นวัตกรรมการให้บริการของห้องสมุด:
การเดินทางของคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
เหงียน เลก ชอ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์
ประธานบริษัท Cybrarian Ventures Private Limited
กรรมการบริหารสหพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติ
บทคัดย่อ:
ห้องสมุดประชาชนในประเทศสิงคโปร์ถือกําเนิดขึ้นกว่า 50 ปีมาแล้ว โดยนวัตกรรมการให้บริการ
เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในยุคแรก การบริหารจัดการห้องสมุดดําเนินไปด้วยแรงงานบุคลากร
เนื่องจากเทคโนโลยีมิได้หาได้โดยง่ายและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสําหรับห้องสมุดมีต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม
ในระยะ 20 ปีหลัง ต้นทุนด้านเทคโนโลยีลดลง กอปรกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์พกพา
และอุปกรณ์พกพาแพร่หลายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความง่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อนร่วมงาน
ของข้ าพเจ้ า คนหนึ่ ง กล่ า วว่ าเมื่ อเธอเดิ น ทางโดยรถไฟ เธอสั งเกตว่ าผู้ โ ดยสารเกื อบทุ ก คนง่ ว นกั บ การใช้
โทรศัพท์มือถือ เธอให้ข้อคิดเห็นว่าถ้าทุกคนเรียนหนังสือหนักเท่ากับที่ใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งหมดน่าจะได้ 100
คะแนนเต็มในการสอบ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือการที่ประชาชนเกือบทุกผู้ทุกนามเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้ส่งผลให้
ห้องสมุดจําเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดประชาชนใน
ประเทศสิงคโปร์ก็มิใช่ข้อยกเว้น ห้องสมุดประชาชนต้องสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และในลักษณะที่ผู้ใช้บริการปรารถนาจะใช้บริการ ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา คณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ได้รุกคืบในการแปลงวัสดุต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัล
รวมทั้งการใช้เครือข่ายทางสังคมในการเข้าถึงประชาชนและผู้ใช้บริการปลายทางเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึง
วัสดุห้องสมุดได้ง่ายขึ้นผ่านทางอุปกรณ์พกพาทั้งในยามกลางวันและกลางคืน บทความฉบับนี้จะบรรยายถึง
พัฒนาการเหล่านี้บางประการ รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางที่ห้องสมุดจะดําเนินไปในอนาคต
เพื่อให้แน่ใจว่าห้องสมุดจะยังคงมีบทบาทในชีวิตของประชาชนผู้ใช้บริการ และห้องสมุดจะเป็นศูนย์กลางใน
เส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใช้บริการปลายทาง
ความเป็นมา
คณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ NLB (National Library Board of Singapore) เป็น
คณะกรรมการตามกฎหมาย (statutory board) ภายใต้กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ (Ministry of
Communications and Information) NLB มีความเป็นมาไม่ยาวนานนัก โดยถือกําเนิดในยุคแรกที่หอสมุด
แห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ตลอด 55 ปีที่ผ่านมา หอสมุดแห่งชาติได้จัดตั้งระบบห้องสมุดประชาชน
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จํานวน 26 แห่งเพื่อให้บริการประชาชนที่พํานักอยู่ในเขตที่พักอาศัยต่างๆ ซึ่งแต่ละเขตมีประชากรระหว่าง
100,000 ถึง 300,000 คน ณ วันนี้ NLB บริหารงานหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ห้องสมุด
ประชาชน 26 แห่ง และห้องสมุดพิเศษ 9 แห่ง นอกจากนั้น NLB ยังให้บริการที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับ
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านหน่วยงานเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ Cybrarian Ventures Private Limited
จากการเข้าถึงทางกายภาพสู่การเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล
การเดินทางของ NLB จากการเข้าถึงเนื้อหาผ่านวิธีการทางกายภาพไปสู่ระบบดิจิทัลน่าจะคล้ายคลึง
กับห้องสมุดส่วนใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และการถือครอง
อุปกรณ์มือถือที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้ห้องสมุดมอบบริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่าน
ช่องทางดิจิทัล
ยุคที่ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องเดินทางไปยังห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ผ่านพ้นไปแล้ว ตอนนี้
ผู้ใช้บริการมีทางเลือกว่าจะเดินทางไปยังห้องสมุดเพื่อการสืบค้นหรือจะสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต หาก
ชื่อของห้องสมุดไม่ปรากฏในการสืบค้นข้อมูล วัสดุของห้องสมุดก็จะไม่ได้ถูกใช้มากเท่าที่ปรารถนา
ด้วยความตระหนักถึงความเป็นจริงนี้ NLB จึงเริ่มโครงการเชิงรุกในการขับเคลื่อนบริการห้องสมุดจาก
การให้บริการแบบกายภาพเพียงอย่างเดียวไปสู่การผสมผสานระหว่างการให้บริการแบบกายภาพและดิจิทัล
(hybrid physical and digital library service) ณ วันนี้ NLB ประสบความสําเร็จในด้านการใช้บริการ
ทรัพยากรทั้งประเภทกายภาพและดิจิทัล เนื่องด้วยระบบอิน เทอร์เน็ตและซอฟต์ แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open
source หรือ ซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด) ซึ่งทําให้ NLB ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเนื้อหาผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของ
NLB และโปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (internet search engines)
การยืมแบบกายภาพเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านครั้งในปี พ.ศ. 2538 เป็น 33.2 ล้านครั้งในปี พ.ศ. 2557
