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การจัดการพื้นที่ห้องสมุด 

 “การจัดบริการห้องสมุดในบรรยากาศสบายๆ สไตล์วัยรุ่น@มหาวิทยาลัยบูรพา” ซึ่งโดยภาพรวมแล้วกล่าวถึงด้าน
การจัดการพื้นที่ของห้องสมุดให้เหมาะสมกบัผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษา เนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่น้อย….ซึ่งฟังดู
แล้วน่าสนใจจงึได้น ามาถ่ายทอดต่อ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวส าหรับห้องสมุดที่อยู่มานานและยังไม่มีอาคาร
ห้องสมุดใหม่เหมอืนอย่างห้องสมุดของเรา ซึ่งมีแนวทางในการแก้ปัญหาคล้ายกันโดยใช้การปรับปรุงพื้นที่ และ
ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพียงแต่ว่าจะท ากันได้ระดับใด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย สิ่งแวดลอ้ม และองค์ประกอบของแต่
ละห้องสมุด เริม่ต้นจากการน าเอาหลักการท างานตามวงจรเดมิ่ง (The Deming Cycle) PDCA มาใช้ในการ
บริหารจัดการแบบต่อเนื่องโดยมีการวางแผน (Plan) โดยน างานทั้งหมดมาเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลัง และ
การจัดท างบประมาณอย่างประหยัด ซึ่งจะต้องท าการส ารวจพื้นที่ทุกตารางนิ้วด้วยการถ่ายรูปเพื่อน ามา
ประมวลผล เชน่ ห้องที่บุคลากรปฏิบัติงานทุกฝ่าย ห้องประชุม ห้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ ห้องซ่อม
หนังสือ เป็นต้น และดูเรื่องลกัษณะการใช้งานของห้องหรือพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีการใช้งานทั้งภายในและภายนอก
ห้องสมุด รวมทั้งภูมิทัศน์ทั้งหมดขั้นการด าเนินการ (Do) ต้องด าเนินการให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น การ
ออกแบบต้องดูสถานที่จริง ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศูนยก์ารค้า ร้านอาหาร หมู่บ้านจดัสรร โรงเรียนกวดวิชาที่
วัยรุ่นชอบไป รวมทั้งการที่ได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุดอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยน าเอาไอเดียการ
ออกแบบจากสถานที่ต่างๆ มาผสมผสานปรับปรุงให้เข้ากับห้องสมุดของตนเอง รวมถึงเรื่องการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จ านวนน้อย ท าให้ต้องค่อยๆ จัดท าตามงบประมาณที่พอจะขอได้ในแต่ละปีตามกรอบ 
ดังนั้น วัสดุและครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จัดหามาใช้นั้น ผู้อ านวยการจึงเป็นผู้สืบเสาะ แสวงหา และจัดหาตัวอย่างหรือ
ออกแบบเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือให้ช่างดัดแปลงและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเก่าน ามาผสมผสานใช้งานร่วมด้วย 
จากนั้นจึงจ้างช่างมาช่วยเฉพาะเรื่องการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหามาเทา่นั้น รวมทั้งด้านปรับขยายพื้นที่ ยุบรวม 
แบ่งสัดส่วนห้องต่างๆ ใหม่ และเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นห้องทุกห้องใหม่ เพราะพื้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การช่วยให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น โดยท าร่วมกับการปรับเพดานและผนังห้อง ในส่วนของหนังสือแบ่งการจัดเก็บไปอยู่ตาม
ชั้นต่างๆ นอกจากนี้ยังให้ผู้ใชบ้ริการมีส่วนรว่มบางส่วน เช่น ซื้อเก้าอ้ีตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดลองนั่งแล้วให้คะแนน
ความชอบ เมื่อส ารวจได้ผลแล้วก็จะจัดซื้อตามลักษณะทีผู่้ใช้ส่วนใหญ่ชอบในด้านการติดตามและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน (Check) ผู้อ านวยการเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง โดยลงมือลงแรงตรวจสอบทุกเรื่องให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้นอกจากนี้ยังมีการทบทวน (Action) เรื่องที่ท าไม่ส าเร็จน ามาแก้ไข ปรับกลยุทธ์ใหม่ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของห้องสมุด และการท างานของบุคลากร โดยเฉพาะสิ่งที่ส าคัญที่สุดคอืผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น 
ผู้ใช้บริการวิจารณ์เรื่องโทนสีแต่ละช้ันว่าไม่ชอบจุดไหน ก็จะท าการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเหน็ว่าห้องสมุด
เอาใจใส่ และไม่ได้ละเลยในสิง่ที่เขาต้องการนับว่าเป็นการจัดการหรือแก้ปัญหาด้านพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ปัจจุบันยังเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความถูกใจหรือไม่ถูกใจผู้ใช้บริการบ้าง ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเป็น
เรื่องๆ ต่อไป 

