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โลกเปลี่ยน คิดเปลี่ยน
ยุ ค สมั ย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง มี เ ครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น
รูปการณ์หลัก ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อโลกใบนี้ในทุกด้าน
ไม่เว้นแม้แต่การดำรงอยูข่ องห้องสมุด ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นคลังความรู้
ของมนุษ ยชาติมายาวนานก็ยังไม่อาจต้านทานความเปลี่ยนแปลงอั น เกิ ด จากการกระจายตั ว ของข้ อ มู ล ความรู้ และ
พฤติกรรมของผู้คนในการเข้าถึงหรือแสวงหาข้อมูลความรู้

ห้องสมุด ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ ใช้บริการ ตรงกันข้าม
กับห้องสมุดประชาชน (public library) การตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงกลับไม่ค่อยทันการณ์ ส่งผลกระทบให้มี
ผู้ใช้หอ้ งสมุดน้อยลง ทำให้งบประมาณถูกตัดทอนจนไม่เพียงพอ
แม้แต่ ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังพบว่ามีห้องสมุดประชาชน
ทยอยปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก

เสิร์ชเอ็นจิน บนอุปกรณ์ที่อยู่ ในมือของปัจเจกบุคคลคือโลก
ห้องสมุดทีท่ ำให้แรงจูงใจหรือความจำเป็นให้คนเดินเข้าห้องสมุด
ที่เป็นพื้นที่กายภาพน้อยลงเรื่อยๆ

โลกวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว เมื่อมองย้อนหลังกลับไป 10 - 20 ปี
เราจะพบว่าเครือ่ งไม้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีหลายอย่างที่ใช้กนั
อยู่ทุกวันนี้ไม่เคยมีอยู่ ในอดีต อาชีพจำนวนมากไม่เคยปรากฏ
มาก่อนในทศวรรษที่ผ่านมา หรือแม้แต่พื้นที่ห้องสมุดที่โดย
ปกติมีไว้อ่านและยืมคืนหนังสือก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะความ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามหลากหลายมากขึ้ น และไม่
หยุดนิ่ง ทางรอดของห้องสมุดประชาชนในหลายประเทศคือ

ขณะที่ ห้ อ งสมุ ด ทางวิ ช าการ อาทิ ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ห้องสมุดเพือ่ การอ้างอิง อาจมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี
เนือ่ งจากมีความเฉพาะเจาะจงทัง้ ในแง่ของเนือ้ หาและทรัพยากร
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การปรับรูปแบบการใช้งานพื้นที่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสำคัญ จนเกิดนวัตกรรมการจัดการห้องสมุดในฐานะที่
เป็น พื้น ที่เพื่อการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแหล่ง
แสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
กล่าวสำหรับสังคมไทย แม้ว่าจะยังไม่ปรากฏข่าวคราวการ
ล้ ม หายตายจากของห้ อ งสมุ ด ประชาชนดั ง เช่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศอืน่ แต่ไม่ชา้ ก็เร็ว ในทีส่ ดุ ชะตากรรมก็อาจไม่แตกต่าง
กัน
เพื่ อ ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งผลลั พ ธ์ อั น ไม่ พึ ง ปรารถนา ห้ อ งสมุ ด
ประชาชนจะต้องเริ่มต้นคิดและเตรียมปรับตัวก่อนที่ผลกระทบ
จะมาถึง ประเด็นซึ่งต้องคิดวิเคราะห์คือแนวโน้มในอนาคต
2 เรื่องได้แก่ หนึ่ง บทบาทของห้องสมุด สอง รูปแบบและ

การจัดการพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ส่วนการปรับตัวจะประสบความสำเร็จ
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์อย่างน้อย 3 ประการได้แก่ หนึ่ง
ความเข้าใจและเท่าทันต่อความก้าวหน้าในโลกเทคโนโลยีและ
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ว่ากันว่าเมื่อความคิดของมนุษ ย์เปลี่ยนไป สังคมโลกก็เกิด
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คิดทันโลก

อนาคตของห้องสมุด
และบรรณารักษ์
1

จากภัณฑารักษ์สู่ผู้รังสรรค์อุทยาน
Sohail Inayatullah

นักพิมพ์ดีดผู้ทรงเกียรติ
ห้องสมุดทั่วโลกมิได้เป็น พื้น ที่ที่สวยงาม อายุมัธยฐานของ
บรรณารักษ์วิชาชีพชาวอเมริกันยังคงพุ่งสูงขึ้น (ในปี พ.ศ.
2548 บรรณารักษ์ราว 41% มีอายุในช่วง 50 ปี) 2 การทะลัก
ของสารสนเทศไม่เพียงแต่นำไปสู่การถือกำเนิดของห้องสมุด
ไซเบอร์ (cybrary) หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)
แต่ยังเป็นสิ่งท้าทายยิ่งต่อแนวปฏิบัติเดิมในการบริหารจัดการ

1

ภาคก่อนของบทความฉบับนี้ตีพิมพ์ ในชื่อ “Library futures: from
knowledge keeper to creators,” The Futurist (NovemberDecember 2014). 25-28.
2
Denis M. Davis, “Planning for 2015: the recent history and
future supply of librarians,” American Library Association, June
2009, http://www.ala.org/research/sites/ala.org.research/files/
content/librarystaffstats/recruitment/Librarians_supply_demog
_analys.pdf, accessed 18 June 2014.
อนาคตของห้องสมุดและบรรณารักษ์
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“ทรัพยากร” (collection) รวมทั้งบุคคลที่ทำหน้าที่จัดเก็บ
และรวบรวมสารสนเทศ

ส่วนเสีย รวมทั้งบรรณารักษ์จากรัฐนี้และภูมิภาคอื่น ๆ อีก
หลายแห่งทั่วโลก

หลายคนเชื่อว่าอนาคตของห้องสมุดนั้นมืดมน 3 จริงๆ แล้ว
ว่ า กั น ว่ า ผู้ น ำรั ฐ ออสเตรเลี ย ท่ า นหนึ่ ง ถึ ง กั บ ให้ ค วามเห็ น ว่ า
บรรณารักษ์เป็นนักพิมพ์ดีดผู้ทรงเกียรติ มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
ของรัฐต่ำยิง่ กว่าพนักงานสุขาภิบาลเสียอีก 4 สำหรับผูน้ ำท่านนัน้
แล้ว เห็นได้ชัดเจนว่าบรรณารักษ์เป็นต้นทุน มิใช่การลงทุน
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเศรษฐกิจฐานความรู้ของโลกที่กำลัง
ปะทุขนึ้ และสิง่ ทีเ่ สียดแทงใจอย่างยิง่ คือ งบประมาณทีจ่ ดั สรร
ให้พวกเขาจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2563 โดย
ประมาณ รัฐบาลท้องถิน่ จะยุตกิ ารให้การสนับสนุนด้านการเงิน
โดยสิ้นเชิง 5 ทันทีที่รับทราบข้อความนี้ บรรณารักษ์แห่งรัฐ
ถึงกับตระหนกและแถลงกลยุทธ์ลว่ งหน้า (strategy forward)
เพื่อปฏิรูประบบห้องสมุด

การคาดการณ์อนาคตของห้องสมุดไม่ ใช่สิ่งใหม่ เช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับเมืองครัง้ หนึง่ ก่อนหน้านี้ได้วเิ คราะห์
อนาคตของห้องสมุดไว้ 4 ประการ 6 ได้แก่ (1) ห้องสมุด
จะกลายเป็นเครื่องจักรสารสนเทศที่บางและทรงประสิทธิภาพ
มุ่งสนองความต้องการของตลาด ถึงแม้นั่นอาจหมายถึงความ
เสี่ยงกับการกลายสภาพเป็น “ห้องสมุดแม็ค” (Mclibrary)
(2) การกลั บ คื น สู่ ชุ ม ชนและประชาชนผู้ ก ำลั ง มี อ ารยะขึ้ น
เรื่อย ๆ โดยห้องสมุดเป็น สถานที่พบปะแทนที่จะเป็นเพียง
ศูนย์กลางการกระจายข้อมูล (3) การเป็นศูนย์กลางการขยาย
องค์ความรู้ โดยบรรณารักษ์ทำหน้าที่เป็นต้นหนสู่องค์ความรู้
ที่เชี่ยวชาญ (highly skilled knowledge navigators) และ
(4) ศูนย์บริการข้อมูลข้ามประเทศ (offshore call center) จะ
ถูกกลืนและจ้างเหมาในตลาดผู้ค้าเนื้อหาดิจิทัลระดับโลก ซึ่ง
ปลายทางก็ คื อ การล่ ม สลายของห้ อ งสมุ ด สิ่ ง ที่ ชั ด เจนคื อ
ห้องสมุดแบบที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันจะหายไปในที่สุด

บทวิเคราะห์และบทคาดการณ์ ในบทความนี้สรุปมาจากการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดร่วมกับภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้

3

สำหรับบทวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ปัจจุบัน ดูที่ Steve Coffman, “So now what: the future of librarians,” (January-February
2013), http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/Features/So-Now-What-The-Future-for-Librarians-86856.shtml,
accessed 18 June 2014.
4
การสนทนาส่วนตัวกับผู้จัดการอาวุโสของห้องสมุดรัฐแห่งหนึ่ง
5
แน่นอนว่า นายกรัฐมนตรีท่านนั้นไม่ได้รับการเลือกอีกต่อไปและห้องสมุดก็ยังให้บริการต่อไป!
6
Sohail Inayatullah, “Which futures for the libraries?” Foresight (Vol. 9, No. 3, 2007), 54.
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บริบท
บริบททางประวัติศาสตร์ของบทคาดการณ์และวิสัยทัศน์เพื่อ
แผนอนาคตนี้คือ:
ถึงแม้ห้องสมุดดูจะมีเสถียรภาพ แต่ที่จริงกลับเปลี่ยน
ผันมาตลอดในประวัติศาสตร์ จากพื้นที่สำหรับอภิชน
เพียงไม่กี่คนที่อ่านหนังสือออก ไปสู่พื้นที่สาธารณะซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสาธารณชนแทนที่จะ
เป็นจากผู้บริจาคที่มั่งคั่ง นอกจากการถือกำเนิดของ
เครื่องพิมพ์ (printing press) ได้เปลี่ยนธรรมชาติของ
ห้ อ งสมุ ด ออกจากเขตอารามและจากการจารึ ก ด้ ว ย
ความยากลำบากของสงฆ์ การเข้าสู่โลกดิจิทัลที่เพิ่ง
เกิดขึ้นก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ยิ่งกว่า
ประเด็ น ร่ ว มสมั ย ดั ง ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นความคิ ด เห็ น ของนายก
รัฐมนตรีออสเตรเลีย คือ:
ห้องสมุดได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความท้าทาย ทั้งในด้าน
นิ ย ามและบริ ก ารที่ เ สนอ แล้ วใครกั น เป็ น ผู้ ใ ห้ นิ ย าม
ใครกั น ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น และเป้ า หมาย
พื้นฐานของห้องสมุดคืออะไร นอกจากนี้ ด้วยกระแส
สาระบันเทิง (edutainment) และการปฏิวตั คิ วามรูด้ ว้ ย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เครื่องลูกข่ายต่างก็มีโปรแกรม
และไฟล์ข้อมูลเก็บไว้ใช้งานที่เครื่องตัวเองได้โดยไม่ต้อง
พึง่ เซิรฟ์ เวอร์ (peer-to-peer knowledge revolution)

ที่ก่อตัวขึ้น ห้องสมุดจะไม่เป็นเพียงแค่สถานที่แสวงหา
ความรู้ แต่จะกลายเป็นสถานที่สำหรับสร้างองค์ความรู้
ได้โดยตรงด้วยหรือไม่
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นกลยุ ท ธ์ ซึ่ ง พั ฒ นาโดยหั ว หน้ า
บรรณารักษ์แห่งรัฐใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของ
สมาชิกคณะกรรมการ บรรณารักษ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายกลุม่ (ประชาชน คณะกรรมการชุมชน องค์กร และอืน่ ๆ)
ในการกำหนดทิศทางอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับห้องสมุด การ
ดำเนินการขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน มิให้พวกเขา
ก้าวสู่อนาคตด้วยกรอบแนวคิดอันคร่ำครึเกี่ยวกับอนาคตที่
พวกเขาเคยชิน และมิให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายปฏิบัติสิ่งเดิม ๆ
ทั้งที่สิ่งนั้นไม่ตอบโจทย์โลกแห่งความเป็นจริงที่กำลังเปลี่ยน
แปลง หรือไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของพวกเขาอีกต่อไป
นอกจากนั้น คณะผู้นำยังเห็นชัดเจนว่าในขณะที่บทคาดการณ์
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการแก้ ปั ญ หา สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ กว่ า นั้ น คื อ การ
แสวงหาวิธเี ล่าเรือ่ งหรือการอรรถาธิบายใหม่ (new narrative)
ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่จำเป็นสำหรับ
การรังสรรค์ห้องสมุดสำหรับอนาคต
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการคาดการณ์อนาคตกระทำควบคู่
ไปกับการสร้างนวัตกรรมในห้องสมุด ตัวอย่างเช่น การเปลีย่ น
แปลงรูปแบบห้องสมุด (เพิ่มสีเขียวและบรรยากาศที่ ไม่เป็น
ทางการ) การใช้พื้นที่ร่วมกัน (ในศูนย์การค้า เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปรับแบบเมือง) การทดลองใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
อนาคตของห้องสมุดและบรรณารักษ์
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ในขณะที่มิติการคาดการณ์อนาคตของการเปลี่ยนแปลงเป็น
ปัจจัยสำคัญ แต่ก็มิใช่ทางออกสำเร็จรูปที่ปราศจากอุปสรรค
เสียทีเดียว เป้าหมายของการคาดการณ์อนาคตคือการกระตุ้น
ให้เกิดวิสยั ทัศน์ใหม่ๆ ในองค์กรจนนำไปสูก่ ารปรับตัวให้พร้อม
สำหรับภูมิทัศน์ที่กำลังวิวัฒน์ขึ้น (emerging evolutionary
landscape) อีกปัจจัยความสำเร็จคือการที่หน่วยงานท้องถิน่
อืน่ ๆ ร่วมลงนาวาแห่งการเปลีย่ นแปลงนีด้ ว้ ย แน่นอนว่าพวก
เขาก็กำลังเผชิญกับอุปสรรคด้านงบประมาณและความท้าทาย
จากประชาชนในหลายด้าน รวมถึงปริมาณการยืมหนังสือที่
ลดลงและความขัดแย้งกับสำนักพิมพ์ในด้านการจัดสรรปันส่วน
กำไรและต้นทุนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการที่นำไปสู่วิธีเล่าเรื่องหรือการอรรถาธิบายใหม่
และการคาดการณ์อนาคตเรียกว่า “กระบวนการคาดการณ์
อนาคตเสาหลัก 6 ด้านดัดแปลง” (modified six pillars
foresight process) 7 ซึ่งประกอบด้วย (1) การสร้างแผนที่
อนาคตพร้อมกับการแสวงหาปัจจัยผลักดันที่จำเป็น (critical
pushes) ภาพปรากฏของอนาคต (images of the future)
และตัวถ่วงน้ำหนักทางประวัติศาสตร์ (historical weights)
(2) การคาดการณ์อนาคต เป็นการแสวงหาประเด็นทีก่ ำลังผุด
ขึน้ ใหม่ซงึ่ ท้าทายแผนทีอ่ นาคตทีส่ ร้างขึน้ (3) การกำหนดกรอบ
เวลาของอนาคต เป็นการแสวงหารูปแบบประวัตศิ าสตร์มหภาค
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(macrohistorical patterns) ตัง้ แต่การล่มสลายของ Khaldun
สูค่ วามรุง่ เรืองของ Sorokin (4) การสร้างความเข้าใจทีถ่ อ่ งแท้
เกี่ยวกับอนาคต เป็นการวิเคราะห์อุปลักษณ์และความเชื่อ
หลักเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้และในอนาคต โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ชัน้ สาเหตุ (causal layered analysis) (5) การสร้างทางเลือก
ผ่านกระบวนการวางแผนคาดการณ์ และ (6) การปฏิรูป
อนาคตด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์และการพยากรณ์ย้อนหลัง
(backcasting)
ในกระบวนการนี้ มีเนื้อหา 2 ส่วนสำคัญ ประการแรกคือ
ความเจ็ บ ปวดและอุ ป สรรคส่ ว นบุ ค คลที่ บ รรณารั ก ษ์ เ ผชิ ญ
ประการที่สองคืออนาคตทางเลือก สิ่งที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดใน
ช่วงปฏิบัติของการอบรม คือความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง
ไม่เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของประชาชน
ในยุคการทะลักของสารสนเทศ แต่ยงั เพือ่ ร่วมสร้างให้หอ้ งสมุด
เป็น พื้น ที่แห่งการสร้างสรรค์ แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์บรรจุ
หนังสือที่หยุดอยู่กับที่
เรื่องเล่าที่โดดเด่นคือการที่บรรณารักษ์รู้สึก “ติดอยู่ระหว่าง
สองโลก” โลกหนึ่ ง คื อ ทรั พ ยากร และอี กโลกแห่ ง กระแส
โลกาภิวตั น์ซงึ่ ขับเคลือ่ นโดยธุรกิจและผูบ้ ริโภคทีก่ ำลังก่อตัวขึน้
กอปรกับงบประมาณที่ลดลง สิ่งเหล่านี้มิใช่การปฏิเสธหรือ

