นครแห่งอนาคต ห้องสมุดแห่งอนาคต:
ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม
ไบรอัน แกมเบิลส์
อดีตผู้อํานวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม
เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 18 เดือนหลังจากการเปิดตัวในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ห้องสมุด
เมืองเบอร์มิงแฮมกลายเป็นตํานานแห่งความสําเร็จที่ไร้คู่เปรียบในโลกแห่งห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดฯ
ดึงดูดผู้มาเยือนนับล้านที่เข้าเยี่ยมชมด้วยเป้าหมายใหม่ต่าง ๆ รวมทั้งได้รับรางวัลจํานวนนับไม่ถ้วน ได้
แปลงโฉมโมเดลการออกแบบและนําเสนอบริการห้องสมุดสาธารณะ และเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของทั้ง
นคร ผมเองเป็นผู้กํากับโครงการซึ่งริเริ่มและรังสรรค์ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม และนี่คือเรื่องราวของเรา
ผมขอขอบคุณที่เชิญให้ผมมาแบ่งปันเรื่องราวกับพวกคุณ

สาระสํ า คั ญ ด้ า นการออกแบบสํ าหรั บ เหล่ าสถาปนิ ก ประกอบด้ ว ยหลั กการแนวทาง (guiding
principles) สามประการ ได้แก่ (ก) เพื่อให้เป็นมิตรและเข้าถึงได้สําหรับทุกส่วนของชุมชน (ข) เพื่อให้เป็น
ส่วนหนึ่งของสมบัติสาธารณะและบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของใจกลางนคร และ (ค) เพื่อเชื้อเชิญผู้เยี่ยมชม
เข้าสู่การเดินทางแห่งการเรียนรู้และการค้นหา
โปรแกรมการแปลงโฉมการให้บริการดําเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบของห้องสมุดได้
อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งผมจะได้กล่าวถึงต่อไปในการนําเสนอนี้
บรรณารักษ์คืออะไร หนังสือคืออะไร ห้องสมุดคืออะไร เนื้อหาของผมจะเกี่ยวกับการเรียนรู้และ
การแสวงหาทรั พยากรในโลกที่ เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว การเปลี่ ยนแปลงและการวิ วั ฒ น์ตนเองและ
บทบาทของเราถือเป็นความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของเรา ห้องสมุดจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 เนื่องด้วยวัสดุและแนวทางดําเนินการแบบดั้งเดิมเป็นทางตัน สิ่งที่สําคัญที่สุด คือห้องสมุด ไม่ว่าจะเล็ก
หรือใหญ่ขนาดไหน ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เมือง (urban landscape) และส่วนหนึ่งของชุมชน นี่คือ
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เหตุผลว่าทําไมห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมจึงให้ความสําคัญยิ่งกับแนวคิดส่วนสาธารณะ (public realm) ทั้ง
ในด้านพื้นที่ภายในห้องสมุด ความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดกับพื้นที่สาธารณะ (civic spaces) และการ
เชื่อมโยงพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนด้านนอกของห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นระเบียง อัฒจันทร์ และแม้กระทั่งหลังคาสี
น้ําตาล
ผมมั ก จะถู ก ถามบ่ อ ย ๆ ว่ า ห้ อ งสมุ ด แห่ ง ไหนสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ คุ ณ มากที่ สุ ด สํ า หรั บ
ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม เราได้ไปเยี่ยมเยือนห้องสมุดมามากมาย ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่ให้แนวคิดในการ
ออกแบบพื้นที่ห้องสมุดหรือการออกแบบบริการห้องสมุดในอนาคต ทั้งในเมืองซีแอตเติล เมืองแวนคูเวอร์
ในอเมริกาเหนือ ประเทศสิงคโปร์ เมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองเฮลซิงกิ และห้องสมุดอีกหลายแห่งในประเทศ
ฮอลแลนด์ เดนมาร์กและสวีเดน นอกจากนี้ เพื่อนร่วมอาชีพของเราในเมืองบาร์เซโลนา และเมืองออร์ฮูส1
(Aarhus) ก็มีความคิดที่สร้างแรงบันดาลใจด้วย แต่ผมใคร่จะอภิปรายเกี่ยวกับห้องสมุดสองแห่งที่ท่านอาจ
ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคน
Alberto Manguel ได้กล่าวราวกับบทกวีในบทความขนาดยาวอันน่าอัศจรรย์ของเขาเรื่อง
“ห้องสมุดยามราตรี” (The Library at Night) ว่า:
“ในเวลากลางวัน ห้องสมุดเป็นโลกแห่งระเบียบ (realm of order) ตามและระหว่างทางเดินที่มี
อักษรกํากับ ผมเคลื่อนตัวไปด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน เฝ้าสังเกตหนังสือต่าง ๆ ตามลําดับและประเภทของ
หนังสือเหล่านั้น โครงสร้างของสถานที่นั้นก็เด่นชัด เป็นเขาวงกตเส้นตรงที่มิใช่เพื่อการหลงอยู่ภายในแต่เพื่อ
การค้นหา เป็นลําดับตามเหตุผล เป็นภูมิศาสตร์ที่อ่อนน้อม และเป็นลําดับขั้นที่น่าจดจํา แต่เมื่อราตรีกาลมา
เยือน บรรยากาศก็เปลี่ ยนไป ระเบีย บที่ กําหนดโดยรายการห้องสมุดเป็ นเพีย งวิ ถีซึ่งไร้เกีย รติในเงามื ด
หนังสือเล่มหนึ่งร้องหาอีกเล่มหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ เกิดเป็นพันธมิตรข้ามวัฒนธรรมและกาลเวลา หาก
ห้องสมุดในยามทิวาเป็นเสมือนเสียงก้องแห่งระเบียบของโลกที่เข้มงวดและมีเป้าหมายอันเป็นเหตุเป็นผล
ห้องสมุดยามราตรีก็ดูจะเริงร่าไปในความวุ่นวายที่น่ารื่นรมย์ของโลก”
ผมอยากจะสร้างห้องสมุดยามราตรี ที่ซึ่งการค้นพบและความบังเอิญ ความประหลาดใจ และการ
ค้นหาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด
ห้องสมุดแห่งพงไพร (Library of the Forest) เป็นห้องสมุดที่ไม่ธรรมดาอีกแห่ง ณ ห้องสมุดแห่งนี้
ทรัพยากรไม่ได้จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ (topic and subject) หรือตามระบบดิวอี้ (Dewey Decimal
System) จนถึงตอนนี้ ห้องสมุดอยู่ในกระบวนการสร้างมาราว 25 ปีแล้ว และมีหนังสือไม่เกิน 1,100 เล่ม
ในการนับครั้งล่าสุด หนังสือแต่ละเล่มบันทึกการเดินทางด้วยเท้า และหนังสือแต่ละเล่มประกอบด้วยวัตถุ
และสารต่าง ๆ ที่เก็บได้ระหว่างเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นสาหร่าย (seaweed) หนังงู (snakeskin) เกล็ดแร่กลีบ
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เมืองออร์ฮูส เป็นเมืองสําคัญด้านการค้า อุตสาหกรรมและเมืองท่า นับเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศเดนมาร์ก
