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สวัสดีทานผูอานที่รักและเคารพทุกทาน

    ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ เราคงจะคุนเคยกับอุปกรณ 

เทคโนโลยีการสื ่อสารหลากหลายรูปแบบที ่ชวยใหเรา 

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางงายดายดวย 

สัมผัสปลายนิ้ว สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ของผูบริโภคขาวสารและรูปแบบธุรกิจสื่อตางๆ ไมวาจะ 

เปนหนังสือพิมพ วารสาร นิยาย ฯลฯ ถูกผลิตในรูปแบบ 

ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โรงพิมพและรานขายหนังสือจำนวนมาก 

ตองปดตัวลง

 อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนเชื่อวานาจะตายหรือหายไป 

จากสังคม คือ หองสมุด เพราะเมื่อหนังสือมีความจำเปน 

และเปนที่ตองการนอยลง หองสมุดคงหมดความสำคัญ 

และคงจะหายไปในที่สุด 

   อยางไรก็ตาม หากพิจารณาใหดีแลว หองสมุดมีความ 

สำคัญมากกวาการเปนสถานที่จัดเก็บหนังสือ และหนาที่ 

หลายอยางของหองสมุดก็ไมสามารถถูกทดแทนไดดวย 

เทคโนโลยี

 วิทยปริทัศนฉบับนี ้ขอรวบรวมขอมูลที ่นาสนใจ 

เกี่ยวกับหองสมุดและเทคโนโลยีมาใหผูอานไดรับทราบ 

เกี่ยวกับความสำคัญของหองสมุด สถานที่สำคัญหนึ่งที่จะ 

อยูเคียงคูกับสังคมไปอีกยาวนาน

 

 
ทีมบรรณาธิการ
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ห้องสมุด... 
เรายังต้องการมันอีกหรือ?

    หากมองวา หองสมุดเปนเพียงสถานที่เก็บหนังสือ 
หลายคนอาจจะมองวาหองสมุดอาจจะไมมีความจำเปนตอ 
สังคมยุคใหมอีกตอไป แตที่จริงแลว หองสมุดสามารถ 
เปนไดมากกวานั้น 

      ห้องสมุดในฐานะแหล่งรวมของชุมชน 

   ในยุคที่ผูคนมีพฤติกรรมแบบตางคนตางอยู ไมมีโอกาส 
ไดปฏิสัมพันธกันมากนัก หองสมุดสามารถเปนศูนยรวม 
สำคัญของชุมชนได เปนสถานที่ๆ เยาวชน กลุมผูปกครอง 
หรือคนวัยเกษียณสามารถมาพบปะพูดคุยกันได พาลูกหลาน 
ไปทำกิจกรรม ฟงนิทานรวมกันได หองสมุดในอเมริกา 
นอกจากจะมีสื่อสิ่งพิมพตางๆ ใหผูใชบริการเขามาหยิบยืม 
แลว ยังมีใหบริการหองประชุมเพื่อใชในการนัดประชุม 

ในยุคที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและเริ่มเข้ามาทดแทนสื่อแบบ
ดังเดิมอื่นๆ ผู้บริโภคสามารถติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อ social media 
ซึ่งทันต่อเหตุการณ์และมีรูปแบบน่าสนใจมากกว่า ในปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ 
การ์ตูนและนวนิยายจำนวนมากถูกผลิตออกมาในรูปแบบ webpage หรือ e-book 
หนังสือแบบเรียนต่างๆ มีการพัฒนาอยู่ในรูปแบบสื่อดิจิตอลที่สามารถโต้ตอบ 
กับผู้อ่านได้ เมื่อมาถึงจุดนี้ หลายคนอาจจะมีคำถามว่า เรายังต้องการห้องสมุด 
อยู่อีกหรือ? 

ห้องสมุด... 
เรายังต้องการมันอีกหรือ?

สมาชิกกลุมตางๆ การสอนพิเศษหรือรวมกลุมทำรายงาน 
เปน co-working space หรือทำกิจกรรมตางๆ เพื่อชุมชน 
หองสมุดสวนมากมีเครื ่องคอมพิวเตอรใหบริการและ 
บรรณารักษที่คอยตอบคำถามใหคำแนะนำการใชอุปกรณให
แกผูที่ไมมีความชำนาญ
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ห้องสมุดธรรมดาคือสิ่งที่นักเรียนนักศึกษา
ต้องการที่สุด 

  หองสมุดหลายแหงพยายามปรับตัวใหเขากับคลื่น 
กระแสของเทคโนโลยีล้ำสมัย เชน การติดตั้งอุปกรณ 
เครื่องมือ 3 มิติตางๆ มีการตกแตงใหดูล้ำสมัยนาตื่นตา 
อยางไรตาม ไดมีการทำสำรวจในกลุมนักเรียนนักศึกษา 
พบวา สิ่งที่พวกเขาตองการจากหองสมุดมากที่สุดคือ 
หองสมุดธรรมดาๆ ที่เปนสถานที่เงียบๆ เหมาะแกการ 
อานหนังสือ พบปะหารือกับเพื่อนนักเรียนในการทำรายงาน 
มีอุปกรณคอมพิวเตอรใหบริการ สามารถสืบคนขอมูล 
นั่งพิมพรายงาน และมีเครื่องพิมพใหบริการ เพื่อพิมพ 
เอกสารตางๆ ได นอกจากนี้ แมวา ในปจจุบันเราจะสามารถ 
เขาถึงขอมูลมหาศาลผานระบบสืบคนบนอินเตอรเน็ต เชน 
Google แตบรรณาธิการผูมีประสบการณเปนผูที่สามารถ 
ทำความเขาใจความตองการของผูคนหาขอมูล และใหคำ 
แนะนำในการสืบคนเพื่อเขาถึงขอมูลที่ตองการอยางแทจริง

ห้องสมุด... เรายังต้องการมันอีกหรือ?

ห้องสมุด... ประตูสู่สื่อดิจิทัล

    หลายคนอาจจะมองวาสื่อดิจิทัลและหองสมุดเปนสิ่ง 
ที่ตรงขามกัน เมื่อสื่อดิจิตอลกลายเปนที่นิยม หองสมุดก็จะ 
คอยๆ หายสาบสูญไป แตความเปนจริงแลว หองสมุดกลับ 
เปนผูสนับสนุนหนึ่งสำหรับสื่อดิจิตอล ทุกวันนี้ แมวาสื่อ 
ดิจิตอลจะสามารถเขาถึงไดงาย เพียงแคมีเคร่ืองคอมพิวเตอร 
หรือ smartphone เทานั้น แตหลายๆ อยางก็ยังมีคาใชจาย 
eBook หรือ audiobook ที่จำหนายโดยบริษัทตางๆ เชน 
Audible ยังมีราคาที่สูงและผูบริโภคจำนวนมากไมสามารถ 
หาซื้อได  หองสมุดหลายแหงในอเมริกาจึงมีบริการให 
สมาชิกสามารถยืม eBook หรือ audiobook ผานระบบ 
ของหองสมุด เชน ระบบ OverDrive ได ทำใหผูใชบริการ 
สามารถเขาถึงสื่อดิจิตอลตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น 