Sohail Inayatullah, “Six Pillars: futures thinking for transforming,” Foresight (Vol. 10, No 1, 2008), 4–28.
คิดทันโลก

การหันหลังให้กับโลกแห่งเศรษฐกิจฐานความรู้ แต่เป็นความ
เจ็บปวดที่พวกเขาประสบจริง
นี่มิใช่เพียงเรื่องเล่าเรื่องเดียว บางท่านกล่าวว่าห้องสมุดก็
เสมือนผีเสือ้ อยูท่ า่ มกลางการเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ สำหรับ
พวกเขา นีเ่ ป็นความตืน่ เต้นและการแสวงหา ในขณะทีบ่ างท่าน
รู้สึกว่าอุปลักษณ์ผีเสื้อนั้นดูจะตายตัวเกินไป สิ่งที่เป็นจริงมาก
กว่าในภาวะที่บรรณารักษ์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ที่ยังไม่เห็นปลายทางชัดเจน คือการที่ห้องสมุดเป็น
เสมือนปริศนาซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการจัดระบบ
ให้เข้าทีเ่ ข้าทาง แต่กำลังถูกสร้าง กำลังปรากฏ และปราศจาก
คำตอบสุดท้ายที่เป็นรูปธรรม บรรณารักษ์ท่านหนึ่งซึ่งเป็น
ผู้คลั่งไคล้นวนิยายวิทยาศาสตร์มองพวกเขาเองว่าเป็นผู้สร้าง
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โลกจำลองเสมือนจริง (holodecks) ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์
ชุดทางโทรทัศน์ Star Trek พวกเขาสร้างปัจจัยด้านสารสนเทศ
และองค์ความรู้ ให้ประชาชนได้สัมผัสกับโลกอื่น กล่าวได้ว่า
ห้องสมุดถูกวางโครงสร้างขึน้ พร้อมกับบทบาทของบรรณารักษ์
ที่ชัดเจน แต่ภายในพื้นที่ดังกล่าว ประชาชนสามารถสำรวจ
และท่องไปใน “โลกใหม่ที่น่าอัศจรรย์” ได้ด้วยตนเอง
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น บรรณารั ก ษ์ อี ก ท่ า นหนึ่ ง มองห้ อ งสมุ ด แห่ ง
อนาคตว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมและอิเล็กตรอน
หมายถึงการแลกเปลีย่ นพลังงานซึง่ กันและกัน 8 สำหรับพวกเขา
นี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากโมเดลที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แบ่ง
หมวดหมู่และดูแลรักษาองค์ความรู้ ไปสู่โมเดลที่องค์ความรู้
ถูกแบ่งปัน สร้างสรรค์ และดูแลรักษาร่วมกัน แต่ละอุปลักษณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลนี้ ดูที่ R. David Lankes, The Atlas of New Librarianship, Cambridge, MA, MIT Press, 2011.
อนาคตของห้องสมุดและบรรณารักษ์

13

14

คิดทันโลก

ที่กล่าวถึงนี้ล้วนขยายขอบเขตของห้องสมุดให้กว้างออกไปอีก
อย่างไรก็ตาม อุปลักษณ์หนึง่ ทีน่ า่ โน้มน้าวใจและทรงพลังทีส่ ดุ
คืออุปลักษณ์ “ผูร้ งั สรรค์อทุ ยาน” (innovator in the gardens)
ในเรื่องเล่านี้ บรรณารักษ์เป็นนักทดลองซึ่งเต็มใจที่จะเสี่ยง
กับแนวคิด เพื่อแสดงและทบทวนบทบาทของสารสนเทศและ
องค์ความรู้
แน่นอนว่าถึงแม้เรื่องเล่าเหล่านี้จะมาจากจินตนาการ แต่ก็
สะท้อนความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริง การเฝ้ามองแรงบีบจากตลาด
กำลังทำลายบริการสาธารณะที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นประโยชน์
และเป็นธรรมนั้นบั่นทอนเกียรติและสร้างแรงกดดัน ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งและในหลายระดับการบริหาร
บรรณารักษ์หลายคนปรารถนาที่จะอยู่ ในโลกที่มั่นคงของการ
จัดหมวดหมู่หนังสือและธำรงไว้ซึ่งประเพณีที่สืบทอดกัน มา
เกีย่ วกับสิง่ ซึง่ เป็นความดี ความจริง และความงาม แต่พวกเขา
ก็ตระหนักดีว่าโลกภายนอกนั้นไม่เอื้อให้สิ่งที่ดำเนินมาในอดีต

สืบต่อไปในอนาคต อนาคตใหม่เป็นสิ่งจำเป็น เรื่องเล่าใหม่ที่
เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและการปรับโลกทัศน์
เป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อสร้างความตระหนักต่อพลังของการคาดการณ์อนาคตใน
การสร้างอนาคตใหม่ เหล่าบรรณารักษ์ทำการวิเคราะห์ชั้น
สาเหตุ 9 ของเรื่องเล่าเก่าและใหม่ ในอนาคตทางเลือกนั้น
การวัดปริมาณการยืมคืนหนังสือจะเปลีย่ นมาเป็นการวัดปริมาณ
หรือจำนวนประชาชนที่เข้าถึงพื้นที่ห้องสมุด (ทั้งกายภาพและ
เสมือน) การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบครอบคลุมถึงการหันจาก
หนังสือสู่เทคโนโลยี ใหม่และการที่ห้องสมุดถูกออกแบบใหม่
ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ การปรับโลกทัศน์
คือการเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
และท้ายที่สุดเรื่องเล่าก็เปลี่ยนจาก “ภัณฑารักษ์” (keeper of
the collection) เป็น “ผู้รังสรรค์อุทยาน” (innovator in the
gardens)

9

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ Sohail Inayatullah and Ivana Milojevic, eds., CLA 2.0: Transformative Research in Theory and Practice.
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การสนับสนุนด้านการเงิน
ระบบ

โลกทัศน์
ความเชื่อ/อุปลักษณ์

ปัจจุบัน
งบประมาณกำหนดจาก
จำนวนหนังสือที่ยืม
หนังสือจัดหมวดหมู่ตาม
ประเภท ควบคุมโดย
บรรณารักษ์ และจัดสรรงบ
ประมาณโดยรัฐบาล
ผู้เชี่ยวชาญ
ภัณฑารักษ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ, การพิมพ์ 3 มิติ, หมวกสร้าง
จินตภาพ (braincaps), โปรแกรมเสมือน (virtual
programs), หนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
พื้นที่ห้องสมุดที่ออกแบบใหม่
ผู้ร่วมดูแลรักษา, ผู้ร่วมสร้างสรรค์
ผู้รังสรรค์อุทยาน

บทคาดการณ์อนาคตทางเลือก 4 สภาพการณ์ซงึ่ พอจะปรากฏ
ภาพให้เห็นบ้างแล้วในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ได้แก่

งบประมาณถูกตัดเนื่องจากผู้ตรากฎหมายเชื่อว่ากลไกตลาด
จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีกว่า ที่สุดแล้ว
Google และเสิ ร์ ช เอ็ น จิ น รุ่ น ต่ อไปจะไม่ เ ป็ น ผู้ จั ด เก็ บ และ
รวบรวมสารสนเทศได้ดีกว่าหรอกหรือ นอกจากนี้ สำนักพิมพ์
ยังไม่อนุญาตให้มีการแบ่งปันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ห้องสมุดท้องถิ่น ห้องสมุดเมือง และห้องสมุดรัฐ ซึ่งนับเป็น
หายนะท้ายสุดด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดยังคง
บทบาทสำคัญในหลายพื้น ที่ เช่น พื้น ที่ชนบทหรือประเทศ
ยากจนซึ่งต้น ทุนค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายความเร็วสูงยังเป็น
อุปสรรคและอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังอยู่ ในระดับต่ำ

ไดโนเสาร์ยุคดิจิทัล ในบทคาดการณ์นี้ การสนทนาแลกเปลีย่ นเริ่มต้นที่ “ห้องสมุดเงียบงันกว่าที่เคย” ประชาชนยืม
หนังสือน้อยลง อายุมัธยฐานของบรรณารักษ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ศู น ย์ บ ริ การครบวงจร ซึ่ ง อำนวยความสะดวกในการร่ ว ม
สร้างสรรค์ภายในชุมชน ในบทคาดการณ์นี้ การสนทนาแลก
เปลีย่ นเปิดตัวด้วย “หัวใจของชุมชน” ถึงแม้ว่าประชาชนจะยืม

การวิเคราะห์ชั้น สาเหตุช่วยสร้างภาพแผนที่สำหรับเส้น ทาง
ข้างหน้า ทั้งเรื่องเล่าใหม่ โลกทัศน์ ใหม่ กลยุทธ์ ใหม่ และ
วิ ธี ก ารใหม่ ใ นการประเมิน อนาคต แต่ถึ งแม้วิ สัย ทั ศน์ แ ละ
กลยุทธ์จะเป็นปัจจัยสำคัญ ผู้อบรมกลุ่มนี้และห้องสมุดอื่น ๆ
ที่ร่วมกระบวนการสำหรับอนาคตต่างก็ปรารถนาจะสำรวจ
อนาคตทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงและแสวงหาทางเลือกใน
การแก้ปัญหา

16

อนาคต
งบประมาณกำหนดจากปริมาณผู้ใช้งาน (people traffic)

คิดทันโลก

หนังสือน้อยลง แต่ผู้คนเข้ามาใช้ห้องสมุดทั้งที่เป็นห้องสมุด
กายภาพและห้องสมุดห้องสมุดไซเบอร์มากขึ้น ห้องสมุดและ
ประชาชนผู้ ใช้บริการมีการสร้างสรรค์ร่วมกัน ปรากฏการณ์นี้
เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น (1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับผูส้ งู อายุวา่ ด้วยเรือ่ งการวางแผนทางการเงิน การสูงวัย
อย่างมีคณ
ุ ภาพ หรืออนาคตหลังการเกษียณ (2) พืน้ ทีป่ ลอดภัย
สำหรับวัยรุน่ หรือพืน้ ทีท่ ผี่ ปู้ กครองอนุญาตให้วยั รุน่ ใช้เวลาอยู่
หลังเลิกเรียน (3) เครื่องพิมพ์ 3 มิติและอุปกรณ์เทคโนโลยี
ใหม่มากมาย เช่น หนังสืออินเตอร์แอคทีฟแบบพกพาและ
หุ่นยนต์ที่เป็นมิตร ในอนาคตบรรณารักษ์อาจจะต้องทำงาน
กับเด็กในการออกแบบไดโนเสาร์และหุน่ อืน่ ๆ แล้วจึงพิมพ์ภาพ
3 มิติออกมา และเด็กจะกลับบ้านพร้อมกับภาพพิมพ์และหุ่น
ไดโนเสาร์พลาสติก (หรืออาจะเป็นหุ่นไดโนเสาร์อัจฉริยะใน
กาลข้างหน้า) (4) ประเด็นสาธารณะอื่นที่สัมพันธ์กับการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น สาธารณสุข หรือแม้กระทั่งโยคะ

และ (5) การเคลือ่ นย้ายห้องสมุดไปสูพ่ นื้ ทีเ่ มืองในรูปแบบใหม่
เช่น การใช้ตู้โทรศัพท์ดั้งเดิมเป็นห้องสมุดขนาดย่อม (minilibraries) หรือใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสนามบินเป็นห้องสมุด
บรรณารักษ์แห่งอนาคตนี้อาจต้องละทิ้งความเชี่ยวชาญบาง
ประการ เปลี่ยนบทบาทจากผู้มีคำตอบ—ว่าหนังสือเล่มนี้อยู่
ที่ ไหน—มาสู่การค้นคว้าไปพร้อมกับประชาชนผู้ชำนาญด้าน
เทคโนโลยีเพื่อร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ ใหม่ พวกเขายัง
คงบริหารจัดการห้องสมุดอยู่ แต่ระยะความสนใจที่สั้นลงของ
ประชาชนจะทำให้พวกเขาต้องรับบทบาทเป็นผูน้ ำและสนับสนุน
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง บรรณารักษ์ท้องถิ่นชาวออสเตรเลีย
ท่ า นหนึ่ ง สั ง เกตเห็ น การเริ่ ม ต้ น ของปรากฏการณ์ อ นาคตนี้
เมื่อปริมาณการเข้าห้องสมุดสูงกว่าจำนวนหนังสือที่ยืม และ
คิดว่าการผูกโยงงบประมาณกับ “ผูค้ นทีผ่ า่ นเข้าประตูหอ้ งสมุด”
เป็นสิ่งชาญฉลาด
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โลกใหม่ทนี่ า่ อัศจรรย์ ในขณะทีอ่ นาคต 2 รูปแบบแรกเชือ่ มโยง
กั บ ปรากฏการณ์ เ ฉพาะหน้ า (immediate future) และ
ปรากฏการณ์ระยะกลาง (medium-term future) อนาคต
รูปแบบที่ 3 เป็นปรากฏการณ์ระยะยาว (longer-term future)
เนื่องด้วยพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์สมองและความเป็นจริง
เสมือน (virtual reality) (ซึง่ มีความเป็นไปได้มาหลายทศวรรษ)
บรรณารักษ์เริ่มจะมองห้องสมุดเป็นสถานที่ปลอดภัยที่จะท่อง
ไปในโลกเสมือนที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อน 10 ในบทคาดการณ์
อนาคตนี้ บรรณารักษ์จะทำงานร่วมกับบริษัทพัฒนาปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการสร้างพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เสมือน ซึง่ อาจอยู่ในรูปการจำลองเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์
หรื อ สภาวะโลกอนาคตที่ เ ป็ น ไปได้ ถึ ง แม้ บ ริ ษั ท เอกชนจะ
เป็ น ผู้ น ำในด้ า นนี้ แต่ ห้ อ งสมุ ด จะเป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ ยื ม (หรื อใช้
งาน) อุปกรณ์สร้างโลกจำลองเสมือนจริงหรือหมวกสร้าง
จินตภาพ 11 ดังกล่าวกับสาธารณชนโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
และบรรณารักษ์จะเปลี่ยนบทบาทจากต้นหนสู่โลกแห่งความรู้
ไปเป็นต้น หนและผู้นำทางสู่โลกแห่งประสบการณ์และการ
เป็นผู้สร้าง