และการใช้ งานแบบดิ จิ ทัล นั บได้ 13.5 ล้ านครั้ ง ในปี พ.ศ. 2557 การสื บ ค้ น แบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ สู งเป็ น
ประวัติการณ์ถึง 52.8 ล้านครั้งในปีเดียวกัน
การยืมหนังสือ: ปฐมกาล
เฉกเช่ น เดี ย วกั บ ห้ องสมุ ดอื่ น ส่ ว นใหญ่ การดํ าเนิ น การห้ องสมุ ดในประเทศสิ งคโปร์ อาศั ย แรงงาน
บุคลากรจนกระทั่งทศวรรษที่ 1990 ร้านหนังสือไม่ใช่สิ่งแพร่หลาย และแม้ใครสามารถเข้าถึงร้านหนังสือได้
หนังสือก็มีราคาแพงสําหรับคนส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องเดินทางไปยังห้องสมุดเพื่อจะได้เพลิดเพลินกับ
ทรัพยากรและบริการห้องสมุด นอกจากนี้ การไปห้องสมุดก็ไม่ง่ายนักเนื่องจากจํานวนห้องสมุดยังไม่มากนัก
ข้าพเจ้ายังจําได้ว่าตนเองจะไปหอสมุดแห่งชาติได้เฉพาะระหว่างวันหยุดโรงเรียนเท่านั้น เนื่องจากหอสมุดฯ อยู่
ไกลจากบ้านออกไปถึง 10 กิโลเมตร ดังนั้น การไปหอสมุดฯ จึงเปรียบเสมือนการทัศนศึกษาที่น่าจดจําสําหรับ
พวกเรา
เนื่องด้วยการดําเนินการห้องสมุดใช้แรงงานบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริการจึงต้องต่อคิวเพื่อรับการ
บริการจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หอสมุดแห่งชาติเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากระบบที่มีหอสมุดแห่งชาติเพียงแห่ง
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เดียวสู่ระบบที่ประกอบด้วยห้องสมุดจํานวน 10 แห่งระหว่างปี พ.ศ. 2503 และ 2537แต่คิวผู้ใช้บริการกลับ
ยาวขึ้นทุกวัน และผู้ใช้บริการก็ไม่พอใจที่บางครั้งต้องเข้าคิวนานนับชั่วโมงเพื่อยืมและคืนหนังสือ ยุคนั้นเป็นยุค
ที่ทั้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและผู้ใช้บริการต่างก็ไม่มีความสุข
ราวปี พ.ศ. 2538 หอสมุดแห่งชาติกลายเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายและได้มีโอกาสเสนอแผนการ
ลงทุนในโครงสร้าง ทรัพยากรและบริการให้กับรัฐบาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการห้องสมุดครั้งใหญ่
โดย NLB ได้รับการอนุมัติงบประมาณจํานวนหนึ่งล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อการแปลงโฉม
ขยายและปรับปรุงบริการของ NLB ด้วยงบประมาณจํานวนนี้ NLB ได้ยกระดับการบริการของห้องสมุด
ประชาชนจํานวน 10 แห่งที่มีอยู่เดิมและก่อตั้งห้องสมุดประชาชนเพิ่มอีก 10 แห่ง ห้องสมุดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
ศูนย์การค้าที่ชาวสิงคโปร์ใช้บริการยามว่างหรือใช้พื้นที่ร่วม (co-located) กับสถาบันชุมชนหรือพลเมือง
(community or civic institutions) อื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ทรัพยากรและบริการยังได้ถูกยกระดับ รวมทั้ง
นวัตกรรมการออกแบบการให้บริการและกระบวนการออกแบบใหม่ก็ได้ถูกทดลองและนํามาใช้เป็นต้นแบบ
ด้วย
การแปลงโฉมการยืมหนังสือ
การยืมหนังสือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นที่นิยมสูงสุดในห้องสมุด ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการยืมหนังสือ NLB เริ่มดําเนินการเชิงรุกในการผละจากระบบบัตรรายการห้องสมุดที่ใช้
แรงงานบุคลากรไปสู่บริการอัตโนมัติ (automated services) เพื่อลดเวลาการรอคิว
NLB เริ่มลองการยืมด้วยตนเอง (self-service borrowing) โดยใช้เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเอง 3M
(3M self-check machines) เครื่องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เสริมผลิตภาพ (productivity tool) ที่ดีในการช่วย
ให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไม่ต้องรออีกฝ่ายในขั้นตอนที่ผู้ใช้ยืมหนังสือที่ต้องการอ่าน ความท้าทาย
เพียงประการเดียวที่ผู้ใช้บริการเผชิญ คือการที่พวกเขาต้องเรียนรู้วิธีการวางหนังสือในทิศทางที่ถูกต้องบน
เครื่องยืมหนังสือเพื่อให้เซ็นเซอร์สัญญาณไฟ (light sensor) อ่านบาร์โค้ดบนหนังสือได้
แม้ว่าแนวทางดังกล่าวจะฟังดูง่าย แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้บริการจํานวนมากมีปัญหาในการวาง
หนังสือและบางครั้งต้องลองปรับทิศทางการวางหนังสือมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดได้และการ
ยืมหนังสือผ่านเครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองนั้นเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ การคืนหนังสือผ่านเครื่องยืมหนังสือ
ด้วยตนเอง 3M ก็ไม่สะดวก
ดังนั้ น NLB จึ งตั ดสินใจจะเปลี่ ยนไปใช้ป้ ายกํ าหนดรหัส ประจํ าตั ว ด้ว ยคลื่ นความถี่วิ ทยุ (radio
frequency identification tags หรือ RFID tags) เพื่ออํานวยความสะดวกในการยืมและคืนวัสดุห้องสมุด
เนื่องจากการทํารายการด้วย RFID ไม่ต้องพึ่งพาทิศทางการวางบาร์โค้ดกับเซ็นเซอร์
NLB โชคดีที่มีผู้จัดจําหน่ายท้องถิ่นที่พร้อมจะพัฒนาบริการดังกล่าวไปด้วยกัน บริการยืมคืนหนังสือ
ด้วยตนเองผ่านระบบ RFID จึงถูกพัฒนาและทดลองใช้ในในปี พ.ศ. 2541 ณ ห้องสมุดสาขาล่าสุดของ NLB ใน
ตอนนั้นที่ Bukit Batok ถึงแม้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการห้องสมุดจะเผชิญกับอุปสรรคในช่วงแรก แต่โครงการ
ก็ประสบความสําเร็จภายในเวลาเพี ยงหนึ่งปี ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการต่างรู้สึกว่าใช้บ ริการได้ง่าย และ
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ระยะเวลารอลําดับการใช้บริการยังลดจาก 90 นาทีเหลือ 0 นาทีสําหรับทั้งการยืมและการคืนวัสดุห้องสมุด สิ่ง
นี้ถืถือเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่สําหรับ NLB หลังจากการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขบริการ ระบบ RFID ก็ถูก
นําไปใช้ในห้องสมุดประชาชนแห่งอื่นๆ ทั้งหมด ของ NLB