    สำหรับหลายๆ คน หองสมุดอาจจะเปนสถานที่ลาสมัยที่ไมเห็นความจำเปนที่จะตองเขาไปใชบริการอีก 
ตอไป แตอยางไรก็ตาม หองสมุดก็ยังเปนสถานที่ที่ยังเปนที่ตองการสำหรับคนอีกหลายกลุม ไมวาจะเพื่อ 
การพบปะทำกิจกรรมรวมกันตามธรรมชาติของสัตวสังคม การใชสถานที่สาธารณะที่เหมาะกับการเรียน 
การศึกษาวิจัย หรือเพื่อเปนชองทางในการเขาถึงสื่อตางๆ ที่ไมสามารถซื้อหาไดดวยตนเอง เชื่อวา 
หองสมุดก็จะยังเปนสถานที่รวมสมัยที่เราจะยังพบเห็นและเยี่ยมใชบริการไดอีกนานแสนนาน

ที่มา

https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2015/04/28/do-we-need-libraries/#506353766cd7

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/10/public-libraries-are-not-just-about-books-at-their-heart-they-are-about-social-equity

https://www.theatlantic.com/education/archive/2019/10/college-students-dont-want-fancy-libraries/599455/

https://www.kirklandreporter.com/opinion/why-public-libraries-matter-more-than-ever-in-the-information-age-book-nook/
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ห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ 
ที่สุดในโลก โดยมีอาคารสำคัญเป็นชื่อ 
ประธานาธิบดียุคสร้างบ้านแปลงเมืองที่สำคัญ
ถึง 3 คน คือ โทมัส เจฟเฟอร์สัน  เจมส์ เมดิสัน 
และจอห์น อดัมส์  ที่นี่เป็นมากกว่าแค่ห้องเก็บ 
หนังสือ หรือห้องสมุดธรรมดา แต่เป็นแหล่ง 
สะท้อนอารยธรรมอันน่าภาคภูมิใจของอเมริกา 
เนื่องจากแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีอายุแต่ 200 
กว่าปี แต่ห้องสมุดของรัฐสภาแห่งนี้ ก็เป็น 
ที ่กำเนิดของระบบรัฐสภาแบบประชาธิบไตย 
ตามอุดมคติ โดยอาคารต่างๆ โดยเฉพาะ 
อาคาร โทมัส เจฟเฟอร์สัน ได้รับการตบแต่ง 
อย่างสวยงามวิจิตร  ห้องสมุดแห่งนี้เป็นที่ 

รวบรวมหนังสือ ภาพถ่าย แผนที่ และสื่อ 
สิ่งพิมพ์ กว่า 164 ล้านรายการ พร้อมทั้ง 
มีการจัดงานหรืออีเวนท์ต่างๆ อยู่เป็นประจำ 
งานนิทรรศการจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ 
โดยสามารถค้นหาข้อมูล การจัดงานนิทรรศ- 
การได้ที่ 
https://www.loc.gov/exhibits/current/

  สิ่งที่เปนที่นาภาคภูมิใจของคนอเมริกันตอหองสมุดแหงนี้คือ 
การพัฒนาการจัดหมูหนังสือระบบสากล ที่เรียกกันวาระบบ 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ ระบบ  L.C.  ผูคิดคือ  ดร.เฮอรเบิรต 
พุทนัม (Herbert Putnum) คิดขึ้นในป 2342 ขณะที่ทำหนาที่เปน 
บรรณารักษหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  การจัดแบงหมวดหมูหนังสือ 
มิไดอิงหลักปรัชญาใดๆ มิไดเรียงลำดับวิทยาการ  แตกำหนด 
หมวดหมูตามหนังสือสาขาตางๆ  ที่มีอยูในหอสมุดแหงนั้น โดยแบงเ 
ปน  20  หมวดใหญใชอักษรโรมันตัวพิมพใหญ  A – Z ยกเวน I Q W 
X Y   ผสมกับตัวเลขอารบิค   ตั้งแตเลข  1-9999    และอาจเพิ่มจุด 
ทศนิยมกับตัวเลขไดอีกหมวดใหญทั้ง  20  หมวด   มีดังนี้

ห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา 
(Library of Congress)

ดร.เฮอรเบิรต พุทนัม (Herbert Putnum) 
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1. หมวดใหญ (Classes) หรือการแบงครั้งที่ 1 แบง 
สรรพวิชาออกเปน 20  หมวด โดยใชตัวอักษรโรมัน A – Z 
เปนสัญลักษณแทนเนื้อหาของหนังสือ

A   ความรูทั่วไป  (General Works)
B   ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา  (Philosophy sychology, 
     Religion)
C   ศาสตรที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร (Auxiliary 
     Sciences of History)
D    ประวัติศาสตรทั่วไป และประวัติศาสตรโลกเกา  
      (History : General and Old  World)
E-F  ประวัติศาสตร : อเมริกา  (History : America)
G    ภูมิศาสตร โบราณคดี  นันทนาการ  (Geography, 
      Antropology, Recreation)
H    สังคมศาสตร  (Social Sciences)
J     รัฐศาสตร  (Political Science)
K    กฎหมาย  (Law)
L    การศึกษา (Education) 
M   ดนตรี (Music and Books on Music)
N    ศิลปกรรม (Fine Arts)
P    ภาษาและวรรณคดี  (Philology and  Literatures)
Q    วิทยาศาสตร  (Science)
R    แพทยศาสตร  (Medicine)
S    เกษตรศาสตร (Agriculture)
T    เทคโนโลยี  (Technology)
U    ยุทธศาสตร (Military Science)
V    นาวิกศาสตร (Naval Science)
Z    บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร (Bibliography, 
      Library Science)

2.  หมวดยอย (Division) หรือการแบงครั้งที่ 2 คือ  
ในแตละ หมวดใหญแบงออกเปนหมวดยอยไดมากนอย 
ตางกัน ในแตละหมวดยอยใชตัวอักษรโรมันตัวใหญสอง 
ตัวแทน เนื้อหาของหนังสือยกเวนหมวด  E-F  และหมวด  
Z  ใชอักษรตัวเดียวกับตัวเลข
 

ห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (Library of Congress)
ตัวอยางหมวด  B  แบงออกเปน  14   หมวดยอยดังนี้
      B        ปรัชญา
      BC      ตรรกวิทยา
      BD      ปรัชญาพยากรณ อภิปรัชญา
      BF       จิตวิทยา
      BH      สุนทรียศาสตร
      BJ       จริยศาสตร
      BL       ศาสนาตาง ๆ เทพปกรณัม
      BM      ศาสนายิว
      BP       ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ
      BQ       พุทธศาสนา
      BR        ศาสนาคริสต
      BS        คัมภีรไบเบิล
      BT        เทววิทยาเชิงคริสตศาสตร
      BV        เทววิทยาภาคปฏิบัติ
      BX        คริสตศาสนานิกายตาง ๆ 
 
