชทัๅงหมดทีไกิดขึๅน พฤติกรรมของผูຌ฿ชຌกใก าลังปลีไยนปลงเป ความหลากหลาย฿นสังคมมี
พิไมขึๅนละนวนຌมตางโ กใกิดขึๅนตอนืไองกัน฿นวลาอันรวดรใว 

 

ความตระหนักเดຌกิดขึๅนอยาง฿หตหลวงทีไวาการปลีไยนปลงทีไดี฿นความตຌองการของสังคมของรามีวิธีการทีไ
ตกตางกันอยางสิๅนชิงกับ฿นการท างานของหຌองสมุด ความตຌองการละค าถามทีไกิดขึๅนจากสังคมปัจจุบันจริงโ 
คือความตกตางจากหนึไงหรือสองทศวรรษทีไยຌอนกลับเป ค าตอบของรา฿นปัจจุบันเมเดຌผิดทัๅงหมด ตกใเมเดຌ
หมายความวาดีพอ ราจ าป็นตຌองริไมมองหาค าตอบ฿หม โ ดยเมตຌองเปดูทีไนวนຌมละความนิยมหรือการชนะ
อยางรวดรใว นอกหนือจากครงการอยางตอนืไอง ราตຌองการการริริไมอีกมากมายทีไจะผสมผสานลกของ
หຌองสมุดลกดยรวม ซึไงหมายความวาทนจะท างานพืไอปรับปรุงละท า฿หຌทันสมัย฿นนวคิดการบริการของรา 
ราควรมีจุดมุงหมายพืไอการปลีไยนปลงละมีนวัตกรรมทีไทຌจริง 
 

การจดจ าถึงรูปบบบางอยาง฿นการปลีไยนปลงสังคมป็นการ฿หຌนวทางกความคิดของรา ซึไงท า฿หຌรามีความ
พรຌอมทีไดีกวา฿นการก าหนดนยบาย฿หมทีไมุงปງาเปทีไอนาคต รามองทีไการปลีไยนปลงทีไกินกวานวนຌมระยะสัๅน
ละกระตุຌนละคຌนพบรูปบบขัๅนพืๅนฐานสักสองสามบบ รูปบบหลานีๅเดຌรับการพิสูจน์ดยฉพาะลຌววา
กีไยวขຌองกับการท างานของรา 
 

 จากความขาดคลนสูความหลือฟือ 

 

การกลายป็นดิจิทัลละดยฉพาะอยางยิไงอินทอร์นใตเดຌกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทีไกระจัดกระจายมาก
ทีไสุดอยางหนึไง฿นลกของหຌองสมุด ดยปลีไยนจากความขาดคลนป็นความหลือฟือ หຌองสมุดประชาชนทีไ



  

ปຂดด านินการขึๅน฿นชวงวลาของการขาดคลน ซึไงป็นวลาของการทีไสามารถขຌาถึงขຌอมูลละความรูຌถูก
สงวนเวຌส าหรับสัดสวนลใก โ ของสังคม 

 

หຌองสมุด฿นปัจจุบันนีๅเมเดຌมีการผูกขาด฿นการขຌาถึงขຌอมูลอีกตอเปลຌว ขຌอมูลมีอยูทบทุกทีไละผูຌคนกใระดม
ขຌาหาขຌอมูลตาง โ นัๅนตลอดทัๅงวัน สวนหนึไงของขຌอมูลนัๅนกใมีประยชน์ละมีความส าคัตละสวนหนึไงกใเมมี
อะเรตป็นรืไองเมส าคัตทีไเมมีความหมายอะเร 

 

การทีไมีการขຌาถึงขຌอมูลนีๅมากกินเปเมเดຌจ าป็นทีไจะมีความหมายวาผูຌคนเดຌกลายป็นผูຌมีความรูຌมากขึๅน ถຌาเม
นับรืไองความฉลาด ดูหมือนวาสิไงทีไตรงขຌามกลับป็นจริง การขาดจากบริบทละการตีความท า฿หຌป็นรืไอง
ยากมากขึๅนส าหรับผูຌคนทีไจะขຌา฿จถึงสิไงทีไกิดขึๅน฿นลก อะเรทีไมีความส าคัตจริง โ ละท าเมสิไงนัๅน โ กิดขึๅน
฿นบบทีไป็น ผลลัพธ์กใคือ ความคิดหในทีไรีบรຌอนเดຌกิดขึๅนบนพืๅนฐานของขຌอมูลทีไเมพียงพอหรือมีการ
สดงผลพียงผิวผิน 

 

หຌองสมุดควรจะมีความกังวลอยางจริง฿จกีไยวกับรืไองนีๅ นอกจากนีๅ จุดมุงหมายของพวกขากใคือการสนับสนุน
ผูຌคน฿หຌการป็นพลมืองทีไเดຌรับการจຌงขาวสารทีไพอพียง สามารถทีไจะมีบทบาททีไส าคัต฿นสังคม ฿นลกของ
ความอุดมสมบูรณ์นีๅ พียงคการ฿หຌละการปรับปรุงการขຌาถึงขຌอมูลนัๅนเมพอพียง จะเมป็นการน าเปสู
ความขຌา฿จทีไดีขึๅนหรือพืไอพัฒนาความรูຌดยอัตนมัติ กลาวคือ การขຌาถึงขຌอมูลพียงอยางดียวเมเดຌท า฿หຌรา
ป็นพลมืองทีไมีความรับผิดชอบละรับทราบขຌอมูลตาง โ ดีดยอัตนมัติ 
 

 จากการ฿ชຌหมดเปสูการรวมกันสรຌาง 
 

การปลีไยนปลงส าคัตอืไน โ ทีไมีผลกระทบตอหຌองสมุดคือการปลีไยนปลงจากการ฿ชຌหมดเปเปสูการรวมกัน
สรຌาง ฿นวันกา โ หຌองสมุดป็นฝຆายตัดสิน฿จวาอะเรป็นสิไงทีไดีส าหรับผูຌคนละ฿หຌความมัไน฿จเดຌวาทุกคน
สามารถ฿ชຌบริการทีไจัด฿หຌเดຌ ผูຌ฿ชຌป็นฮ ผูຌบริภคฮ ทีไมีปງาหมายหลักคือการยืมหนังสือ อยางนຌอยกใป็นบบนีๅ - 
ฉันกรงวากใยังคงป็นอยู – ฿นกรณีของหຌองสมุดประชาชนสวน฿หต฿นประทศนธอร์ลนด์ 
 

ทคนลยีสารสนทศเดຌปลีไยนปลงทางลือกความสัมพันธ์ระหวางผูຌบริภคละผูຌผลิตของขຌอมูล เมพียงต
วามีอินทอร์นใตทีไกลายป็นหลงขຌอมูลทีไส าคัตทีไสุดทัๅงยังป็นสถานทีไทีไผูຌคนสดงตัวตนของพวกขา 
รักษาการติดตอเวຌ ด านินการสนทนาละปรับ฿ชຌความคิดริริไม ครือขายสังคมออนเลน์ป็นสวนหนึไงของ