 



แนวคิดใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ห้องสมุด 

พื้นที่เปิดโล่ง 

ส าหรับโครงการสร้างอาคารใหม่ แนวทางสมัยใหมท่ี่นิยมมาก ที่สุดคือการสร้างพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่เปิดโล่ง
แก้ไขปัญหาความ ไม่แน่นอนบางประการที่กล่าวถึงในส่วนที่แล้ว รวมทัง้ความ เป็นไปได้ในการแปลงโครงสร้างใหม่
ได้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด การด าเนินงานพ้ืนที่เปิดโล่งที่ประสบความส าเร็จสูงสุดคือการ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นที่เหล่านี้ เพื่อ เลี่ยงการจราจรที่ไม่จ าเป็นผ่านตัวอาคาร ซึ่งอาจเกิดจากบันได ที่วาง
ต าแหน่งไม่เหมาะสม หรือชัน้ลอยที่ออกแบบวางแผนไว ้อย่างอ่อนด้อย หรือช่องรับแสงครอบพื้นที่เปิดโล่งเพียง
เพื่อ ผลทางสถาปัตยกรรม พื้นที่เปิดโล่งซึ่งเสนอความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตช่วยให้การ เตรียมรับสถานการณ์
อนาคตผิดพลาดได้ยาก แต่พื้นที่เปิดโล่ง ก็ถูกวิจารณ์ในเรื่องของเสียงรบกวนและการขาดความเป็น ส่วนตัว ดังนั้น
ความรอบคอบในการเลือกและการจัดวาง เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการก าหนดต าแหน่งชั้นหนังสือ จะช่วยเก็บ กักเสียง
รบกวนและสร้างพื้นที่กึ่งส่วนตัวได้ สิ่งส าคัญอีก ประการหนึ่งคือพื้นที่เปิดโล่งสร้างโอกาสส าหรับ “การออกแบบ 
พื้นที่ใหม่” ไดต้ลอดเวลาด้วยการเพิ่มโครงสร้างและเฟอร-์ นิเจอร์ใหม่ หรือการจัดวางต าแหนง่ใหม่ของ
เฟอร์นิเจอร์เดิม (ค่อนข้างไมซ่ับซ้อน) หรือชั้นหนังสือเดิม (ยุ่งยากและใช้ ทรัพยากรมากกว่า) พื้นที่เปิดโล่งมีข้อดีใน
เรื่องของความ ยืดหยุ่น แต่กต็้องมีการสร้างสมดุลด้วยกลยทุธ์การจัด อาณาเขตด้วย 