การใช้โทรศัพท์มือถือในการยืมหนังสือ: นวัตกรรมอีกขั้นในการยืมหนังสือ
บริการยืมหนังสือด้วยตนเองนับเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่ในการเพิ่มผลิตภาพการบริการของ NLB ยิ่ง
ไปกว่านั้น บริการนี้ยังทําให้ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการห้องสมุดน่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาไม่ต้องรอคิว
เพื่อยืมหรือคืนหนังสืออีกต่อไป แต่สามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านและเรียนรู้ได้
หลังจากบรรลุผลดังกล่าว NLB ก็เริ่มแสวงหาประสบการณ์ยืมหนังสือรูปแบบใหม่
ราว 5 ปีที่แล้ว การใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พกพาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ชาวสิงคโปร์เกือบทุกคน
ในการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ระบบ
พกโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น NLB จึงเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้
บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือพัฒนาสําเร็จและเริ่มใช้จริงในห้องสมุดของ NLB ในปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบันนี้
ผู้ใช้บริการห้องสมุดไม่ต้องมองหาเครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองเพื่อยืมวัสดุห้องสมุดอีกต่อไป พวกเขาแค่หยิบ
โทรศัพท์มือถือออกมาและยืมหนังสือได้ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดในห้องสมุด
ในการใช้บริการยืมหนังสือผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องดาวน์โหลด NLB Mobile App
จาก App store และลงทะเบียนเป็นสมาชิก