  

ชีวิตประจ าวันละผูຌคนนับเมถຌวนทัไวทุกมุมลกรักษาการบันทึกขຌอมูลสวนตัวของตัวองละพิไ มนืๅอหาของ
ตัวองลงเป฿นสิไงหลานีๅ 
 

พืไอทีไจะคงเวຌซึไงความกีไยวขຌองกัน หຌองสมุดจ าป็นตຌองตะลงเป฿นความขຌา฿จรวมกันของคน ิภูมิปัตตา
ของฝูงชนี ละอนุตาต฿หຌมีกิจกรรมละความรูຌพืไอทีไจะกลายป็นสวนหนึไงของหຌองสมุด 

 

 จากการท าป็นมาตรฐานสูการท า฿หຌตกตาง 
 

หຌองสมุดยังคงป็นระบบทีไคอนขຌางปຂดอยูสมอ ดຌวยมีกฎกณฑ์จ านวนหนึไงทีไตายตัว ทีได านินการดย
ผูຌชีไยวชาต฿นวิชาชีพทานัๅน สิไงนีๅยังคงน าเป฿ชຌกับรงรียน พิพิธภัณฑ์ละสถานบริการสาธารณสุขดຌวย ป็น
ลกของสิไงดียวทีไ฿ชຌเดຌกับทัๅงหมด ดยเมมีการบายบีไยงหรือมีขຌอยกวຌน อยางเรกใดี ทคนลยีทีไทันสมัยยัง
ชวย฿หຌการบีไยงบนมากขึๅนจากบรรทัดฐานละมຌกระทัไงความตกตางดยสิๅนชิงจากบรรทัดฐาน นีไจะท า฿หຌ
มีความป็นสวนบุคคลของบริการหรือสินคຌาทาทีไป็นเปเดຌ ซึไงการปลีไยนปลงทีไส าคัตมาก฿นการขຌาหา
ผูຌบริภค ความป็นสวนบุคคลอาจจะดูหมือนป็นนามธรรม ตพียงคดูทีไสมาร์ทฟนของคุณ สมาร์ทฟน
ป็นสินคຌาทีไมีมาตรฐานสูง คุณสามารถจะพูดเดຌวาทรศัพท์ทุกครืไองหมือนกันเมมากกในຌอย ตการ฿ชຌ
อพพลิคชัไนท า฿หຌสมาร์ทฟนทุกครืไองตกตางกันดยสิๅนชิงกับครืไองอืไน โ หรืออีกตัวอยางหนึไง : ทุกวันนีๅ
ถຌาคุณซืๅอรถ฿หม คุณสามารถสัไงซืๅอดย฿หຌปรับตงตามความตຌองการของคุณเดຌ 
 

฿นบริบทของหຌองสมุดประชาชน ซึไงหมายถึงราตຌองริไมคิดกีไยวกับหຌองสมุด฿นบบทีไราสามารถชวย฿หຌคน
สรຌางหຌองสมุดบบสวนบุคคลของตัวอง บบสวนบุคคลทีไตกตางกันของหຌองสมุดซึไ งป็นความตกตาง฿น
ดຌานการคຌนหาทีไตกตางกัน ความตกตาง฿นล าดับของของบันทึกรายชืไอ ความหลากหลายของการกใบ
รวบรวมละมຌกระทัไงรูปบบทีไตกตางกันของบบฟอร์มการสัไงซืๅอทีไสามารถ฿ชຌรวมกันกับบบอืไน โ 

 

หຌองสมุดเม฿ชป็นอาคารหรือทีไกใบรวบรวมของหนังสือหรือองค์กรทีไมีผูຌคนอีกตอเป ตหຌองสมุดป็นชุดของ
กิจกรรม: การลือก การสัไง การท าสิไงทีไมีอยูละการอาน เม฿ชป็นทีไทีไฉันป็น ป็นสิไงทีไฉันท า ป็นสิไงทีไมืไอฉัน
มีสวนรวม฿นการลือก การสัไง การกใบรักษาหรือท า฿หຌสิไงทีไป็นฮสิไงทีไป็นหຌองสมุดฮของฉัน ตัวอยางชนถຌาฉัน
รักษาภาพ  พลง หนังสือละเฟล์บนครืไองพีซีหลายพันชิๅน ฉัน฿นฐานะป็นบรรณารักษ์ละจ าป็นตຌองมี
ครืไองมือทีไจะชวยการกใบของฉัน 

 



  

สาหลักบบดัๅงดิมของหຌองสมุดเดຌสรຌางหนทาง฿หຌกระบวนทัศน์฿หม ซึไงราอาจจะสรุปภาย฿ตຌหัวขຌอ: ฮจากองค์กรทีไ
เมดิๅนรนสูการ฿ชຌอยางขใงขันฮ  รูปบบของวาระของนวัตกรรมครอบคลุมเปทบจะกลายป็นรืไองของหลักสูตร 
งานของราทีไจะท า฿หຌจากคอลัมน์ซຌายมือเปสูคอลัมน์฿นชองขวามือ: 

จาก เปสู 
ความขาดคลน ความหลือฟือ 

การ฿ชຌหมดเป การรวมกันสรຌาง 
การท าป็นมาตรฐาน การท า฿หຌตกตาง 

 

บทที่ 2 : ค านะน าส าหรับกลยุทธ์฿หม 
 

การปรับปลีไยนกระบวนทัศน์ดังกลาวขຌางตຌนสดง฿หຌหในอยางชัดจนวาวิธีการทีไตกตางกันอยางสิๅนชิง฿นการ
ท างานหຌองสมุดนัๅนป็นสิไงทีไจ าป็น การปลีไยนปลงท า฿หຌรามีทิศทางทีไจะสามารถชวย฿หຌราออกบบกลยุทธ์฿หม
พืๅนฐานส าหรับหຌองสมุดประชาชน 

 

วิธีการทีไตกตางกันอยางสิๅนชิงยังมีผลตอบทบาทของหຌองสมุด฿นงของวิธีการการรียนรูຌของนวทางดังกลาว 
จนถึงขณะนีๅหຌองสมุดกใยังคงมุงนຌนอยูสมอ฿นตละงมุมของการรียนรูຌ หຌองสมุดยังคงป็นหลงส าหรับการ
พัฒนาสวนบุคคล พียงต฿นศตวรรษทีไ 21นัๅนจึงมีการพิไมมิติ฿หมขຌาเป หຌองสมุดสามารถทีไจะป็นสถานทีไส าหรับ
การรียนรูຌรวมกันเดຌป็นอยางดี ละวิธีการ฿หมนีๅราจะตຌองประคองตัวเปกับสຌนทาง฿หมนีๅ 
 

2.1 ถนนเปสูภูมิปัตตา 
 

หຌองสมุดคงมุงนຌน฿นการขຌาถึงความรูຌละขຌอมูลอยูสมอ การรียนรูຌเดຌรับการก าหนดตลอดมาวาป็นการถืออาซึไง
ความรูຌละทักษะ฿หม โ ตความรูຌละขຌอมูล฿นป ค.ศ. 2017 นัๅนจะยังคงมีความหมายชนดียวกับยีไสิบปทีไผานมา
หรือเม ฉันคิดวาค าหลานีๅจะหมายถึงบางสิไงบางอยางทีไตกตางกันอยางสมบูรณ์฿นอนาคต 