พื้นที่เปิดโล่งเทียบกับพื้นทีป่ิด 

ในพื้นที่ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยอีย่างกว้างขวางประเภทเปิดโล่ง ลักษณะของพ้ืนที่จะก าหนดโดยเฟอร์นิเจอร์ 
เครื่องประกอบ และอุปกรณ ์และจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายด้วยการทดลองใช้งาน พื้นที่ ปัจจุบันนี้ การออกแบบ
ห้องสมุดและพ้ืนที่เพื่อการเรียนรู้ ประสบกับแรงกดดันด้านการใช้งานพื้นที่ให้ยืดหยุน่ต่อแนวทาง ปฏิบัติงานที่
เปลี่ยนไปและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ที่ ผ่านมาการผสานความจ าเป็นด้านความยืดหยุ่นและการใช้ 
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นไปอย่างต้ืนเขิน เช่น การสร้างพ้ืนที่ ส านักงานเปิดโล่งใหญ่โตแต่อัดแน่นด้วยช่องกั้นฉาก 
(screened off cells) น าไปสู่ความอึดอัดเบื่อหน่ายและไม่มีความสุขของ ผู้ใช้งานพื้นที่นั้น พื้นที่ห้องสมุดแบบเปิด
โล่งสมัยใหม่อาจก่อปัญหาคล้ายคลึง กันหากขาดความหลากหลายและการออกแบบภายในอย่าง เหมาะสม ในทาง
ตรงกันข้าม พื้นที่เปิดซึ่งได้รับการออกแบบ 

ความยืดหยุน่ 

ส าหรับอาคารและพื้นที่ใหม่ ควรเลี่ยงการสร้างช้ันบางประเภท เช่น ก าแพงแยกสัดส่วนภายในแบบถาวร 
(fixed internal dividing walls) ซึ่งมีอายุการใช้งานระยะกลางและอาจเป็น อุปสรรคต่อการรองรับกิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังที่กล่าว ไว้ข้างต้น พื้นที่แยกส่วนซึ่งสรา้งขึ้นแล้วจะก าจัดได้ยาก จึงควร ค านึงถึงศักยภาพ
โครงสร้างในการท าหน้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์และ ศักยภาพเฟอร์นิเจอร์ในการท าหน้าที่แยกสัดส่วนพ้ืนที่ ซึ่งสร้าง 
ความยืดหยุ่นในการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งได้ดีกว่า ดังนั้น ข้อแนะน าคือการลงทุนในเฟอร์นิเจอร์ เครือ่งประกอบ



และ อุปกรณ์ เพ่ือการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในและการแบ่ง อาณาเขตพ้ืนที่ (ดูส่วนถัดไป) จะเพิ่มโอกาสการรองรับ
ความ ยืดหยุ่นในอนาคต  

การจัดสรรพืน้ที ่ 

แนวโน้มในภาพรวมของห้องสมุด แม้กระทัง่ห้องสมุดที่มีอยู ่เดิม มักใช้พื้นที่แบบเปิดมากกว่าการแบ่งซอย
พื้นที่ออกเปน็ ส่วนย่อย ในปัจจุบันพื้นที่แบบเปิดกลายเป็นพื้นที่ส าหรับ ชั้นวางหนังสือซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถ
น ามาใช้ในกลยุทธ์การ จัดสรรพื้นที่ได้ โดยแบ่งพ้ืนที่จากพื้นขึ้นไปจนใกล้ถึงเพดาน ออกเป็นส่วนย่อยที่มีขนาดเท่าๆ 
กัน เปิดโอกาสให้ห้องสมุดมี การใช้ช้ันวางหนังสือที่เหลือเป็น “ก าแพงหนังสือ” เพื่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลายเป็น “หอ้ง” ขนาด เลก็หลายห้องภายในพื้นที่เปิด ตามหลักการแล้ว แม้แต่ใน พืน้ที่เปิด พื้นที่
แต่ละส่วนก็สามารถเกิดขึ้นได้จากเค้าโครงตาม ธรรมชาติของอาคาร ระยะห่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์กับเพดานอาจ
แตกต่างกันตาม ความสูงของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เลือกน ามาติดตั้ง อย่างไรก็ตาม การจัดสรรพื้นที่มีข้อจ ากัด
ท าให้ในการออกแบบห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ขึ้นใหม่นั้นจะต้องมีการตรวจ สอบให้แน่ใจกอ่นว่า
สถาปัตยกรรมของอาคารนั้นสามารถ จัดสรรพื้นที่ที่จ าเป็นตามความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมที่ ต้องการได้ การ
จัดสรรพื้นที่เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างทางเลือก มีความ ยืดหยุ่น ท าให้ผู้คนและกิจกรรมต่างๆ สามารถเคลื่อนย้ายไป 
ในพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีการปรับ เปลี่ยนพ้ืนทีเ่ชิงกายภาพตลอดเวลา พื้นที่ที่มีการ
จัดสรรเป็น อยา่งดีท าให้ผู้ใช้มทีางเลือกที่เข้าใจง่าย สนับสนุนให้เกิด ปฏิสัมพันธ์ และป้องกันไม่ให้กลุ่มคนที่เข้ามา
ใช้งานบางราย แสดงความเป็นเจ้าของหรือครอบครองใช้พ้ืนที่ส่วนต่างๆ ใน อาคารอยา่งถาวร  