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หิน (mica flakes) ผลึกแร่ควอทซ (crystals of quartz) เศษสน กอมอส (pillows of moss) หินเหล็กไฟ
ที่ใช้แล้ว (worked flints) ละอองเกสรดอกไม้ (pollen) ผลต้นโอ๊ก (acorn cups) ใบไม้ (leaves)
ห้องสมุดดํารงอยู่ในฐานะหนังสือแผนที่หลากมิติ (muti-dimensional atlas) เป็นเส้นทางแห่งการค้นหา
การเยี่ยมชมครั้งสําคัญเกิดขึ้น ณ ห้องสมุดนอร์แมนฟอสเตอร์ (Norman Foster’s Library) ที่
มหาวิทยาลัยไฟรเออร์ (Freier Universität หรือ Free University) ในกรุงเบอร์ลิน ตัวอาคารถูกเรียกด้วย
ชื่อเล่นที่สะท้อนความรักว่า ‘มันสมองแห่งเบอร์ลิน’ (Berlin Brain) เนื่องจากมีโครงสร้างที่น่าสนใจเป็นรูป
กะโหลกศีรษะและบทบาทหลักของห้องสมุดในชีวิตด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัย ห้องสมุดมีการออกแบบที่
งดงาม นับเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่สวยงามจากทั่วโลก นอกจากนี้ ห้องสมุดยังมีประสิทธิภาพด้านการใช้งาน
(functionally effective) โครงสร้างห้องสมุดทําให้ระลึกถึงรูปทรงสมองมนุษย์ในทันทีที่ได้เห็น จากการ
เดิ น ทางมากมาย ผมได้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งมากเกี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมที่ นํ า โดยการออกแบบ (design-led
architecture) และเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของห้องสมุด รวมถึงสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผล แต่ไม่มีสถานที่แห่ง
ใดเลยที่ทําให้ผมหยุดคิดได้มากเท่าที่นี่

สิ่งแรกที่ผมนึกถึง คือกฎข้อที่ 5 ของรังกานาธานผู้ยิ่งใหญ่ (the Great Ranganathan’s Fifth
Law) นั่นคือ ห้องสมุดเป็นองคาพยพที่เติบโต
สําหรับกฎนี้ ดร. รังกานาธาน (Dr. Ranganathan) หมายความว่าห้องสมุดควรจะเป็นสถาบันที่
เปลี่ยนแปลงไปไม่สิ้นสุด ไม่หยุดนิ่งในด้านแนวคิด หนังสือ วิธีการและกายภาพของห้องสมุดควรจะได้รับ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
สาระสํ าคั ญของกฎดั ง กล่ าว คื อการเน้ น ความจํ า เป็ นในการเปลี่ ย นแปลงภายในมากกว่ า การ
เปลี่ยนแปลงตัวสิ่งแวดล้อม ดร.รังกานาธาน กล่าวว่าองค์กรห้องสมุดจะต้องสนับสนุนการเติบโตของ
บุคลากร ทรั พยากรและการใช้ งานของผู้ใช้ บ ริ การ มิตินี้ อาศัย การเตรี ย มพร้ อมสําหรั บ การเติ บโตด้ าน
กายภาพของอาคาร พื้นที่อ่านหนังสือ การจัดวางชั้นหนังสือ และรายการห้องสมุด นี่เป็นการเติบโตที่ทุก
วันนี้ดูเหมือนไม่จําเป็น ทําไม่ได้และไม่พึงปรารถนาในมุมมองของพวกเราหลายคน
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อย่างไรก็ตาม ดร.รังกานาธาน ก็ยังมุ่งหวังที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบห้องสมุด และ
เขาเขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นทรัพยากรเพื่อการศึกษาเผยแพร่สําหรับทุกคน (open access
and education for all) งานเขียนดังกล่าวมีศักยภาพที่ให้อํานาจ (empower) สาธารณชนและกระตุ้น
การอภิปรายของพลเมือง (civic discourse) (และอาจจะนําไปสู่ความไม่เห็นด้วยก็เป็นได้) ถึงแม้ว่าจะไม่มี
หลักฐานว่า ดร.รังกานาธาน ทําสิ่งนี้ด้วยเหตุผลทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่เขาสร้างให้เกิดกับแนวคิด
ห้องสมุดส่งผลในการให้การศึกษาประชาชน ทําให้ทุกคนเข้าถึงสารสนเทศได้ และแม้กระทั่งช่วยเหลือสตรี
และชนกลุ่มน้อยในกระบวนการแสวงหาข้อมูล
ดั งนั้ น ห้ องสมุ ดมิ ได้ เป็ น เพี ย งเครื่ องมื อเพื่ อ การพั ฒ นาและการให้ อํ านาจ (instrument of
improvement and empowerment) สํ าหรั บบุ คคลและสั งคมหรื อเป็ นเครื่ องมื อบ่ อนทํ าลาย
(subversive instrument) เท่านั้น แต่ยังเป็นองคาพยพที่ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง ดังเช่นสมอง!
แต่ผมกําลังล้ําหน้าตัวเองไป ผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าบทเรียนแรกสําหรับการออกแบบห้องสมุดและ
โครงการแปลงโฉม (transformative programming) ใดๆ ก็ตาม คือการรู้จักชุมชนของคุณเอง ดังนั้น ผม
ควรจะใช้เวลาเพื่อบอกคุณเกี่ยวกับเมืองเบอร์มิงแฮม นครที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอังกฤษ
เป็นที่พํานักของประชากรราวหนึ่งล้านคน เป็นนครใหญ่ในทวีปยุโรป เป็นเมืองหลวงในภูมิภาคซึ่งมีขนาด
เท่ากับประเทศขนาดเล็กในทวีปยุโรปอย่างเดนมาร์กหรือนอร์เวย์ นครเบอร์มิงแฮมตั้งอยู่ตอนกลางของ
ประเทศอังกฤษ ขาดการเชื่อมต่อกับหาดและปราศจากทรัพยากรธรรมชาติใดๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําหรือ
สินแร่ใต้ดิน ถึงแม้ว่านครเบอร์มิงแฮมจะกลายเป็นศูนย์กลาง (hub) ทางเครือข่ายการขนส่ง (transport
network) ของประเทศด้วยคลอง ทางรถไฟและถนนผ่านยุคสมัยต่าง ๆ แต่การเติบโตส่วนใหญ่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์และความชาญฉลาดของชาวนคร กล่าวได้ว่าประชาชนเป็นผู้สร้างเมือง
เบอร์มิงแฮมเป็นโฉมหน้าแห่งอนาคตของเมืองในยุโรปทั้งหมด ข้อมูลของประชากร (population
profile) เป็นสิ่งจําเป็นที่กําหนดความเป็นไปของห้องสมุดของเรา เราเป็นมหานครที่มีอายุน้อยที่สุดในยุโรป
มีเปอร์เซ็นต์เด็กและคนหนุ่มสาวอายุน้อยกว่า 25 ปีสูงที่สุด รวมทั้งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายที่สุดเป็น
อันดับสองรองจากเมืองอัมสเตอร์ดัม ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ประชากรชนกลุ่มน้อยสูงกว่า
คุณลักษณะเหล่านี้เป็นโอกาสสําคัญสําหรับเมืองสมัยใหม่และเป็นสิ่งท้าทายที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อม ๆ
กัน ความเยาว์ วั ย และความหลากหลายมาพร้ อมกั บ ความท้ าทายด้ านการว่ างงาน (unemployment)
ทักษะแรงงานต่ํา (low skill levels) การขาดการรู้หนังสือ (poor literacy standards) การใช้ชีวิตที่ขาด