ตัวอยาง หมวด T  แบงออกเปน 16  หมวดยอยดังนี้
      T        เทคโนโลยี
     TA       วิศวกรรมศาสตรทั่วไป วิศวกรรมโยธา
     TC       วิศวกรรมศาสตร
     TD       เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสุขาภิบาล
     TE       วิศวกรรมทางหลวง ถนน  และผิวการจราจร
     TF       วิศวกรรมรถไฟและการปฏิบัติการ
     TG       วิศวกรรมสะพาน
     TH       การกอสรางอาคาร
     TJ        วิศวกรรมเครื่องกลและเครื่องจักร
     TK       วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
                วิศวกรรมนิวเคลียร
     TL       ยานพาหนะ การบิน ยานอวกาศ
     TN      วิศวกรรมเหมืองแร โลหการ
     TP       เคมีเทคนิค
     TR       การถายภาพ
     TS       โรงงาน
     TT      งานฝมือ
     TX      คหกรรมศาสตร
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3.  หมูยอย (Section)   หรือการแบงครั้งที่ 3  คือ  จาก 
หมวดยอย  แบงละเอียดเปนหมูยอยโดยวิธีเติมตัวเล 
ขอารบิค  ตั้งแต 1-9999   เชน
        PN1                    วารสารสากล
        PN2                    วารสรอเมริกันและอังกฤษ
        PN86                  ประวัติการวิจารณ
        PN101                ผูแตงอเมริกันอังกฤษ

4.  จุดทศนิยม   หรือการแบงครั้งที่ 4 จากการแบงเปน 
หมูยอย  ยังสามารถแบงใหละเอียดโดยการใชจุดคั่นและ 
ตามดวยอักษรและตัวเลข เพื่อแสดงรายละเอียด 
หมวดเรื่อง หรือรูปแบบ หรือประเทศ เชน
       PN6100.C7          รวมโคลงกลอนของวิทยาลัย
       PN6100.H8          เรื่องขำขัน
       PN6519.C5          สุภาษิตจีน

     นอกจากหนังสือ ระบบหนังสือ และเทศกาลตางๆ แลว 
ภายในอาคารจอหน อดัมส ของหองสมุดรัฐสภา ยังเปนที่ 
เก็บเครื่องดนตรีไทยทั้ง 10 ชิ้นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 
พระราชทานแกหอสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อพระองคเสด็จฯ 
เยือนในป 2503 (ค.ศ. 1960) ซึ่งเปนการแสดงพระราช- 
ดำเนินเยือนสหรัฐครั้งแรกในฐานะองคพระประมุข หรือ 
State visit เครื่องดนตรีบางสวนถูกนำไปแสดงใน 
นิทรรศการที่เรารูจักกันในชื่อ Great and Good Friends 
หรือ ‘ของขวัญแหงมิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทยและ 
สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2361 – 2561‘ ที่พิพิธภัณฑผาในสมเด็จ- 
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปหลวง 
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 
2561

ห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (Library of Congress)

 เครื่องดนตรีไทยชุดนี้ เปนวัตถุมิตรภาพชุดสำคัญ 
สำหรับประวัติศาสตรไทย – สหรัฐเลยก็วาได โดยแผนปาย 
โลหะที่มีตราพระปรมาภิไธยยอ ภปร จะมีขอความวา

To The Library of Congress. This set of Thai 
musical instruments is presented as a token of 
sincere respect for a centre of knowledge and 
culture. Washington D.C. 1960

 ดังนั้น ในป 2563 ซึ่งเปนปฉลอง 60 ปครบรอบ 
การเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในฐานะองคพระประมุขแหง 
ราชอาณาจักรไทย หองสมุดรัฐสภา ก็นาจะเปนอีกที่หนึ่ง 
ที่อาจจะตองมีกิจกรรมเตือนความทรงจำชาวสหรัฐฯ ถึงการ 
มีเพื่อนดีที่คบกันลึกซึ้งมานาน และเปนเพื่อนชาติแรกใน 
ทวีปเอเชียที่สถาปนาความสัมพันธกันมาเปนปที่ 187 แลว

ที่มา: 
http://library.sisat.ac.th/library/help/lc.htm
https://coggle.it/diagram/Xhc92Gj7xyJBwGU9/t/ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน-library-congress-classification
https://readthecloud.co/200-years-thai-us-friendship/
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ห้องสมุดการแพทย์ 
แห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ 

(National Library of Medicine (NLM) 
at National Institute of Health (NIH)

 หอสมุดแพทยแหงชาติสหรัฐอเมริกา  (National Library 
of Medicine, NLM)  เปนหนวยงานที่สำคัญแหงหนึ่งของสถาบัน 
สุขภาพแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health, 
NIH) ตั้งอยูที่เมือง Bethesda รัฐแมรี่แลนด  เปนหองสมุดดาน 
การแพทยใหญที่สุดในโลก ทำหนาที่รวบรวม จัดเก็บและใหบริการ 
ขอมูลดานการแพทยทั่วโลก

     NLM กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ป 2379 จากหองสมุด 
เล็กๆ ที่ US. Army Surgeon General ที่มีหนังสือบริการเพียง 1 
ชั้นบริการ จนถึงในป 2505 NLM ไดยายเอกสารตำราแพทย 
ทั้งหมด มาไวในอาคารหลังที่มีพื้นที่รวมขนาดเทาสอง 
สนามฟุตบอล (ใตดินและบนดิน) ภายใตหลังคารูปพาลาโบลา 
ที ่สามารถปองกันรักษาหนังสือไวหากมีการทิ ้งระเบิดในยาม 
สงครามมีเอกสารบริการราว 17 ลานฉบับ ในภาษาตางๆ มากกวา 
150 ภาษา รวมทั้งเปนที่เก็บตำรายาตนฉบับโบราณหลายอยาง 
ที่อยางมีทั้งที่เขียนดวยตัวเขียนโบราณ และวาดดวยจิตรกร 
การเก็บตำราการแพทยทุกประเภท 

 บริการสารสนเทศ และโครงการวิจัยของ NLM ไดให 
บริการแกชุมชนดานสุขภาพทั่วโลก  ชวยสนับสนุนการคนพบ 
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ งานวิจัยดานคลินิก การศึกษา 
การถายทอดวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ และสาธารณสุขศาสตร 
รวมทั้งเวชศาสตรปองกัน และฟนฟู รวมทั้งเปนแหลงขอมูลให 
บรรดาแพทยและนักวิจัยคนควาศึกษา งานวิจัย จนเกิดนวัตกรรม 
ทางการแพทยจำนวนมาก ทั้งรั้ว NIH ที่เปนที่ตั้งหองสมุด 
และอาคารปฏิบัติการจำนวนมาก (intre mural) และการรวมมือ 
ทำวิจัยกับองคการภายนอกทั้งในและตางประเทศรวมทั้งประเทศ 
ไทย ในยุคดิจิทัลนี้ NLM  ไดนำนวัตกรรมสารสนเทศ ในดาน 