 

นอกจากนีๅ การ฿ชຌปัญญาประดิษฐ์จะกลายป็นความจริง หนึไง฿นตัวอยางทีไนาสน฿จมากทีไสุดละนาตก฿จกใคือ วัต
สัน ซึไงซุปปอร์คอมพิวตอร์ของเอบีอใม ซึไงเดຌรับรางวัลบบทดสอบทีไยากทีไสุด฿นลก - คือ บบทดสอบ 
Jeopardy- ดยชนะผูຌลนทีไดีทีไสุดทีไคยมีสองคน วัตสันลนกับบรด รัตตอร์ละคน จนนิงส์ สองผูຌลนทีไยิไง฿หญ
ทีไสุด฿นประวัติศาสตร์ของกมตอบค าถามละวัตสันชนะอยางงายดาย นีๅพิสูจน์฿หຌหในวาทักษะ฿นการเดຌมาละ



  

ครอบครองความรูຌฉพาะนัๅน เมเดຌป็นฉพาะของมนุษย์อีกตอเป ความจริงรืไองนีๅมีผลกระทบอยางมากตอบทบาท
ของหຌองสมุด 

 

หຌองสมุดควรสงสริมภูมิปัตตาละ ความขຌา฿จลึกซึๅงละเมเดຌป็นพียงคการเดຌมาซึไงความรูຌทานัๅน  ฿นการ
ตอบสนองตอขຌอมูลทีไมีมากกินเปละความจ าป็น฿นการตีความอยางลึกซึๅง หຌองสมุดจะตຌองมีบทบาท฿นการ฿ชຌ
ความรูຌละการพัฒนาดຌานความขຌา฿จอยางลึกซึๅง 
พืไอสดง฿หຌหในถึงกระบวนการนีๅ รามักจะ฿ชຌผนภาพตอเปนีๅ ดยอยูบนพืๅนฐานของขຌอมูลทีไยาวนานรูปบบ
ความขຌา฿จความรูຌขาวสารขຌอมูลทีไคงอยู฿นระยะยาว 

 
         
รูปบบ คือ วิธีการทีไมักจะ฿ชຌ ทีไมีรากฐานจากการจัดการความรูຌ พืไออธิบายวิธีการทีไรายຌายจากขຌอมูลเปยังขຌอมูล
เปสูขาวสาร ความรูຌ ิKี ละความขຌา฿จทีไมีองค์ประกอบของการกระท าละการตัดสิน฿จ พียงค฿สรูปบบทีไจะ
มองเดຌ฿นรูปบบตาง โของการตกยกความขຌา฿จละความคุณคาจากทุกประภทของขຌอมูล ฿นขณะทีไ฿ชຌกรณี
ตาง โกับรูปบบทัๅงหมด  DIKW กใมีขຌอจ ากัด รูปบบมีลักษณะชิงสຌนมากละป็นการสดงออกถึงหตุผลส าคัต
ของขัๅนตอนละชวงระยะดຌวยขຌอมูลทีไป็นบริบทของ ฮความกຌาวหนຌาฮ ของขຌอมูลพืไอ฿หຌเดຌรับความหมายทีไมากขึๅน 

จะหในเดຌชัดวา ฿นความป็นจริง สิไงตาง โทีไมีความซับซຌอนมากขึๅน ต฿นผนภาพนีๅ สดง฿หຌหในถึงการปลีไยน
ผานซึไงป็นบบทีไหຌองสมุดคຌนพบตัวอง ตผนภาพยังมีผลกระทบตอวิธีการทีไราขຌา฿กลຌกระบวนการรียนรูຌ
ดยทัไวเป 

 

โ.โ หนทางเปสูชุมชนทีไสรຌางสรรค์ 
 

หຌองสมุดตระหนักถึงหนຌาทีไของตน฿นสังคมดย฿หຌการสนับสนุนทักษะพืๅนฐาน ชน การอานละการขียน ทักษะ
ทางดิจิตอล การหางาน การจัดการทางการงินของตนละการ฿ชຌชีวิตทีไมีสุขภาพดี นีๅป็นหนຌาทีไทีไจ าป็นละมี
ความส าคัต ตป็นพราะหຌองสมุดมุงนຌนเปทีไการพัฒนาสวนบุคคล เมเดຌหมายความวาผูຌคนทีไมีความผูกพันละมี

ขอ้มูล 
ข่าวสาร 

ความรู ้
ความเขา้ใจ 

หาความสมัพันธข์อง: 
ใคร อะไร ทีไ่หน  
เมือ่ไหร่ 

จดจ ารูปแบบ: 
อย่างไร 

เข้าใจเนื้อหา: 

ท าไม เพ่ืออะไร 



  

ความขຌาอกขຌา฿จ ทีไอุทิศตน฿หຌกับชุมชนทຌองถิไน จะน าสนอตัวองตอหຌองสมุด สิไงนีๅจะกิดขึๅนมืไอผูຌคนรูຌสึกวาพวก
ขาป็นสมาชิกของชุมชนละยินดีทีไจะมีสวนรวม฿นประดในทีไส าคัตของทຌองถิไน บุคคลมักมีรากหงຌา฿นชุมชนสมอ
ละ฿นบริบทนีๅ เบอัน อีน นักดนตรี นักตงพลงละปรดิวซอร์ผูຌมีชืไอสียงระดับลก มีวิสัยทัศน์ทีไนาสน฿จ ขา
ท าสิไงทีไตกตางระหวางอัจฉริยะละสภาพวดลຌอมทีไผูຌมีอัจฉริยะจะด านินงาน ขานะน า฿หຌ฿ชຌค าวา 'Scenius' 

฿นการถายทอดความคิดสรຌางสรรค์อยางมากทีไกลุม สถานทีไละ ฮภาพหตุการณ์ฮ สามารถมีขึๅนเดຌ ความหมายทีไ
ทຌจริงของขาคือ ฮScenius ยอมาจากหนวยสืบราชการลับละสัตชาตตาณของภาพหตุการณ์ทางวัฒนธรรม
ทัๅงหมดฮ 
"ฉันป็นนักรียนศิลปะละชนดียวกับนักศึกษาศิลปะทัๅงหมด ฉันเดຌรับการสนับสนุน฿หຌชืไอวามีผูຌจิตรกรผุ็ยิไง฿หญ 
ชน ปิกัสซ คันดินสกีๅ รมบรนดท์ละจิออตตละอืไน โ ทีไปรากฏออกมาจากทีไเหนเมทราบละท าการปฏิวัติ
ศิลปะ ฿นขณะทีไฉันมองเปทีไศิลปะมากขึๅนละมากขึๅน ฉันคຌนพบวานัไนเมเดຌป็นภาพทีไทຌจริงสิไงทีไกิดขึๅนจริง โคือ 
มีบางครัๅงฉากทีไอุดมสมบูรณ์มากทีไกีไยวขຌองอยางมากกับผูຌคนจ านวนมาก - 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  ดังนัๅนฉันจึงคิดค าวา "scenius" นีๅขึๅน- ละ scenius นีๅป็นชาวน์ปัญญาของการด านินงานหรือกลุม
ของผูຌคนทัๅงหมด ละฉันคิดวานัไนป็นวิธีทีไมีประยชน์มากขึๅนทีไจะคิดกีไยวกับวัฒนธรรมจริง โ  ฉันคิดวา ขอ฿หຌลืม
ความคิดของ "อัจฉริยะ" เวຌสักครู มาลองคิดกีไยวกับระบบนิวศทัๅงหมดของความคิดทีไกอ฿หຌกิดความคิด฿หมละ
งาน฿หมทีได ี