แอพลิเคชั่นใน Google PLAY / App store ของ Apple
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ุ จากสมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกา (American Library Association)
NLB Mobile App ได้รับรางวัลเกียรติคณ
ด้านโครงการนวัตกรรมห้องสมุดนานาชาติปี พ.ศ. 2558

นวัตกรรมห้องสมุดเชิงกายภาพ
ในส่วนนี้ ข้าพเจ้าจะอภิปรายนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับป้ายห้องสมุดดิจิทัล (digital library signage)
ระบุตําแหน่งวัสดุห้องสมุดแบบออนไลน์ (online library item locator) การใช้ระบบวิเคราะห์วิดีโอ
อุปกรณ์ระบุ
(video analytics) และกระบวนการทดสอบหุ่นยนต์อ่านชั้นหนังสือ (proof-of-concept of a shelf-reading
robot)
ป้ายห้องสมุดดิจิทัล : ด้วยความแพร่หลายของแพลตฟอร์มดิจิทัล ปัจจุบันนี้ NLB จึงให้ข้อมูลสําคัญ
เกี่ยวกับห้องสมุดผ่านป้ายห้องสมุดดิจิทัลได้ การดําเนินการดังกล่าวช่วยให้ห้องสมุดสามารถตัดสินใจได้ว่าควร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใดกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน บริการดังกล่าวไม่เพียงแต่เพิ่มผลิตภาพในการ
ทํางานแต่ยังทําให้ห้องสมุดสามารถให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับห้องสมุด นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลยัง
ทําได้บ่อยครั้งขึ้น และการนําเสนอข้อมูลด้วยภาพทําได้มากขึ้น
อุปกรณ์ระบุตําแหน่งวัสดุห้องสมุดแบบออนไลน์ : อุปกรณ์นี้ทําให้ห้องสมุดลดระยะเวลาในการหาวัสดุ
ที่ต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยเมื่อผู้ใช้บริการสืบค้นวัสดุใด อุปกรณ์จะแสดงแผนที่ไปยังวัสดุนั้นบนระบบ
ออนไลน์ทันที
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แผนที่ระบุตําแหน่งวัสดุ