หัวใจสำคัญสำหรับบทคาดการณ์การณ์อนาคตแบบที่ 2 และ 3
คือความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ (trust) 12 ห้องสมุดยังคงเป็นพืน้ ทีบ่ ริการ
สาธารณะในโลกที่ขับเคลื่อนโดยตลาด ประชาชนต้องเชื่อมั่น
ว่ า บรรณารั ก ษ์ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข อง
สาธารณะ มิใช่เพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตน ดังนัน้ ความชอบธรรม
จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ
และเพื่อให้แน่ ใจว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน องค์กร
การกุ ศ ลจึ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส ำคั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า เงิ น
สนับสนุนจากภาครัฐ (ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ
หรื อ นานาชาติ ) โดยปกติ แ ล้ ว เมื่ อ มี ก ารหยิ บ ยกประเด็ น
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำขึ้น มาพูดคุย บรรณารักษ์จะตื่นตัวเป็น
พิเศษ เนือ่ งจากเงินสนับสนุนเป็นปัญหาฉกรรจ์ อย่างไรก็ตาม
จำเป็ น จะต้ อ งมี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสารสนเทศโดยปราศจาก
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
บทคาดการณ์อนาคตบทสุดท้ายที่ปรากฏ คือ ห้องสมุดใน
ฐานะสำนักพิมพ์ บทคาดการณ์นี้มิได้พัฒนาโดยกลุ่มต่าง ๆ
ในกระบวนการคาดการณ์อนาคต แต่เสนอโดยคณะทำงาน
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11

อนาคตของห้องสมุดและบรรณารักษ์

19

นวัตกรรมของห้องสมุดแห่งรัฐเอง พวกเขาแสวงหาการพิมพ์
รูปแบบใหม่ ซึ่งจะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
จากสถานที่เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ และเก็บรักษาหนังสือที่
ผู้ อื่ น ตี พิ ม พ์ เป็ น สถานที่ ซึ่ ง เหล่ า บรรณารั ก ษ์ ร วมตั ว สร้ า ง
สำนักพิมพ์เสียเอง ถึงแม้สภาพการณ์อนาคตนีจ้ ะเผชิญอุปสรรค
มากมาย แต่ก็มีลู่ทางเป็นไปได้เมื่อพิจารณาส่วนต่างต้นทุนใน
การพิมพ์ด้วยตัวเองและต้นทุนของสำนักพิมพ์ข้ามชาติขนาด
ใหญ่
สำหรับห้องสมุด ความเชื่อใจและบัตรห้องสมุดของประชาชน
นับล้านเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโตในลู่ทางใหม่นี้มีความเป็น
ไปได้ นี่ เ ป็ น โอกาสสำหรั บ ประชาชนรุ่ น เยาว์ แ ละนั ก เขี ย น
มือสมัครเล่นทั่วไป มิใช่นักเขียนชื่อดังก้องโลก ในการตีพิมพ์
ผลงานชิ้ น แรกกั บ ห้ อ งสมุ ด ชุ ม ชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ถ้ า
งานเขียนนัน้ นำเสนอประเด็นเรือ่ งราวภายในท้องถิน่ ประชาชน
ยังอาจมีส่วนร่วมในการ “กดไลค์” ให้กับหนังสือหรือเผยแพร่
หนังสือออกไปในวงกว้าง นอกจากนั้น ห้องสมุดอาจมีบทบาท
เป็นผู้นำในเวทีการตีพิมพ์หนังสืออินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ
แบบพกพาด้วย
แน่นอนว่าบทคาดการณ์ข้างต้น ทั้งหมดมิได้แยกจากกันเป็น
เอกเทศ อาจมี ห้ อ งสมุ ด และบรรณารั ก ษ์ ม ากมายที่ ยั ง คง
เป็นประหนึ่งไดโนเสาร์ยุคดิจิทัล ซึ่งจะสูญพันธ์ ไปโดยเหล่า
13
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อุกกาบาตแห่งการปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิทัลและสมอง รวมทั้ง
กระแสการครอบงำของโลกธุรกิจ และยังอาจมีพื้นที่สำหรับ
ห้องสมุดย้อนยุค (retro-libraries) เฉกเช่นการที่แผ่นเสียง
เล่นเพลงต่อเนื่องยังเป็นทางเลือกสำหรับคุณภาพและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม อย่างไรก็ตาม การก้าวสูค่ วามเชือ่ มโยง
ทางสังคมและการทบทวนเกี่ยวกับพื้นที่กายภาพของห้องสมุด
จะเป็นหนทางสร้างการมีส่วนร่วมของคนจำนวนมาก ทั้งผู้ที่
ไขว่คว้าความช่วยเหลือในโลกอิเล็กทรอนิกส์ (e-world) และ
ผูท้ แี่ สวงหาพืน้ ทีป่ ลอดภัยในการก้าวสูเ่ วทีใหม่ในโลกเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ สภาพการณ์อนาคตที่เชื่อมโยงกับหมวกสร้าง
จินตภาพเป็นปรากฏการณ์ระยะยาวและต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
เสมือนที่ ใช้งานได้จริงและการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างพื้นที่
แห่งองค์ความรู้ ใหม่ ได้ บทคาดการณ์อนาคตรูปแบบสุดท้าย
คือห้องสมุดในฐานะสำนักพิมพ์อาจเป็นนวัตกรรมเฉพาะทาง
(niche innovation) อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์นี้อาจเป็น
แหล่งรายได้และการเชือ่ มโยงใหม่ทชี่ ว่ ยให้หอ้ งสมุดไม่เพียงแต่
อยูร่ อดได้ในอนาคตอันใกล้ แต่ยงั เติบโตเฟือ่ งฟูในระยะยาวด้วย
นอกจากนี้ ยังมีสภาพการณ์อนื่ ๆ จากมุมมองของชนยุคดิจทิ ลั
(digital natives) 13 เช่น ห้องสมุดกลายเป็นเครือข่าย “สังคม
การแบ่งปันไฟล์” (bit-torrent) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายของแต่ละคน ซึง่ หนังสือทัง้ หมดจะหาอ่านได้จากอุปกรณ์
พกพาของตัวเอง

Marc Prensky เป็นผู้บัญญัติศัพท์นี้ ดูที่ www.marcprensky.com, accessed 12 April 2015.
คิดทันโลก

บรรณารักษ์
สิ่งที่ชัดเจนสำหรับบรรณารักษ์คือพวกเขาอาจเป็นศูนย์กลาง
การปฏิวตั อิ งค์ความรูข้ องโลกได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้อง
ท้าทายเรื่องเล่าดั้งเดิมเกี่ยวกับการเป็นภัณฑารักษ์หรือผู้ดูแล
เก็บรักษาทรัพยากร ไม่ว่าในกรณี ใด ปรากฏการณ์นี้ ใกล้ถึง
จุดจบ เนื่องด้วย Google และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (bots)
ทำหน้าที่นั้นได้ดีกว่ามาก (ถึงแม้ว่าจะยังเล่าเรื่องราวต่าง ๆ
ไม่ ได้ก็ตาม) แนวคิดผู้รังสรรค์อุทยานซึ่งมีแต้มต่อกว่าจะนำ
ไปสูเ่ ป้าหมายและความยืดหยุน่ มากขึน้ และช่วยวาดอนาคตใหม่
ให้กับพวกเขา แนวคิดดังกล่าวยังช่วยเปิดกว้างต่ออนาคตทาง
เลื อ ก รวมทั้ ง การยอมรั บ และการแสวงหาที่ พั ก พิ ง สำหรั บ
ไดโนเสาร์ยุคดิจิทัล (ผู้สูงวัย) ในขณะโลกใหม่ถูกสร้างและ
ดำเนินไป
บรรณารักษ์ดำรงอยู่ตรงใจกลางของความซับซ้อนและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมากกว่าอาชีพใด ๆ
พวกเขาจะนำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมก็ได้ หรือ
พวกเขาจะเฝ้ามองค่านิยมหลักค่อย ๆ สูญสลายและรอคอย
จุดจบของอนาคตที่พวกเขาคุ้นเคยก็ได้เช่นกัน
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อนาคตของห้องสมุดและบรรณารักษ์
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ความท้าทาย
ในการเปลี่ยนผ่าน
ห้องสมุด

จากองค์กรเน้นคลังหนังสือและข้อมูล
ไปสู่องค์กรที่มีผู้ ใช้เป็นศูนย์กลาง
Jens Thorhauge
บทคัดย่อ: บทความนี้นำเสนอและอภิปรายกลไกบางประการ
ที่ ขั บ เคลื่ อ นการแปลงโฉมห้ อ งสมุ ด ประชาชนแบบดั้ ง เดิ ม
พร้ อ มกั บ ภาพอนาคตด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละงานวิ จั ย ล่ า สุ ด
รวมทั้ ง วรรณกรรมด้ า นพั ฒ นาการของศาสตร์ ห้ อ งสมุ ด
ประชาชน นอกจากนี้ บทความยังนำเสนอโครงการโมเดลแห่ง
เดนมาร์กสำหรับห้องสมุดประชาชน (Danish Model Program
for Public Libraries) และความท้าทายบางประการในการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดห้องสมุดใหม่ (new library concept)

ความท้าทายต่อห้องสมุดทั่วโลก
The New Media Consortium Horizon (NMC Horizon)
เวทีวิจัยระดับนานาชาติที่มุ่งเน้น สื่อนฤมิต (New Media)
ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด

23

ด้านการศึกษาและวิจัย ตีพิมพ์รายงานประจำปีซึ่งรายงาน
ทุกประเภทมีโครงสร้างเดียวกัน ได้แก่ พัฒนาการหลัก 6 มิติ
ความท้าทายสำคัญ 6 ประการ และเทคโนโลยี 6 ประเภท
ในปี พ.ศ. 2557 เวทีวิจัยได้ตีพิมพ์รายงานว่าด้วยห้องสมุด
วิชาการ ความท้าทายได้ถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ แก้ไขได้
ยากต่อการแก้ไข และเลวร้ายเกินเยียวยา สำหรับความท้าทาย
ที่แก้ ไขได้ กำหนดให้มีการใคร่ครวญบทบาทและทักษะของ
บรรณารักษ์ ใหม่ สำหรับความท้าทายที่เลวร้ายเกินเยียวยา
กำหนดให้ มี ก ารยอมรั บ ความจำเป็ น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ขนานใหญ่ (radical change) ในที่นี้ ความท้าทายที่เลวร้าย
เกินเยียวยา หมายถึงอุปสรรคที่มิอาจนิยามหรือมิอาจจัดการ
แก้ไขได้
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คิดทันโลก

ท่ า ที ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ NMC ประกาศเป็ น สิ่ ง ที่ น่ า
ประหลาดใจ ข้าพเจ้าอยู่ ในช่วงเวลา 15 ปีก่อนประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการห้องสมุดวิจัยอิเล็กทรอนิกส์แห่ง
เดนมาร์ก (Danish Electronic Research Library) ซึง่ ประสบ
ความสำเร็จมาตลอดนับแต่บัดนั้น ดังนั้น ทางออกจึงมีอยู่
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตระหนักว่าประกาศดังกล่าวสะท้อน
สถานการณ์ซึ่งจำนวนความท้าทายต่อห้องสมุดนำไปสู่ความ
สับสนอย่างใหญ่หลวง รวมทัง้ การขาดทางออกทีเ่ ป็นทีต่ ระหนัก
ในวงกว้างหรือทางออกมาตรฐาน นอกจากนี้ ท่านอาจแย้งได้
ว่าความท้าทายต่อห้องสมุดประชาชนนั้นซับซ้อนกว่านี้มาก
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตของห้องสมุดวิชาการและ
ห้องสมุดวิจัยนั้นแคบกว่าของห้องสมุดประชาชน ซึ่งควรจะ

พร้ อ มต่ อ การตอบสนองความต้ อ งการของสาธารณชนใน
วงกว้างด้วยบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น
แน่นอนว่าสาระสำคัญของความท้าทายทั่วโลกต่อห้องสมุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดประชาชน คือการเปลี่ยนแปลง
ของเงื่อนไขการเข้าถึงสารสนเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจาก
อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้น ดังที่
บิล เกตส์ (Bill Gates) ได้ทำนายไว้เมื่อ 25 ปีที่แล้ว คือ
สารสนเทศบนปลายนิ้วของเราได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและสื่ออย่างสิ้นเชิง ประเด็น
สำคัญจึงไม่ใช่เพียงผูค้ นใช้เทคโนโลยีอย่างไร แต่เป็นชีวติ ของ
ผูค้ นในเกือบทุกแวดวงถูกจัดวางโครงสร้างอย่างไร ผลกระทบ
คือความสงสัยต่อทิศทางในอนาคตและบทบาทของห้องสมุด
เนื่องจากเป้าหมายดั้งเดิมคือการสร้างการเข้าถึงสารสนเทศ
ในโลกดิ จิ ทั ล ห้ อ งสมุ ดได้ สู ญ เสี ย ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นฐานะ
สถาบันที่เคยมีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมใน
สังคม ห้องสมุดได้กลายเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศทีต่ อ้ งแข่งขัน
กับเทคโนโลยีพนื้ ฐานหรือแพลตฟอร์ม (platform) อืน่ อีกหลาย
ประเภท และสูญเสียฐานะผูผ้ กู ขาดไปโดยสิน้ เชิง ปรากฏการณ์นี้
นำไปสู่กระบวนการไตร่ตรองและออกแบบห้องสมุดใหม่ ใน
ฐานะสถาบันที่ดำเนินการไปทั่วโลก คำถามที่เราอาจถามคือ
อินเทอร์เน็ตทำให้สถาบัน ที่สนับสนุนการตื่นรู้และให้อำนาจ
กับประชาชนมีความจำเป็นน้อยลงกระนั้นหรือ? คำตอบคือ
แทบจะเป็ น ไปไม่ ไ ด้ เ ลย แต่ เ รากำลั ง อยู่ ใ นกระบวนการ
แสวงหาแนวทางใหม่ ในการสร้างสถาบันอีกประเภทหนึ่งที่
ตอบสนองความต้องการและรูปแบบชีวิตใหม่

บทความนี้นำเสนอโดยย่อเกี่ยวกับความเป็น มาและคำตอบ
สำหรับความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับโครงการ
โมเดลแห่งเดนมาร์กสำหรับห้องสมุดประชาชน

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงด้านประวัติศาสตร์หลายครั้งที่มีโครงสร้าง
เดียวกันถึงแม้จะเกิดต่างสถานที่ ในโลกและต่างเวลา ตัวอย่าง
เช่น การปฏิวัติเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมที่ได้กลาย
เป็นแนวทางการผลิตหลัก การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น นำไปสู่
การทีผ่ คู้ นจำนวนมากมายมหาศาลย้ายรกรากจากชนบทสูเ่ มือง
และเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง ในทำนองเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศหรือ
สังคมความรู้ (knowledge society) ที่อุบัติขึ้นและลามไปทั่ว
โลกในขณะนี้ ก็เป็นสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้าง
ทีค่ ล้ายคลึงกันอันสืบเนือ่ งจากการพัฒนาด้านดิจทิ ลั ถึงข้าพเจ้า
จะสามารถอภิ ป รายได้ แ ค่ เ พี ย งซี ก โลกยุ โ รปตอนเหนื อ
(northern European world) แต่ดูเหมือนว่าการเปลี่ยน
แปลงจะคล้ายคลึงกันในส่วนอื่นของโลก และเราอาจอยู่แค่ ใน
ช่วงต้นของสังคมดิจิทัล พฤติกรรมด้านวัฒนธรรม (cultural
behavior) เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการใช้สื่อ (media use)
การเติบโตของการใช้สื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์พกพานั้นมหาศาล
ดังนั้น การบริโภคสื่อดิจิทัลของบุคคลจากบ้าน จากที่ทำงาน
หรือในขณะเดิน ทางจึงพุ่งขึ้นอย่างสูง สำหรับชายหนุ่มชาว
สแกนดิเนเวีย การบริโภคเช่นนีย้ าวนานเกือบถึง 4 ชัว่ โมงต่อวัน
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นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดกระบวนการโลกาภิวัตน์ด้าน
เนื้อหาสื่อดิจิทัล ถึงแม้ว่าการผลิตสารสนเทศในความหมาย
กว้ า ง ๆ ก็ เ กิ น ประมาณอยู่ แ ล้ วในทุ ก ที่ เห็ น ได้ ชั ด ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังนำไปสู่การล่มสลายของอัตลักษณ์
ของชาติและท้องถิ่นแบบเดิม
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเหล่านี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการที่ เ รี ย กกั น ว่ าโลกาภิ วั ต น์ ไ ด้ ถู ก ศึ ก ษาวิ จั ย
อย่างเข้มข้นในสังคมศาสตร์ ซึ่งการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และมหึมาของการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ สารสนเทศและ
วัฒนธรรมถูกพิจารณาว่าเป็นกรอบการเปลี่ยนแปลงด้านการ
สื่อสาร การปฏิบัติงาน การเรียนรู้ การวิจัย และการศึกษา
รวมทั้งสภาพจิตใจ ค่านิยม และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ความเข้ าใจของข้ า พเจ้ า ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน รวมทั้งพฤติกรรมด้านวัฒนธรรม
ของเราได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนักวิจัยหลายท่าน ในที่นี้
ขอกล่าวถึงผลวิจัยของนักวิจัยเพียงไม่กี่ท่าน ดังนี้ นักสังคม
วิทยาชาวเยอรมันนามโทมัส ซีเฮอ (Thomas Ziehe) เป็น
ท่านแรกที่บรรยายการปลดแอกด้านวัฒนธรรม (cultural
liberation) ประการหนึง่ ในหมูช่ นรุน่ ใหม่ ซึง่ มีผลทำให้คา่ นิยม
ความสัมพันธ์ และพฤติกรรมแบบเดิมถูกทิ้งไว้เป็นเพียงอดีต
นอกจากนี้ยังนำไปสู่ภาระใหม่ คือความท้าทายในการสร้าง
อัตลักษณ์ ค่านิยม และความสัมพันธ์แบบใหม่สำหรับตนเอง
นั ก วิ จั ย ท่ า นอื่ น อี ก หลายท่ า นได้ ศึ ก ษาเจาะลึ ก ถึ ง สภาวะ