หຌองสมุดควรมีบทบาท฿นการประสานงานละสรຌางรงบันดาล฿จ฿นการสริมสรຌางการรียนรูຌรวมกันละปัตตา
รวมของชุมชน การสรຌางขีดความสามารถจะเมยกออกเปอีกตอเป การลกปลีไยนความคิดละมุมมองป็น
สวนประกอบทีไส าคัตของกระบวนการรียนรูຌ ตทนทีไจะพียง ฮ฿ชຌฮ ขຌอมูลนีๅ ผูຌคนจะตຌองมีสวนรวม฿นการ฿ชຌงาน
จริง 
 

โ.ใ หนทางสูการมีสวนรวมสรຌางสรรค์ 
 

กลยุทธ์ทีไส าคัตส าหรับหຌองสมุดทีไควรจะสรຌางความสัมพันธ์฿หมกับผูຌ฿ชຌ ดยเมถูกมองวาป็นพียงผูຌบริภคอีกตอเป 
ตป็นบรรณาธิการละผูຌผลิตของขຌอมูลความรูຌละรืไองราว฿นรูปบบ฿ด โ พืไอทีไจะอ านวยตอการมีสวนรวมละ



  

รวมสรຌาง หຌองสมุดจ าป็นตຌองปรับกระบวนการของพวกขาละจัด฿หຌซึไงครืไองมือละสิไงอ านวยความสะดวกก
ผูຌ฿ชຌพืไอสนับสนุนการกใบรวบรวมของหຌองสมุด 

 

การเตรตรองชวย฿หຌกิดความขຌา฿จทีไลึกมากขึๅน ดังนัๅนนีไคือสิไงทีไหຌองสมุดควรจัดการอยางนนอน ตัวอยางช น 
การสดงสถานการณ์จากมุมมองทีไตกตางกันละดยการถามค าถามทีไทຌาทายสมมติฐานของผูຌคนกีไยวกับรืไอง฿ด
รืไองหนึไง ถามค าถามมากกวาคการตอบรับพวกขา อาจจะดูหมือนป็นสิไงทีไปลกประหลาดส าหรับบรรณารักษ์
ทีไจะท า ตจะป็นการปຂดความมัไงคัไงของอกาสทีไจะกีไยวขຌองอยางขใงขันกับประชาชนละริไมตຌนการสนทนา 
พืไอนรวมงานชาวอมริกัน ละพืไอนของฉัน คือ ลอรี พัทนาม กลาวดังตอเปนีๅ : 
"วันนีๅราตຌองการผูຌคนทีไสามารถชวย฿หຌราขຌา฿จความซับซຌอน ราตຌองการนักคิดทีไมีวิจารณญาณ ผูຌคนทีไสามารถ
มองหในทางลือกละชืไนชมมุมมองทีไตกตางกัน ราตຌองการผูຌคนทีไจะตรวจสอบหลงทีไมาของพวกขาละถาม
กีไยวกับความสัมพันธ์ ราตຌองการค าถามทีไดีมากกวาค าตอบงายโ พราะค าตอบจะเมงายอีกตอเป บรรณารักษ์
สามารถชวย฿หຌลกปลอดภัยส าหรับค าถาม ความทຌาทายของราตอนนีๅ คือพืไอ฿หຌสดง฿หຌหในถึงความสัมพันธ์กั น
ของราป็นอยางหใน อยางลึกซึๅงละนานຌมนຌาว฿จทาทีไราท าเดຌ 
รงบันดาล฿จอะเรทีไราจะสามารถหยิบยืไน฿หຌกบรรณารักษ์รุนตอเปของราของ พียงคนีๅ วาสิไงทีไราท า คุณคาทีไ
ราป็นตัวทน ละทักษะทีไราน าสนอมีความส าคัญ฿นลกทีไซับซຌอน฿นปัจจุบัน มืไอ฿ดกใตามทีไราท างาน ราจะ
สรຌางสถานทีไทีไผูຌคนสามารถตะลงเปทีไความรูຌมีอยูละคຌนหาขຌอทใจจริง ตทีไส าคัญกวา ราเดຌสรຌางสภาพวดลຌอม
ทีไผูຌคนเดຌรับการสนับสนุน฿หຌถามค าถามละตัๅงค าถามกับค าตอบ สถานทีไทีไผูຌคนเดຌรับชิญเปส ารวจทางลือก ละ
คຌนหาความขຌา฿จ สวงหาค าตอบทีไอาจน าเปสูค าถาม฿หมละความคิดสด฿หม ลกของราตຌองการหຌองสมุดละ
บรรณารักษ์ ฿นตอนนีๅมากขึๅนกวาดิม " 
นีไองป็นการน าเปสูนิยาม฿หมของค าวากใบรวบรวม ซึไงเม฿ชคการสะสมของทรัพยากร ทีไลือกดยหຌองสมุด ตกใ
ยังมีความรูຌละความชีไยวชาตของผูຌ฿ชຌละการสนทนาทีไจะริไมตຌนมืไอพวกขาบงปันรวมกันกับคนอืไน โ 

 

บทที่ 3: การปฏิรูปหຌองสมุด 

 

หຌองสมุดป็นสถานทีไทีไรียนรูຌเตรตรอง คຌนพบการท างานของลกละเดຌรับมุมมอง฿หมอยูสมอ  สังคมทีไ
ปลีไยนปลงอยางรวดรใวของรารียกรຌอง฿หຌมีหຌองสมุดทีไสะทຌอนถึงความตຌองการ฿นปัจจุบัน พืไอการพัฒนาละ
นวัตกรรม฿หมของผูຌคนละชุมชนทีไพวกขาป็นสวนหนึไง หมายความวาหຌองสมุดจะตຌองมีการปลีไยนจากทีไทีไอยู
บบคงทีไของขຌอมูล ป็นบบพลวัตละ฿นสังคมทีไมีความกระฉับกระฉง 
 



  