สุขภาวะ (unhealthy lifestyles) และภาพลักษณ์ที่ไม่น่ารื่นรมย์ของเมือง (unflattering image of the
city) ต่อโลกภายนอก
และผมเชื่อว่านี่เป็นคําตอบสําหรับคําถามที่ว่า ห้องสมุดควรดําเนินไปในทิศทางใด ผมขอสนับสนุน
การสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เมืองและประชากรของเมืองต้องการเพื่อเป็นหนทางผลักดันการ
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เปลี่ยนแปลง ประชาชนต้องการเครื่องนําทางและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้มากกว่าข้อมูลเชิงวัตถุวิสัย
(objective information) เมืองต้องการให้ประชากรรู้หนังสือมากขึ้น มีทักษะที่ดีขึ้น ดําเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะมากขึ้น และใฝ่ต่อความเชื่อมแน่นทางสังคม/ความสมานฉันท์ (social cohesion) มากขึ้น เราเรียกสิ่ง
นี้ว่าทุนทางสังคม (social capital) ไม่มีใครจะทําหน้าที่นี้ได้เหมาะสมกว่าห้องสมุดในการตระหนักถึง
ความสําคัญของทุนทางสังคม
การตระหนักถึงความสําคัญของห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมในวัฏจักรการแปลงเมืองเริ่มต้นจากการ
กําหนดตําแหน่งที่ตั้ง (site identification) ถึงแม้ว่าที่ตั้งของเราจะไม่ได้เป็นที่ตั้งในอุดมคติในหลายด้าน
ด้วยกัน ทั้งในแง่อุปสรรคด้านการเข้าถึงและขนาด ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมก็มีข้อได้เปรียบสําคัญบาง
ประการในด้ า นความเป็ น ศู น ย์ ก ลางของประสบการณ์ ห้ อ งสมุ ด ในกระบวนการฟื้ น ฟู สั ง คม (social
regeneration) ของเมือง ห้องสมุดฯ หันหน้าสู่แยกหลักของเมือง อยู่ประชิดกับถนนคนเดินหลักที่พาดผ่าน
ตัวเมือง และอยู่ติดกับอาคารเชิงวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้แก่ โรงมหรสพ พิพิธภัณฑ์ และหอแสดงคอนเสิร์ตและ
นิทรรศการ ปัจจัยเหล่านี้เอาชนะข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับการเลือกที่ตั้ง จริงๆ แล้ว ที่ตั้งนี้เคยใช้เป็นที่จอดรถ
มากว่า 70 ปี ซึ่งไม่ใช่การใช้งานในอุดมคติสําหรับที่ดินใจกลางเมือง
ผมขอกล่าวถึงการออกแบบพื้นที่ห้องสมุด สารแรก คือคุณจะไม่ได้ทําทุกอย่างได้ถูกต้อง มีการ
ประนีประนอมที่ต้องทําเสมอ แต่เราควรจะตั้งเป้าให้สูงและรับเอาหลักการที่ชัดเจนในการใช้ระบบป้าย
สัญลักษณ์เพื่อบอกเส้นทาง (wayfinding) แจ้งบริการที่อยู่ประชิดกัน (adjacent services) และระบุที่ตั้งที่
ดีที่สุดสําหรับแต่ละมิติการบริการ (optimal location for each aspect of service) บทเรียนแรก คือทุก
สิ่งปรารถนาที่จะอยู่ชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น การไหลของประชาชนตลอดตัวอาคารและความจําเป็น
ในการหาวิธีการเพื่อกระจายผู้ใช้บริการให้ทั่วทั้งอาคารจึงเป็นสิ่งสําคัญ เราได้ศึกษาไม่เพียงแต่ห้องสมุด แต่
ยังรวมถึงโรงแรม สนามบิน พิพิธภัณฑ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับไหลเวียนของผู้ใช้บริการ
ในปี พ.ศ. 2551 นักวิจัยชาวเดนมาร์กได้ศึกษาสิ่งที่เขาเรียกว่าความแตกต่างระหว่าง ‘การค้นพบ
สารสนเทศ’ (information recovery) และ ‘การค้นหาสารสนเทศ’ (information discovery) กล่าว
อย่างสามัญ การค้นพบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่ผู้ค้นหามีความรู้มาก่อนเกี่ยวกับการดํารงอยู่
ของสารสนเทศนั้น ในขณะที่การค้นหาสารสนเทศเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ค้นหาไม่เคยตระหนักถึงมาก่อน
นักวิจัยท่านนั้นตั้งคําถามว่า การออกแบบพื้นที่ห้องสมุดจะสนับสนุนการค้นหาสารสนเทศให้ดีที่สุด
ได้ อย่ างไร ห้ อ งสมุ ดได้ พัฒ นาเครื่ องมื อหลากหลายเพื่ อสนั บ สนุ น การค้ น พบสารสนเทศ เช่ น รายการ
ห้องสมุด ระบบจําแนกประเภท ชั้นวางหนังสือ ในงานวิจัยชิ้นนี้ สิ่งสําคัญคือมิติใดในกายภาพของห้องสมุด
จะสนับสนุนการค้นคว้าสารสนเทศไปพร้อมกันได้และจะสร้างโอกาสสําหรับความบังเอิญที่ผู้ใช้บริการจะพบ
วัสดุและสารสนเทศที่ตนเองไม่ได้วางแผนการค้นคว้ามาก่อนล่วงหน้า
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ดังนั้น รูปลักษณ์หน้าตาของห้องสมุด (library interface) อาจถูกออกแบบเพื่อเชื้อเชิญให้
ผู้ใช้บริการที่มีพื้นที่ความสนใจต่าง ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับทรัพยกรมนุษย์ กายภาพและสารสนเทศดิจิทัลที่
หลากหลายภายในห้องสมุด สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของเราอย่างใหญ่หลวง
ข้อความอ้างอิงสองข้อความบนจอ (ที่ท่านเห็น ณ ตอนนี้) เป็นถ้อยคําของ มาร์ค ทเวน (Mark
Twain) นักเขียนชาวอเมริกัน ข้อความดังกล่าวนําทางชีวิตของผม และนําทางความปรารถนาและแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงของพวกเราในการออกแบบและดําเนินการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม นอกจากนี้
ยังมีถ้อยคําของ มาลาลา ยูแซฟไซ (Malala Yousafzai) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในโอกาสการ
เปิดตัวห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม เธอกล่าวว่า “เมืองที่ปราศจากห้องสมุดก็เสมือนหนึ่งสุสาน และขอให้เรา
ไม่ลืมว่าหนังสือเพียงเล่มเดียว ปากกาเพียงด้ามเดียว เด็กเพียงคนเดียว และครูเพียงคนเดียว ก็เปลี่ยนแปลง
โลกได้ ปากกาและหนังสือเป็นอาวุธที่สร้างความปราชัยต่อการก่อการร้ายได้”
ดังที่โสเครติส (Socrates) กล่าวไว้ เราต้องรามือจากการสู้รบกับอดีตและมุ่งไปที่อนาคต
แดเนียล เบิร์นแฮม (Daniel Burnham) สถาปนิกและนักวางแผนชาวอเมริกัน ผู้ประพันธ์ 1909
Plan of Chicago สนับสนุนให้พวกเราทุกคน “ไม่ควรวางแผนเล็ก แผนเล็กไร้ซึ่งเวทมนตร์ที่จะกระตุ้น
มนุษย์และตัวแผนเองก็อาจจะไม่ถูกทําให้บรรลุ ควรวางแผนให้ใหญ่ ตั้งเป้าให้สูงทั้งด้านความหวังและการ
ปฏิบัติงาน”
สารนั้นชัดแจ้งยิ่ง ห้องสมุดเป็นสถานที่ทรงพลัง จงอย่าจํากัดความทะเยอทะยานของคุณ พวกเรา
ทุกคนควรหวังจะรังสรรค์ห้องสมุดที่ดีที่สุดในโลก