ห้องสมุดการแพทย์ 
แห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ 

(National Library of Medicine (NLM) 
at National Institute of Health (NIH)
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การคำนวณและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวก ขยาย 
ฐานการเขาถึงสารสนเทศดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพแก 
สาธารณชน รวมทั้งมีการเผยแพรเอกสารวิจัยใหทั่วถึง 
โดยไมตองเดินทางมาคนควาในหองสมุด ผานระบบ e-library
 
   ฐานขอมูล การจำแนกดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต (DNA 
Sequence database)  ถือเปนฐานขอมูลสำคัญหนึ่งของ 
NLM ที่มีความเปนมาคือ เมื่อป 2529 คณะกรรมการบริหาร 
NLM เห็นความสำคัญ ของขอมูลสาขาวิชาชีววิทยาระดับ 
โมเลกุล ที่สามารถปฏิวัติวิทยาศาสตรรวมถึงเกิดความตองการ 
ขอมูลเฉพาะทางในเรื่องนี้เปนอยางมาก วุฒิสภาไดอนุมัติให 
จัดตั้งศูนย  National Center for Biotechnology 
Information, NCBI เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 
เปดใหบริการมาจนถึงปจจุบัน เปนเวลากวา 30 ป มีการเขาใช 

ห้องสมุดการแพทย์แห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ 

ขอมูลจีโนมิคนี้เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดมา โดยทุกๆ วัน มีผูเขาใชเว็บไซต เกือบ 2 ลานคน โดยถือเปนหองสมุดที่ให 
บริการสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุขที่กวางใหญที่สุด ประกอบดวยฐานขอมูลที่จัดบริการมากกวา 200 ฐานขอมูล 
ตัวอยาง เชน

- ฐานขอมูล AIDSINFO
- ฐานขอมูล American Indian Health
- ฐานขอมูล Amino Acid Explorer
- ฐานขอมูล Asian American health
- ฐานขอมูล  Bioassay Services
- ฐานขอมูล  Bioethics
- ฐานขอมูล BLAST Database (Sequence database)
- ฐานขอมูล  Cancer Chromosome
- ฐานขอมูล Genotype & Phenotype
- ฐานขอมูล  Genome project
- ฐานขอมูล HIV/AIDS Resources
- ฐานขอมูล  Influenza Virus resources
- ฐานขอมูล  Medline/PubMed
- ฐานขอมูล NCBI Glossary
- ฐานขอมูล PubMed Central
- ฐานขอมูล Single Nucleotide Polymorphism (dbSNP)
- ฐานขอมูล Viral Genomes
- ฐานขอมูล Whole genome Shotgun Sequences

รายละเอียดชื่อฐานขอมูลที่ NLM จัดบริการทั้งหมด อยูที่ 
www.nlm.nih.gov/databases



ที่มา: 
https://www.nihlibrary.nih.gov/agency/nih
https://www.nstda.or.th/th/knowledge-analytic/128-science-and-technology-stories/1584-us-national-library-of-medicine

ผูอำนวยการ NLM คนปจจุบันคือ ดร. Patricia Flatley Brennan, RN, PhD ในทุกๆวัน บนเครือขายอินเทอรเน็ต NLM 
ไดใหบริการจัดสงขอมูลดานสุขภาพที่สำคัญมาก เปนจำนวนปริมาณสูงมากถึง แสนลานไบต (trillion bytes)  
ที่นำไปชวยรักษาชีวิตของมนุษยนับหลักลานคนทั่วโลก รวมทั้งมีสวนเกี่ยวของในการแกไขโรคระบาดตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เชน 
SARS MERS  และ CORONAVIRUS แหงอูฮั่น ที่อุบัติลาสุดนี้
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พัฒนาการทาง E library ของ NLM ปรากฏชัดเจนหลังป 2543 (ค.ศ.2000) เปนการพลิกโฉมหองสมุดเขาสูสหัสวรรษใหม
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NLM เปดบริการ PubMed Central เปนครั้งแรก ที่เปนคลังเอกสารสำคัญดาน 
วิทยาศาสตรชีวภาพและชีวการแพทยแบบดิจิทัลฉบับเต็ม ที่มีจำนวนมากกวา 2 ลานเรื่อง 
ที่ทำการดิจิไทซ  วารสารการแพทยยอนหลังไปในชวงตนป 1800s

ค.ศ. 2000

NLM เริ่มดำเนินการใหบริการ Turning the Pages ซึ่งเปนชุดหนังสือเกาหายากที่ดิจิไทซ 
สามารถใหเปดหนาของหนังสือแตละหนาได

ค.ศ. 2001

NLM ไดรับความสำเร็จในการสรุปขอตกลงในการอนุญาตระบบอรรถาภิธาน (ชุดคำศัพทที่มี 
ความหมายใกลเคียงกัน) Metathesaurus ชุด Unified  Medical Language System, 
UMLS ที่ประกอบดวยชุดคำศัพทควบคุมและรหัสมาตรฐาน เพื่อชวยใหการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ทางการแพทยในรูปอิเล็กทรอนิกสในสหรัฐอเมริกา

ค.ศ. 2003

NLM เปดเว็บไซต ศูนยวิจัยการบริหารจัดการสารสนเทศภัยพิบัติ (Disaster information 
Management Research Center, DIMRC) ซึ่งใหขอมูลในทุกขั้นตอนของการเกิดภัยพิบัติ  
คือ การเตรียมการ การตอบสนอง การบรรเทา และการฟนฟูสูสภาพเดิม

ค.ศ. 2008

เดือนมกราคม NLM เปดแนะนำแมกกาซีน MedlinePlus ที่เปนภาษาอังกฤษ-สเปน  
ถือเปนแมกกาซีนเลมแรกที่ใหขอมูลดานสุขภาพทั่วไปแกผูอานทั่วไปในภาษาสเปน เดือน 
สิงหาคม MedlinePlus เริ่มปฏิบัติการสงขอมูลทวิตเตอรในชื่อ MedlinePlus4you ที่เปน 
วิถีทางที่ NLM เริ่มเขาสูโลกสังคมออนไลน (Social Media)