ลຌวจะสามารถท าเดຌอยางเร อยางรก หในเดຌชัดวากระบวนการหຌองสมุดบบดัๅงดิม ชนการพัฒนาการกใบ
รวบรวม การจัดท ารายการละการจัด฿หຌมีการขຌาถึงเมป็นจุดสน฿จหลักของหຌองสมุดอีกตอเป การขຌาถึงขຌอมูล
ยังคงมีความส าคัตอยางยิไงนนอน พราะมันจะชวย฿หຌผูຌคนเดຌรับความรูຌ ตกระบวนการหຌองสมุด฿นปัจจุบันเมเดຌ
สนับสนุนอยางขใงขันตอความสามารถของผูຌคน฿นการตีความละบงปันความรูຌนีๅ เมท าพียงคพิไมองค์ประกอบ
บางอยางทีไรวมสรຌางดຌวย ราตຌองบูรณาการการท างานของหຌองสมุด พยายามท าสิไงทีไเมคยท ามากอน ละนัไนจะ
ปลีไยนการจัดการของพืๅนทีไหຌองสมุดเดຌป็นอยางด ี

 

3.1 การก าหนดคา฿หม 
พียงคบางวลา฿นขณะนีๅ ราคยท าการวิจัยกีไยวกับอนาคตของหຌองสมุดประชาชน ผลลัพธ์฿นการพัฒนา
กระบวนการท างาน฿หม ชนดียวกับกณฑ์การจับคูส าหรับรูปบบของพืๅนทีไหຌองสมุด รารียกมันวา : ระบบการ
ก าหนดคา฿หมของหຌองสมุด 

ราจินตนาการวาหຌองสมุดป็นระบบคอมพิวตอร์ทีไลຌาสมัย ทีไเมตรงกับความตຌองการของระบบ฿หมอีกตอเป การรูຌ
วาการปรับปรุงงาย โ จะเมเดຌชวย฿หຌราออกจากปัตหา ราริไมทีไจะมองหาการก าหนดคา฿หมทีไสมบูรณ์ 
 

การก าหนดคา฿หมทีไราออกบบเวຌประกอบดຌวยสามองค์ประกอบ คือ 

 ฮระบบปฏิบัติการ'' ฿หม หมายถึงกระบวนการท างาน฿หมของหຌองสมุด 

 ฮการ฿ชຌงานฮ ฿หม หมายถึงรูปบบการท างาน฿หมทีไจะชวยปลดลใอคความรูຌ 
       ละความชีไยวชาตทีไมีอยูลຌว฿นชุมชน 

 ฮฮาร์ดวร์ฮ ฿หม หมายถึงรูปบบทีไตกตางกันของอาคาร     
 

3.2 ระบบปฏิบัติการ฿หม 
 

ระบบปฏิบัติการ฿หมกีไยวขຌองกับกระบวนการของรงบันดาล฿จ การสรຌางละการมีสวนรวม ดยจะรวมกันสรຌาง
กระบวนการทีไวียนป็นวงกลมทีไหมุนตอนืไองกัน฿นการสรຌางความรูຌละความขຌา฿จ฿หม 
 

ทุกอยางริไมตຌนดຌวยการกระตุຌนความอยากรูຌของผูຌคนละความสน฿จ วิธีหนึไงทีไจะท าชนนีๅ คือดยการออกบบ
วิธีการ฿หมละหนทางทีไนาตืไนตຌน฿นการน าสนอการกใบรวบรวมของหຌองสมุด อยางเรกใตาม การกใบรวบรวมของ
หຌองสมุดป็นการตีความ ความคิดหในละความคิดกีไยวกับความรูຌละวัฒนธรรม การกใบรวบรวมป็นวัตถุดิบทีไ
คุณ฿ชຌ฿นการรียนรูຌบางสิไงบางอยางละเดຌรับความขຌา฿จ฿หม นีไคือหตุผลทีไส าคัตทีไจะชิตชวน฿หຌผูຌคนมาท างาน
อยางขใงขัน฿หຌความขຌา฿จละความหมาย฿หมอะเรบຌางทีไพวกขาตຌองการ ทีไจะพิไม฿หຌกับการกใบรวบรวม฿น

 



  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัๅนตอนตอเป จะกีไยวขຌองกับการมีสวนรวม บงปันความรูຌละประสบการณ์ทีไเดຌมีการรวบรวมดຌวยกัน ราเดຌ
มาถึงจุดครบรอบของวงกลมอันป็นผลของการลกปลีไยนนีๅ ซึไงป็นสวนหนึไงของการกใบรวบรวมทีไท า฿หຌกิดความ
ป็นเปเดຌทีไจะสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌผูຌคนอีกครัๅง฿นรูปบบอืไน โ มืไอพิไมสิไงนีๅขຌากับการกใบรวบรวม กใอาจหมายถึง
การพิไมวัสดุอุปกรณ์ทีไกิดขึๅนจริง ตกใยังอาจหมายถึงการพิไมถบปງายขຌอมูลลง฿นรายชืไอรายการ หรือสัไงรายชืไอ
รายการทีไตกตางกัน ดຌวยวิธีนีๅ หຌองสมุดคือการสรຌางรูปบบการกใบรวบรวมของปัตตา การลกปลีไยนสามารถ
สงผล฿หຌกิดค าถาม฿หมส าหรับผูຌคนทีไรวมกันสรຌางชวงตอเป ดยลຌวงลึกขຌาเป฿นรายชืไอรายการ  กระบวนการของ
หຌองสมุด฿หมจึงป็นกระบวนการครบวงจรซึไง฿นตละขัๅนตอนจะสรຌางขຌอมูลอันมีคาส าหรับขัๅนตอนตอเป 

 

ใ.ใ  การ฿ชຌงาน฿หม 
 

฿นการริไมท างานจริง โ กับระบบปฏิบัติการนีๅ จ าป็นตຌองมีชุดของรูปบบการท างาน฿หม ฿นบบทีไ ฮคลຌายกับ
คอมพิวตอร์ฮ รารียกวาการ฿ชຌงาน ดยรวมกันการ฿ชຌงานจะท า฿หຌกิดรูปบบทีไป็นชนิดของค าสัไงของกิจกรรม
ทัๅงหมดทีไกิดขึๅน฿นหຌองสมุด มืไอยงปัจจัย฿นการท างาน฿นรูปบบทีไตกตางกันกใจะเดຌ ชุดของวาระของงาน ซึไง
นีไองราหมายถึง การสดงรูปบบทีไฉพาะจาะจงหรือค าถามทีไมีความส าคัตตอชุมชนทຌองถิไน ฿นการตรวจสอบ
รูปบบหรือค าถามอยางทัไวถึง฿นชวงระยะวลานาน โจะพิไมการชืไอมยงกันของกิจกรรมของหຌองสมุด ชวงของ
กิจกรรมดังกลาวจะดึงดูดความสน฿จมากขึๅนละมีนวนຌมทีไจะมีผลกระทบตอผูຌคนละตอชุมชน 



  

 
 การ฿หຌความส าคัต: ฿นการจัดการบบดัๅงดิมของหຌองสมุด หลงทีไมาทีไกีไยวขຌองกับรืไองดียวกันจะจัดเวຌ