ประการแรกที่สําคัญที่สุด เรากําลังสร้างพื้นที่สาธารณะขึ้นมาใหม่ ให้ประชาชนได้ใช้ wi-fi โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย พื้นที่ที่สะดวกสบาย และโอกาสในการซื้อกาแฟดีๆ แล้วพวกเขาจะมา! แน่นอนว่าจะต้องมี
มากกว่านั้น แต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้น ผมใคร่ขอใช้สไลด์นี้เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆ สู่การอภิปรายเกี่ยวกับห้องสมุด
สาธารณะในฐานะแหล่งรายได้เชิงพาณิชย์ มีแหล่งรายได้เชิงพาณิชย์ที่มั่นคง เช่น การค้าปลีกและบริการ
จัดเตรียมอาหาร แต่หากบริการเหล่านี้ไม่ได้ดําเนินการในระดับใหญ่มาก กําไรสุทธิมักจะค่อนข้างต่ํา รายได้
จากบริการห้องประชุมพร้อมคุณค่าเสริมจากทางเลือกการบริการจัดเตรียมอาหารที่หลากหลายจะสูงขึ้น
เนื่องจากสินทรัพย์ถูกใช้เพื่อสร้างรายได้อย่างเข้มข้นขึ้นเป็นเวลานานขึ้น ธุรกิจที่มีกําไรงามที่สุดคืองาน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจบ (one-off events) งานกาลาดินเนอร์ งานแต่งงาน งานกิจกรรมองค์กร แต่มี
คําเตือนหนึ่งประการ คือคุณต้องลงทุนในการบริหารวิชาชีพ เนื่องจากผู้ที่จ่ายแพงกว่าย่อมคาดหวังงาน
กิจ กรรมที่ มีคุณภาพที่ไร้ข้อผิดพลาด หากการลงทุ นลั กษณะนี้ เกิ ดขึ้น คุณภาพและความริ เริ่ มของสิ่ งที่
นําเสนอในห้องสมุดสาธารณะจะนํามาซึ่งรางวัลเชิงพาณิชย์ แม้กระนั้นก็ตาม อย่าประเมินระดับรายได้หรือ
ประโยชน์สูงเกินไปจนอาศัยเป็นรากฐานด้านการเงินของห้องสมุด เพราะตราบเท่าที่ธุรกิจหลักของห้องสมุด
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คือการเข้าห้องสมุดเพื่อเป้าหมายด้านการศึกษา ยังคงไม่เสียค่าใช้จ่าย ตราบนั้นห้องสมุดจะไม่มีวันสร้าง
กําไรได้ และห้องสมุดก็ไม่ควรจะสร้างกําไร ด้วยห้องสมุดดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
แล้วเราได้อะไรจากภาพลักษณ์เหล่านี้เกี่ยวกับห้องสมุดในฐานะสถานที่ ข้อความอ้างอิงที่เป็นที่
รู้จักดีมีมากมาย:
จารึกเหนือประตูห้องสมุดแห่งนครธีบส์ (Thebes) ปรากฏข้อความว่า “ห้องสมุด: ลิ้นชักโอสถ
สําหรับจิตวิญญาณ” และ ซิเซโร (Cicero) นักปราศรัยชาวโรมันผู้ยิ่งใหญ่รังสรรค์ข้อความที่โด่งดังว่า “หาก
ท่านครอบครองสวนและห้องสมุด ท่านก็ได้ครองทุกสิ่งที่ท่านต้องการ”
ข้อความเหล่านี้ชี้ให้เห็ นถึงสถานที่เพื่ อความปลอดภัย เพื่อการเยียวยา เพื่อการฟื้นฟู เพื่ อการ
พักผ่อน แต่ผมชอบภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและท้าทายกว่านั้นของห้องสมุดมากกว่า
ในกระบวนภาพลักษณ์เหล่านั้น The Denver Post เขียนในปี พ.ศ. 2546 ว่า “ห้องสมุดมิได้เป็น
สถานที่ปลอดภัย และเหตุผลคือมีความคิดที่จะถูกค้นพบ”
วิลลี่ รัสเซลล์ (Willy Russell) นักเขียนบทละครและนักประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ชาวอังกฤษเคย
เขียนไว้ว่า “ผมสวดอ้อนวอนให้บุตรหลานของผมไม่เหยียบย่างไปในสถานที่อย่างห้องสมุด ห้องสมุดเป็น
สถานที่อันตรายที่ สุดจริ ง ๆ และเธอหรื อเขาที่ถูกลวงไปในสถานที่อันแออั ดด้ วยความเพลิดเพลิน แรง
กระตุ้น ข้อเท็จจริง ความหลงใหลและความสนุกสนานอย่างห้องสมุดถือเป็นผู้โชคร้าย”
ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 ยังคงเป็น... ห้องสมุด แต่ก็เป็นมากกว่านั้น เรามิได้พยายามหาชื่อใหม่
แต่เราพยายามให้นิยามใหม่กับแนวคิด ‘ห้องสมุด’ ขอให้ผมได้ถ่ายทอดแนวคิดบางประการสู่พวกคุณ
เทคโนโลยี ปั จ จุ บั น ทํ าให้ เ ราสามารถเข้ าถึ ง สารสนเทศปริ มาณมหาศาลได้ อ ย่ า งไม่ เ คยปรากฏมาก่ อ น
สารสนเทศนั้ น มี ทั้ ง ที่ คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย มไปจนถึ ง น่ า คลางแคลงใจอย่ า งยิ่ ง แต่ ก ารสร้ า งเสรี ภ าพแห่ ง
สารสนเทศ (democratization of information) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและไม่ว่าจะจัดเรียบเรียงด้วย
ระบบดิวอี้ (Dewey) หรือแบบเสมือนด้วยเครื่องมือสืบค้นข้อมูลแบบสมัยใหม่ (modern search engines)
ก็บรรจุด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งการทําลายตนเอง: ภาวะสารสนเทศท่วมท้น (information overload) ในทาง
ทฤษฎี เราได้ รั บ ข้ อ มู ล น่ า สนใจหรื อ มี คุ ณ ค่ า ด้ ว ยความบั ง เอิ ญ และใช้ ก ารค้ น หาแนวระนาบ (lateral
searching) มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ มุมมองผู้ใช้บริการก็ถูกจํากัดอย่างสาหัส
ภาวะสารสนเทศท่วมท้นหมายถึงความยากลําบากที่บุคคลหนึ่งอาจประสบในการทําความเข้าใจกับ
ประเด็นใด ๆ และการตัดสินใจ อันเนื่องมาจากการปรากฏของสารสนเทศมากเกินไป คําศัพท์นี้ถูกทําให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin Toffler) ในหนังสือชื่อ Future Shock ของเขา
นักจิตวิทยาได้ตระหนักเป็นเวลานานแล้วว่ามนุษย์มีศักยภาพจํากัดในการจัดเก็บ ย่อยและประมวลข้อมูล

7

ปัจจุบันในระบบความจํา เมื่อมนุษย์ก้าวข้ามขอบเขตดังกล่าว ‘ภาวะท่วมท้น’ จะเกิดขึ้นตามมา ภายใน
สภาวะนี้ มนุษย์จะเริ่มสับสนและมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้แย่ลง
ดังนั้น ห้องสมุดแห่งอนาคตจึงมีบ ทบาทประการหนึ่ง นั่นคือ ปลดปล่อยผู้ คนจากข้อจํากัดของ
สารสนเทศเสรี และทําให้ผู้คนสามารถแปลงข้อมูลให้กลายเป็นความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และค้นหา ทั้ง
ของตนเอง ของผู้อื่นและของโลก
ประพจน์ที่เราเสนอคือว่าห้องสมุดแห่งอนาคตจะสร้างพื้นที่ทางสังคม (social space) ซึ่งความรู้
(มิใช่สารสนเทศ) ถูกทําให้เสรี ห้องสมุดอาจเป็นโครงสร้างเปิดทาง (enabling) สําหรับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
การได้มาซึ่งความรู้ การร่วมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาตนเองและชุมชน ความหลากหลาย
ของผู้คน มุมมองและสารสนเทศควรได้รับการสนับสนุน เพื่อที่ว่าความรู้ใหม่ เครือข่ายผู้คนและความรู้
รูปแบบใหม่ ความเข้าใจใหม่และนวัตกรรมมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่า
เราคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการที่ประชาชนจะใช้ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม และ
จริงๆ แล้ว เพียง 15% ของผู้ใช้บริการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมมาเพื่อ ‘รายการ’ ที่เกี่ยวกับหนังสือ
อย่างไรก็ตาม เราเห็นได้ว่าเกือบ 85% ของทรัพยากรองค์กรของห้องสมุดถูกมุ่งไปเพื่อ ‘รายการ’ เหล่านี้
ปรากฏการณ์นี้ทําให้เราสร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ายแต่มีวิสัยทัศน์ จากรายการสู่การแปลงโฉม
(from transactions to transformations) จากสารสนเทศสู่การเรียนรู้ (from information to
learning) จากการให้บริการสู่การมีส่วนร่วม (from service delivery to engagement) และจากการ
ค้นพบทรัพยากรสู่การค้นหาทรัพยากร (from resource recovery to resource discovery) เป้าหมาย
ของห้องสมุดฯ คือเพื่อการพัฒนาชีวิตของผู้ใช้บริการ เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขา และเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจสําหรับอนาคตกับพวกเขา สิ่งเหล่านี้อาศัยการที่ห้องสมุดเชื้อเชิญให้ผู้ใช้บริการผละจากเส้นทาง
สายสารสนเทศสู่เส้นทางสายการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นการบรรลุความรู้ของตน
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ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปกล่าวถึงกระบวนการวางแผนสําหรับห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม หัวใจสําคัญ
ของกระบวนการคือแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน (community engagement) ถ้าหลายฝ่ายที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (multiple stakeholders) ในการพัฒนาห้องสมุดฯ ไม่ถูกทําให้มีส่วนร่วมในแนวคิดสุดโต่ง
(radical ideas) อันเป็นรากฐานของทั้งการออกแบบเชิงกายภาพและการออกแบบบริการ ห้องสมุดเมือง
เบอร์มิงแฮมจะไม่ประสบความสําเร็จ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในขั้นการ
วางแผนสําหรับพวกเราในการติดตามว่าพวกเราทําได้ดีเพียงไรในการดึงจิตวิญญาณของชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วม ห้องสมุดฯ มิได้จะเป็นห้องสมุดของพวกเรา แต่จะเป็นห้องสมุดของประชาชน หรือที่สถาปนิกของ
เราเรียกว่า ‘ทําเนียบของประชาชน’ (People’s Palace)
ความใส่ใจในรายละเอียดเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ไม่สร้างความคาดหวังในระหว่างขั้นการออกแบบ
อาคารหลัก เรารับเอาคําว่า ‘การมีส่วนร่วม’ แทนคําว่า ‘การปรึกษาหารือ’ และไม่เคยแสวงหาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบในขณะที่กระบวนการพัฒนาไป สิ่งที่สําคัญยิ่งมากกว่านั้น คือการประสานกับ
พลเมืองเกี่ยวกับความคาดหวังของพวกเขาต่อห้องสมุดสาธารณะแห่งศตวรรษที่ 21 และดําเนินการภายใต้
วัตถุประสงค์ด้านการมีส่วนร่วมที่เราได้ตั้งไว้ รวมทั้งการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งใหม่ การ
สร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในกระบวนการคิดเกี่ยวกับการใช้งานห้องสมุดแห่งใหม่ การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการออกแบบบริการใหม่ และการทําให้แน่ใจว่าอาคารและรูปแบบการบริการที่วิวัฒน์ขึ้นสอดคล้อง
กั บ สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร/ผู้ ที่ อ าจเป็ น ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารในอนาคต (customers/potential
customers)
เรามีความสนใจอย่างมากในการใช้งานเชิงปฏิบัติการ (operational functions) ของอาคารขนาด
ใหญ่และลําดับความสําคัญที่ห้องสมุดฯ ควรคํานึงถึง ได้แก่ บริการจัดเตรียมอาหาร สิ่งที่จัดหาเพื่อให้บริการ
คนหนุ่มสาว พื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการ การออกแบบที่นั่ง ซึ่งทั้งหมดได้รับประโยชน์จากข้อมูลป้อนเข้าที่
เข้มข้นจากสาธารณชน (strong public input) และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นประโยชน์ในการ
ธํารงไว้ซึ่งจุดสนใจด้านการออกแบบซึ่งเน้นสิ่งที่สําคัญต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง สิ่งที่น่าสนใจอีกประการ
หนึ่ง คือเราให้ความใส่ใจอย่างยิ่งต่อหลากหลายประเด็น ตั้งแต่การระดมทุน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของอาคาร การเข้าถึงบริการได้ของผู้ทุพพลภาพ ไปจนถึงความสนใจโดยรวมในการระบุประโยชน์ของ
ห้องสมุดสาธารณะต่อเมือง สิ่งเหล่านี้รวมศูนย์ความสนใจของพวกเราและทําให้พวกเราใคร่ครวญอย่าง
รอบคอบเสมอ
ความสํ า เร็ จ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องห้ อ งสมุ ด ฯ เกิ ด จากความคิ ด ของทู ต ชุ ม ชน (Community
Ambassadors) ซึ่งทั้ง 26 คน เป็นตัวแทนของประชากรที่หลากหลายของเมืองในด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ
ทั้งยังประกอบด้วยชายไร้บ้านคนหนึ่งและผู้ทุพพลภาพขั้นรุนแรงคนหนึ่ง บ้างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ทั้ งหมดมี ส่ ว นร่ ว มในด้ า นต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การนํ าเรื่ อ งราวสิ่ งที่ เ รากํ าลั งพยายามทํ าให้ เกิ ดขึ้ น ด้ ว ย
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ห้องสมุดฯ ไปบอกเล่ากับชุมชนของพวกเขา เรื่องราวที่เล่าผ่านคําพูดของพวกเขา ไม่ใช่ของผม ซึ่งเป็น
เรื่องราวที่ทรงอํานาจกว่ามาก เรื่องราวของเอียน (Ian) หนุ่มไร้บ้าน มีสารประโยชน์ จากที่ต้องร่อนเร่อาศัย
ตามท้องถนน เขาได้งานในทีมงานก่อสร้างห้องสมุดฯ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ได้เพื่อนใหม่ และตอนนี้เขาได้
งานใหม่อีกงาน มีบ้าน และเป็นกวีที่มีผลงานตีพิมพ์ นี่คืออานุภาพของห้องสมุด
เรามี พัน ธสั ญญาที่ ชั ดแจ้ งในการฟื้ น ฟู ด้านเศรษฐกิ จ และสั งคมสํ าหรั บ เมื องในขั้ น การก่ อสร้ า ง