ระบบวิเคราะห์วิดีโอ : ผู้บริหารห้องสมุดทุกแห่งมักสนใจว่าผู้ใช้บริการคนใดกําลังใช้บริการอะไร และ
ผู้ใช้บริการกี่คนกําลังใช้บริการหนึ่งๆ อยู่ การได้ข้อมูลลักษณะนี้จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถวางแผนได้แม่นยํา
เกี่ยวกับประเภทบริการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ยิ่งขึ้น ในห้องสมุดล่าสุดของ NLB ใน
PasirRis NLB ได้ติดตั้งกล้องวิดีโอเพื่อบันทึกโปรโฟล์ของผู้ใช้อย่างรอบด้านทุกวัน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วย
อุปกรณ์นี้จะได้รับการวิเคราะห์จากคณะทํางานห้องสมุดเป็นประจําเพื่อกําหนดประเภทบริการที่ใช้งานได้ดี
และที่ใช้งานได้ไม่ดีนัก ณ ชั่วโมงต่างๆ ในแต่ละวันหรือ ณ วันต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ ระบบนี้ยังทํา
ให้สามารถระบุกลุ่มผู้ใช้บริการในแต่ละบริการด้วยการวิเคราะห์อายุเฉลี่ยของผู้ใช้บริการประเภทนั้นๆ

ผลลัพธ์ของการใช้ระบบวิเคราะห์วิดีโอ

หุ่นยนต์อ่านชั้นหนังสือ : การทดลองใช้หุ่นยนต์อ่านชั้นหนังสือช่วยให้ NLB สามารถอ่านหนังสือบนชั้น
ทั้งหมดในห้องสมุดแห่งหนึ่งด้วยระบบดิจิทัล โดยหุ่นยนต์ระบุได้ว่าหนังสือเล่มใดอยู่บนชั้นที่ถูกต้องและหนังสือ
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ของห้องสมุดหรือห้องสมุดอื่นวางผิดชั้นในห้องสมุดแห่งนี้หรือไม่ กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนเดียว
ซึ่งหากงานนี้ทําโดยคณะเจ้าหน้าที่ห้องสมุด การตรวจสอบหนังสือทั้งหมดบนชั้นอาจกินเวลายาวนานอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ การค้ น หาหนั ง สื อ ต่ า งๆ ที่ ม าจากห้ อ งสมุ ด อื่ น ก็ ทํ า ได้ ย ากหากมิ ไ ด้ เ ปิ ด หนั ง สื อ แต่ ล ะเล่ ม เพื่ อ
ตรวจสอบข้อมูลภายใน ในการทดลองใช้งาน หุ่นยนต์ทํางานในเวลากลางคืนหลังจากที่ห้องสมุดปิดทําการ และ
สร้างรายการหนังสือที่อยู่ผิดชั้นหรือมาจากห้องสมุดแห่งอื่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจึงสามารถหาหนังสือที่อยู่ผิดชั้น
แล้วนําไปจัดวางในชั้นที่ถูกต้องเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นของผู้ใช้บริการ
นวัตกรรมด้านการวางแผนและดําเนินงานห้องสมุด
library@orchard : library@orchard ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องสมุดสําหรับผู้ใช้บริการอายุระหว่าง 18
ถึง 35 ปีที่ไม่ได้ใช้บริการห้องสมุดอย่างสม่ําเสมอ เนื่องจากคนส่วนใหญ่จากกลุ่มผู้ใช้บริการนี้ทํางานในเมือง
และไม่สามารถเดินทางไปห้องสมุดของ NLB ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่พักอาศัยได้ ถ้าคุณเคยมาเยือนประเทศสิงคโปร์
คุณจะทราบว่าถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) เป็นถนนช็อปปิ้งหลักของประเทศที่ตลอดทั้งสายเรียงรายไป
ด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่
library@orchard เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2557 นับเป็นห้องสมุดแห่งที่สองบนถนนออร์ชาร์ด ในการ
ก่อตั้งห้องสมุดแห่งนี้ NLB ใช้แนวทางใหม่ในการวางแผนและออกแบบโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดแบบ
นักออกแบบ (design thinking process) การคิดแบบนักออกแบบเป็นกระบวนการที่คํานึงถึงผู้ใช้เป็นหัวใจ
สําคัญของกระบวนการออกแบบและให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในทุกขั้นของกระบวนการออกแบบ ด้วยหลักการ
นี้ library@orchard บูรณาการความคิดต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการเสนอกับห้องสมุด ซึ่งรวมถึงพื้นที่ปฏิสัมพันธ์สําหรับ
โปรแกรมห้องสมุด (interactive spaces for library programming) ที่นั่งอ่านแบบรังไหมเพื่อเป็นพื้นที่อ่าน
หนังสือส่วนบุคคล (reading cocoons for individual reading spaces) และการจัดวางนิตยสารให้เห็น
หน้าปก ผลลัพธ์คือผู้ใช้ต่างพึงพอใจมากกับการออกแบบห้องสมุดแห่งนี้
library@chinatown ห้องสมุดประชาชนเต็มรูปแบบซึ่งดําเนินการโดยอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่ :
library@chinatown ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 ในกระบวนการนี้ NLB โชคดียิ่งที่ผู้สนับสนุน
สองรายพร้อมที่จะระดมทุนสําหรับการก่อตั้งและดําเนินงานห้องสมุดเป็นระยะเวลา 10 ปี นับเป็นข้อเสนอที่
NLB มิอาจปฏิเสธได้ เพื่อให้โครงการโดดเด่นยิ่งขึ้น NLB ตัดสินใจวางแผนก่อตั้งห้องสมุดซึ่งดําเนินการโดย
อาสาสมัครอย่างแท้จริง หลังการตัดสินใจ งานสรรหาอาสาสมัครก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นกระบวนการวางแผน เนื่อง
ด้วย NLB ต้องใช้เวลานานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ในการสรรหาและฝึกฝนอาสาสมัครจํานวนมากพอที่
ยินดีจะอุทิศเวลาให้กับการดําเนินงานห้องสมุดแห่งนี้ การณ์ปรากฏว่าแผนงานปฏิบัติได้จริง NLB สามารถสรร
หาอาสาสมั ครซึ่ งเต็มใจจะมาปฏิ บั ติงานในห้ องสมุ ด และห้ องสมุ ดก็ เริ่ มให้ บริ การได้นั บ จากนั้ นเป็ น ต้ น มา
แน่นอนว่ามีความท้าทายในกระบวนการ แต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นก็มิใช่อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้
library@orchardได้ เ รี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ข อง library@chinatown จึ ง ได้ รั บ เอาแนวทางการให้
อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการดําเนินงานห้องสมุดมาใช้ด้วยและความพยายามก็ประสบผล โดยมากแล้ว ผู้เป็น
อาสาสมัครมักเป็นผู้ใช้ห้องสมุดต่างๆ ของ NLB อย่างสม่ําเสมอ
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นวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล
ในส่วนนี้ ข้าพเจ้าจะอภิปรายกระบวนการของประเทศสิงคโปร์ในการแปลงเนื้อหาเป็นระบบดิจิทัลเพื่อ
เพิ่มการเข้าถึง การพัฒนาเทคโนโลยี OneSearch และ eReads เพื่อให้การค้นหาและเลือกวัสดุห้องสมุดง่าย
ขึ้น รวมทั้งระบบวิเคราะห์เนื้อหาบทความ (text analytics) เพื่อป้อนเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (relevant content)
ให้กับผู้ใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในยุคแรกที่อินเทอร์เน็ตอุบัติขึ้น NLB ไม่แน่ใจว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตในการผลักดันทรัพยากรดิจิทัลสู่
สาธารณชนอย่างไร ในปี พ.ศ. 2548 เมื่อ NLB เริ่มให้บริการเนื้อหาดิจิทัลกับประชาชนในรูปแบบฐานข้อมูล
บทความกว่า 1,000 เรื่องที่บรรณารักษ์เขียนเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ภายใต้ชื่อ Singapore Infopedia การ
ให้บริการเกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์องค์กร (corporate website) เป็นหลัก โดยมีการใช้งานอยู่ในระดับต่ําเพียง 400
ครั้งต่อเดือน
หลั ง จากการพิ จ ารณาทบทวนภายในองค์ ก รและการเรี ย นรู้ จ ากหน่ ว ยงานในแวดวงเดี ย วกั น
คณะทํางานห้องสมุดตัดสินใจว่าจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับการทําให้โปรแกรมค้นหาเกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่ อให้ การค้ น คว้ าทรั พยากรง่ ายขึ้ นในขณะที่ ผู้ใช้ บ ริ การใช้โ ปรแกรมค้ น หา เช่ น Google และ Yahoo
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้เข้าอบรมหลักสูตรซึ่งสอนการเขียนเนื้อหาสําหรับอินเทอร์เน็ต และคณะทํางานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ปรับโครงสร้างฐานข้อมูลให้มีความลึกไม่เกินกว่าสามชั้น (not more than three layers deep)
ซึ่งเอื้อให้โปรแกรมการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (search engine) สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานของ NLB ได้