฿หຌอยู฿นบริวณ฿กลຌคียงกัน พืไอ฿หຌกิดการสรຌางรงบันดาล฿จ การชักจูงละกระตุຌนตอผูຌขຌายีไยม 
หຌองสมุดพยายาม฿นการจัด฿หຌ ฮกระจายฮ มากขึๅน การน าสนอบบทีไผิดปกติละนาปลก฿จของรายการ
ทีไกใบรวบรวม จะชวยกระตุຌนการตຌตอบละการมีปฏิสัมพันธ์ ดຌวยวิธีนีๅความหมาย฿หมละบริบททีไ
ตกตางจะปรากฏออกมาส าหรับคนอืไน โ ฿นการส ารวจละสริมพิไมเปดຌวย 

 การมีสวนรวม: หຌองสมุดทีไสรຌางรงบันดาล฿จละกระตุຌน฿หຌผูຌขຌายีไยมตอบสนองละมีปฏิสัมพันธ์กับการ
กใบรวบรวมละระหวางกัน จะตຌองจัดหา฿หຌซึไงวิธีการละอกาสทีไจะ สดงความคิดหในละบงปัน
ความรูຌ รืไองราวละประสบการณ์ของพวกขา ซึไงหมายความวาหຌองสมุดจะตຌองมีการออกบบทีหลากวิธี
฿หຌกผูຌขຌายีไยมพืไอสดงความคิดละหใน มຌกระทัไงการพิไมความคิดสรຌางสรรค์ทางกายภาพ 

 การจัดสดง: นีไป็นรืไองกีไยวกับการบันทึกละสดงผลของการมีปฏิสัมพันธ์อยางตอนืไองทีไจะกิดขึๅน฿น
หຌองสมุด ตัวอยางชน ถຌาหຌองสมุดเดຌจัดสดงรูปบบทีไฉพาะจาะจงหรือค าถาม ผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนจาก
มุมมอง฿หม การรวมกันละการตีความ กใควรจะ฿หຌป็นสวนหนึไงทีไมองหในเดຌของการกใบรวบรวม 

 พิธีกรรม: การรับรูຌของกระบวนการของรงบันดาล฿จ การสรຌางละการบงปันทีไกิดขึๅน฿นหຌองสมุด
สามารถพิไมดยการปฏิบัติพิธีกรรมบางอยาง ซึไงรวมถึงพิธีกรรมบบดัๅงดิม ชน การอานหนังสือ฿หຌ ก
ดใก โ ทุกวันพุธ ตกใอาจจะตຌองมีสิไง฿หม โ ชน ทองบทกวีทุกชຌา หรือจัดงานลีๅยงปຂดกลองประจ า
สัปดาห์ ชิตชวนผูຌขຌายีไยมขຌารวมการปຂดกลองของหนังสือละวัสดุ฿หมของหຌองสมุดละการอภิปราย
นืๅอหารวมกัน 

 

กระบวนการของหอ้งสมุดแบบใหม ่
การได้มาซ่ึงความรู้และความเข้าใจที่ลึกซ้ึงที่ท  าให้มีแรงดลใจและมีห้องสมุดและชุมชนที่ดีขึ้น  

และมีแนวทางที่สอดคล้องกนัของการใช้ในกจิกรรมของคุณ 

การให้ความส าคญั 

วิธกีารที่การเกบ็รวบรวม
ที่จะน าเสนอและท าให้
สามารถเข้าถึงได้อย่าง

แขง็ขัน 

การมสี่วนร่วม การจัดแสดง พิธกีรรม 

วิธกีารที่ผู้เข้าเย่ียมจะได้
แรงบันดาลใจและกระตุ้น

ให้เกดิการตีความและ
ความรู้ใหม่ๆ 

แสดงกระบวนการที่เกดิขึ้น
ในห้องสมุดและผลของการ
ตีความและความรู้ ใหม่ ๆ ที่

ถูกสร้างขึ้น 

วิธกีารที่คุณปฏบัิติพิธกีรรม
บางอย่างที่จะแสดงความ

สนใจ การสร้างการรับรู้และ
เสริมสร้างการเช่ือมต่อ 



  

3.4 ฮาร์ดวร์฿หม 
 

ระบบปฏิบัติการ฿หมจะมีผลกระทบอยางชัดจนตอการวางผังของพืๅนทีไหຌองสมุด ฿นอดีตทีไผานมา พืๅนทีไถูกก าหนด
ดยจ านวนละการจัดตูຌหนังสือป็นหลัก อาคารหຌองสมุดเดຌรับการออกบบขึๅนอยูกับกระบวนทัศน์จากศตวรรษทีไ 
19 ละ 20 ทีไมีการจ านกประภทของตูຌหนังสือทีไครอบคลุมละการจัดตูຌราบการหนังสือบบกา สถาปัตยกรรม
หຌองสมุดจากนีๅเปควรป็นเปตามกระบวนการทีไมุงนຌนเปทีไการมีปฏิสัมพันธ์ระหวางผูຌขຌายีไยมละการกใบรวบรวม 
฿นขณะนีๅกระบวนการ฿หมของรงบันดาล฿จ การสรຌางละการ฿ชຌงานรวมกันเดຌขຌามามีสวน฿นการจัดการของพืๅนทีไ 
การออกบบของอาคารหຌองสมุดจะตຌองปรับ฿หຌขຌากับผูຌ฿ชຌละบริบทของชุมชนดยรอบ ฿นทางทีไหຌองสมุดจะ
กลายป็นสถานทีไส าหรับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมละบงปันประสบการณ์รวมกัน ป็นสถานทีไทีไป็นทีไรักของ
ชุมชน 

 

บทที่ 4 : การปฏิบัติที่ดีที่สุด 

 

4.1 รงงานชใอคกลต 

 

ทีไจริงลຌว ทัๅงหมดนีๅอาจดูหมือนคอนขຌางป็นทฤษฎี ตมีสถานทีไจริง โ ทีไทฤษฎีนีๅเดຌถูกน าขຌาสูการปฏิบัติ สถานทีไ
นัๅน คือ กาดຌา มืองของดัตช์ทีไมีประชากร 71,000 คน มีชืไอสียง฿นการท าชีสละวาฟฟຂลนๅ าชืไอม ละยังมีชืไอ
ดຌานอาคารทีไมีคุณคาทางประวัติศาสตร์ทีไสวยงาม กระทรวงการจินตนาการเดຌตระหนักถึงหຌองสมุดหงรกทีไสรຌาง
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 การยຌายถิไนฐานรวมกันนีๅล าพังตตหงกใเมเดຌดด
ดน ตป็นการพิไมความถีไของสถาบันทางวัฒนธรรม฿นประทศนธอร์ลนด์ทีไเดຌมารวมกันภาย฿ตຌหลังคาดียวกัน 
สิไงทีไท า฿หຌมีความพิศษกใคือ หลายฝຆายอยากจะท างานรวมกัน พวกขาทัๅงหมดตกลงทีไจะอยูดยเมมีผนังกัๅนระหวาง



  

พวกขา จุดมุงหมายคือ พืไอสรຌางพืๅนทีไรวมทีไการท างานทัๅงหมดมารวมกัน – ผูຌขຌายีไยมทุกคนจะมองหในเดຌทันที
ละขຌาถึงเดຌ 
 