พื้นที่กึ่งส่วนตวั 

ในกลุ่มของ “อุปกรณ์ส าหรบัติดตั้งอื่นๆ” ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่เปิด แต่มีคุณสมบัติในการสร้าง
ความเป็นส่วนตัว ในระดับหน่ึง ที่เรียกว่า “พื้นที่กึ่งส่วนตัว” นั้นมีวัตถุประสงค ์สองประการ ประการแรกคือเพ่ือ
สร้างเกราะก าบังให้กับผู้ใช้ จากพื้นที่อื่นๆ ของห้องสมุดที่มีการด าเนินการที่ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อยนัก เช่น 
เครื่องบริการตนเอง เครื่องพิมพ์ และ รถเขน็หนังสือ โดยจัดวางอุปกรณ์เหล่านี้ไว้หลังฉากกั้น หรือ อปุกรณ์อื่นๆ ที่
มีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน และประการที่สอง คือ เพื่อแบ่งสมาชิกของห้องสมุดบางส่วนออกจากกันในพื้นที ่เปิด
ขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ใช้บริการเดี่ยวหรือกลุ่มผู้ใช้บริการ สามารถท างานในพื้นที่เปิดได้ และยังคงรู้สึกราวกับว่าก าลัง 
ท างานในห้องส่วนตัวโครงสร้างส าหรับวัตถุประสงค์ประการแรกอาจอยู่ในรูปของ ฉากกั้นพื้นที่ส าหรบัวาง
เครื่องพิมพ์ ลานจอดรถเข็น และพื้นที่ ส าหรับเครือ่งบริการตนเอง ซึ่งไม่เพียงถูกใช้เป็นที่ส าหรับ “แอบ” อุปกรณ์
เหล่านี้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สภาพแวดล้อมด ีขึ้นอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ฉากกั้นพื้นทีส่ าหรับให้บริการ เครื่องพิมพ์
และเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งมีเสียงจากการท างาน ของเครื่องและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ก็ถือเป็นโอกาสใน การ
สร้างความน่าสนใจผ่านลวดลายกราฟิกบนฉากกั้นที่ตั้งอยู ่ในพื้นที่เปิด ส่วนวัตถุประสงค์ที่สองมุ่งเน้นไปที่การ
แบ่งกลุ่มสมาชิกของ ห้องสมุดที่ต้องการท างานคนเดียวหรือท างานเป็นกลุ่มเล็กออก จากกัน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของม้านั่ง บุนวมหรือโต๊ะรับประทานอาหาร และก าแพงหนังสือดังที่ได้ กล่าวถึงไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ โครงสร้างของพ้ืนที่กึ่งส่วนตัวมี หลากหลายรปูแบบซึ่งมีการปิดกั้นและการป้องกันเสียงรบกวน ใน



ระดับที่แตกต่างกัน เช่น หลังคากระโจมเคลื่อนที่ เต๊นท์ โดมเป่าลมและร่ม ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี ้แนวความคิด
การใช้ “โดมเป่าลม” และ “ร่มบนท้องถนน” ทีซ่ัลไทเยอร ์เซ็นเตอร์ (Saltire Centre) มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ 
คาเลโดเนีย โครงสร้างของ “พื้นที่กึ่งส่วนตัวชั่วคราว” นี้ มีลักษณะที ่แตกต่างจากเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง
อื่นๆ ในพื้นที ่และเนื่องจากมกีารใช้งานกันมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความ นิยมมาก จึงเป็นเหตุให้ได้รับความ
สนใจจากผู้ใช้ในด้านอื่นๆ มากกว่าคุณสมบัติในการลดเสียงรบกวน ในเชิงของการ ออกแบบพื้นที่ อุปกรณ์เหล่านี้
ช่วยสร้างโครงสร้างในพื้นที่ ซึ่ง ความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ช่วยให้เกิดการรบกวนโครงสร้าง หลักน้อยที่สุด ท าให้
อุปกรณ์เหล่านี้ถูกน ามาใช้งานเหมือน เฟอร์นิเจอร์ เปิดโอกาสให้การออกแบบพ้ืนที่เปิดมีความ ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 