ห้องสมุดฯ ซึ่งเกิดขึ้นห้าปีก่อนห้องสมุดเปิดตัว นอกเหนือจากการลงทุนจํานวนมหาศาลในภาคการก่อสร้าง
ของเมืองซึ่งโครงการเป็นตัวแทน เราได้ทําสัญญาจ้างงานซึ่งสร้างโอกาสการมีงานทําสําหรับชาวชุมชนที่
ว่างงานมาเป็นเวลานาน โครงการฝึกงานสําหรับคนหนุ่มสาว และงานสําหรับคนไร้บ้านและอดีตผู้ต้องขัง
นอกจากนี้ เรายังสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจํานวนมากในการก่อสร้าง เราได้เชิญชาวเมืองนับ
พันคนเข้าเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้าง และให้เด็กนักเรียนมากมายมีส่วนร่วมกับกระบวนการก่อสร้าง ทั้งหมด
นี้ช่วยให้โครงการได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชน
การใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคม (social media) มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อความจําเป็นเร่งด่วน
ของเราในการแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการสื่อสารกับคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นอนาคตของเมือง แต่กลับเป็นกลุ่ม
ประชากรที่งานวิจัยเชิงสํารวจแสดงให้เห็นว่าตระหนักถึงและมีส่วนร่วมกับแนวคิดห้องสมุดแห่งใหม่สําหรับ
เมืองน้อยที่สุด สไลด์นี้แสดงความเป็นมาเพียงส่วนเล็กๆ ของเทคโนโลยี แต่ก็สะท้อนถึงความรวดเร็วของ
วิวัฒนาการเทคโนโลยี เราสร้างห้องสมุดเสมือน (Library in Second Life) รวมทั้งใช้ Facebook และ
เทคนิคด้านเกม (gaming technologies) อื่น ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายของเรา

เป้าหมายของเราคือเพื่ อสร้างความภาคภูมิใจในห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมในทุกภาคส่วนของ
ชุมชน และเราก็ประสบความสําเร็จ ในสไลด์นี้ ผู้นําทางธุรกิจของเมืองเฉลิมฉลองการเปิดตัวห้องสมุดฯ ณ
งานเลี้ยงก่อนการเปิดตัวในโถงหนังสือกลมของห้องสมุดฯ (Library’s Book Rotunda) และ...
นี่คือภาพวันเปิดห้องสมุดฯ ซึ่งเป็นวันแรกที่พวกเราแน่ใจว่าพวกเราได้สร้างตํานานแห่งความสําเร็จ
แถวของผู้ที่รอใช้บริการยาวขึ้นเรื่อยๆ และสําหรับสัปดาห์แรก ไม่เคยมีประชาชนน้อยกว่า 500 คนที่รอ
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แถวคอยเข้าห้องสมุดฯ พวกเขายินดีจะรอ เพราะพวกเขาทราบว่าฝูงชนคลาคล่ําหมายถึงความสําเร็จของ
ห้องสมุดของพวกเรา ซึ่งถือเป็นเหตุแห่งความภาคภูมิใจในเมืองของพวกเขา

ห้องสมุดฯ ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของส
หราชอาณาจักรและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนํานอกนครลอนดอน ผมภูมิใจอย่างยิ่งกับการจัดอันดับความ
นิยมของทุกมิติของห้องสมุดที่คะแนนสูงกว่า 90% จากผลงานวิจัยเชิงสํารวจในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2557

ผมกําลังจะเปลี่ยนไปกล่าวถึงบทบาทของบุคลากรห้องสมุดฯ และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
เหล่านี้กับการบริการที่ได้รับการแปลงโฉมที่ผมกล่าวถึงก่อนหน้านี้ โดยการบริการมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วม
และการบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ สํ า หรั บ ประชาชนมากกว่ า การส่ ง มอบบริ ก ารด้ า นการทํ า รายการห้ อ งสมุ ด
(transactional service delivery) ปรากฏการณ์นี้มีนัยลึกซึ้งหลายประการ ประการแรก คือเราจะต้อง
ดําเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการทางธุรกิจมากขึ้น โดยเราคาดหวังว่าบรรณารักษ์และนักจดหมาย
เหตุจะสันทัดในการทําการตลาด การทํางานกับคนหนุ่มสาว การจัดการประชุม การบริหารงานกิจกรรม สิ่ง
อํานวยความสะดวก เป็นต้น ประการที่สอง คือเราจะต้องแน่ใจว่าเราใช้ทักษะเฉพาะทางตามความจําเป็น
เราพบว่าบรรณารักษ์วิชาชีพใช้เวลามากเกินไปในงานตอบคําถามที่เกิดซ้ํา ๆ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้บุคลากรผู้มี
ความชํานาญ ดังนั้น เราได้จัดรูปแบบการให้บริการใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทรัพยากรที่เหมาะสมอยู่ในตําแหน่ง
แห่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ประการที่สาม คือเราคาดหวังให้การเยี่ยมชมของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
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อย่างน้อยสองเท่า และก็ประสบผล นี่หมายความว่าเราจะให้บริการกับผู้ใช้บริการจํานวนเพิ่มขึ้นสองเท่า
ด้วยบุคลากรจํานวนเท่าเดิม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่การให้บริการตนเอง (self-service) และ
การใช้ ทรัพยากรให้ มีป ระสิ ทธิ ผ ลมากขึ้ น เป็น เรื่องจําเป็น สไลด์ นี้แสดงถึ งผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการสําหรับบุคลากร ซึ่งพวกเขาได้รับเชิญให้บรรยายถึงบทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ ในอนาคต
สไลด์นี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากงานวิจัยเชิงสํารวจที่ผมกล่าวถึง โดยมีการระบุหลายเหตุผลที่
ประชาชนเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดฯ ผลวิจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับผม คือเพียง 15% มาเพื่อยืมหนังสือ ผมไม่ได้
มองเห็นการที่เด็ก ๆ จะไม่ยืมหนังสือจากห้องสมุดอีกต่อไป แต่ข้อมูลนี้ทําให้ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าถึงแม้การ
มาห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือในผู้ใหญ่จะยุติลง แต่ห้องสมุดประชาชนจะยังคงมีสิ่งดึงดูดอีกมากมายที่ทําให้
ผู้คนมาใช้บริการ

ความเชื่อดังกล่าวทําให้เรากําหนดสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการดําเนินการ (operating model) ซึ่ง
เปี่ยมด้วยงานกิจกรรม มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถร่วมสร้าง (cocreate) กิจกรรมและงานกิจกรรม (events) ในพื้นที่ซึ่งห้องสมุดฯ ดําเนินการ “แบบไม่เคร่งครัดจนเกินไป
หรือแบบผ่อนคลาย” (light-touch manner)