ราตຌองการทีไจะรักษาความคิดของรงงาน฿นรูปบบมากกวาหนึไง ดยตลอดทัไวทัๅงอาคารมีการ฿ชຌวัสดุบบ
อุตสาหกรรม หนังสือถูกจัดสดงบนชัๅนท าดຌวยเมຌละตูຌสินคຌาทางทะลกใน า฿หຌบริการความงียบ฿นการศึกษา ต 
ฮรงงานฮ ยังท าหนຌาทีไทีไขัดยຌงกันเป ราอยาก฿หຌมันป็นสถานทีไของการผลิต สถานทีไทีไคนทีไป็นบรรณาธิการละ
ผูຌผลิตขຌอมูล ความรูຌละรืไองราวเดຌดย฿ชຌการกใบรวบรวมนัๅนป็นวัตถุดิบ฿นการท างาน 

 

สิไงหลานีๅจะออกมาป็นชนเร฿นการวางบบของอาคาร  ราอา฿จ฿สการรวบรวมของหຌองสมุดละจักกใบ ดยถือ
วาป็นจุดริไมตຌนของกระบวนการทีไสรຌางรงบันดาล฿จ ราหในวาสิไงหลานีๅป็นวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิตความรูຌ 
ชนดียวกับ฿นรงงานจริง ราตัดสิน฿จจัดกใบวัตถุดิบ฿นทีไมีขนาดกะทัดรัดนีๅ ฿นหຌองสมุดสวนมาก 70 รຌอยละ 80 

ของพืๅนทีไถูก฿ชຌป็นทีไตัๅงตูຌหนังสือ มีพืๅนทีไจ ากัดส าหรับสิไงอ านวยความสะดวกละกิจกรรมอืไน โ ฿นรงงานชใอคก
ลต มีพียงรຌอยละ 30 ทานัๅน ซึไงขัดกับสิไงทีไคุณอาจคิดวานีไเมประสบความส ารใจดยการคลืไอนยຌายวัสดุเปสูทีไมี
ความสะดวก฿นการกใบขຌอมูลอืไน โ ตรา฿ชຌทีไตัๅงหนังสือบบอิสระ ชัๅนหนังสือบบสองดຌาน ฿นการจัดกใบ฿น
ผนกผูຌ฿หต ทีไนีไชัๅนหนังสือฉลีไยความสูงกวา 2.30 มตรทานัๅน มีขัๅนบันเดลใก โ วางเวຌดຌานหนຌาของชัๅนหนังสือ
พืไอชวย฿หຌผูຌคนขຌาถึงชัๅนวางหนังสือดຌานบนสุด ฿นการ฿ชຌพืๅนทีไทีไมีอยูอยางตใมทีไ ราพิไมจ านวนของปริมาณ฿นต
ละชัๅนวางหนังสือดຌวย นอกจากนีๅ บริวณทีไกใบนัๅนจ ากัดเวຌส าหรับชัๅนหนังสือละเมมีกຌาอีๅหรือฟอร์นิจอร์อืไน โมา
วางกัๅน ดยการรวมทุกมาตรการหลานีๅ ราเดຌสรຌางพืๅนทีไเดຌมากขึๅนส าหรับความหลากหลายของการประชุมชิง
ปฏิบัติการละพืๅนทีไทางสังคม กลาวคือ พืๅนทีไทีไจ าป็นมากส าหรับการสรຌางละการมีสวนรวม 

 สวนท างานชิงปฏิบัติติการของยาวชน 

ถัดจากหนังสือของดใก โ คุณจะพบกับสวนการท างานชิงปฏิบัติการของยาวชน ส าหรับดใก โ วัย ่-แโ 
ป ดยออกบบจากความคิดของการ์ดนอร์รืไองพหุปัตตา พืไอ฿หຌน฿จวาดใกทุกคนเดຌรับมามีความพึง
พอ฿จจากการอานละการรียนรูຌ สวนการท างานชิงปฏิบัติการของยาวชนนีๅเดຌจัดตัๅงขึๅน฿นลักษณะทีไวามี
อะเรบางอยางทีไจะรียนรูຌ อานหรือคຌนพบส าหรับดใกทุกคน มีตารางการท างาน รายลຌอมเปดຌวยตูຌตใม
รูปบบของวัสดุ อาทิ ครืไองมือ กมส์ วนขยาย วนตา วัสดุส าหรับศิลปะละงานฝมือละอืไน โ อีก
มากมาย นอกจากนีๅ ความคิดสรຌางสรรค์ของดใกจะสามารถสดงผลงานบนผนังน าสนอผลงานขนาด฿หต
฿กลຌกับสวนการท างานชิงปฏิบัติการของยาวชนนัๅน 

 สวนท างานชิงปฏิบัติติการดຌานสืไอ 

การอานเมเดຌป็นวิธีดียวทีไจะรียนรูຌละการดูดซับขຌอมูล฿หม สืไอดิจิตอลท า฿หຌป็นเปอยางสรຌางสรรค์฿น
การชืไอมยงขຌอความ รูปภาพละสียง จึงป็นการผลิตวิธี฿หม฿นการบอกลารืไองราวละถายทอดขຌอมูล 



  

ละกใด านินเปดยเมบอกกวาววาสิไงหลานีๅป็นสวนหนึไงของการกใบรวบรวมของหຌองสมุดทีไ นัไนคือ 
หตุผลทีไการประชุมชิงปฏิบัติของสืไอทีไมีอุปกรณ์ครบครันมีการติดตัๅงเวຌทีไชัๅนรก ทีไนีไ ผูຌคนสามารถรียนรูຌ
ทีไจะผลิตสืไอทีไหลากหลายของพวกขาอง ทัๅงป็นรายบุคคลหรือรวมกับคนอืไน โ นอกจากนีๅยังมีชองทาง
ส าหรับมืออาชีพทีไสนุกกับการบงปันความรูຌละครือขายของตนกับคนหนุมสาว ศิลปຂนหรือผูຌผลิต
ภาพยนตร์ดຌวย 

 สวนท างานชิงปฏิบัติติการดຌานงานพิมพ์ 

กาดຌามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน฿นฐานะป็นมืองหงการพิมพ์ ศิลปะของการพิมพ์หนังสือป็นสิไงทีไ
หมือนกับสมบัติละสงวนเวຌส าหรับคนรุนอนาคต ตงานฝมือดຌานการพิมพ์หนังสือนีๅก าลังถูกคุกคามจาก
การสิๅนสูต พืไอหลีกลีไยงกับสิไงนีๅ Gouda Print Workshop Foundation จึงจัดสถานทีไเวຌ฿หຌกชางพิมพ์
ละชางรียงพิมพ์ทีไยังคงตຌนบบของงานฝมือของพวกขาเวຌ 