ค.ศ. 2009

NLM เริ่มเปดบริการ Mobile MedlinePlus  เปนบริการใหม สงขอมูลใหแกอุปกรณอิเล็ก 
ทรอนิกสเคลื่อนที่ตางๆ เชน โทรศัพทมือมือ ที่มีกลุมผูติดตามเพิ่มขึ้นตลอดเวลา NLM 
ไดรับการเสนอชื่อใหเขารวมโครงการ Medical Heitage Project ที่มีมูลคาของโครงการ 1.5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ  จากเจาภาพ Open Knowledge Commons ที่มีจุดมุงหวังเพื่อทำการ 
ดิจิไทซขอมูลอันเปนสมบัติที่มีคาของหองสมุดผูนำดานการแพทยของโลก ที่เปนเอกสาร 
ยอนหลังไปถึงศตวรรษที่ 17 NLM เริ่มดำเนินการใหบริการชุดขอมูลเรื่อง Emergency Access 
Initiative, EAI ที่ประกอบดวยวารสารดานการแพทยมากกวา 200 ชื่อและหนังสืออางอิงราว 
65 ชื่อ เพื่อเปนการจัดเตรียมบริการ ใหแกเหตุการณภาวะฉุกเฉินตางๆ เชน การเกิด 
แผนดินไหวที่ประเทศเฮติ ในเดือนมกราคม 2011 เหตุการณน้ำทวมใหญที่ประเทศปากีสถาน 
และ การระบาดอหิวาตกโรคในเฮติดวย

ค.ศ. 2010



      PLOS เปนระบบหองสมุดประชาชนออนไลนในดานวิทยาศาสตรและแพทยศาสตร 
โดยเฉพาะมีสำนักงานใหญอยูในนครซานฟรานซิสโก ใหบริการแกสาธารณะแบบ 
ไมแสวงหากำไร และมีสำนักงานกองบรรณาธิการในยุโรป ที่เคมบริดจ สหราชอาณาจักร  

      PLOS เริ่มกอตั้งขึ้นในป 2543 (ค.ศ. 2000) ดวยการริเริ่มคำรองออนไลนโดยผู 
ไดรับรางวัลโนเบล คือ นาย Harold Warmus อดีตผูอำนวยการสถาบันสุขภาพแหงชาติ 
(National Institute of Health – NIH) รวมกับนาย Patrick O. Brown นักชีวเคมีที่ 
Stanford University และนาย Michael Eisen นักชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย 
เบิรกลีย  โดยคำรองนี้ เรียกรองใหนักวิทยาศาสตรทุกคนใหคำมั่นวาตั้งแตเดือนกันยายน 
2544 พวกเขาจะยุติการสงบทความไปยังวารสารที่ไมไดจัดทำเนื้อหาฉบับเต็มของ 
บทความของพวกเขา ที่สามารถใหสาธารณชนเขาถึงโดยไมเสียคาใชจาย โดยการยื่น 
คำรองครั้งนี้ มีคนลงลายมือชื่อสนับสนุนหลักหมื่น แตนักวิทยาศาสตรหลายคนก็ยังละเลย 
ที่จะปฏิบัติตามกติกาตอรองดังกลาว จนในเดือนสิงหาคม 2544 นาย Brown และ นาย 
Eisen จึงประกาศเริ่มกิจการทำระบบวารสารที่ไมหวังผลกำไรของตัวเอง  และในปลายป 
2545  มูลนิธิกอรดอนและเบ็ตตี้มัวร   (Gordon and Betty Moore Foundation) และ 
มูลนิธิครอบครัวแซนดเลอร (Sandler Family Support Foundation) ไดสนับสนุน 
กองทุนใหเกิดการจัดตั้ง PLOS รวมเงินราว 10 ลานดอลลาร และ 3 ลานดอลลาร 
ตามลำดับ  เพื่อชวยให PLOS สามารถตั้งขึ้นไดและสามารถดำเนินงานไดอยางถาวร  
ซึ่งจากจุดนี้ ทำใหมีการเปดตัววารสารชีวการแพทย ที่ใหสาธารณชนสามารถเขาถึง 
โดยไมมีคาใชจาย และมีวารสารดานวิทยาศาสตรชีวภาพ และสุขภาพที่ประชาชนทั่วไป 
สามารถสืบคาหาอานไดโดยเสรีตั้งแตป 2545 
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ห้องสมุดประชาชนด้านวิทยาศาสตร์ 
(Public Library of Science - PLOS) 



     หองสมุดสาธารณะแหงวิทยาศาสตร (PLOS) เปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2546 
โดยมีการตีพิมพวารสารทางวิทยาศาสตรทั้งแบบเลมและออนไลนที่มีชื่อวา PLOS Biology และนับตั้งแต 
เปดตัว ก็ยงมีการจัดทำวารสารชื่ออื่นๆ ตามมาอีกราว 10 รายการ โดยเฉพาะ PLOS ONE ซึ่งเปนวารสาร 
ที่ไดรับ Peer review ขามสหสาขาวิชาที่ใหญที่สุดในโลก  และเปนการพัฒนา Article-Level Metrics ในอีก 
15 ป สำหรับการคัดสรรวารสารทางวิทยาศาสตรและแพทยศาสตรที่มีคุณภาพ  นอกจากนั้น ยังมีวารสารทาง 
วิทยาศาสตรการแพทยที่มีชื่อเสียง อาทิ Genome Biology 

      วารสารของ PLOS มีจุดเดนที่สุด คือองคความรูตองมีการสงผานโดยเสรี เพื่อประโยชนแหงมวล 
มนุษยชาติ (Open Access) เนื้อหาทั้งหมดไดรับการเผยแพรจะอยูภายใตใบอนุญาตจากแหลงที่มา "Source" 
โดยมีขอ จำกัด เพียงขอเดียว คือการควบคุมลิขสิทธิ์ ปองการการทำซ้ำและการจัดจำหนาย ผูเขียนสามารถ 
ควบคุมความสมบูรณของงานของพวกเขาและสิทธิ์ในการไดนำไปใชตอ อยางถูกตองพรอมทั้งไดรับการ 
ยอมรับและอางถึงในการนำไปใชในที่ตางๆ  

     ในป 2554 PLOS กลายเปนองคกรสนับสนุนทางการเงินอยางเปนทางการ สำหรับคนทำงานและ 
เผยแพรองคความรูดานสุขภาพ ในป 2555 มีการสนับสนุนการสัมมนาผานเว็บไซต HIFA2015 ครั้งแรก 

    สำหรับรูปแบบการบริหารการเงิน ในการใหทุนแกวารสาร PLOS จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการดำเนิน 
การบทความที่ผูแตงหรือนายจางหรือผูเขียนมอบให ในสหรัฐอเมริกาสถาบันเชนสถาบันสุขภาพแหงชาติ 
(NIH) และสถาบันการแพทย Howard Hughes จะจัดสรรเงินทุนใหครอบคลุมคาใชจายของผูเขียน 
โดยขอริเริ่ม Global Participation Initiative (GPI) ที่ตั้งขึ้นในป 2555 โดยผูเขียนใน "กลุมประเทศหนึ่ง" 
ไมคิดคาธรรมเนียมและผูที่อยูในกลุมประเทศสองกลุมจะไดรับการลดคาธรรมเนียม (ในทุกกรณีการตัดสินใจ 
ที่จะเผยแพรจะขึ้นอยูกับเกณฑบรรณาธิการเทานั้น)  โดยนับจากป 2554 PLOS ไดยุติการพึ่งพาการอุดหนุน 
จากมูลนิธิ และบริหารรายไดดวยตัวเองจากสินทรัพยสุทธิ 20,511,000 ดอลลารในป 2555-2556 เปน 
36,591,000 ดอลลารในป 2557-2558  และยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากความนาเชื่อถือของระบบ 
วารสารออนไลน และวารสาร ที่สามารถเขาถึงได โดยไมมีคาใชจายสำหรับประชาชนทั่วไป
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ที่มา:    https://en.wikipedia.org/wiki/PLOS
          www.PLOS.org