มิติการวางโปรแกรมงานกิจกรรม (event programming) ที่คุณต้องพิจารณา คือระดับที่คุณสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรอื่น คุณจะให้การ “ร่วมผลิต” (co-production) งานกิจกรรมกับองค์กรชุมชน
เกิดขึ้นมากแค่ไหน คุณจะกล้าหาญและเสี่ยงเพียงใด และใครเป็นผู้ควบคุม ภาพนี้เป็นตัวอย่างงานกิจกรรม
ที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งเกิ ดกับบาทหลวงเจสซี แจ็คสัน (Jesse Jackson) นักการเมืองชาวอเมริกัน อั น
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เนื่องมาจากความเสี่ยงที่เราลองกับแผ่นพับโฆษณากิจกรรมของเรา ซึ่งการผลิตทั้งหมดทําโดยกลุ่มคนหนุ่ม
สาวกลุ่มหนึ่ง มิใช่โดยห้องสมุด เรามอบอํานาจการตัดสินใจ (authority) กับพวกเขา
การจัดโปรแกรมเช่นนี้ทําให้เราดําเนินการด้วยประเภทงานกิจกรรมและกิจกรรมอย่างกว้าง ๆ ซึ่ง
ช่ว ยด้ านประสิทธิ ผ ล (efficiency) และการวางแผนเชิ งกลยุ ทธ์ ระยะยาว (long-range strategic
planning) งานกิจกรรมอาจส่งมอบโดยห้องสมุดเอง หรือด้วยความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เช่น กลุ่มงาน
ศิลปะและกลุ่มชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือเพียงได้รับการอนุมัติจากห้องสมุดฯ [ซึ่งหมายความว่าเรา
อนุมัติให้งานกิจกรรมเกิดขึ้นได้โดยไม่มีบทบาทในการส่งมอบ (no delivery role)] และที่สุดโต่งที่สุดคือ
กิจกรรมซึ่งห้องสมุดฯ ไม่เคยรู้จักมาก่อน อย่างงานกิจกรรมลักษณะแฟลชม็อบ (flashmob) โดยกลุ่มชุมชน
หรือการรวมกลุ่มเป็นเวลาสั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
การดําเนินการของเราที่กล่าวมานี้น่าจะสนับสนุนให้ผู้จัดการห้องสมุดถามคําถามสําคัญเกี่ยวกับ
ความเป็นเจ้าของพื้นที่ห้องสมุด รวมทั้งการบริการจัดการ วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมห้องสมุด และถาม
ตัวเองว่าพวกเขาพร้อมรับความเสี่ยงขนาดไหนในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่นําโดยชุมชน (community-led
environment) ความเสี่ยงทั้งในด้านเสียง การรบกวน ความไม่เป็นระเบียบ และความเสี่ยงในการสร้าง
ความไม่พึงพอใจต่อผู้ใช้บริการรายอื่น ท้ายที่สุดแล้ว ห้องสมุดเป็นของใคร? ไม่มีคําตอบถูกผิด แต่ผมก็อยาก
กระตุ้นให้คุณถามคําถามเหล่านี้
สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างเรื่องความเสี่ยง อย่างเช่น การส่งมอบความรับผิดชอบ
ในการจัดงานนิทรรศการทั้งหมด ทั้งการออกแบบ วัตถุจัดแสดง และการนําเสนอ ไปสู่คนหนุ่มสาว อนุญาต
ให้วงดนตรีร็อคแสดงดนตรีในห้องสมุดฯ หรือที่สวนข้างระเบียงห้องสมุดฯ และการสนับสนุนการตั้งรูปปั้นที่
ล่อแหลมนอกห้องสมุดฯ
ความหลากหลายในการวางโปรแกรมเป็ น สิ่ ง จํ า เป็ น ส่ ว นผสมด้ า นเพศ เชื้ อ ชาติ สั ง คมและ
ความสามารถของเมืองจะต้องได้รับการคํานึงถึงอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุผลไม่เพียงแต่ในด้านการเข้าถึง
กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายสูงสุด แต่รวมถึงด้านการสร้างความเชื่อมั่นกับประชากรของเมืองด้วย
และยังมีตัวอย่างอื่นๆ ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ดังเช่นงานกาลาดินเนอร์
สําหรับผู้นําธุรกิจ กิจกรรมสําหรับเด็กซึ่งจัดที่ระเบียงห้องสมุดฯ งานนิทรรศการภาพถ่ายที่คนหนุ่มสาวเป็น
ผู้ดูแลวัตถุจัดแสดง ซึ่งทั้งหมดมีความสําคัญในการสร้างความเป็นเจ้าของห้องสมุดฯ ในจิตวิญญาณของ
ประชากรของเมือง
ความอัศจรรย์ใจเป็นองค์ประกอบสําคัญในการวางโปรแกรมงานกิจกรรมสําหรับห้องสมุดฯ เรา
สนับสนุนคําถามว่า “ทําไมจะไม่...ล่ะ” แทนที่จะเป็นคําถามว่า “ทําไม” เสมอ และคําตอบประการแรกคือ
เราทํ าได้ ประการที่ ส องคื อกิ จ กรรมเหล่ านี้ ทั้งหมดส่ งเสริ มความรู้ สึ กเป็ น เจ้ าของชุ มชน (sense of
community ownership) แม้กระทั่งในเมืองหลายวัฒนธรรมขนาดใหญ่ (large multicultural city)
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ดังนั้น จึงเป็นการถูกต้องที่ห้องสมุดฯ ควรช่วยให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองงานกิจกรรมวิถีชีวิตสําคัญ ๆ เช่น
การจบการศึกษา งานแต่งงาน รวมทั้งสร้างชื่อเสียงจากการที่สิ่งต่างๆ ผู้คน และความคิดที่น่าสนใจมา
บรรจบกันอย่างเหมาะสม
เราได้รับบทเรียนที่มีประโยชน์มากมายจากการวางโปรแกรมงานกิจกรรมระยะแรกของห้องสมุดฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งต่างๆ ผิดพลาด สิ่งสําคัญประการแรกคือการมีบุคลากรที่เหมาะสมในจํานวนที่
เหมาะสมสําหรับการบริห ารจัดการแต่ ละงานกิจกรรม ประการต่อมาคือต้องมีความเข้าใจในตัวอาคาร
เนื่ องจากงานกิ จ กรรมอาจถู กทํ าลายโดยระบบแสงที่ ด้อยคุ ณภาพ ระบบเสีย งที่ไม่เพี ย งพอ หรือความ
ผิดพลาดเกี่ยวกับป้ายและการต้อนรับ นอกจากนี้ ยังต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณและทําการตลาดให้
ถูกต้อง รวมทั้งจัดการกับกลยุทธ์ด้านราคา (pricing strategies) และการจําหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เนิ่น ๆ
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักให้ความสําคัญกับคุณค่าที่ได้รับจากเงินที่จ่ายไปมากกว่าราคาจริง
เราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการวางโปรแกรมงานนิทรรศการ แต่เราสามารถแบ่งปันบทเรียน
มากมายในเรื่ องนี้ สิ่ งสํ าคั ญคื อการแต่ งตั้งผู้ จั ดการงานนิทรรศการ (Exhibitions Manager) เพื่ อ
ประสานงานด้านต่างๆ มากมายในการจัดงานนิทรรศการ และเพื่อประเมินอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับปริมาณ
เวลาและทรัพยากรที่จําเป็นในการนิยาม ดูแลวัตถุจัดแสดง เตรียมการและรังสรรค์งานนิทรรศการซึ่งจะ
นําไปสู่ทั้งเสียงสรรเสริญอย่างยิ่งยวดและความสนใจจากประชาชน
พั ฒ นาการสํ า คั ญ คื อ การอุ บั ติ ข องกลุ่ ม ริ เ ริ่ ม (self-starting) และกลุ่ ม กํ า กั บ ตนเอง (selfgoverning) ที่เข้าครอบพื้นที่ส่วนต่างๆ ในห้องสมุดฯ ณ วันเวลาต่างๆ ห้องสมุดฯ ได้กลายเป็นที่ประชุม