 การไหลเวียน 

การสร้างพื้นที่ไม่เพียงเกี่ยวกับขอบเขตและสมดุลของพื้นที ่ที่มีความหลากหลายเท่านั้น แต่ยังมีความ
เกี่ยวข้องกับความ สัมพันธ์และการไหลเวียนจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งด้วย ประเด็นส าคัญคือท าให้อย่างไรให้
สามารถหลีกเลี่ยงการท าให้ เกิดความรู้สึกที่แปลกแยก งานเขียนมากมายเปรียบห้องสมุด เสมือนบ้านหลังที่สาม
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวคือเป็น สถานที่ที่ไม่ใช่ที่ท างานและไม่ใช่บ้าน แต่มีความส าคัญเป็น พเิศษต่อผู้ที่เข้า
มาเยี่ยมชมและใช้งาน มิกันดา (Mikunda) (2006) กล่าวว่าการสร้างบ้านหลังที่สามควรจะมี “เส้นด้าย สีทอง” 
(golden thread) (หมายถึง การไหลเวียน หรือ Flow) ทีช่่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้เดินเข้าไปและส ารวจภายในนั้น โดย
การ ใช้วิธีท าให้เกิดความสงสัยใคร่รูแ้ละการเปิดเผย ซึ่งสถานที่ แบบนี้มักจะมีจุดสังเกตหรือมีสถานที่หลักที่เป็นจดุ
ดึงดูดความสนใจเพื่อท าให้เกดิความอยากรู้อยากเห็น เป็นสิ่งที่เห็นแล้วจะ ต้องร้อง “ว้าว” ซึ่งมักมีอยู่ในพื้นที่หรือ
อาคารใหม่ๆ การไหล เวียนช่วยให้ผู้ใช้เดินผา่นพ้ืนที่ดังกล่าว ส่วนจุดสังเกตหรือ จุดดึงดูดความสนใจถือเป็น
เป้าหมาย  

พื้นที่และการบริการไม่อาจแยกออกจากกันได้ 

พื้นที่และบริการมีความเชื่อมโยงกันในเชิงชีวภาพ ขณะที่ การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาการให้บริการใน
ห้องสมุดใดๆ สามารถท าได้อยู่เสมอ การพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด ในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่สามารถ
มองเห็นได้ผ่านการใช ้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง การพัฒนามักมุ่งเน้นไปที่ระดับ
การให้บริการตนเองที่สูงขึ้นใน ส่วนทีส่ามารถท าได้และการก าจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ และการบูรณาการ
งานบริการ การจัดให้มีจุดบรกิารที่สามารถ “เพิ่มหรือลด” พื้นที่ของโต๊ะส าหรับให้บริการได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบงานในส่วนอื่นๆ มานั่งท างานแทน ณ โต๊ะให้บรกิาร ในกรณีทีม่ีผู้ใช้บริการจ านวนมาก ช่วยตอบสนอง
ความต้องการ ของผู้ใช้บริการได้อย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การมีโต๊ะกลาง (โต๊ะ ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช)้ และโต๊ะ
อีก 2 ตัวในบรเิวณใกล้ เคียง ท าให้ในกรณีทีม่ีผู้เข้าแถวใช้บริการจ านวนมากขึ้น เจ้าหน้าที่จะมีพื้นที่ในการท างาน
มากขึ้น และเมื่อไม่ได้ใช้งาน โต๊ะในบริเวณใกล้เคียง ผู้ใช้บริการก็สามารถใช้พื้นที่นั้นได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี
ความพยายามให้โต๊ะเป็นสิ่งอ านวย ความสะดวกที่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการสามารถใชร้่วมกันได้ แต่โต๊ะก็ยังคงเป็น
ฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความพยายามในการลดผลกระทบของ โต๊ะส าหรับ
ให้บริการและการท าให้เกดิความรู้สึกเป็นสว่นหนึ่ง ของการให้บริการยังปรากฏให้เห็นมากขึ้นในห้องสมุดต่างๆ 