26

คิดทันโลก

หลังยุคใหม่นี้ อาทิเช่น นักสังคมวิทยานาม แอนโธดี กิดเดนส์
(Anthody Giddens) ได้เผยถึงกระบวนการที่ประเพณีถูก
ลดทอนความสำคัญลงในหลายด้าน ทีค่ วามไร้อำนาจ (powerlessness) เติบโตขึ้น ที่กระบวนการประชาธิป ไตยถูกทำให้
กลายเป็น พาณิชย์ และที่ความไม่แน่นอนก่อตัวสูงขึ้นเป็น ที่
ประจักษ์ได้ นักวิจัยที่สุดโต่งที่สุดในหลายด้านท่านหนึ่งคือนัก
สั ง คมวิ ท ยาชาวโปแลนด์ - อั ง กฤษนาม ซิ ก มุ น ท์ เบาว์ มั น
(Zygmunt Bauman) ผู้ซึ่งให้กำเนิดคำศัพท์ ‘ความสมัยใหม่
ที่เลื่อนไหล’ (fluid modernity) เพื่อบรรยายลักษณะชีวิต
สมัยใหม่ ประเด็นของท่านคือทุกสิ่งอย่างอยู่ ในกระบวนการ
เปลี่ ย นแปลง ไม่ มี ป ระเพณี สถาบั น หรื อ ค่ า นิ ย มใดที่ ไ ม่
เปลีย่ นแปลง (solid traditions, institutions, or values) หลง
เหลืออยู่อีกต่อไป และมนุษย์ยุคใหม่ประสบกับปรากฏการณ์
ปัญหา เทคโนโลยี ประดิษฐกรรม และคำศัพท์ ใหม่อยู่เสมอ
ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดรวดเร็วและการล่มสลาย
อยู่เสมอ งานอุโฆษอีกชิ้นคืองานของ มานูเอล คาสเทลล์
(Manuel Castells) ผู้ซึ่งบรรยายการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
บางประการที่เกิดขึ้นในวิวัฒนาการจากสังคมอุตสาหกรรมสู่
สั ง คมสารสนเทศ เขาวิ เ คราะห์ ก ระบวนการที่ ก ารผลิ ต
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเครือข่ายสารสนเทศที่รวดเร็วขึ้น
และกระบวนการที่ อ ำนาจรวมศู น ย์ ใ นกลุ่ ม บุ ค คลที่ ค วบคุ ม
สารสนเทศ รวมทั้งกระบวนการที่ภัยคุกคามทวีความรุนแรง
ในกลุ่มบุคคลที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายจนนำไปสู่ความ
ล้มเหลว

ข้าพเจ้าอ้างอิงงานวิจัยเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็น
อย่างมหาศาลของสารสนเทศ ความเข้าใจ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม ความสั ม พั น ธ์ และชุ ม ชนที่ เ ป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกัน รวมทัง้ ความท้าทายใหม่ตอ่ การตืน่ รูท้ กี่ ำลัง
เติบโตขึ้นอยู่ตรงหน้าพวกเรา
ประเด็นหลักประการหนึง่ ในบทความนี้ คือการทีส่ ถาบันต่าง ๆ
ในสังคมของเราโดยรวมนั้นยากต่อการเปลี่ยนแปลง และมัก
จะล้าหลัง ความจำเป็นใหม่มักไม่ ได้รับการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมจนกว่าจะปรากฏภาพชัด ตัวอย่างหนึง่ ทีจ่ ะหยิบยกมา
อภิปราย คือความจำเป็นพื้นฐานในการบูรณาการสื่อดิจิทัล
นั้นชัดเจนและสำคัญอย่างยิ่งต่อการตื่นรู้ของประชาชน การ
สร้างสภาวะสำหรับการเรียนรู้ควรเป็นงานของภาครัฐ หรือ
ควรจะทิ้งให้เป็นภารกิจของภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชา
สังคม จริง ๆ แล้ว ทุกวัน นี้สมรรถนะด้านดิจิทัล (digital
competencies) กำลั ง สำคั ญ เท่ า เที ย มกั บ ทั ก ษะการอ่ า น
และเรามีสถาบันการศึกษาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะ แต่การ
เรียนรู้ของประชาชนวัยผู้ ใหญ่กำลังล้าหลัง ข้าพเจ้าเชื่อว่าเรา
ต้ อ งการสถาบั น รู ป แบบใหม่ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาความท้ า ทายนั้ น
ห้องสมุดประชาชนอาจจะสามารถเปลีย่ นผ่านเป็นศูนย์กลางเพือ่
การเรียนรู้อย่างแท้จริง และจัดการกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การสร้างชุมชน และความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยวิถีทางใหม่
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งานวิจัยด้านห้องสมุดประชาชน
ความท้าทายต่อห้องสมุดประชาชนเป็นที่ตระหนักอย่างน้อย
นับแต่การอุบัติขึ้นของอินเทอร์เน็ตเมื่อเกือบจะ 20 ปีที่แล้ว
ตั้งแต่นั้นมา บทความและหนังสือจำนวนมากได้ศึกษาผลลัพธ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ฐานที่ สุ ด คื อ ความจำเป็ น
ของห้ อ งสมุ ด ในการแปรสภาพเป็ น ดิ จิ ทั ล ไม่ เ พี ย งแต่ ใ น
ความหมายที่ ห้ อ งสมุ ด ถู ก ดำเนิ น การผ่ า นและสื่ อ สารบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฉกเช่นเดียวกับสถาบันวิชาชีพอื่น แต่
ยังในความหมายทีห่ อ้ งสมุดนำเสนอและเผยแพร่สอื่ ดิจทิ ลั ดังที่
ทุกท่านทราบ นี่เป็นงานสำคัญใหญ่หลวงเต็มไปด้วยอุปสรรค
ด้ า นกฎหมายและเศรษฐกิจเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านลิขสิ ท ธิ์
นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักของข้าพเจ้าในบทความนี้ ข้าพเจ้าต้องการ
กล่าวเพียงว่ายังไม่มีโมเดลในอุดมคติสำหรับจัดการกับการให้
ยืมสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม บางโมเดล
กำลังถูกทดสอบในหลายประเทศ ความท้าทายเฉพาะในด้านนี้
คื อ การแข่ ง ขั น จากบริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น Netflix และ
Spotify 1 นั้นรุนแรงยิ่งและเป็นความท้าทายใหม่ต่อห้องสมุด
ประชาชน ถึงแม้ห้องสมุดจะอยู่ ในสถานการณ์ที่ ไม่สามารถ
นำเสนอการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ก็ยังมีบทบาท
ในการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรคุณภาพสูงที่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่พบได้บนอินเทอร์เน็ต ในทางหนึ่ง Google และ โปรแกรม
1

ค้นหา (search engines) อื่นได้ทำให้การค้นหาสารสนเทศ
ง่ า ยขึ้ น มาก แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม ปริ ม าณของสื่ อ นั้ น
มหาศาลจนกระทั่งมีความจำเป็นในการจัดระเบียบสารสนเทศ
ห้ อ งสมุ ด ที่ ป ฏิ บั ติ กั น มาช้ า นาน (classical library
information sorting)
วรรณกรรมด้ า นห้ อ งสมุ ด จำนวนมากศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความ
ท้าทายด้านดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดศตวรรษที่ 21 Peter
Brophy (Peter Prophy The Library in the 21st Century)
London (2007) ชี้ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งเน้นจาก
ห้องสมุดคลังหนังสือและข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่ห้องสมุดดิจิทัล
และได้วิเคราะห์ความจำเป็นของสมรรถนะใหม่ ในหมู่บุคลากร
ห้ อ งสมุ ด แต่ ห ากคุ ณ ไล่ อ่ า นรายการวรรณกรรมห้ อ งสมุ ด
ประชาชน จะพบว่าหลายเรื่องกล่าวถึงห้องสมุดว่าเป็นพื้นที่
การเรียนรู้ (learning space) ตัวอย่างเช่น งานของ Frederick
Stielow ชื่อเรื่อง Reinventing the Library for Online
Education (สมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกา [American Library
Association: ALA] ค.ศ. 2015) ซึ่งเขาประกาศว่าสารสนเทศ
บนโลกนี้ไม่เหมาะกับชั้นหนังสือในห้องสมุดอีกต่อไป หรืองาน
ของ Brian Edwards ชื่อเรื่อง Libraries and Learning
Resource Centers (ลอนดอน ค.ศ. 2007)

Netflix บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจการให้เช่าวิดีโอแบบไม่มีหน้าร้านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการทางระบบออนไลน์ ในปี
พ.ศ. 2550 Spotify เป็นบริษัทที่ ให้บริการฟังเพลงทางออนไลน์ (ผู้แปล)
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ตัวอย่างน่าสนใจชิน้ หนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ของห้องสมุด
ประชาชนได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นปี ค.ศ. 2008 ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ งานชิ้นนั้นชื่อ The Public Library Ten Years
On ซึ่งก็หมายถึงช่วงเวลานี้นั่นเอง งานวิจัยดำเนินการโดย
the Dutch Institute for Social Sciences โดยงานมุ่งเน้น
ด้านหน้าทีท่ างสังคมของห้องสมุดประชาชนและงานหลักดัง้ เดิม
ของห้องสมุด งานวิจัยวิเคราะห์โครงสร้างทางประชากรและ
เศรษฐกิจสังคม รวมทั้งภูมิทัศน์ของสื่อที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งรวดเร็ ว บทสรุ ป ของบทความคื อ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน
ต้องเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นก็จะสูญสลายไป สำหรับทางออก
บทความเสนอคลั ง หนั ง สื อ และข้ อ มู ล แบบผสม (hybrid
collections) ผสานกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เคยมีมาช้านาน
เพื่อส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี้ บทความชี้ถึงความจำเป็นใน
การทิ้งการมุ่งเน้น ที่คลังข้อมูลไว้เบื้องหลัง และการมองไป
ข้างหน้าถึงบริการที่เน้นผู้ ใช้มากขึ้น (customized services)
ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้คืองานได้รับ
การตอบรับอย่างจริงจัง ภาครัฐของประเทศเนเธอร์แลนด์มี
ส่วนร่วมกับห้องสมุดประชาชนมากขึ้นในด้านการแสวงหาการ
พัฒนาดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้น ห้องสมุดจำนวนมากยัง
ทำงานด้ า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ห ลากหลายประเภทอย่ า ง
เข้มข้นขึ้น
หนึ่งในสำนักพิมพ์หนังสือและบทความที่ผลิตผลงานมากที่สุด
ด้านพัฒนาการของห้องสมุดประชาชน คือสมาคมห้องสมุด
แห่งอเมริกา ตีพิมพ์ผลงานในชื่อเรื่องต่าง ๆ เช่น Planning
ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด
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our future libraries: Blueprints for 2025 (ตีพิมพ์ปี ค.ศ.
2014) และ Reflecting on the future of academic and
public libraries (ตีพมิ พ์ปี ค.ศ. 2013) ในผลงานชิน้ หลังมีการ
ให้ข้อเสนอแนะว่าห้องสมุดประชาชนควรดำเนินการพร้อมกับ
ร่างภาพอนาคตสำหรับการวางแผนอนาคตห้องสมุด แนวคิด
เบื้องหลังข้อเสนอแนะนี้ คือการที่ไม่มีทางออกมาตรฐานเพียง
คำตอบเดียวสำหรับห้องสมุดประชาชนอีกต่อไป เนื่องจาก
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กิจกรรมทางวัฒนธรรม สังคมและการเรียนรู้มีแนวโน้มที่จะ
เติบโตขึ้น และการใช้คลังหนังสือและข้อมูลกำลังลดลง (ซึ่ง
อย่างน้อยเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดในภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ
และสหรัฐอเมริกา) ดังนั้น ห้องสมุดควรพิจารณาความจำเป็น
ของท้องถิ่นและหุ้นส่วนในชุมชนท้องถิ่นอย่างรอบคอบ เพื่อ
พัฒนาบริการใหม่ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการตื่นรู้โดยรวม
ของห้องสมุด และหากท่านได้อ่านบางบทความที่เสนอแนะ

บทบาทและงานใหม่สำหรับห้องสมุดประชาชน ท่านจะพบว่า
มีแนวคิดบางประการที่ค่อนข้างตรงกันแต่ยังไร้ซึ่งฉัน ทามติ
นี่เป็น สาเหตุที่การดำเนินการพร้อมภาพอนาคตแบบต่าง ๆ
อาจจะเป็น ทางออกที่ดี ในบรรดาข้อเสนอแนะด้านบทบาท
ท่านมักจะพบบทบาทในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ หรือสถานที่พบปะ ซึ่งบ่อยครั้งเชื่อมโยงกับแนวคิด
บ้านหลังที่ 3 (the third place) หมายถึง พื้นที่สาธารณะ
แบบเปิดระหว่างที่ทำงานกับที่พำนักส่วนตัว ซึ่งถือเป็น ห้อง
นัง่ เล่นของชุมชนอย่างหนึง่ บทบาทอีกประการหนึง่ คือเป็นผู้ให้
บริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือแม้กระทัง่ ผู้ให้บริการการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการที่สร้างสรรค์ ภาพอนาคต 4 แบบได้รับ
การอภิปรายเป็นตัวอย่าง ดังนี้ ภาพอนาคตแบบสถานะปัจจุบนั
(Status Quo Scenario) โดยหลักแล้วยึดโยงกับขอบเขตของ
ห้องสมุดแบบดั้งเดิม ภาพอนาคตแบบห้องนั่งเล่นชุมชน (The
Community Living Room Scenario) ซึ่ ง มี ข อบเขต
ครอบคลุมพื้น ที่สำหรับการพักผ่อนแบบสบาย ๆ ร้านกาแฟ
กิจกรรมมากมาย และคลังหนังสือและข้อมูลที่ลดลง ภาพ
อนาคตแบบห้องสมุดอุบัติการณ์ (The Happening Place
Library) ซึ่งคล้ายคลึงกับอนาคตภาพแบบห้องนั่งเล่นชุมชน
แต่เพิ่มการสนับสนุน ปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทางสังคม
ด้วยการใช้สื่อ และภาพอนาคตแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(The Electronic Library Scenario) ซึ่งเน้นการกลายเป็น
พืน้ ทีด่ จิ ทิ ลั ทีป่ ราศจากคลังหนังสือและข้อมูลกายภาพ (physical
collection) ภาพอนาคตเหล่านี้ควรพิจารณาเป็นประหนึ่งแรง
บันดาลใจในการสร้างภาพอนาคตทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะประเภท

อืน่ และแน่นอนว่าภาพอนาคตเหล่านีผ้ สมผสานได้หลากหลาย
รูปแบบ
หากท่านศึกษาวรรณกรรมปริมาณมหาศาลเกี่ยวกับอนาคต
ของห้องสมุดประชาชนให้ลึกซึ้งต่อไป ท่านอาจจะพบอย่าง
รวดเร็วว่าข้อเสนอแนะสำหรับแนวคิดใหม่มีความหลากหลาย
อย่างยิ่ง และอาจสรุปว่าเราขาดซึ่งทางออกด้านแนวคิดห้องสมุดประชาชนในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม สมมติฐานของ
ข้าพเจ้า คือหากเราพิจารณาอย่างลึกซึ้ง โมเดลและแผนข้อ
เสนอ (propositions) ซึ่งมีความหลากหลายอย่างยิ่งนั้นเป็น
ประเด็นหลักและเป็นลิขิต แนวคิดใหม่คือการที่ไม่มีทางออก
สากล ห้องสมุดแต่ละแห่งจะต้องพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ของตนเองโดยมีพื้นฐานจากสภาวะ ความจำเป็น หุ้นส่วนและ
สมรรถนะในท้องถิ่น แนวทางหลักในวรรณกรรมด้านการวิจัย
และพัฒนา คือการที่ห้องสมุดแบบดั้งเดิมอยู่ภายใต้แรงกดดัน
อย่ า งใหญ่ ห ลวงเนื่ อ งจากห้ อ งสมุ ดได้ สู ญ เสี ย สถานะที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของตนในฐานะแพลตฟอร์มผูกขาดในการเข้าถึง
สารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและการเปลีย่ นแปลงรูปแบบพฤติกรรม
ของประชาชนทำให้ ห้ อ งสมุ ด กลายเป็ น เพี ย งหนึ่ ง ในหลาย
แพลตฟอร์ม การยืมหนังสือที่ลดลงอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
กอปรกับการเปลี่ยนแปลงจากการใช้คลังหนังสือและข้อมูล
อ้างอิงกลายเป็นทรัพยากรดิจทิ ลั บนปลายนิว้ ได้ลดทอนบทบาท
ของคลังหนังสือและข้อมูล ในขณะเดียวกัน บริการรูปแบบ
ใหม่ประเภทต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ ข้อเสนอทาง
วัฒนธรรมสำหรับครอบครัวและเด็ก แวดวงการอ่าน ชมรม
ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด
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ผู้สูงอายุ พื้นที่สำหรับนักประดิษฐ์ (maker-spaces) 2 และ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารตั ด ต่ อ ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล (fab labs)
เป็นต้น กำลังทำให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ พร้อมกับบทบาท
ของคลังหนังสือและข้อมูลที่ฉีกแนวไปจากเดิม รวมทั้งการ
เน้นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการของผู้ใช้และแม้กระทัง่
มีผู้ ใช้เป็นศูนย์กลาง บทสรุป คือความท้าทายพื้นฐานค่อนข้าง
จะคล้ายคลึงกัน แต่คำตอบที่ถูกต้องจะแตกต่างไปในแต่ละ
สถานที่ บนพื้นฐานความจำเป็นและเงื่อนไขของท้องถิ่น

นวัตกรรม ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมสำหรับประชาชน
โมเดลพื้นที่ 4 ประเภท (four space model) ได้ถูกนำเสนอ
เป็นเครื่องมือใหม่ชนิดหนึ่ง หลังจากนั้น โมเดลก็ถูกประยุกต์
ใช้ในห้องสมุดต่าง ๆ ทันที ผลตอบรับทางบวก นำไปสูแ่ นวคิด
ที่จะพัฒนาแบบจำลองโครงการสำหรับห้องสมุดประชาชนที่
ดำเนินการในปี พ.ศ. 2556 โดยมี ‘โมเดลพื้นที่ 4 ประเภท’
เป็ น จุ ด เปลี่ ย น (turning point) (ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง เพิ่ ม เติ ม :
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/)

แบบจำลองโครงการสำหรับห้องสมุด
ประชาชน

ในกระบวนการพัฒนา ทั้งการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง (desk
research) และการศึกษาดูงาน (study tours) พิสูจน์ชัดว่า
โมเดลพื้นที่ 4 ประเภทเป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ดีที่สุด
สำหรับบรรยายบทบาทของแนวคิดใหม่ว่าด้วยเรื่องห้องสมุด
ประชาชน โมเดลถูกพัฒนาโดยนักวิจยั 3 ท่านจากราชวิทยาลัย
ห้องสมุด (The Royal School of Library) ผ่านกระบวนการ
อภิปรายระหว่างองค์กรสารสนเทศศาสตร์ (Information
Science) และคณะกรรมการว่าด้วยห้องสมุดประชาชนใน
สังคมฐานความรู้ (Committee on the Public Libraries in
Knowledge Society)โดยมี ก ารตี พิ ม พ์ ร ายงานที่ ร วมถึ ง
โมเดลในปี ค.ศ. 2010 ด้วย 3

รายงานของประเทศเดนมาร์กชื่อเรื่อง “ห้องสมุดในสังคม
ฐานความรู้” (Public Libraries in the Knowledge Society
ตีพมิ พ์ปี ค.ศ. 2010) พัฒนาจากวรรณกรรมจากนานาประเทศ
และประสบการณ์ระดับชาติในการพัฒนาแนวคิดใหม่ โดย
รายงานแนะให้ มี ก ารสร้ า งห้ อ งสมุ ด เปิ ด เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ
การเสนอบริการใหม่ การสร้างห้องสมุดประชาชนดิจทิ ลั ภายใน
ประเทศ และการพัฒนากิจกรรมในอนาคตว่าด้วยเรื่องการ
เป็นหุ้นส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเสริมพลัง
2

Makerspaces หรือบางทีเรียกว่า hackerspaces เป็นที่ที่ผู้คนมาพบปะกันเพื่อใช้พื้นที่ร่วมกันในการสร้างสรรค์งาน ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างงานเขียน งานประดิษฐ์ ฯลฯ ซึ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทดลอง สร้างสรรค์ และได้แบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นด้วย แนวคิดนี้ดั้งเดิมเริ่ม
มาจากกลุ่มคนที่รวมตัวกันทำงานด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และออกแบบกราฟิก
3
นักวิจัยคือ Casper Hvenegaard Rasmussen, HenrickJochumsen และ DorteSkot-Hansen ปัจจุบันราชวิทยาลัยห้องสมุดได้ควบรวม
(merged) กับมหาวิทยาลัยโคเปนฮาเก้น (Copenhagen University) คณะกรรมการฯ ยื่นรายงานให้กับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศ
เดนมาร์กในปี ค.ศ. 2010 และผู้แต่งบทความฉบับนี้เป็นประธานคณะกรรมการฯ
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แบบจำลองโครงการได้ ให้อรรถาธิบายและเสนอแนะหลักการ
ด้านการออกแบบสำหรับพื้นที่ทั้ง 4 ประเภทไว้แล้ว กล่าวคือ
‘วัตถุประสงค์ ในภาพรวมของห้องสมุดตามที่ระบุในโมเดล
คือเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย 4 ประการดังนี้ ประสบการณ์
(experience) การมีส่วนร่วม (involvement) การเสริมพลัง
(empowerment) และนวัตกรรม (innovation) ในขณะที่
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เป้าหมาย 2 ประการแรกเกีย่ วเนือ่ งกับการรับรู้ (perception)
ประสบการณ์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คลในการค้ น หา
ความหมายและอัตลักษณ์ (quest for meaning and identity)
ในสังคมทีซ่ บั ซ้อน เป้าหมาย 2 ประการหลังสนับสนุนเป้าหมาย
ทางสังคมมากกว่า การเสริมพลังเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
ประชาชนที่ เ ข้ ม แข็ ง และพึ่ ง พาตนเองได้ (strong and
independent citizens) ผู้ ซึ่ ง สามารถแก้ ปั ญ หาในชี วิ ต
ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด
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ประจำวันได้ ส่วนนวัตกรรมเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการหาคำตอบใหม่
สำหรับปัญหาเชิงปฏิบัติ หรือการพัฒนาแนวคิด วิธีการหรือ
การแสดงออกอย่างมีศิลปะ (artistic expressions) ที่เป็น
สิ่งใหม่อย่างแท้จริง’ 4
‘พื้นที่ 4 ประเภทไม่ควรถูกมองว่าเป็น ‘ห้อง’ แบบเอกเทศ
(concrete ‘rooms’) ในความหมายเชิงกายภาพ แต่เป็น
ความเป็นไปได้ (possibilities) ที่จะบรรลุเป้าประสงค์ได้ทั้ง
ในอาคารห้องสมุด (physical library) และไซเบอร์สเปซ
(cyberspace)’ (รายงาน “ห้องสมุดในสังคมฐานความรู้”
(2010), หน้า 590)
พื้นที่การเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถศึกษาค้นคว้าและค้นพบ
โลก การเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านการเล่น หรืออาจจะเป็นกิจกรรม
4

เชิงศิลปะ หลักสูตร การอ่านและการใช้สื่อ รวมถึงกิจกรรม
ชนิดอืน่ ณ ทีน่ ี้ คุณอาจพบกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ไม่เป็นทางการ
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การบรรยาย
และการนำเสนอผลงาน การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรองค์ ค วามรู้
บริการถามบรรณารักษ์ (ask-a-librarian services) และ
การจองเวลาพบบรรณารักษ์ (book a librarian) เป็นต้น
พื้น ที่แรงบันดาลใจเป็น พื้น ที่ที่คุณจะได้พบกับประสบการณ์
อั น น่ า ตื่ น เต้ น ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการสร้ า งการแสดงออกอั น
งดงามหลายประเภท แต่แน่นอนว่าการเรียนรู้เองนั้นก็สร้าง
แรงบันดาลใจได้ ณ พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ คุณจะได้เข้าถึง
วรรณกรรม ภาพยนตร์ ดนตรี ศิ ล ปะ การแสดง เกมส์
การละเล่น ละครเวที และการพบปะกับศิลปิน เป็นต้น

Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen, and DorteSkot-Hansen. The four spaces-a new =k=omodel for the public
library. In New Library World, Vol. 113 no. 11/12, 2012, pp. 586-597.

34

คิดทันโลก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทักษะอื่น หรืองานศิลป
หัตถกรรม เป็นต้น

พื้นที่พบปะเป็นพื้นที่สาธารณะแบบเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการโต้วาทีในชุมชนท้องถิ่น
ของประชาชน ที่ นี่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย ง ‘บ้ า นหลั ง ที่ 3’ แต่ ยั ง เป็ น
พื้น ที่สำหรับการพบปะกันได้อย่างอิสระแบบไม่เป็นทางการ
(informal spontaneous meeting) และงานอีเวนท์ที่จัดขึ้น
เฉพาะ ห้องสมุดทีด่ คี วรจะนำเสนอพืน้ ทีพ่ บปะหลากหลาย ตัง้ แต่
พื้นที่พบปะกันใกล้ชิดเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัว จนกระทั่ง
ห้องโถงสี่เหลี่ยมสำหรับการโต้วาทีสาธารณะในหลายรูปแบบ

หลักการออกแบบสำหรับพื้นที่ทั้ง 4 ประเภทเน้น 3 ด้านหลัก
นั่นคือ พื้นที่กายภาพ (physical space) การออกแบบภายใน
(interior design) เฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น
(furniture and other facilities) รวมทัง้ กิจกรรมและรูปแบบ
พฤติกรรม (activities and behavioral patterns)

พื้น ที่แสดงออกมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดง การมี
ส่วนร่วม การเข้าร่วมและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ ใช้ พื้นที่
ประเภทนี้ เ ชื่ อ มโยงอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ แนวคิ ด การส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมในห้องสมุด คุณจะค้นพบแนวทางการแสดงออกใน
หลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียน
การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นภาพยนตร์ ร้ า นถ่ า ยภาพ
กิจกรรมร่วมกับศิลปินประจำ (house artists) หรือแม้กระทั่ง

หลั ก การออกแบบในแบบจำลองโครงการกำลั ง ถู ก พั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง วิถีการคิดสามารถอธิบายได้ด้วยตัวอย่างที่
เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น ความท้าทาย
คือการนำผู้ ใช้ไปสู่ประสบการณ์ ใหม่ สู่การค้นพบที่ไม่คาดฝัน
สู่แรงบันดาลใจใหม่ ตัวอย่าง 3 ประเภทของหลักการออกแบบ
ถู ก กำหนดระหว่ า งการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง หรื อ การศึ ก ษา
ดูงาน ตัวอย่างแรก ในห้องสมุด Hjørring ทางตอนเหนือของ

ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด
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เดนมาร์ ก จะมี แ ถบสี แ ดงทำจากเครื่ อ งดนตรี ช นิ ด เป่ า ติ ด
ทัว่ ทัง้ ห้องสมุด หากคุณเดินตามแถบไป จะพบกับภูมสิ ถาปัตย์
และพื้ น ที่ ใ นห้ อ งสมุ ด รวมทั้ ง สิ่ ง อื่ น บางอย่ า งที่ ห้ อ งสมุ ด
นำเสนอ เส้น ทางจะนำคุณจากห้องสมุดบรรจุหนังสือแบบ
ดัง้ เดิมทีม่ ชี นั้ สูงพร้อมกับเก้าอีน้ วมยาว ผ่าน ‘ห้องอ่านหนังสือ
ใน Royal Library’ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องเล่นสำหรับเด็ก การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสำหรับกิจกรรม
แสดงออกและอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างทีส่ อง พบได้ ณ ห้องสมุดท้องถิน่ ใหม่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโคเปนฮาเก้น ที่ซึ่งป้ายบนพื้นและผนังใน
พื้นที่ต่าง ๆ ถูกผสานด้วยหลักการออกแบบที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ทัง้ ในด้านสี แสง รูปแบบเฟอร์นเิ จอร์ บรรยากาศและ
กิจกรรม องค์ประกอบด้านการออกแบบเหล่านี้ส่งเสริมความ
หลากหลายของสิง่ ทีน่ ำเสนอและสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ภายในห้องสมุด
ตัวอย่างที่สาม พบได้ ณ ห้องสมุดแห่ง Ørestad ในเมือง
โคเปนฮาเก้น ซึ่งเป็นอาคารใหม่ล่าสุดที่สร้างบนพื้นที่เปล่าใน
ย่านนั้นเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล คุณจะได้พบ
คลิปภาพยนตร์ ได้ฟังการบรรยายนำเสนอและได้ดูภาพที่นำ
เสนอในสือ่ ของห้องสมุดนี้ ทุกชัน้ มีการติดตัง้ จออินเทอร์แอคทีฟ
ทีแ่ สดงเนือ้ หาของชัน้ นัน้ ทุกทีม่ ีไอแพดแสดงคำแนะนำสำหรับ
การค้นคว้าเพิ่มเติมในหัวข้อที่คุณสนใจ หลักการออกแบบ
ของที่นี่เชื่อมโยงกับปรัชญาที่ว่ากิจกรรมทั้งหมดในห้องสมุด
ควรจะถูกสะท้อนและนำเสนอบนเว็บ
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แนวโน้มทัว่ ไปซึง่ ชี้ไปทีแ่ นวคิดห้องสมุดใหม่ทคี่ ณ
ุ พบในประเทศ
เดนมาร์กเป็นสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า ‘ห้องสมุดเปิด’ (open libraries)
แนวคิดคือพื้น ที่ห้องสมุดควรจะเปิดให้ผู้ ใช้ ได้บริการตนเอง
นอกเวลาทำการการปกติ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ตงั้ แต่
เช้าตรูจ่ นดึกดืน่ การเข้าถึงบริการต้องใช้บาร์โคด (bar code)
ทีป่ ระชาชนทุกคนมีและรหัสบุคคล (PIN code) จากห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่ ในประเทศเดนมาร์กมีบริการนี้
ทำให้ผู้อ่านสามารถอยู่กับตัวเองในห้องสมุดได้โดยปราศจาก
อุปสรรคใด นีเ่ ป็นตัวอย่างของการสร้างสถาบันใหม่ทมี่ ลี กั ษณะ
เป็นประชาสังคมมากขึน้ (more civic society like institution)
เนื่องจากห้องสมุดเป็นของประชาชน มิใช่ของบรรณารักษ์