สําหรับชุมชนภายในเมือง และพัฒนาการนี้ตอกย้ําอีกครั้งถึงความจําเป็นที่ประชาชนจะต้องรู้สึกถึงการเป็น
เจ้าของทรัพย์สินชุมชน มิใช่ความรู้สึกถึงความจําเป็นในการขอคําอนุญาตเพื่อดําเนินการใดๆ ภายในอาคาร
ทั้งนี้แน่นอนว่าการดําเนินการดังกล่าวต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
ห้องสมุดฯ ได้รับการวางฐานะเป็นจุดหมายทางเลือกสําหรับประชาชนในเทศกาลต่างๆ ของเมือง
ตอนนี้ ทั้ ง เทศกาลดนตรี วรรณกรรมและการแสดงล้ ว นจั ดงาน ณ ห้ อ งสมุ ดฯ นั บ เป็ น การเพิ่ ม ความ
หลากหลายของแรงดึงดูดซึ่งนําพากลุ่มเป้าหมายต่างๆ สู่ห้องสมุดฯ
สไลด์นี้แสดงมิติสําคัญในเส้นทางการแปลงโฉมจากการส่งมอบบริการสู่การมีส่วนร่วม ทรัพยากร
จดหมายเหตุถูกใช้โดยบุคลากรห้องสมุดในการส่งเสริมความเข้าใจภายในชุมชนเกี่ยวกับมรดกตกทอดทั้ง
ส่วนบุคคลและส่วนรวมและอัตลักษณ์ของพวกเขา ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานกิจกรรม กิจกรรม
และโปรแกรมการฝึกอบรม นี่เป็นแนวทางเชิงรุกที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้กลุ่มชุมชนท้องถิ่นสามารถ
พึ่งตนเองได้ (self-supporting)
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มิติสําคัญของบริการที่ได้รับการแปลงโฉม คือการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในการให้บริการ เรา
ดําเนินไปอย่างช้า ๆ ด้วยสาเหตุสําคัญคือการต่อต้านอย่างหนักหน่วงของสหภาพแรงงาน (Trade Union)
ต่อคนงานอาสาสมัคร เรื่องราวความสําเร็จเริ่มแรก คืออาสาสมัครทํางานในสวน ผู้ซึ่งช่วยดูแลรักษาระเบียง
ด้วย นอกจากนี้ ประชาชนกว่า 250 คนยังได้ลงทะเบียนแสดงความจํานงที่จะทํางานกับห้องสมุดฯ ในฐานะ
อาสาสมัคร ซึ่งนับเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จในอนาคต
บริการธุรกิจและการเรียนรู้ (Business and Learning service) ของเราเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่
ดีเกี่ยวกับเส้นทางการแปลงโฉม จากการเริ่มต้นด้วยการให้บริการสารสนเทศแบบดั้งเดิม บริการนี้เผชิญ
ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจถ่ายโอนเนื้อหาสารสนเทศไปสู่อินเทอร์เน็ต ด้วยการปรับจุดเน้นงานบริการของ
เราไปยังผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงก่อนการก่อตั้งธุรกิจ ประชาชนที่ต้องการดําเนินธุรกิจแต่ขาดความรู้และ/
หรือทักษะที่จําเป็น และประชาชนที่แสวงหางานหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือเชิงเศรษฐกิจ บริการจึง
ประสบความสําเร็จในการวางตําแหน่งตนเองใหม่ในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge
economy) ของเมือง มิใช่เพียงการให้บริการด้านสารสนเทศอีกต่อไป ทั้งการประชุมให้คําแนะนํา การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา งานกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตรถูกนําเสนอและบริหารจัดการ
โดยบุคลากรห้องสมุดซึ่งได้รับการฝึกใหม่เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการเรียนรู้

ผมได้บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากมายที่เกิดขึ้นกับทัศนะแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับห้องสมุด
และหอจดหมายเหตุประชาชน จําเป็นจะต้องถามคําถามต่อไปนี้เมื่อรับเอาบทบาทผู้นําในรูปแบบใดก็ตาม
บุคลากรสนับสนุนเป้าหมายการแปลงโฉมกิจการหรือไม่ พวกเขาเข้าใจธรรมชาติของรูปแบบหรือโมเดลการ
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ดําเนินการในอนาคตหรือไม่ และพวกเขาจะปรับตัวให้เข้ากับโมเดลอย่างไร และจะทําสิ่งใดเพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมสูงสุดกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ข้อจํากัดด้านเวลาทําให้ผมไม่สามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้
ทั้งหมด แต่เพียงพอที่จะกล่าวว่าเรามีความเชื่อมั่นได้ว่าในองค์กรใดก็ตามที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขนานใหญ่ บุคลากรจะแตกเป็นสามกลุ่ม มักจะเป็นอัตราส่วนต่อไปนี้แต่ไม่เสมอไป คือ 20% จะ
เข้าใจและสนับสนุนความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง 60% จะไม่เห็นความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่
คัดค้าน และ 20% จะต่อต้าน ความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเรา และเราไม่ใช่คนแรกที่ผิดพลาดในเรื่องนี้ คือ
การใช้เวลามากเกินไปในช่วงต้นของกระบวนการเพื่อจะโน้มน้าวผู้ต่อต้าน นั่นถือว่าผิด เราควรปล่อยพวก
เขาไว้ และหันไปทุ่มเทพลังงานของคุณกับการทํางานกับคนกลุ่มใหญ่ที่ยังคลางแคลง และทําให้พวกเขาหัน
มาอยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุน เราไม่อาจโน้มน้าวผู้ต่อต้านได้และในที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้ก็ต้องออกจากองค์กรไป

ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ภาพในสื่อของราชวงศ์อังกฤษ...
และอีกหลายภาพ จากนักแสดง นักดนตรีและนักแสดงชวนหัว

ภาพความรื่นเริงของเด็ก อนาคตของเมือง ในระหว่างการสํารวจห้องสมุดของพวกเขา

วันนี้ ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมเป็นสถานที่ซึ่งลดบทบาทลงอย่างมาก มีกิจกรรมและความตื่นเต้น
น้อยลง ดวงตะวันแห่งความรุ่งเรืองของห้องสมุดสาธารณะได้เคลื่อนตัวลง เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบาก มี
ทรัพยากรเหลือน้อยมากที่จะทําให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวา อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งกลับแน่นอน เมื่อดวงตะวัน
คล้อยต่ําลง วันพรุ่งนี้ มันจะลอยสูงขึ้น ผมมั่นใจว่าวันคืนที่ยิ่งใหญ่ของห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมจะกลับมา
อีกครั้ง
ขอบคุณที่เชิญให้ผมมาบรรยายในการประชุมของท่าน และขอบคุณที่ฟังอย่างตั้งใจ
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