เช่น การใช้ฉากกั้นขนาดเล็กแบบไม่เป็นทางการในจุดที่ส าคัญ ในอาคาร ฉากกั้นขนาดเล็กเหล่าน้ีสามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ท าให้ สามารถตั้งจุดบริการ “ชั่วคราว” ได้ง่าย คุณลักษณะที่มีความ ยืดหยุน่เช่นนี้ ท าให้สามารถใช้
กลยุทธ์ในการให้การบริการที่ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในจุดอื่นๆ เข้ามา นั่งท างานที่โต๊ะส าหรับ
ให้บริการได้ตามความต้องการและ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 

 

ห้องสมุดมิติใหม่ 

วัตถุประสงค์หลักของห้องสมุดคือการเป็นแหล่งสารสนเทศและความรู้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้บริการเมื่อครั้งอดีตความรู้อาจจะอยู่ในหนังสือเป็นหลัก แต่ปัจจุบันแหล่งที่มาของความรู้มีหลายช่องทางมาก
ขึ้น รวมทั้งความต้องการของผู้ใช้บริการก็มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ห้องสมุดหลายแห่งจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับโลก
ความรู้สมัยใหม่ เกิดเป็นห้องสมุดที่มีกายภาพสวยงามน่าใช้บริการ ผสมผสานกับกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใชบ้ริการได้มี
ประสบการณ์ตรงกับความรู้ น าเสนอเนื้อหาเฉพาะด้านที่ผู้ใช้บริการสนใจ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัและ
ให้บริการสารสนเทศแบบดิจทิัล รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการในเชิงรุกเพื่อให้คนเข้าถึงหนังสือได้ง่าย
ขึ้น 

กรณีตัวอย่างห้องสมุดดังต่อไปนี้ คือมิติใหมข่องห้องสมุดที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างเฉพาะตัว โดยไม่ได้ละทิ้ง
วัตถุประสงค์หลักของความเป็นห้องสมุด 

รูปลักษณ์โฉมใหม่และการออกแบบการใช้พื้นที ่

 
ห้องสมุดหลายแห่งได้ปรับปรุงกายภาพของห้องสมุดให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่มีบรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้น บ้างก็
ออกแบบให้มีสีสันและดูมีชีวิตชีวา ดังเช่นห้องสมุดที่ใช้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ศูนย์การเรียนรูเ้มือง
ฉะเชิงเทรา เป็นตัวอย่างของห้องสมุดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นสะดุดตาทั้งภายในและภายนอก อาคารดูคล้าย
หนังสือขนาดยักษ์ซ้อนกัน 4 เล่ม พื้นที่ที่ให้บริการแบ่งออกเป็น 9 โซน ตามฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป 
ทั้งพื้นที่ส าหรบัอ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองแปดริ้ว หรือท ากิจกรรมตา่งๆ รวมแล้วมี
พื้นที่ถึง 6,000 ตารางเมตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ปัจจุบัน
ทดลองเปิดให้บริการ 2 ชั้น 