ความท้าทายในการดำเนินการ
ตามแนวคิดใหม่
สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ สำหรั บ ข้ า พเจ้ า คื อ ห้ อ งสมุ ด แบบดั้ ง เดิ ม จะต้ อ ง
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับรากทางประวัติศาสตร์ของห้องสมุด
ในสั ง คมอุ ต สาหกรรมและมรดกที่ตกทอดมาจากห้องสมุด
ประชาชนแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในยุคแรกของอเมริกา แนวคิด
ห้องสมุดถูกพัฒนาและทำให้เข้มแข็งจนเกือบสมบูรณ์แบบใน
ศตวรรษทีแ่ ล้ว แต่แนวคิดถูกทอนความสำคัญโดยกระบวนทัศน์
สื่อแขนงใหม่ (new-media paradigm) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมของประชาชนตามที่อภิปราย
ไว้ก่อนหน้านี้ ดังที่ Frederick Stielow กล่าวไว้ว่าสารสนเทศ
บนโลกนี้ไม่เหมาะกับชั้นวางหนังสือในห้องสมุดอีกต่อไป

เป้าหมายของโครงการโมเดลแห่งเดนมาร์กสำหรับห้องสมุด
ประชาชนคือการมีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดใหม่ที่ความ
สัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดกับผู้ ใช้นั้นเปิดและเป็นแบบสองทาง
มากขึ้น แนวคิดใหม่ที่พื้นที่มีความยืดหยุ่นและพลวัต รวมทั้ง
ถอดรื้อสถาบันที่มีลักษณะเป็นลำดับขั้นและเป็นเจ้าขุนมูลนาย
แบบดั้งเดิมในศตวรรษที่ 20 แล้วสร้างสถาบันที่เป็นประชา
สังคมมากกว่าเดิมขึ้นมาแทน บริการห้องสมุดแบบใหม่ต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อาศัยในสังคม
สมัยใหม่ที่ลื่นไหล (fluid modernity) ดังที่ซิกมุนท์ เบาว์มัน
(Zygmunt Bauman) ได้กล่าวไว้ แต่ธรรมชาติของสถาบัน
ทั้ง 2 ประเภทนั้นแตกต่างอย่างยิ่ง ห้องสมุดแบบดั้งเดิมอยู่
ภายใต้กรอบมาตรฐานนานาชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและคุณ
สามารถหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับห้องสมุดประเภทนี้ ได้
ในวรรณกรรม ในทางตรงกันข้าม ธรรมชาติของห้องสมุด
ประชาชนแบบใหม่นั้นควรจะหยั่งรากในชุมชนท้องถิ่นและมี
การร่วมสร้างและเชื่อมโยงกับแรงผลักดันอื่นในชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้ ง มี พ ลวั ตในการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการใหม่ ข อง
ชุมชนที่รับบริการ
การดำเนินการพัฒนาสถาบันประเภทใหม่ดังกล่าวจะต้องเป็น
กระบวนการทดลองและแน่นอนว่าจะถูกกระทบจากการขาด
ประสบการณ์พนื้ ฐานทีช่ ดั เจน อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการ
ปฏิบตั งิ านข้าพเจ้าพบว่ามีความตัง้ ใจอย่างแท้จริงทีจ่ ะสรรค์สร้าง
บริการห้องสมุดใหม่ และบริการที่จะกระตุ้นความสนใจของ
กลุ่มที่มิใช่ผู้ ใช้ห้องสมุดแบบดั้งเดิมที่เน้นความเป็นคลังหนังสือ
ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด
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แต่ ก ารดำเนิ น งานมั ก เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและแรงกดดั น
สถานการณ์ที่ดีที่สุดที่จะสร้างกิจกรรมและกระบวนการใหม่
คือการที่ห้องสมุดย้อนกลับไปเริ่มตั้งต้นใหม่จากขั้นแรก หรือ
การย้ายไปอาคารใหม่หรือเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างเดิมเป็นของ
ใหม่ เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บุคลากรน่าจะอยู่
ในความรู้สึกที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ผู้นำคนใหม่อาจ
จะกำหนดวาระใหม่ และก็ไม่ ใช่เรื่องยากที่จะแสวงหาตัวอย่าง
วาระใหม่ที่ ไม่เคยมีการปฏิบัติมาก่อนในการลงมือทำสิ่งใหม่
และไม่ซ้ำสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้ว
กระบวนการเปลี่ยนผ่านนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรค ทั้งในด้าน
การกำหนดวิสัยทัศน์ ใหม่สำหรับห้องสมุด การแบ่งปันแนวคิด
เบื้ อ งหลั ง การเปลี่ ย นผ่ า นเป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น กั บ บุ ค ลากร
ทั้ ง หมด การวางกลยุ ท ธ์ ส ำหรั บ บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ พ ร้ อ มกั บ
การสร้างสมรรถนะใหม่ที่จำเป็นสำหรับการสรรค์สร้างบริการ
ใหม่ และการสือ่ สารและทดสอบแนวคิด อุปสรรคสามัญที่สุด
คือความจริงที่ว่ากระบวนการนั้นเริ่มต้นในองค์กรที่ไม่ได้สร้าง
ขึ้นให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการเปลี่ยนผ่าน
คำแก้ตวั ทีม่ กั ได้ยนิ เมือ่ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายโครงการหรือ
ไม่สามารถดำเนินการบริการใหม่ คือการมีเวลาไม่พอ ในแง่
ปฏิ บั ติ โครงการถู ก มองว่ า เป็ น งานพิ เ ศษและสิ่ ง สำคั ญ
ประการแรกคือทำงานประจำวันให้เสร็จเสียก่อน บทเรียนที่
ได้รับคือคุณอาจเปลี่ยนองค์กรไปพร้อมกับกระบวนการไป
สู่ แ นวคิ ด ใหม่ แต่ ป ระเด็ น ปั ญ หาคื อ องค์ ก รส่วนใหญ่เน้ น
คลังหนังสือและข้อมูล และประกอบด้วยหลายฝ่ายและหลาย
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ระดับชั้น หรือมิเช่น นั้นคุณอาจจำเป็นต้องก้าวกระโดดไปสู่
องค์กรอีกรูปแบบหนึ่งที่ ให้ความสำคัญกับงานเดิมน้อยลงและ
มุง่ สร้างกิจกรรมใหม่มากขึน้ ในทางทฤษฎี แนวคิดดังกล่าวเป็น
เรือ่ งง่าย แต่ในทางปฏิบตั กิ ลับเป็นเรือ่ งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากคุณมีบุคลากรที่ยึดติดกับห้องสมุดแบบเก่า ซึ่งชี้ ให้เห็น
ความท้าทายอีกประการหนึ่ง นั่นคือทัศนคติของบุคลากร ใน
โครงสร้างหลายระดับชั้นแบบเก่า คำถามเชิงกลยุทธ์วางอยูบ่ น
โต๊ะผู้อำนวยการ แต่จะเห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์ที่ถูกวางแบบบน
สู่ล่าง (top-down) จะเผชิญกับความล้มเหลวหากขัดแย้งกับ
บุคลากรเดิม ประสบการณ์พื้นฐานนี้ชี้ ให้เห็นว่าในการสร้าง
องค์กรใหม่อย่างยั่งยืน กระบวนการควรจะเป็นแบบล่างสู่บน
(bottom-up) และถึงกระนัน้ ก็ตาม นีก่ ห็ าใช่สงิ่ ทีง่ า่ ย เนือ่ งจาก
บุคลากรจำนวนมากอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และถึงแม้
บุคลากรอาจดูเหมือนยอมรับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง
แต่ก็อาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้ตัว มีเหตุผลและ
ความรู้ สึ ก ที่ ห ลากหลายต่ อ จุ ด ยื น นี้ ตั้ ง แต่ ป กป้ อ งคุ ณ ภาพ
บริ ก ารที่ พ วกเขาเชื่ อ ไปจนถึ ง ความกลั ว การเปลี่ ย นแปลง
ที่พวกเขาไม่มีคุณสมบัติพอ ความกลัวการสูญเสียงานและ
ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป
ทัศนคติของบุคลากรในห้องสมุดแบบเก่าต่อการเปลี่ยนแปลง
มักจะเป็นลบ เนื่องจากชีวิตประจำวันของพวกเขาเต็มไปด้วย
ปัญหาเชิงปฏิบัติและงานมากมายที่ปฏิบัติจนเคยชิน รวมทั้ง
แนวคิดใหม่ก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน นอกจากนี้ ประเพณี
ปฏิบัติในวิชาชีพอาจเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่ง คุณอาจ

แย้งว่าการเปลี่ยนแปลงจากห้องสมุดที่เน้นคลังหนังสือและ
ข้อมูลเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) และใน
ห้องสมุดแบบดั้งเดิม บุคลากรเป็นผู้มีสมรรถนะสูงในศาสตร์
เดิม เช่น การจำแนกหมวดหมู่ (classification) การจัดทำ
รายการ (cataloguing) หรืองานด้านการอ้างอิง (reference
work) ซึ่งบุคลากรมักมีแนวโน้มจะยึดติดกับสมรรถภาพหลัก
(core competencies) ของตน
ในทางปฏิบัติ ยังมีความท้าทายด้านผู้ ใช้เดิม งานวิจัยเกี่ยวกับ
ผู้ใช้หอ้ งสมุดชาวเดนมาร์กล่าสุดชิน้ หนึง่ แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ
77 ของผู้ใช้ให้ความสำคัญกับหนังสือตีพมิ พ์ (printed books)
เป็นลำดับแรก แต่จริง ๆ แล้ว ผู้ใช้หอ้ งสมุดเกินครึง่ ในห้องสมุด
ของเดนมาร์กส่วนใหญ่ใช้หอ้ งสมุดโดยมิได้ยมื หนังสือ พวกเขา
มาใช้บริการห้องสมุดด้วยเหตุผลหลากหลาย บ้างก็เกี่ยวกับ
คลังหนังสือและข้อมูล บ้างก็เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการทำงานหรือการประชุม บ้างก็เกี่ยวกับการเข้าร่วมชั้น
เรียนหรือการนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ กลุ่มที่เคยเป็นผู้ ใช้
ประจำมีแนวโน้มที่จะหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนและ
คนหนุม่ สาว ดังนัน้ บุคลากรห้องสมุดอาจตกอยู่ในสถานการณ์
ที่หน้าที่ประจำวันของตนมีแค่บริการแบบดั้งเดิมเช่นการบอก
ทางสูค่ ลังหนังสือและข้อมูล ยิง่ ไปกว่านัน้ งานวิจยั ชิน้ หนึง่ พบว่า
ผู้ ใ ช้ ห้ อ งสมุ ด กลุ่ ม เดิ ม อายุ ม ากขึ้ น เด็ ก และคนหนุ่ ม สาวมี
แนวโน้มจะเลิกใช้ห้องสมุด หากห้องสมุดไม่มีบริการดิจิทัลที่
ทันสมัยหรือกิจกรรมอื่นที่ออกแบบมาสำหรับพวกเขา

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ก็มีกับดักแฝงอยู่ ในหลายองค์กรมี
แนวโน้มที่กลยุทธ์จะถูกวางอย่างค่อนข้างเป็นรูปธรรมและ
ละเอียด ครอบคลุมระยะเวลา 3 - 4 ปี แต่เ มื่อไม่กี่ปีมานี้
การณ์ ชั ด เจนว่ า กลยุ ท ธ์ ป ระเภทนี้ มั ก เสี่ ย งต่ อ การล้ า หลั ง
หลังจากเวลาผ่านไปเพียง 1 ปี และกลยุทธ์ทลี่ ม้ เหลวนัน้ เลวร้าย
กว่าการไม่มีกลยุทธ์เลยเสียอีก ดังนั้น บทเรียนคือกลยุทธ์ที่
พึงปรารถนาในปัจจุบันอาจกำหนดทิศทาง นิยามหลักชัยและ
แสดงความตระหนักในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง โดยกลยุทธ์นั้น
ควรถูกพัฒนาพร้อมกับแผนปฏิบัติงาน (action plans) ที่
ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 1 ปี
สำหรับแผนปฏิบัติงาน ห้องสมุดในประเทศเดนมาร์กบรรลุผล
ดีมากจากการแบ่งโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
รูปแบบโครงการย่อย แม้กระทั่งการดำเนินการสำหรับงาน
ประจำวัน
อย่างไรก็ตาม ไม่มีโมเดลใดที่สมบูรณ์แบบ กุญแจสำคัญสู่
ความสำเร็จคือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของท้องถิ่นและการ
พยายามอย่างต่อเนื่องไม่ลดละ

ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด
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แผนงานการปรับปรุง
และชุบชีวิตห้องสมุด
ในแมนเชสเตอร์
Neil MacInnes

มาทำความรู้จักกับแมนเชสเตอร์กัน
แมนเชสเตอร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
อั ง กฤษ เป็ น ศู น ย์ ก ลางระดั บ โลกแห่ ง ภู มิ ภ าค เนื่ อ งจาก
มหานครแมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ที่สุด
เป็นอันดับสองของอังกฤษและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงสี่หมื่น
แปดพั นล้ า นปอนด์ ประชากร 2.6 ล้ า นคนและธุ ร กิ จกว่ า
90,000 แห่ง
เฉพาะในแมนเชสเตอร์เองมีการจ้างงานถึงเกือบ 400,000
ตำแหน่งงาน ซึ่งรวมถึง 19,000 ตำแหน่งงานที่สนามบิน
แมนเชสเตอร์ซงึ่ ปัจจุบนั มีเทีย่ วบินตรงไปยังฮ่องกงและสิงคโปร์
สนามบิ น แมนเชสเตอร์ เ ป็ น เสมื อ นประตู สู่ ภ าคเหนื อ ของ
ประเทศอังกฤษ

แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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เมื่อไม่นานมานี้ตัวเมืองเองได้รับประโยชน์จากแผนงานลงทุน
มูลค่า 1 พันล้านปอนด์เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสำหรับ
อนาคตและเพื่อเชื่อมสนามบินและพื้นที่รอบนอกตัวเมือง
การที่แมนเชสเตอร์มีการขยายตัวท่ามกลางความผันผวนทาง
เศรษฐกิจย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่และมี
ความหลากหลาย แมนเชสเตอร์ยังเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจยั และพัฒนาทีอ่ าศัยเทคโนโลยี
ระดับสูง ดังจะเห็นได้จากการที่ในปี พ.ศ. 2547 นักวิทยาศาสตร์
ประจำมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สามารถแยกกราฟีน ซึ่งเป็น
วัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้สำเร็จ 1
การลงทุนในด้านอื่น ๆ ในเมืองแมนเชสเตอร์ยังรวมถึงการ
พัฒนาสถาบันวัสดุศาสตร์เซอร์เฮนรี รอยส์ (Sir Henry Royce
Institute for Advanced Materials) อีกด้วย ส่วนภาคธุรกิจ
ด้านงานสร้างสรรค์และดิจิทัล (Creative & Digital Sector)
1

มีการจ้างงานถึง 105,000 ตำแหน่งงาน สร้างมูลค่าเพิ่มรวม
(Gross Value Added หรือ GVA) สูงถึง 4.7 พันล้านปอนด์
ต่อปี ที่มีเฉพาะธุรกิจที่มีโอกาสการเติบโตสูงซึ่งมีศูนย์รวมอยู่
ที่ MediaCityUK และ The Sharp Project 2
การเติบโตและโอกาสที่พบได้ทั่วไปในมหานครแมนเชสเตอร์
จะยิ่งขยายตัวมากขึ้นจากการที่แมนเชสเตอร์ได้รับมอบอำนาจ
เพิ่ ม เติ ม จากรั ฐ บาลในการดู แ ลบริ ห ารกิ จ การงานด้ า นการ
ขนส่ง ที่อยู่อาศัย ทักษะฝีมือแรงงาน สุขภาพ และการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
เมือ่ มองไปในอนาคตอีก 10 ปีขา้ งหน้า เราจะเห็นว่าแมนเชสเตอร์มพี นื้ ฐานทีม่ นั่ คงสำหรับการเติบโต เงินลงทุนของภาครัฐ
ประชากร โครงสร้างขั้นพื้นฐาน และธุรกิจที่ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ต่างก็ให้ผลตอบแทนในรูปการจ้างงานและโอกาสใน
พื้นที่ รวมไปถึงชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์อังเดร ไกม์ และศาสตราจารย์คอนสแตนติน โนโวสลอฟ ค้นพบวิธีการแยกชั้นกราฟีนออกจากกันโดยใช้เทปกาวเป็นผลสำเร็จในปี
พ.ศ. 2553 ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปีเดียวกันนั้นเอง
2
MediaCityUK คือศูนย์รวมที่พัก ที่เล่นกีฬา กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสุขภาพ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า และ The Sharp Project เป็น
ศูนย์รวมผู้ประกอบการและบริษัทที่รับผลิตงานดิจิทัล เป็นแหล่งให้บริการพื้นที่สำนักงาน การผลิต และการจัดงานอีเวนท์