     ในสถานการณโลกยุคดิจิทัลในปจจุบัน ปรากฏการณหลายอยางในทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการพัฒนา 
ขั้นสูงทางอิเล็กทรอนิกส และสารสนเทศ ใหคำวา E ที่ยอมาจาก electronic ที่เขามาแทนที่หลายสิ่ง 
หลายอยาง จนภาคธุรกิจจำนวนมากถึงกับมีการซวนเซไปมา การเขามาแทรกแซงของเทคโนโลยีดังกลาว        
e-commerce ไดทำใหหางรางคนลง e-banking ไดทำใหธนาคารปดสาขา ลดพนักงาน  e-procurement 
ไดทำใหระบบประมูลงานเขมงวดขึ้น เชนเดียวกับอีก e-book กับการสื่อสารขอมูลผานอินเทอรเน็ตและ 
โซเชียลที่ทำใหการผลิตหนังสือ โดยเฉพาะนิตยสารหลายเจา ตองปดตัวลง แตดูแลวจะใหผลในทางสรางสรรค 
กับการสงเสริมการอานออกเขียนได เพราะชวนใหคนอานมากขึ้น (อานกันไมลืมหูลืมตา) และลดการตัดไม 
ทำลายปาลง e-book หรือ eBook เปนหนังสือที่จัดทำขึ้นในรูปแบบดิจิทัลซึ่งประกอบดวยขอความรูปภาพ 
หรือทั้งสองอยางสามารถอานไดบนหนาจอแบนของคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ วิวัฒนาการ 
ของโลกไซเบอร ทำให e-books แพรขยายอยางรวดเร็ว ทั้งที่แบบไมมีคาใชจาย แบบเชาที่มีเวลากำหนด 
หรือแบบขายขาดสั่งซื้อแลวโหลดเขามาไวในเครื่องตนเอง ที่เปนอุปกรณ e-reader โดยเฉพาะ หรืออุปกรณ 
คอมพิวเตอรอื่นๆ ที่มีหนาจอดูที่สามารถควบคุมได อยางคอมพิวเตอรตั้งโตะ (desk top) คอมพิวเตอรพกพา 
(Lab tob, tablet) ไปจนถึงสมารทโฟน
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Digital Library 
ในยุค Technological Disruption
องค์กรที่รอดตายด้วยกโลบาย E-book
เมื่อต้องถูกท้ายทายจากสถาบันพวก E



    ในยุคศตวรรษนี้ แนวโนมของตลาดหนังสือเลม โดนอุตสาหกรรม e-book แยงลูกคาไปจำนวนมาก 
เพราะเหตุและผลที่รองรับนั้นมากมาย ไดแก

1)   ประหยัดเงิน ในการซื้อหนังสือเลมที่มีราคาสูงมากกวา
2)   พกพาสะดวก เพราะอยูรวมกับอุปกรณที่ใชงานอื่นๆ สามารถพกพาไดหลายรอยเลมในเวลาเดียวกัน
3)   ใชงานไดงาย สามารถปรับขนาดตัวอักษรใหเหมาะกับสายตา
4)   รักษาสิ่งแวดลอม จากการลดการตัดไมทำลายปามาทำกระดาษ
5)   สะดวกในการใชงาน การเปดเปลี่ยนหนา คนหาคำที่ตองการ การคัดสรรบางตอนมาเก็บไวใหคนหา
6)   การสั่งซื้อมีความสะดวกสบาย และไดทันทีเมื่อชำระเงิน โดยไมตองรอพัสดุไปรษณียมาสง
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E-book อีกนวัตกรรมในยุค Technological Disruption
 

     ในเว็บไซตของผูจัดพิมพหรือรานหนังสือและการ 
เลือกและสั่งซื้อหนังสือออนไลน กระดาษหนังสือจะถูก 
สงไปยังผู อ านทางไปรษณียหรือบริการจัดสงอื ่นดวย 
e-books ผูใชสามารถเรียกดูหนังสือออนไลนและเมื่อ 
พวกเขาเลือก และสั่งซื้อ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ 
สงไปยังพวกเขาออนไลนหรือผูใช สามารถดาวนโหลด 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสได ในชวงตนป ค.ศ. 2010 หนังสือ 
อิเล็กทรอนิกสเริ่มแซงหนาปกแข็งโดยตัวเลขสิ่งพิมพโดย 
รวมในสหรัฐอเมริกา 

     เหตุผลหลักที่ทำใหคนซื้อ e-book เลือกหนังสือที่มีขนาดใหญขึ้น ดวย 
e-books "ที่คั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ทำใหการอางอิงงายขึ้นและผูอาน 
e-book อาจอนุญาตใหผูใชใสคำอธิบายประกอบหนา"  "ถึงแมวาหนังสือนิยาย 
และ หนังสือที่ไมใชนิยายจะอยูในรูปแบบ e-book แตเนื้อหาทางเทคนิคนั้น 
เหมาะอยางยิ่งสำหรับการจัดสง e-book เพราะ สามารถคนหาดวยคำหลักได 
นอกจากนี้สำหรับการเขียนโปรแกรมหนังสือตัวอยางโคดสามารถคัดลอกได 
ปริมาณการอาน e-book เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในป 2014 ผูใหญ 28% อาน 
e-book เมื่อเทียบกับ 23% ในป 2013 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพราะในป 2014 50% 
ของผูใหญในอเมริกามี e-reader หรือแท็บเล็ตเมื่อเทียบกับ 30% 
ที่เปนเจาของอุปกรณดังกลาวใน 2013



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 12/256215

E-book อีกนวัตกรรมในยุค Technological Disruption
 

      การแผขยายของ E book สงผลชัดเจนในเกือบทุกประเทศ ใหคนอานหนังสือมากขึ้น 
ไมวาจะเปนขาวสาร บทวิเคราะห หรือหนังสือประโลมโลก ซึ่งทำใหประชาชนในทองที่ 
หางไกลอานออกเขียนไดมากขึ้นดวย (อาจจะยกเวนกรณีจีน จะเรียกวา อานออกพิมพได 
เนื่องจากคนสมัยใหมจำนวนมาก ไมเนนใชเวลากับการคดลายมือตัวอักษรรูปภาพ 
ใหสวยงาม ถูกตอง ตามหลักภาษาแลว) แคพิมพคำในสิ่งภาษาอังกฤษ แลวเลือกอักษร 
ตัวอะไรแบบไหนที่ตองการใชก็ขึ้นมาใหเลือก 