การค านึงถึงผู้อ่านที่หลากหลาย เจาะกลุ่มผู้ใช้ เข้าใจพฤติกรรม 

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้วยขวาง 

การปลูกฝังการอ่านที่ยั่งยืนคือการเริ่มต้นส่งเสริมการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ แต่ห้องสมุดทั่วไปอาจไม่สามารถตอบสนอง
ความอยากอ่านของเด็กได้ เพราะเด็กมีความสนใจเรื่องราวที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ ปจัจุบันห้องสมุดหลายแห่งจึง
ได้จัดพื้นที่การอ่านและหนังสือส าหรับเด็กไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุดส าหรับเด็กโดยเฉพาะ อาท ิห้องสมุด
การ์ตูน ที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้วยขวาง ของกรุงเทพมหานครซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือที่น าพาเด็กไปอยู่ในโลก
แห่งจิตนาการ แม้ว่าผู้ใหญ่บางคนจะมองว่าการ์ตูนเป็นหนังสือที่ไร้สาระ แต่จริงๆ แล้วสามารถช่วยสร้างแรง
บันดาลใจและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ ได้ ภายในห้องสมุดมีหนังสือการ์ตูนให้บริการกว่า 7,000 เล่ม มี
ห้องฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น ห้องอ่านนิทาน มุมหนังสือการ์ตูน 3 มิติ และมีพ้ืนที่จัดกจิกรรม อาท ิการวาดภาพ
ระบายสีการ์ตูน 

การเชื่อมโยงความรู้กับวิถชีีวิต 

 
นิทรรศการเรื่องแนวกินอีสานและกล่องความรู้กินได้ 

อีกบทบาทหนึ่งของห้องสมุดนอกเหนือจากการส่งเสริมการอ่าน คือการกระตุ้นให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน หรือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ดังเช่นโครงการ ศูนย์ความรู้กิน
ได้ โดยความร่วมมือระหว่าง กศน. และ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องคก์ารมหาชน) ด าเนินการ
ปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งพื้นที่การใช้งาน สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน และเนื้อหา
สาระ เกิดเป็นโมเดลใหม่ที่เปน็ตัวอย่างของการแปลงความรู้ในหนังสือให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างหรือการ
พัฒนาอาชีพของชาวบ้าน ซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการท ามาหา



กินจะถูกจัดชุดบรรจุใน กล่องความรู้กินได ้เพื่อหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆ ได้สะดวก เช่น เรื่องเกษตรอินทรีย์ 
การถักไหมพรม การเลี้ยงปลาดกุ การแปรรปูธัญพืชเพื่อสุขภาพ  ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอความรู้ด้วยวิธี
อื่นๆ เช่น นิทรรศการ เวิร์คช็อป การเสวนา การท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและภูมิปัญญา เป็นต้น 

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
บรรยากาศที่ทันสมัยของห้องสมุดนิด้า 

ห้องสมุดจ านวนมากได้ปรับตัวให้เขา้กับยุคดิจิทัล โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเข้าถึงความรู้เกิดความสะดวก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการสืบค้นหรือการยืมคืนออนไลน์ การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
การจัดหาอีบุ๊คหรืออุปกรณ์การอ่านใหม่ๆ เช่นแท็บเล็ต ฯลฯ ตัวอย่างห้องสมุดที่ได้รับการกล่าวถึงว่ามีความไฮเทค
ระดับอาเซียนก็คือ ห้องสมุดนิด้า หรือ ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่พัฒนา
เป็น E-Library อย่างเต็มตัว มีการจัดหาอีบุ๊คเพื่อเป็นทรัพยากรในการเรียนการสอนและหาความรู้ของนักศึกษา
ด้วยการลงทุนค่าลิขสิทธิ์ราว 10 ล้านบาทต่อปี โดยสามารถสั่งซื้อเข้าห้องสมุดอย่างรวดเร็วภายใน 30 นาท ี

การตอบสนองความต้องการเฉพาะที่หลากหลาย 

 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม ่

ในอนาคตห้องสมุดเฉพาะทางซึ่งท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจและเชีย่วชาญเฉพาะด้านจะมี
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น เพราะถึงแม้ว่าปัจเจกบุคคลจะสามารถแสวงหาความรู้ทั่วไปได้ด้วย



ตนเอง แต่การเข้าถึงความรู้เฉพาะทางด้วยตนเองยังมีต้นทุนค่อนข้างสูง เช่น หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบบางเล่ม
มีมูลค่าหลายหมื่นบาท ดังนั้น ห้องสมุดในลกัษณะนี้จึงเริ่มปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นอย่างมากในรอบสิบปีที่ผ่านมา 
อาท ิศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) แหล่งค้นคว้าด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการไทย ปัจจบุัน TCDC เปิดให้บริการแล้วทั้งที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม ่ห้องสมุดเพือ่
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือKU Eco Library ซึ่งเน้นจุดประกายความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ด้วยการออกแบบห้องสมุดจากเศษวัสดุเหลือใช้ ห้องสมุดการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
แหล่งรวมหนังสือด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 
ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือ KU Eco Library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TK Park ขานรับ Thailand 4.0 ปรับโฉมสู่ “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” 