Bringing NLB resources to its users in a
more intuitive and convenient manner
An online encyclopedia on
Singapore’s history, culture, people
and events, curated by librarians
http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/

Search Engine Optimisation
Pageviews increased from
400 to 200,000 per month

Mobile Access
Accessible on all devices,
including mobile phones
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การนําเสนอทรัพยากรของ NLB สู่ผู้ใช้บริการอย่างชาญฉลาดและสะดวกสบายมากขึ้น

ความพยายามเหล่านี้ช่วยเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรอย่างอเนกอนันต์ การใช้เนื้อหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกวันนี้การเข้าชมหน้าเว็บไซต์ Singapore Infopedia เฉพาะในปี พ.ศ. 2557 ก็สูงถึง 3.4 ล้านครั้ง (page
view) นับเป็นการใช้เนื้อหาที่เพิ่มขึ้นถึง 700 เท่า
8

การแปลงระบบดิจิทัลครั้งใหญ่
ประสบการณ์เชิงบวกกับ Singapore Infopedia ทําให้ NLB ดําเนินการเชิงรุกในการปรับโครงสร้าง
เว็บไซต์ทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ย่อย (microsites) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์หนังสือ ภาพและหนังสือพิมพ์ระบบดิจิทัล
การแปลงหนังสือพิมพ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นระบบดิจิทัลครั้งใหญ่เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เมื่อ NLB
ลงนามในข้อตกลงกับสํานักพิมพ์หนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ ข้อตกลงดังกล่าวทําให้ NLB มีสิทธิ
ให้บริการเข้าถึงระยะไกล (remote access) สําหรับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับของสํานักพิมพ์กับผู้ใช้บริการ
นับตั้งแต่ฉบับแรกที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2388 จนถึงฉบับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 สําหรับหนังสือพิมพ์ฉบับ
หลังจากนั้น ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถหาอ่านได้ ณ ห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งของ NLB
การเข้ าถึงหนังสื อพิ มพ์ดิจิ ทัล แบบระยะไกลเป็ น แรงเสริ มที่ ย อดเยี่ย มสําหรับ นั กวิ จั ยที่ ทํางานวิ จั ย
เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ผลตอบรับเป็นบวกอย่างยิ่ง โดยนักวิจัยท่านหนึ่งระบุว่าบริการหนังสือพิมพ์ดิจิทัลได้
ปฏิวัติการทําวิจัยเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเหล่านักวิจัยสามารถเข้าถึงหนังสือพิมพ์ได้ทุกที่ ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างง่ายดาย การใช้หนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากผู้ใช้เพียงจํานวน 3,000 คนต่อ
เดือนในยุคที่มีการให้บริการหนังสือพิมพ์ผ่านระบบไมโครฟิล์ม (microfilm) ไปสู่การเข้าชม NewspaperSG
สูงถึง 12.88 ล้านครั้งในปัจจุบัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 358 เท่าในปี พ.ศ. 2557
วันนี้ หนังสือพิมพ์กว่า 200 ฉบับถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และการใช้งานทรัพยากรที่ล้ําค่า
เหล่านี้ก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
The last 5 years saw concerted efforts in
digitising valuable Singapore content for
digital access

8/27

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เกิดความพยายามร่วมกันในการแปลงเนื้อหาที่มีคณ
ุ ค่าเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสร้างการเข้าถึงผ่านระบบดิจิทัล

ประสบการณ์เดียวกับที่ NLB ได้รับจากการแปลงทรัพยากรที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทัลและการนําทรัพยากรเหล่านั้นไปสู่ผู้ใช้บริการ ถูกนําไปประยุกต์ใช้กับวัสดุในการครอบครอง

9

ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ NAS (National Archives of Singapore) เมื่อหอจดหมายเหตุฯ
ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ NLB ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เนื่องจาก NLB ได้สั่งสมประสบการณ์มากมายจากการแปลงระบบดิจิทัลครั้งใหญ่และการพัฒนา
เว็บไซต์ย่อยเพื่อเสริมการเข้าถึงทรัพยากร NAS จึงสามารถพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์นี้ได้โดยไม่ต้อง
เริ่มต้นจากศูนย์ ในปีที่ผ่านมา NAS ได้แปลงเนื้อหาที่ประชาชนเข้าถึงได้จํานวนมากให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น
สุนทรพจน์ของหน่วยงานของรัฐ ภาพและแผนที่ นอกจากนั้น ทรัพยากรเหล่านี้ยังถูกเชื่อมโยงกับโปรแกรม
ค้นหาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าและสร้างดัชนีค้นหาได้ และเนื่องจากเนื้อหาดิจิทัลได้
ผ่านกระบวนการทําให้โปรแกรมค้นหาเกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ทรัพยากรจึงเพิ่มขึ้นจากการเข้าชมเพียง 0.5
ล้านครั้งเป็น 3.7 ล้านครั้งในระยะเวลา 10 เดือน นับเป็นสถิติการเพิ่มขึ้นที่สูงถึง 750%
จากคอมพิวเตอร์พกพาสู่แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ
การพัฒนาขั้นต่อไปเน้นที่การย้ายเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พกพาไปสู่แท็บเล็ตและ
โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากผู้ใช้บริการห้องสมุด NLB กําลังเปลี่ยนอุปกรณ์เข้าถึงทรัพยากรจากคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลและคอมพิวเตอร์พกพาเป็นอุปกรณ์มือถือ/พกพา
คณะทํางานด้านนวัตกรรมของ NLB ได้พัฒนาวิธีการนําเสนอเนื้อหาสําหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในรูปแบบ
สนับสนุนการแสดงผลหลายหน้าจอ (multi-screen support) ซึ่งทําให้แน่ใจได้ว่าเนื้อหาจะถูกนําเสนอใน
ลักษณะที่อ่านง่าย นอกจากนี้ยังมีการสร้างรูปแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองอุปกรณ์แสดงผล (responsive web
design) ที่ช่วยให้ NLB สามารถนําเสนอเนื้อหาใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องออกแบบหน้าเว็บไซต์สําหรับอุปกรณ์
แสดงผลขนาดเล็กแบบใหม่
Multi-screen support: responsive web design