E libray  หรือ Digital Library สถาบันที่ไปกันไดกับ e-book
    หองสมุดวิชาการจำนวนมากมีสวนเกี่ยวของในการสรางที่เก็บฐานขอมูลดิจิทัล 
ของหนังสือ เอกสาร วิทยานิพนธ และงานอื่นๆ มานานแลว ที่เก็บเหลานี้ทำใหประชาชน 
ทั่วไปสามารถสืบคน จากทางไกลไดงาย และรวดเร็วขึ้น ตอมาเมื่อโลกดิจิทัลแผขยาย 
มากขึ้น ระบบเก็บเอกสารแบบนี้ ก็ไดมีการนำมาเชื่อมโยง ผานระบบเว็บไซตของ 
หองสมุดแตละแหง ดวยระบบการคนหาที่มีประสิทธภาพจากอภิมหาขอมูล (big data) 
คลายๆ เวลาเราสืบคนขอมูลกูเกิ้ล ระบบก็จะวิ่งไปทุกซอกทุกมุมในโลกดิจิทัล 
หาคำตอบมาใหเรา หองสมุดดิจิทัล ตามสถาบันตางๆ ก็เชนเดียวกัน จะมีซอฟตแวรที่ถูก 
ออกแบบมาสำหรับการเก็บถาวรการจัดระเบียบและการคนหาเนื ้อหาของหองสมุด 
โดยเฉพาะเมื่อเกิด e-book ระบบฐานขอมูล จึงสามารถทำใหสมาชิก หรือประชาชน 
คนนอก สามารถเขาถึงหนังสือ เอกสารบางสวน หรือทั้งเลม ทั้งที่เปนแบบจายเงินและ 
แบบฟรี ไมมีคาธรรมเนียมและคาเชา ดวยวิธีการนี้ หองสมุดชั่นนำทั่วโลก ยังอยูไดดีทาม  
กลางกระแส technological disruption และทำใหสามารถทำพื้นที่หองสมุดใหมี 
ความนานั่ง นาอาน มากขึ้น จนหลายๆ ที่ ลดพื้นที่เก็บหนังสือเลมลง และปรับเปน 
หองยอยสำหรับเปดหนาจอ หรือเปน co working space ใหเขามาประชุมและ 
สืบคนเอกสาร รูปภาพ แหลงอางอิงจำนวนมากไปพรอมกันๆ  ในขณะที่หองสมุดแบบ 
คลาสสิค สำหรับผูมีรสนิยมชอบความเงียบสงบเปดกระดาษทีละหนาก็ไมถูกรบกวน 
จากคนที่ไมตองการเขามาเพื่อสืบคนตำราแบบเลมจริงๆ

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_library



     เมื่อสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา หองสมุดเองก็จำเปนตองปรับปรุงใหกาวทันโลก 
ที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีหลายอยางถูกนำเขามาใชกับหองสมุดเพื่อตอบสนองความตองการและ life style ของ 
ผูใชบริการในยุคดิจิตอล มีหลายเทคโนโลยีที่นาสนใจที่ชวยใหหองสมุดยังเปนแหลงทรัพยากรทางความรูและ 
ขอมูลที่ยังเปนที่ตองการของสังคมยุคใหมได และเมื่อไทยอาจจะสามารถปรับเอามาใชเพื่อทำใหหองสมุด 
ของไทยมีชีวิตใหมขึ้นมาได 
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ห้องสมุดกับเทคโนโลยี

Makerspaces 
 นอกจากจะเปนแหลงเก็บสิ่งพิมพและสื่อขอมูลตางๆ 
หองสมุดยังเปนสถานที ่ท ี ่เหมาะสมสำหรับการสรางสรรค
Makerspace หรือพื้นที่สำหรับนักประดิษฐในการสรางชิ้นงาน 
ตนแบบ เนื่องดวย ระบบการศึกษาในปจจุบันมิไดสงเสริมให 
มีการเรียนรูเพียงแคจากการอานหรือดูเทานั้น แตยังมีการ 
สงเสริมการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำอีกดวย  แตการจะ 
เปนนักประดิษฐนักสรางตองมีการลงทุน และไมใชทุกคนที่จะมี 
ทรัพยากรเพียงพอ แนวความคิดของ Makerspaces จึงเกิดขึ้น 
เพื่อสนับสนุนใหมีสถานที่สาธารณะที่เยาวชนและผูที่สนใจทั่วไป
สามารถใชพื้นที่ทำงาน และแชรอุปกรณ เครื่องมือ และ 
เทคโนโลยีตางๆ เพื่อการประดิษฐและการเรียนรู เปดโอกาส 
ใหพัฒนาไอเดียตางๆ เปนชิ้นงานจริง ดวยเทคโนโลยีตางๆ  
ไมวาจะเปนเครื่องพิมพ 3 มิติ คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 
อุปกรณวิดีโอ ฯลฯ พื้นที่นี้จะเปนสถานที่สำคัญในการสรางและ 
พัฒนาทักษะและบุคลากรแหงอนาคต  

ห้องสมุดกับเทคโนโลยี
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ห้องสมุดกับเทคโนโลยี

Big Data & Artificial Intelligence 
   หองสมุดสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีขอมูล เชน การวิเคราะหแนวโนมความนิยม 
ความตองการ และพฤติกรรมของผูใชบริการจากประวัติการสืบคน การใชขอมูล การยืมหนังสือ ฯลฯ 
เพื่อใหหองสมุดสามารถปรับรูปแบบการใหบริการ หนังสือ หรือสื่อตางๆ และใหคำแนะนำตางๆ 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการได

ห้องสมุดกับเทคโนโลยี

Internet of Things (IOT) 
   เทคโนโลยี IOT เปนเทคโนโลยีที่เชื่อมตออุปกรณเครื่องมือดิจิตอลตางๆ เขาดวยกันเพื่อให 
อุปกรณสามารถสื่อสารและแบงปนขอมูลระหวางกันได ตัวอยางเชน การเก็บขอมูลการใชสถานที่ 
และอุปกรณในหองสมุด การควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นในหองใหเหมาะสม หรือระบบ 
จัดเก็บหนังสืออัตโนมัติ ระบบนี้ชวยพัฒนาใหหองสมุดเปนสถานที่ที่ทันสมัย ตอบสนองความ 
ตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

User-Focused Interfaces 
     เทคโนโลยีหนึ่งที่ชวยสรางประสบการณที่ดีและดึงดูด 
ผูใชบริการเขาสูหองสมุด คือ เทคโนโลยีที่สรางปฏิสัมพันธ 
กับผูใช เชน บอรดประกาศดิจิตอล แผนที่ดิจิตอล เทคโนโลยี 
บรรณารักษเสมือนจริง ฯลฯ 