 พืๅนทีไส าหรับดຌานสังคม 

ขຌางโสถานทีไท างาน มีพืๅนทีไทางสังคมอืไน โจ านวนมาก ทีไคุณสามารถพบปะกับผูຌคน พลิดพลินเปกับการ
สนทนาละการรียนรูຌสิไง฿หม มีบันเดเมຌขนาด฿หตซึไงท าหนຌาทีไป็นอัฒจรรย์เปดຌวย ทีไนีไคุณสามารถ
พลิดพลินเปกับรืไองราวอันนาหลง฿หล ถกกัน฿นรืไองภาพคลืไอนเหวละการอภิปรายหรือสียงทีไ
สนุกสนานของนักรຌองประสานสียง มีหຌองส าหรับหลักสูตรละการบรรยาย สถานทีไทีไงียบสงบส าหรับ
การศึกษาละนนอนวายังมีรຌานอาหารทีไมีทีไนัไงกวຌางขวางละตຍะสวนกลางขนาด฿หตดຌวย 

มืไอวันทีไ โ่ กุมภาพันธ์ ค.ศ. โเแไ รงงานชใอคกลตเดຌท าพิธีปຂดดยสมดใจจຌาฟງาหติงลอรในทียนหง 
นธอร์ลนด์ ิผูຌทนพิศษของยูนสกดຌานความรูຌพืไอการพัฒนาี สมดใจจຌาฟງาหติงฯทรงประทับพระทัยมาก
ละสดใจยีไยมชมรงงานชใอคกลต฿นคราวอืไน ิอยางลับี อีก฿นดือนพฤษภาคม พรຌอมดຌวยตัวทนของ Bill and 

Melinda Gates Foundation 

 

รงงานชใอคกลตเดຌรับรางวัลหຌองสมุดดีทีไสุด฿นประทศนธอร์ลนด์ประจ าป ค.ศ. โเแ5/โเแๆ จากการตัดสิน
ของคณะลูกขุน รงงานชใอกกลตเดຌ฿หຌนิยาม฿หมของหຌองสมุดละความป็นบรรณารักษ์อยางทຌจริง 
รงงานชใอคกลตเดຌกลายป็นจุดทีไนาสน฿จของกาดาอยางรวดรใว รຌานอาหารเดຌกลายป็นสถานทีไนัดพบยอด
นิยม หຌองหลักสูตรตางโ กใมีการ฿ชຌอยางตอนืไองละจ านวนผูຌยีไยมชมกใยังคงพิไมขึๅนรืไอย โ ละยังมีการพิไมขึๅน
ของจ านวนสมาชิกดຌวย 

 

ไ.โ ครนบอร์ส เชดม 

อีกตัวอยางหนึไงคือ ดอ ครนบอร์ส ิทีไลกปลีไยนขຌาวสาลี ี ฿นเชดม ป็นอาคารสวยงามคลาสิคทีไออกบบดย
สถาปนิกอิตาลี-ดัตช์ ยาน เกดิซิ ฿น ค.ศ. แ็้โ หลังจากทีไ฿หຌชากบริษัทตาง โ ป็นวลาหลายป ตอนนีๅเดຌ



  

กลายป็นทีไตัๅงของหຌองสมุดประชาชน ท า฿หຌอยู฿นรายการสิไงกอสรຌางทีไประชาชนทุกคนละผูຌขຌายีไยมของเชดมสา
มารถขຌาถึงเดຌอยางอิสระอีกครัๅง นับป็นหຌองสมุดทีไมีคุณลักษณะพิศษ คือ มีสวน฿นรมทีไยอดยีไยมทีไผูຌคนสามารถ
อาน พักผอน พลิดพลินเปกับการสนทนาละพิไมพูนสมองเดຌ หຌองสมุดมีสี ขียว฿นรูปบบมากกวาหนึไง 
ดยฉพาะอยางยิไงส าหรับ ดอ ครนบอร์ส ตูຌหนังสือกระดาษขใงละการสดงเดຌรับการออกบบทีไเมเดຌป็น
พียงประหยัดคา฿ชຌจายอยางมีประสิทธิภาพทานัๅน ตยังชวยลดคาร์บอนเดออกเซด์฿นชัๅนบรรยากาศดຌวย
ชนดียวกับมืองอืไน โ อีกมากมายทีไดิๅนรนกับการพิไมขึๅนของทีไวางส าหรับจัดกใบ เชดมมีมากทีไจะเดຌรับจากการ
ป็นพืๅนทีไสาธารณะทีไมีชีวิตชีวา฿น฿จกลางมืองประวัติศาสตร์ นอกหนือจากนัๅน ฿จกลางมืองขาดพืๅนทีไสีขียว 

ดຌวยสนามรอบบຌานสีไหลีไยมผืนผຌาละกลลอรีไดยรอบ ดอ ครนบอร์ส จึงคลຌายกับสถานทีไ ทางศาสนา ดยมี
พืๅนทีไคลຌายบสถ์สวน฿หตจะป็นมีสวน ซึไงกลายมาป็นความคิดของสวน฿นรม ฿นทางปรัชตา สวนนຌนหนຌาทีไของ
หຌองสมุด฿นฐานะป็นสถานทีไของการจริตติบต ตยังป็นสถานทีไส าหรับสมาธิ การอาน ฟังพลงหรือการมีสวน
รวม฿นการสนทนา ชนทีไซิซรคยกลาวเวຌวา : ฮถຌาคุณมีสวน฿นหຌองสมุด คุณมีทุกอยางทีไคุณตຌองการฮ 
 

ลานทีไกลายป็นสวนนัๅน มีตຌนเมຌขนาด฿หตละพืชทีไวางเวຌดยสรຌางยกขึๅนป็นพิศษคลຌายตียง ฿นวันทีไสงดดสาด
สองปกคลุมยอดหตຌา ผูຌขຌายีไยมสามารถฟังพลงสตรีมมิไงจากสอง iPad สองครืไอง มีตຍะส าหรับอานหนังสือขนาด
฿หตภาย฿ตຌคมเฟระยຌาทีไตกตงอง ดยท าจากกຌวยิน อันหมายถึงประวัติศาสตร์ของอาคารทีไป็นตลาดส าหรับ
ธัตพืชส าหรับอุตสาหกรรมยินของทຌองถิไน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

การผจตภัยของหຌองสมุด฿นอนาคตมีพียงคริไมตຌน ยังตຌองรียนรูຌอีกมาก ละป็นทีไชัดจนวาราสามารถหาสิไงทีไดี
ละสิไงทีไเมดีเดຌดยการทดลอง ราอยู฿นสถานะของการพัฒนาบบถาวร ทีไปลีไยนปลงอยางตอนืไองละคอย โ 
พัฒนาเป – อยางทีไ   วิลลใม ดอ คูนิไงคิดเวຌ ตสิไงทีไชัดจนคือการทดลองกับระบบปฏิบัติการ฿หมส าหรับหຌองสมุด
ป็นกิจกรรมทีไส าคัต฿นการพัฒนาหຌองสมุดของราส าหรับศตวรรษทีไยีไสิบอใด 

 

                                                                                                       กรุงทพฯ  
วันทีไ โ กุมภาพันธ์ ค.ศ. โเแ็  

 

 

 