 ใครที่แวะไปเยี่ยมเยือน Central World กันบ่อยๆ คงต้องเคยผ่านตากับชื่อของ “TK Park” ห้องสมุดมี
ชีวิตขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนชั้น 8 Dazzle Zone ของศูนย์การค้าดังกล่าวกันมาบ้าง และใครที่เป็นสมาชกิก็คงสัมผสั
ได้ดีถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูลขนาดมหึมาให้ศึกษา และม ีFacilities อื่นๆ ที่ตอบโจทย์ของนักเรียนรู้ได้อย่าง
ลงตัว 

 ในวันที่ประเทศไทยต้องการก้าวสู่ Thailand 4.0 ห้องสมุดยักษ์ใหญ่แหง่นี้ก็ไม่พลาดที่จะขานรับนโยบาย
ของภาครัฐด้วยการเดินหน้าเข้าสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในยคุดิจิทัลเต็มไปรูปแบบ เห็นได้จากการประกาศแผนการ
ด าเนินงานป ี60 ภายใตแ้นวคิด “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” หรือ “Learning in Digital Age” ซึ่งเป้าหมายก็คือ 
การพัฒนาศักยภาพประชากรของประเทศให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์สู่
การพัฒนาอาชีพในอนาคต โดยจะมีการขยายเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ TK park ทุกระดบั โดยให้ความส าคัญ
พิเศษกับจังหวัดชายแดนใต้ 

 

คุณราเมศ พรหมเย็น 

 คุณราเมศ พรหมเย็น รักษาการผู้อ านวยการ ส านักงานอุทยานการเรียนรู ้(สอร.) หรือ TK park กล่าว
ว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ นโยบายสู่ Thailand 
4.0 ทีม่ีเป้าหมายส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาประชากรให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สามารถสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยน าฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ต่อยอดพัฒนาเพื่อยกระดับประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมรีายได้ระดับสูงใน 20 ปีข้างหน้านั้น 

 การด าเนินงานของ TK park ในปี 2560 ไดข้านรับและมีทศิทางมุ่งเน้นในการปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน การ
เรียนรู้ พร้อมกบัปรับกระบวนการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านช่องทาง



ออนไลน์ของหน่วยงาน ทั้งเว็บไซต์ Digital TK, ห้องสมุดออนไลน์ (TK Public Online Library), สร้างสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ฯลฯ 

 ในส่วนห้องสมุดออนไลน์ (TK Public Online Library) กม็ีหนังสือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์
ความรู้ประเภทต่างๆ และสารพันบันเทิง รวมทั้งรูปแบบมัลติมีเดียมากกว่า 10,000 เล่ม ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 
23,000 คน มปีริมาณการยืมอ่านรวม 70,000 ครั้งตั้งแต่เปิดให้บริการตลอด 1 ปีกว่าด้วย 

 

 ปัจจุบันอุทยานการเรียนรู้ของหน่วยงานเครือข่ายที่เปิดให้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 19 แห่ง และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ มีก าหนดเปิดให้บริการใหม่อย่างน้อย 2 แห่งที่ส าคญั ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้
ปัตตานี (ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) และ อทุยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) โดย
อุทยานการเรียนรู้ของหน่วยงานเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วนั้นจะก าหนดให้มีการเช่ือมโยงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เข้ากับอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบเพื่อที่ผู้เข้าใช้บริการของ 
TK park เครือข่ายสามารถสบืค้นและน าไปศึกษาได้อย่างสะดวก 

ก้าวต่อไปของ TK park จึงอาจเป็นการมองไปข้างหน้าเพ่ือสนับสนุนใหส้ังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน แม้ในยคุที่ข้อมูลดิจทิลัเข้ามาแทรกอยู่ในไลฟ์สไตล์เต็มไปหมดเช่นทุกวันนี้ 

 

 

 

 

 

 