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (Augmented Reality) 
     เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแหงความจริง (AR) 
เปนเทคโนโลยีที่นาสนใจ สามารถนำไปใชประโยชนไดใน 
หลากหลายวงการ ตั้งแตเพื่อการแพทยจนถึงวงการเกมเมอร 
และแนนอน เทคโนโลยีนี้เปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถ 
นำเขามาใช ในหองสมุดได 
     ตัวอยางการนำเอา AR มาใชกับหองสมุด เชน Mythical 
Maze app ซึ่งเปน application บนมือถือสำหรับเด็ก ที่ผูใช 
สามารถใชเลนกับหนังสือเพื่อเพิ่มความนาสนใจหรือใหขอมูล 
พิเศษได หรือ librARi ซึ่งเปน application ที่ชวยให 
ความสะดวกแกผู ใชหองสมุดในการคนหาหนังสือบนชั ้น 
หนังสือ โดยผูใชแคใชโทรศัพทมือถือสองไปที่ชั้น application 
ก็จะคนหาและชี้ใหเห็นตำแหนงของหนังสือที่ตองการได



     การตกแตงภายในและการออกแบบสถาปตยกรรม ทำใหหองสมุดหลายแหงเปนมากกวาหองสมุด 
แตกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสำคัญของเมือง และสถานที่สรางแรงบันดาลใจสำหรับหลายๆ คน ในคอลัมนนี้ 
ผูเขียนไดคัดเลือกหองสมุดที่สวยงามมีเอกลักษณมา ใหผูอานไดชื่นชมดังนี้ 
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Joe and Rika Mansueto Library ณ University of 
Chicago เมือง Chicago รัฐ Illinois สหรัฐอเมริกา 

 หองสมุดแหงนี้เปดใหบริการในป 2554 ณ University 
of Chicago มีจุดเดนคือมีหองอานหนังสือเปนโดมแกวขนาด 
ใหญ มีชื่อเลนวา “The Egg” สามารถนั่งได 180 คน หองสมุด 
มีทั้งสวนที่เปนหองสมุดแบบดั่งเดิมและดิจิตอล มีหองเก็บ 
หนังสือใตดินซึ่งเก็บรักษาหนังสือไวกวา 3.5 ลานเลม และมี 
ระบบหุนยนตในการสืบคนและนำสงแกผูใชบริการ  

ห้องสมุดที่น่าสนใจในทวีปอเมริกาห้องสมุดที่น่าสนใจในทวีปอเมริกา
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Seattle Central Library เมือง Seattle 
รัฐ Washington สหรัฐอเมริกา

    ความพิเศษของหองสมุดแหงนี้คือตัวอาคาร 11 
ชั้น ที่สรางจากโลหะและแผนกระจกทั้งอาคาร 
หองสมุดแหงนี้รวบรวมหนังสือกวา 1.45 ลานชิ้น 
มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการแกสาธารณะกวา 
400 เครื่อง

ห้องสมุดที่น่าสนใจในทวีปอเมริกา

Vasconcelos Library เมือง Mexico City 
ประเทศ Mexico

    หองสมุด Vasconcelos ตั้งอยู ณ เมือง 
Mexico City ไดรับชื่อเลนวา Megalibrary 
(หองสมุดยักษ) มีพื้นที่กวา 38,000 ตารางเมตร 
ดวยความยิ่งใหญของอาคารและออกแบบภายใน
ที่ดูแปลกตา ทำใหหองสมุดแหงนี้เปนสถานที่ 
ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวหลายคนอยากเยี่ยมเยือน



Library of Parliament กรุง 
Ottawa ประเทศ Canada
    
  หองสมุดแหงนี้เปนฐานขอมูลและ 
แหลงข อมูลเพื ่อการวิจ ัยที ่สำคัญของ 
รัฐสภาของแคนาดา นอกจากตัวอาคาร 
ภายนอกที่สวยงามและเคยปรากฏอยูบน 
ธนบัตร 10 เหรียญแคนาเดียน (รุนเกา) 
แลว ผูเยี่ยมชมจะประทับใจการตกแตง 
ภายในที่งดงามดวยรูปปนและงานโลหะ 
ตางๆ 
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Kansas City Central Library - Kansas 
City, Missouri สหรัฐอเมริกา

    หองสมุดแหงนี้ตั้งอยูใจกลางเมือง Kansas City 
รัฐ Missouri ประเทศสหรัฐฯ มีจุดเดนคือ ตัวอาคาร 
จอดรถของห องสม ุดท ี ่ด ู เหม ือนช ั ้นหน ังส ือ            
ขนาดใหญ โดยในกระบวนการออกแบบ 
ประชาชนทองถิ่นและสมาชิกหองสมุดสามารถ 
โหวตเลือกหนังสือ 22 เลม ที่จะไดกลายมาเปน 
หนังสือยักษนี้ โดยหนังสือที่ไดรับการโหวตมีทั้ง 
นวนิยายชื่อดังอยาง To Kill the Mockingbird, 
the Tale of Two Cities, Charlotte’s Web 
และ The Lord of the Rings 

ห้องสมุดที่น่าสนใจในทวีปอเมริกา



Royal Portuguese Reading Room เมือง Rio De Janeiro ประเทศ Brazil
    
     หองสมุดแหงนี้ไดรับการโหวตจากนิตยสาร Time วาเปนหองสมุดที่สวยที่สุดในโลกอันดับที่ 4 หองสมุดแหงนี้ 
ตั้งอยูใจกลางเมือง Rio de Janeiro บราซิล หองสมุดมี 3 ชั้น เปนแหลงเก็บสิ่งพิมพตางๆ ที่เปนภาษาโปรตุเกส 
ที่ใหญที่สุดที่ไมไดอยูในประเทศโปรตุเกส ดวยการตกแตงภายในที่ประกอบดวยภาพวาดและชิ้นงานศิลปะตางๆ 
ที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของโปรตุเกส ทำใหหองสมุดแหงนี้เปนหองสมุดที่มีความโดดเดนสวยงาม 
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University of California San Diego Geisel 
Library เมือง San Diego รัฐ California 
สหรัฐอเมริกา

    โครงสรางที่แปลกตาของอาคารทำใหหองสมุด 
แหงนี้กลายเปนจุดเดนหนึ่งของ UC San Diego 
หองสมุดรวบรวมหนังสือและสิ่งพิมพตางๆ กวา 7 
ลานเลม/ชิ้น นอกจากนี้ หองสมุดแหงนี้ยังเปนแหลง 
เก็บชิ้นงานที่สำคัญตางๆ ของ ดร.ซูสส (Dr. Seuss) 
ซึ่งเปนนักเขียนการตูนชื่อดัง ซึ่งมีทั้งภาพวาดและ 
ภาพสเก็ตตนแบบ สมุดโนต วิดีโอเทป ภาพถาย 
ฯลฯ กวา 8,500 ชิ้น

ห้องสมุดที่น่าสนใจในทวีปอเมริกา
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