An online encyclopedia
on Singapore’s history,
culture, people and
events

An online collection of
photographs or artworks
about Singapore
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การสนับสนุนการแสดงผลหลายหน้าจอ: รูปแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองอุปกรณ์แสดงผล
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นอกจากที่ได้ กล่าวมาแล้ ว โสตทั ศนวัส ดุ (สื่ อที่อยู่ในรู ป แบบวิดีโ อและเสีย ง) ยั งถูกปรับให้ เข้ ากั บ
อุปกรณ์พกพาของผู้ใช้บริการห้องสมุด กระบวนการนี้ทําให้ NLB สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการในรูปแบบที่
พวกเขาพึงใจจะเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายของ NLB มากยิ่งขึ้น
การค้นหาแบบครั้งเดียว (OneSearch) สําหรับทรัพยากรทุกรูปแบบ
หลังจากแปลงเนื้อหาให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์พกพาหลายประเภทแล้ว NLB ก็เริ่มงานเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถสืบค้นเนื้อหาทั้งหมดข้ามฐานอย่างจริงจัง ตั้งแต่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จนถึงฐานข้อมูลเชิง
พาณิชย์ รวมทั้งทรัพยากรดิจิทัลของ NLB ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ์ แผนที่ โสตวัสดุ วิดีโอ ภาพและเอกสาร
ต้นฉบับ ระบบนี้เสร็จสมบูรณ์และเปิดตัวสู่สาธารณชนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ทําให้ผู้ใช้บริการสืบค้นข้าม
ทรัพยากรกายภาพและดิจิทัลของ NLB ทั้งหมดได้ง่ายยิ่งขึ้น
Enhanced integrated search experience

Search
Refinement

Organised by
Content Groups

Sort Options
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ประสบการณ์สืบค้นแบบบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น

การอ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eReads): นวัตกรรมการแสดงรายการทรัพยากร
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา NLB ได้เริ่มพัฒนาทรัพยากรดิจิทัลครั้งใหญ่ เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าผู้ใช้บริการ
จํานวนมากนิย มใช้ ทรั พยากรห้ องสมุดรูป แบบดิ จิทัลมากกว่ า ด้ว ยระบบดิ จิทัล ผู้ใช้บ ริการสามารถเข้าถึ ง
ทรัพยากรของห้องสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลา
ตลอดระยะเวลาดั ง กล่ า ว NLB ได้ ต่ อ ยอดให้ ท รั พ ยากรหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หนั ง สื อ พิ ม พ์
อิเล็กทรอนิกส์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น รวมทั้ง
เข้าถึงผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถเดินทางมาห้องสมุดเพื่อเพลิดเพลินกับทรัพยากรและบริการของห้องสมุดได้ ใน
วันนี้ NLB มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 3.5 ล้านเล่มที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
ในโลกกายภาพ ไม่ง่ายที่ห้องสมุดจะจัดชั้นหนังสือใหม่ตามหมวดหมู่ที่ผู้ใช้บริการพึงใจสืบค้นทรัพยากร
ซึ่งคล้ายกับวิธีการที่ร้านหนังสือจัดแสดงหนังสือในร้าน ปัจจุบันนี้ NLB จัดเรียงทรัพยากรกายภาพส่วนหนึ่งตาม
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หมวดหมู่ ที่เป็น ที่นิ ยมในกลุ่ มผู้ใช้บ ริการ ตั วอย่างหั ว เรื่ องในการจั ดหมวดหมู่คือวิทยาศาสตร์คอมพิว เตอร์
(computer science) การบริหาร (management) ธุรกิจ (business) การท่องเที่ยว (travel) และสุขภาพ
(health) อย่างไรก็ตาม ในโลกกายภาพ การจัดหัวเรื่องเหล่านี้ใหม่บ่อยๆ และการเคลื่อนย้ายหนังสือตามที่ผู้ใช้
หรือเมื่อผู้ใช้บริการต้องการก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานปริมาณมหาศาล
ในโลกดิจิทัล ปริมาณงานจะลดน้อยกว่าเดิมมากหากมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการนี้ NLB ได้พัฒนา
ระบบบริการที่ช่วยให้บรรณารักษ์สามารถจัดเรียงทรัพยากรเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ
ได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ ไม่ว่าจะทุกวันหรือทุกสัปดาห์ ผลลัพธ์คือการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรใหม่ทําเสร็จสิ้นได้
ในเวลาเพียงครึ่งวันผ่านระบบเสมือน งานกายภาพจึงไม่จําเป็นอีกต่อไปในการจัดเรียงทรัพยากรดิจิทัล
การนําทรัพยากรที่เกี่ยวข้องไปสู่ผู้ใช้ปลายทาง
จนถึงเวลานี้ NLB พบว่ามีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในท้องตลาดที่ทําให้ NLB สามารถแปลงการสืบค้น
อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเป็นประสบการณ์ค้นคว้าที่มีคุณค่าที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องสืบค้นเพิ่มเติม NLB ได้
ทดลองใช้ Mahout ซึ่ งเป็น ซอฟต์ แวร์โอเพ่ นซอร์ สที่ รวบรวมบทความหั วข้ อเดีย วกัน เข้ าไว้ด้วยกัน เช่ น
ประวัติศาสตร์สงครามของสิงคโปร์ จากบทความหนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล นับเป็นซอฟต์แวร์ที่
ทําให้การสืบค้นเป็นได้ได้โดยง่าย
Discover related content regardless of
institutions, formats and languages

Master Plan for
Singapore - Central
Area (1958)

The Cenotaph, located
at Esplanade Park along
Connaught Drive, is a
war memorial which
commemorates the
sacrifice of the men who perished
during World War I and World War
II. It was unveiled on 31 March
1922 by the Prince of Wales. On 28
December 2010, it was gazetted as
a national monument together
with two other structures in…

Lim Bo Seng (Article)
Major-General Lim Bo Seng
(b. 27 April 1909, Nan Ann,
Fujian, China - d. 29 June…
Dalhousie Obelisk (Article)
Dalhousie Obelisk, landmark,
located at Empress Place in
the Central Region. The tall…
Gwee Peng Kwee
His daily routine school…
Laying of foundation stone
and unveiling of Cenotaph…

Newspaper articles
Singapore’s
War Memorial
to the Glorious
Dead (11 Nov
1920)

Singapore’s
War
Memorial
(21 Sep
1921)

Arrival of
the Prince
(31 Mar
1922)

Lest we
forget (8
Nov 1953)

Singapore
students
learn to
care about
history (13
Jul 1997)
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การค้นพบเนื้อหาที่สมั พันธ์กันไม่วา่ จะเป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาขององค์กรหรือสถาบันใด
อยู่ในรูปแบบไหนและนําเสนอด้วยภาษาอะไร

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?
ด้วยความพยายามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ใช้บริการเข้าถึงเนื้อหาของ NLB ได้ง่ายขึ้นมาก จากที่ใดก็
ได้และด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ที่พวกเขาพกพา

12

ขณะนี้ NLB กํ าลังแสวงหาวิธี การเพื่อให้ผู้ใช้บ ริการสามารถสื บค้นเนื้อหาที่เดิมสืบค้นไม่ได้ เช่ น
รูปภาพที่ไม่มีคําบรรยาย ซึ่งวิธีการหนึ่งคือการจับกลุ่มภาพที่เหมือนกัน หากกลุ่มภาพแสดงวัตถุเดียวกัน สาร
ลักษณ์ (metadata) ที่มีอยู่สําหรับภาพหนึ่งจะสามารถใช้กับภาพอื่นที่แสดงวัตถุเดียวกันได้
What’s Next?

Searching the ‘unsearchable’ – images
without meta-data description

Example:
Images without metadata description

Similar images via content analytics:
A 1982 photograph shows a
single-story house built in Malay
architectural style at no. 33
Scotts Road (property of Tan Yeok
Nee family, now acquired).
A 1982 photograph depicting house no. 33
Scotts Road (property of Tan Yeok Nee
family, now acquired). The road mentioned
is located in the Orchard Road area.

This 1982 photograph shows
house no. 40 Scotts Road. The
road mentioned is located in the
Orchard Road area.
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อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? การสืบค้น‘สิ่งที่สืบค้นไม่ได้’– ภาพที่ปราศจากคําบรรยายสารลักษณ์

นอกจากนี้ NLB ยังกําลังดําเนินการพัฒนาระบบการรู้จําใบหน้า (facial recognition) ลักษณะเด่น
ของบุคคล (prominent personalities) การประทับเวลา (timestamping) วิดีโอและโสตวัสดุ เพื่อให้การ
สืบค้นและค้นพบง่ายขึ้น การแปลภาษาด้วยเครื่อง (machine translation) ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ NLB กําลัง
ศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเข้าถึงทรัพยากรของ NLB ที่ปัจจุบันนี้ประกอบด้วย 4 ภาษา ได้แก่
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายูและภาษาทมิฬ
What’s Next?
Facial recognition of
key personalities

Searching the ‘unsearchable’ : other
possibilities
Audio/video (text
and time-stamps)

Translation of words
welcome

欢迎

selamat datang
நல்வரவு

Voice-to-text

Machine translation

Image processing
OCR of text on video
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อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? การสืบค้น ‘สิ่งที่สืบค้นไม่ได้’: ความเป็นไปได้อื่นๆ
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สิ่งสุดท้ายที่ NLB สนใจ คือการพัฒนาระบบข้อมูลชื่อถนนและอาคารตามเวลาและตําแหน่ง (timebased and location-based information on street and building names) ที่ปรากฏอัตโนมัติ (autoextracted) เพื่อให้ผู้ใช้บริการย้อนเวลากลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นได้
What’s Next?

Automatic extraction of time-based and
location-related information such as street
and building names

 Time and location are two of the most fundamental ways we organise things
 The automatic extraction of geo- and time-based references from full-text content
can yield more data than through manual tagging

Users navigate through old
images of Singapore buildings,
streets, satellite images and
events via augmented reality apps

Resources can be
mapped for
contextual discovery

Resources are timestamped for discovery
on a time-line

30 Mar 1988

12 Aug 1956
07 Sep 1971

26 Jul 1992

16 Aug 2002
11 Feb 2009
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อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? ระบบอัตโนมัติเพื่อแสดงข้อมูล เช่น ชื่อถนนและอาคาร ตามเวลาและตําแหน่ง
• เวลาและตําแหน่งเป็นวิธีการพื้นฐานที่สุดสองประการที่เราจัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ
• ระบบอัตโนมติเพื่อแสดงข้อมูลอ้างอิงตามตําแหน่งและเวลา (geo- and time-based references) จากเนื้อหาฉบับ
สมบูรณ์ (full-text content) จะให้ข้อมูลได้มากกว่าการแท็กหรือการลงรหัสแฟ้มข้อมูลแบบไม่อัตโนมัติ (manual
tagging)

บทสรุป
โดยสรุป ถึงแม้ว่า NLB จะผ่านการเดินทางนานหลายทศวรรษในการรังสรรค์งานห้องสมุดทุกด้านและ
การทําให้การเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรห้องสมุดของผู้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีงานอีกมากที่จะต้องทํา
ต่อไป เราตระหนักว่าหากเราสามารถรวบรวม จัดหมวดหมู่และทําให้วัสดุห้องสมุดเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย
เท่านั้น ผู้ใช้บริการปัจจุบันและรุ่นหลังจึงจะใช้ห้องสมุดและใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต
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