42

คิดทันโลก

แมนเชสเตอร์ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ใ นฐานะเมื อ งแห่ ง ห้ อ งสมุ ด
ห้องสมุดเชทแธม (Chetham’s Library) ได้รับการก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2196 และนับเป็นห้องสมุดประชาชนที่เก่าแก่ที่สุด
ในโลกตะวันตกที่ใช้ภาษาอังกฤษ และแมนเชสเตอร์ยงั เป็นทีต่ งั้
ของห้องสมุดจอห์น ไรแลนด์ส (John Rylands Library) ซึ่ง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย แมนเชสเตอร์ มี ห้ อ งสมุ ด
ประชาชนเปิดให้บริการในแมนเชสเตอร์มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2395
แล้ว โดยห้องสมุดสาธารณะแมนเชสเตอร์ (Manchester
Free Library) เปิดให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในห้องโถง
แห่ ง วิ ท ยาศาสตร์ (Hall of Science) ที่ แ คมป์ ฟี ล ด์
(Campfield) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม โดยมีผู้ที่มีชื่อเสียง เช่น ชาร์ลส์ ดิกเคนส์
(Charles Dickens) และวิลเลียม แธคเคอเรย์ (William
Thackeray) ได้มาร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ ในงานก่อตั้ง
ห้ อ งสมุ ด แมนเชสเตอร์ อ าศั ย อำนาจจากพระราชบั ญ ญั ติ
พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดประชาชน ค.ศ. 1850 หรือในปี พ.ศ.
2393 (Public Libraries and Museums Act of 1850) เป็น
หน่วยงานระดับท้องถิ่น หน่วยงานแรกที่ก่อตั้งห้องสมุดที่ ให้
บริการยืมหนังสือและเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับประชาชนซึ่ง
บริหารงานโดยใช้เงินจากภาษีของประชาชน

กลยุทธ์ของห้องสมุดเมือง
ผู้บริหารในสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ ได้ลงมติเห็นชอบ
ในยุทธศาสตร์ห้องสมุดเมืองล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2556 และได้วางรูปแบบการให้บริการของห้องสมุดทั่วทั้ง
มหานครเพื่ อ ทำให้ มั่ น ใจว่ า การจั ดให้ บ ริ ก ารด้ า นห้ อ งสมุ ด
ทัว่ พืน้ ทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ตามกฎหมายมีความยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวพัฒนาโมเดลใหม่ ในการมอบบริการด้านห้องสมุด
ข้อมูลและเอกสารสำคัญทีท่ นั สมัย มีคณ
ุ ภาพ ยัง่ ยืน ครอบคลุม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ยั งได้ ส ร้ า งห้ อ งสมุ ด ที่ มี
หลายระดับที่มุ่งลงทุนในที่ตั้งที่ ใช้ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนา
ทางดิจิทัลและการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในชุมชน
ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรต่าง ๆ และโอกาสด้านการลงทุน
จะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
บริการที่ว่ามานี้ ใช้รูปแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง (hub
and spoke) โดยห้องสมุดกลางจะเป็นจุดศูนย์กลางที่หนุน
การให้บริการด้านห้องสมุดในพื้น ที่ต่าง ๆ ของเมืองเอาไว้
เครือข่ายห้องสมุดในละแวกบ้านจำนวน 15 แห่งของเรายังคง
มีบทบาทสำคัญในใจกลางชุมชนที่ตั้งอยู่ต่อไป และยังให้การ
แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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สนับสนุนบริการห้องสมุดอเนกประสงค์ ที่มุ่งเน้นเนื้อหาทั้ง
5 ด้านอันได้แก่ การอ่าน ดิจทิ ลั ข้อมูล สุขภาพ และการเรียนรู้
อีกด้วย ห้องสมุดต่าง ๆ ในแมนเชสเตอร์กำลังพัฒนามาตรฐาน
แมนเชสเตอร์ (Manchester standards) และคำสัญญาที่จะ
สนับสนุนการให้บริการของห้องสมุดอเนกประสงค์ ห้องสมุด
ละแวกบ้าน (Neighbourhood Libraries) เป็นพื้นที่ชุมชนที่มี
คุณค่าและมีหน้าที่เสมือนหน้าร้านและจุดที่สามารถเข้าถึง
บริการด้านอื่น ๆ อันหลากหลายของสภาเทศบาลเมืองและ
องค์กรที่เป็นพันธมิตรต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีห้องสมุดชุมชน
อีก 6 แห่งทีร่ ว่ มดำเนินการกับอาสาสมัครและองค์กรในท้องถิน่
ในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของห้องสมุดที่ได้รับ
การสนับสนุนจากห้องสมุดแม่/ห้องสมุดคู่หู (parent/buddy
library) อีกทีหนึ่ง
ห้องสมุดแมนเชสเตอร์รายงานข้อมูลการดำเนินงานประจำปี
พ.ศ. 2557 - 2558 ดังนี้
• มีผู้เข้าใช้บริการ 2.7 ล้านครั้งต่อปี
• หนังสือใหม่จำนวน 1.3 ล้านเล่มต่อปี
• มีการใช้คอมพิวเตอร์ 464,980 ครั้งต่อปีบนคอมพิวเตอร์ที่
จัดไว้สำหรับสาธารณชนจำนวน 600 เครื่อง
• มีสมาชิกที่ยืมหนังสือเป็นประจำ จำนวน 109,712 คน
• 15,475 คนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลประโยชน์และสวัสดิการ
ของรัฐ
• มีผู้เข้าร่วมงานต่าง ๆ จำนวน 115,196 คน
• เยาวชนเข้าร่วมงานด้านการศึกษาจำนวน 19,565 คน
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•
•
•
•

ให้บริการยืมหนังสือ 844,867 เล่ม
มีการใช้ระบบ Wi-Fi 195,083 ครั้ง
จำนวนชั่วโมงทำงานของอาสาสมัคร 17,140 ชั่วโมง
สมาชิกที่มาใช้บริการเป็นประจำที่มีอายุระหว่าง 0 - 16 ปี
จำนวน 25,015 คน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ ห้องสมุดในแมนเชสเตอร์ได้ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย สภาเทศบาลเมืองได้จัดสรรเงิน
ลงทุน มูลค่าสูงเพื่อสร้างห้องสมุดผ่านแผนงานการก่อสร้าง
การปรับปรุงให้ทัน สมัย การเปลี่ยนแปลง/การปรับเปลี่ยน
และการบูรณะต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เครือข่ายห้องสมุดร้อยละ 75
ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก
ห้องสมุดต่าง ๆ ในตัวเมืองเปิดให้บริการ 721 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
โดยห้องสมุดขนาดใหญ่เปิดให้บริการ 46 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(รวมถึงช่วงค่ำ 2 วันและทุกวันเสาร์) และห้องสมุดอืน่ ๆ ทีอ่ ยู่
ใกล้เคียงเปิดให้บริการ 30 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (ช่วงค่ำ 1 วันและ
ทุกวันเสาร์) จุดแข็งของการบริการของห้องสมุดต่าง ๆ อยู่ที่
คุณภาพและการกระจายทรัพยากร และในช่วงสองสามปีที่
ผ่านมา เราก็ได้พยายามมองหาวิธที จี่ ะทำให้ผคู้ นมาเข้าร่วมและ
มีส่วนมอบบริการห้องสมุดอย่างทั่วถึงในเขตเมืองและไม่ ใช่
เพียงแต่ภายในตัวอาคารห้องสมุดเท่านั้น
แผนงานการปรับปรุงห้องสมุดได้รบั การสนับสนุนจากระบบทีด่ ี
ยิ่งขึ้น เทคโนโลยี ใหม่ ๆ และการพัฒนาบริการที่มุ่งเน้นผู้ ใช้

บริ ก ารเป็ น หลั ก อั น หลากหลาย การเปลี่ ย นแปลงนี้ ท ำให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก และช่วยให้ผู้ ใช้บริการสามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรของห้ อ งสมุ ด และจั ด การบั ญ ชี
ห้องสมุดของตนเองได้ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เว็บไซต์ของ
ห้องสมุดเองก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญของบริการ ด้วยการที่ผู้ ใช้
บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุด หนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและครอบครัวและ e-book ที่ ให้ยืมได้
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบ Wi-Fi ในห้อง
สมุดทุกแห่งทั่วมหานครและยังเริ่มให้บริการ App ห้องสมุดที่
สามารถใช้ กั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ ง ใช้ ไ ด้ ทั้ ง ระบบ iPhone,
Android และ Blackberry ทำให้ผู้ ใช้บริการเข้าถึงบัญชีของ
ตนและรายการหนั ง สื อ และบริ ก ารได้ ส ะดวกและง่ า ยดาย
ยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถมอบบริการคุณภาพที่กว้างขวาง
และหลากหลายได้ แ ก่ ก ารร่ ว มงานกั บ พั น ธมิ ต รและอาสา
สมัครที่มาจากวงการต่าง ๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ร่วมมือกันทั่วมหานครนี้ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่ชุมชน
ในท้องถิ่น ไปจนถึงทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่สละเวลามาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่ม
ตั้ ง ตั ว โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ กั บ ห้ อ งสมุ ด บริ ติ ช ไลบรารี
(British Library) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน
(Manchester Metropolitan University) มหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร์ (University of Manchester) สภามหาวิทยาลัย
และศิลปศาสตร์แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ (Manchester
College and the Arts Council) เป็นต้น และยังไม่รวมถึง
อาสาสมั ค รอี ก กว่ า 300 คนจากทั่ ว เมื อ งที่ ส ละเวลาและ
แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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แรงงานมาช่วยสนับสนุนการให้บริการของเรา ทั้งนี้นับเป็น
จำนวนชั่ วโมงที่ อ าสาสมั ค รอุ ทิ ศ ให้ ถึ ง เป็ น จำนวน 17,000
ชั่วโมงในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 การทำงานร่วมกันแบบ
พันธมิตรยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่เราจะสามารถมอบ
บริการร่วมกันได้ และเพื่อทำให้มั่นใจว่าทรัพยากรที่มีอยู่ ใน
มหานครแห่งนี้จะได้ถูกนำมาใช้อย่างได้ประโยชน์สูงสุด
ในด้านโครงสร้างการวางแผนทางยุทธศาสตร์ เราได้ยึดมติ
ร่ ว มในระดั บ ชาติ ว่ า ห้ อ งสมุ ด ควรจะมอบบริ ก ารเนื้ อ หา 5
หัวข้อหลักที่ขาดไม่ ได้สำหรับผู้ ใช้ ได้แก่ การอ่าน สุขภาพ
ดิจิทัล ข้อมูล และการเรียนรู้ นี่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะ
สามารถมอบสิ่งที่ผู้ ใช้บริการในยุคนี้และในอนาคตต้องการ
บริการห้องสมุดยังสนับสนุนจุดมุ่งหมายหลักของสภาเทศบาล
เมืองแมนเชสเตอร์ เช่น การยกระดับความสามารถในการรู้
หนังสือ (ทั้งในด้านทักษะการอ่านและด้านดิจิทัล) การลดการ
พึ่งพาผู้อื่น การรักษาไว้ซึ่งชุมชนละแวกบ้าน ท้องถิ่น และ
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ห้องสมุดยังให้ผู้ ใช้บริการเข้า
ถึงบริการของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์และพันธมิตรที่
หลากหลาย อันทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้
ได้จากในระดับท้องถิ่น
ห้องสมุดต่าง ๆ ในแมนเชสเตอร์มีบทบาทหลักที่สำคัญในการ
สนับสนุนสิ่งที่สภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์จัดความสำคัญ
เป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่  การเติบโต การปฏิรูป และสถานที่
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การเติบโต
• สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดเป็นสิ่งสนับสนุนชุมชน
และอาจมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนที่เพิ่งจะมาอยู่ ในเมือง
ได้ไม่นาน ห้องสมุดถือเป็นจุดติดต่อแห่งแรกที่ผู้มาใหม่ได้
สั ม ผั ส และเป็ น สถานที่ ที่ ป ลอดภั ย ซึ่ ง ผู้ ค นสามารถมาใช้
บริการหรือใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยความสบายใจ
• ห้องสมุดเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับเด็ก ๆ และเยาวชน
พ่อแม่ผปู้ กครองและครูอาจารย์ในท้องถิน่ ผ่านทางหนังสือ
คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรอื่น ๆ เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษา
หรือความบันเทิงและเป็นทรัพยากรด้านการเรียนการสอน
สำหรับโรงเรียนผ่านการเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
• ช่วยให้ชาวเมืองได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรม การอบรม
ทักษะ และโอกาสในการเข้าถึงการจ้างงาน อันเป็นหน้าที่
หลักของห้องสมุด
• ห้องสมุดถือเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้น
ทำธุรกิจของตนเอง และสำหรับความต้องการด้านธุรกิจ
อื่น ๆ อันหลากหลายซับซ้อน นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็น
หนทางสู่การสนับสนุนทางธุรกิจแบบเร่งรัดอีกด้วย

การปฏิรูป
• สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิรูปโดยผ่านทางการจัดให้มีคอมพิวเตอร์ ไว้ ให้บริการ
โดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ผลประโยชน์/สวัสดิการต่าง ๆ (benefit validation) และ
การให้คำปรึกษา

• บริการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสภาเมืองล้วน
อาศัยห้องสมุดในการเผยแพร่ข้อมูลและรับข้อมูลป้อนกลับ
จากชุมชน และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย
• ห้องสมุดมีบทบาททางสุขภาพโดยให้สิ่งกระตุ้นทางจิตใจ
และช่วยคลายความเหงา ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วย
ลดการเกิดโรคสมองเสือ่ มและภาวะซึมเศร้า การแทรกแซง
เพื่อช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆ นี้จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่
ต้องเสียในอนาคตโดยการทำให้ประชาชนมีสุขภาพทาง
กายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์และพึ่งพาตนเองได้
• ผู้ ค นจำนวนเพิ่ ม มากขึ้ น เข้ า ร่ ว มเป็ น อาสาสมั ค รและมี
ส่วนร่วมในชีวติ ชุมชนผ่านทางห้องสมุดและสถานทีเ่ ก็บรักษา
เอกสารสำคัญ ช่วยให้หอ้ งสมุดสามารถมอบบริการพืน้ ฐาน
ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารเอาไว้ ไ ด้ แ ละยั ง ขยายบริ ก ารให้ มี
หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น
• ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยซึ่งเหมาะกับพ่อแม่
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ พร้อมพรั่ง
ด้ ว ยหนั ง สื อ และกิ จ กรรมสำหรั บ เด็ ก กิ จ กรรมเล่ า
นิทาน และมีนโยบายที่จะทำให้การไปเยือนห้องสมุดเป็น
ประสบการณ์ที่ดีสำหรับทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆ

สถานที่

และพ่อแม่ผู้ปกครอง การสังสรรค์ ในหมู่ผู้สูงอายุในชุมชน
โอกาสที่จะได้อาสาหรือเข้าร่วมในชมรมอาชีพ นอกจากนี้
ยังให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งด้านสุขภาพและ
ข้อมูลต่าง ๆ ในท้องถิ่นอีกด้วย
• มีบริการของสภาเมืองผ่านทางเครือข่ายห้องสมุด ตัวอย่าง
เช่น การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ รวมทั้งการเรียนรู้ที่ออกแบบมา
เป็น พิเศษเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถกลับเข้าทำงานอีกครั้ง
กิจกรรมสำหรับเยาวชน การพบปะกับผู้แทนราษฏรในเขต
การให้ ค ำแนะนำด้ า นผลประโยชน์ แ ละสวั ส ดิ ก าร และ
กิจกรรมการให้คำแนะนำด้านอื่น ๆ
• ในปัจจุบัน ห้องสมุดจำนวนมากตั้งอยู่ร่วมกับบริการอื่น ๆ
โดยใช้สถานที่ พนักงาน และทรัพยากรร่วมกันในสถานที่
เพื่อนันทนาการ โรงเรียน และสถานที่อำนวยความสะดวก
อื่น ๆ ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือกันใน
การมอบบริการด้านห้องสมุดและสถานทีเ่ ก็บเอกสารสำคัญ/
เอกสารจดหมายเหตุ
• บทบาทของห้องสมุดในฐานะศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมจะ
ได้ รั บ การพั ฒ นา โดยความร่ ว มมื อ กั น กั บ พั น ธมิ ต รทาง
วัฒนธรรม เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
การมีส่วนร่วม

• ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นพื้นที่ ในการพบปะ
สังสรรค์ทมี่ กั เปิดให้เข้าใช้ได้ในช่วงเย็นและวันเสาร์ ในขณะที่
สถานที่ อื่ น ๆ ในท้ อ งที่ ปิ ด ทำการแล้ ว โดยกิ จ กรรม
หลากหลายตั้งแต่กิจกรรมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ
แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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เยาวชนและการเข้าถึงบริการ
ห้ อ งสมุ ด แมนเชสเตอร์ ศู น ย์ ข้ อ มู ล และหอจดหมายเหตุ
(Manchester Libraries, Information and Archives) มี
บริการแบบครอบจักรวาลให้กบั เด็กและเยาวชนในแมนเชสเตอร์
โดยเป็ น พั น ธมิ ต รหลั ก กั บ โรงเรี ย นในการเพิ่ ม ความสำเร็ จ
ทางการศึกษา และมีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่องนี้สำคัญมากเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยงั มีเด็กด้อยโอกาสจำนวนมากในหลาย ๆ เขตปกครอง
สิ่งที่เรานำเสนอแก่เยาวชนได้แก่:
• โรงเรียนพานักเรียนมาทัศนศึกษา
• นักเขียนมาเยือนห้องสมุด
• กิจกรรมการอ่านเป็นกลุ่ม
• กิจกรรมในช่วงวันหยุด - โอกาสที่จะได้ร่วมในกิจกรรมเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนปิด
• กิจกรรมแข่งขันอ่านหนังสือในช่วงฤดูร้อน
• กิจกรรมซึ่งจัดร่วมกับโรงเรียนในการจูงใจให้เยาวชนสนใจ
การอ่าน
• ช่วงเวลาเล่านิทานสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ รวม 16
ช่วงต่อสัปดาห์
• โครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กและพ่อแม่ (Bookstart)
• สื่อที่ ใช้ ในการทำการบ้านและชมรมทำการบ้าน
• คอมพิวเตอร์ที่จัดไว้สำหรับเยาวชน

48

คิดทันโลก

• ห้องสมุดดิจิทัลสำหรับเยาวชนและส่วนที่แนะนำให้เด็กได้
สัมผัสและทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี (Tech Petting
Zoos)
• ชมรมการเขียนรหัสคำสั่งคอมพิวเตอร์ (Coding clubs) 3

การถือกำเนิดใหม่ของห้องสมุดกลาง
แห่งแมนเชสเตอร์
ในปี พ.ศ. 2551 ได้ มี ม ติ ที่ จ ะบู ร ณะห้ อ งสมุ ด กลางแห่ ง
แมนเชสเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองด้วยเงินลงทุน 48,000,000 ปอนด์ การบูรณะและปรับปรุง
ทางกายภาพของห้องสมุดเสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. 2557 และ
อาคารแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นอัญมณีทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม
ในใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ ห้องสมุดแห่งนี้ได้ถูกปิดไปเป็น
เวลา 4 ปี และความสำเร็จในการบูรณะเห็นได้อย่างชัดเจน
จากการสร้างสรรค์ห้องสมุดทันสมัยระดับโลกที่ไม่เหมือนใคร
และคู่ควรกับมหานครระดับโลกแห่งนี้
นอกจากการปรับปรุงทางกายภาพแล้ว บริการที่มอบให้ยังได้
รับการปรับปรุงอย่างมากอีกด้วยเพื่อให้ห้องสมุดกลางแห่งนี้
เป็นสถานที่ ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนชีวิตด้านวัฒนธรรม

และความคิดสร้างสรรค์ของภูมิภาค เพิ่มความมีชีวิตชีวาและ
ความดึงดูดใจของแมนเชสเตอร์ ในฐานะเมืองที่เหมาะสำหรับ
การอยู่อาศัย ศึกษา ทำงาน และเยี่ยมเยียน
ห้องสมุดกลางแห่งแมนเชสเตอร์เปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่
22 มีนาคม พ.ศ. 2557 และได้ต้อนรับผู้มาเยือนถึง 1.4 ล้าน
คนในปีแรก ห้องสมุดแห่งนี้ ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง
หลั ก ด้ า นวั ฒ นธรรมและเป็ น สถานที่ ซึ่ ง ผู้ ค นจะต้ อ งแวะมา
เยีย่ มชม ความพิเศษอยูท่ กี่ ารบริการแบบครบวงจร (one-stop
shop) และเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านประวัตศิ าสตร์
ครอบครัวและพืน้ เมือง โดยจะเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับแมนเชสเตอร์
และผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล ภาพถ่าย
และภาพยนตร์
ห้องสมุดกลางนับเป็น สิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับเครือข่าย
ห้ อ งสมุ ดโดยรวม โดยทำหน้ า ที่ เ สมื อ นเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางที่
ให้การสนับสนุนห้องสมุดชุมชนและห้องสมุดละแวกบ้านที่อยู่
ห่างไกล การปรับปรุงจตุรสั เซนต์ปเี ตอร์ (St Peter’s Square)
การสร้างถนนข้ามเมืองสายที่สอง บริการรถราง Metrolink
ที่ถูกขยายต่อออกไปและเส้นทางรถโดยสารข้ามเมืองล้วนแต่
ช่วยให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงห้องสมุดกลางได้สะดวกและ

3

ชมรมกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดย แคลร์ ซัทคลิฟ และ ลินดา แซนด์วิค และดำเนินงานโดยอาสาสมัครในธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีโดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาให้รู้ทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคศตวรรศที่
21 อันได้แก่การเขียนรหัสคำสั่งคอมพิวเตอร์ เด็ก ๆ จะได้ฝึกสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน และสร้างเว็บไซต์
แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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ง่ายดายยิ่งขึ้นไม่ว่าจากจุดใดในตัวเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลออก
ไปในภูมิภาค

กองทุนเพื่อการพัฒนาห้องสมุด
กลางแห่งแมนเชสเตอร์
นั บ แต่ ก ารก่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ ก ารกุ ศ ลที่ ไ ม่ สั ง กั ด กั บ หน่ ว ยงานใด
ก็ ไ ด้ มี ก ารจดทะเบี ย น “กองทุ น พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด กลางแห่ ง
แมนเชสเตอร์” (Manchester Central Library Development
Trust) ไว้กับคณะกรรมาธิการด้านงานการกุศลเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทัง้ นีเ้ งินทุนดังกล่าวมีมลู ค่ากว่า 800,000
ปอนด์ ประกอบด้วยเงินช่วยเหลือและรางวัลจากกองทุนและ
มูลนิธิเพื่อการกุศลทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้เงิน
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ดังกล่าวจะถูกใช้เพือ่ ปรับปรุงสิง่ อำนวยความสะดวกและบริการ
ในห้องสมุดกลางเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวแมนเชสเตอร์
ห้องสมุดไม่อาจได้รับเงินช่วยเหลือและรางวัลเหล่านี้หากไม่มี
การก่อตั้งมูลนิธิการกุศลในรูปแบบเช่นนี้
เมื่อไม่นานมานี้กองทุนได้เปิดเผยรายงานประจำปีฉบับแรก
โดยสรุปผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ทั้งนี้
สามารถดู ร ายงานดั ง กล่ า วได้ บ นเว็ บ ไซต์ ใ หม่ www.man
chesterlibrarytrust.org ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน เป็นต้นไป
กองทุนพัฒนาห้องสมุดฯ ได้จัดให้มีการนำชมและงานเลี้ยง
ต้อนรับผู้คนในแวดวงธุรกิจและผู้มีจิตกุศลหลายต่อหลายครั้ง
และประสบความสำเร็ จในการทำให้ ป ระชาชนรั บ รู้ ถึ ง การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับห้องสมุดกลาง นอกจากนั้นยังได้
นำเสนอและจัดงานโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนกลุ่มนี้เข้ามามี
ส่วนร่วมให้การสนับสนุนด้านเงินทุน สิ่งของ หรืออื่น ๆ เพื่อ
จัดกิจกรรมในอนาคต

บริการด้านข้อมูลและธุรกิจ
บริการทางด้านข้อมูลและธุรกิจทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางแห่ง
ข้อมูล” เพื่อตอบคำถามที่ซับซ้อนและลงลึกในรายละเอียด
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทั้ ง ที่ เ ป็ น การตอบคำถามแบบ
เห็น หน้า ทางโทรศัพท์ และทางอีเ มล รวมทั้งบริการตอบ
คำถามระบบอัตโนมัติทางโทรศัพท์ ส่วนนี้ของห้องสมุดยังเก็บ
หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์และวารสารที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องดังต่อไปนี้
• ข้อมูลทางธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งงาน
• สิทธิของประชาชน
• ข้อมูลการเงินส่วนบุคคล (รวมทั้งหนี้และการเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์/สวัสดิการต่าง ๆ)
• ข้อมูลพื้นที่และชุมชน
• การเข้าถึงสือ่ ต่าง ๆ ตลอด 24 ชัว่ โมง รวมถึง ข้อมูลอ้างอิง
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง Oxford Reference; Go Citizen;
Community Information; Enquire
• จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการค้ น หาข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง และตั ว เลข
(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เป็นต้น)
• ข้อมูลช่วยในการเรียนรู้/ทำการบ้านสำหรับเยาวชน

• สิ่งสนับสนุน พิเศษสำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ
บริการในส่วนนีเ้ ป็นทีต่ งั้ ของศูนย์ธรุ กิจและทรัพย์สนิ ทางปัญญา
แห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ หรือ Manchester Business and
Intellectual Property Centre (BIPC) ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อยอด
มาจากห้องสมุดพาณิชย์ (Commercial Library) ที่ก่อตั้งขึ้น
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2462 โดยความร่วมมือกับห้องสมุดบริตชิ ไลบราลี
(British Library) นำมาซึ่งทรัพยากร เงินสนับสนุน และการ
ตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ และเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการห้องสมุดวิสาหกิจ
(Enterprising Libraries) ที่สนับสนุนโดยรัฐมนตรีกระทรวง
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ห้องสื่อ (Media Lounge)
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
ห้องสมุดกลางทำหน้าที่เป็นดั่งจุดศูนย์กลางทางดิจิทัลของ
เมืองแมนเชสเตอร์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยผู้ ใช้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ห้องสมุดได้รับเงินช่วยเหลือจาก Broadband UK (BDUK) ใน
ฐานะที่ เ ป็ น โครงการสาธิ ต ซึ่ ง การส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
ความเร็วสูงหรือบรอดแบนด์ความเร็วสูงพิเศษมีประโยชน์มาก
สำหรับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึง
บริษัทที่จัดตั้งใหม่ (start ups) ส่วนต่อขยายของบริการด้าน
แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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ธุรกิจของเรานี้นำเสนอกิจกรรมและข้อมูลที่หลากหลายให้กับ
ธุรกิจท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการตอบคำถามทางธุรกิจ
โดยไม่ ต้ อ งนั ด หมายล่ ว งหน้ า (drop in sessions) และ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ (cloud computing) การใช้โซเชียลมีเดียในการ
ทำการตลาด และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร
และเพิ่มประสิทธิภาพ บริการนี้ยังมอบโอกาสที่จะได้สัมผัส
ประสบการณ์เทคโนโลยีล่าสุดทางการสื่อสาร เช่นการประชุม
หรื อ การสั ม มนาผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (video
conferencing) กล้องถ่ายวิดีโอและโทรทัศน์แบบ 4K 4 ซึ่งมี
ความคมชัดสูง และแว่นตา Google Glass และในอีกไม่นาน

4
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จะมีบริการเครื่องพิมพ์ 3 มิติให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้ทดลองและ
เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือต่าง ๆ ด้วย
ห้องสมุดนี้เป็นศูนย์กลางที่สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนา
ทางดิจิทัลในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้เข้าใช้บริการ โดย
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวเมืองผู้ที่
ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง
ห้องสื่อ (Media Lounge) มีบทบาทหลักในการสนับสนุนและ
พัฒนานวัตกรรมในแมนเชสเตอร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่มี
ชีวิตชีวาภายในห้องสมุดกลาง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด

โทรทัศน์แบบ 4K หมายถึงโทรทัศน์ที่มีความละเอียดของหน้าจอระดับสูงมาก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Ultra High Definition
คิดทันโลก

ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่
จัดไว้เป็นพิเศษ มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียนรู้ สร้างสรรค์
และแสวงหาความบันเทิง กลุม่ ผู้ใช้บริการทีค่ าดว่าเป็นเป้าหมาย
หลัก 3 กลุ่มได้แก่
• กลุ่ ม ครี เ อที ฟ (รวมถึ ง นั ก ดนตรี ช่ า งภาพ ศิ ล ปิ น ด้ า น
ทัศนศิลป์ เป็นต้น)
• ผู้ที่ต้องการทำงานในสาขาสื่อดิจิทัล
• ผู้ประกอบการและผู้สร้างนวัตกรรม
ห้องสื่อเป็น ส่วนที่สัมพันธ์ ใกล้ชิดกับบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ ใน
ห้องสมุด ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดดนตรี เฮนรี วัตสัน (Henry
Watson Music Library) มีซอฟต์แวร์ที่ ใช้สร้างดนตรี และ
ผูม้ าใช้บริการสามารถแต่งและบันทึกเพลงของตนได้ทนี่ ี่ จากนัน้
ก็ไปยังห้องสือ่ เพือ่ แบ่งปัน ร่วมงานกับผูอ้ นื่ ออกแบบอาร์ตเวิรค์
และอัปโหลดเพลงไว้บนเว็บไซต์ของตน เป็นต้น ผูป้ ระกอบการ
ทีม่ าใช้บริการในศูนย์ธรุ กิจและทรัพย์สนิ ทางปัญญาในห้องสมุด
กลางยังสามารถใช้หอ้ งสือ่ เพือ่ สร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์
หรือออกแบบตราผลิตภัณฑ์ (branding) ของตน หรือใช้บริการ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

บริการต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน
จากเงินช่วยเหลือจำนวนมากที่มีผู้มอบให้กับกองทุนเพื่อการ
พัฒนาห้องสมุดกลาง เราจึงสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มี
คุณภาพภายในห้องสมุดของเด็กและโปรแกรมกิจกรรมที่น่า

ตืน่ เต้นทีจ่ ะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ในมหานครแมนเชสเตอร์
สนใจการเรียนรู้และการรู้หนังสือ
เงินสนับสนุนที่ ได้รับจากมูลนิธิการ์ฟิลด์ เวสตัน (Garfield
Weston Foundation) ทำให้เราสามารถแปลงสภาพห้องสมุด
สำหรับเด็กแบบเดิม ๆ ให้เป็นพื้นที่ทนี่ า่ สนใจและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีและการฉายภาพ เด็ก ๆ จะ
สามารถค้น หนังสือ อ่าน พบปะกับนักเขียน และได้แรงบันดาลใจจากสิ่งต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้เพื่อเด็ก ๆ โดยผ่านทาง
สื่อดิจิทัลเชิงโต้ตอบ (digital interactives)

โปรแกรมการจัดกิจกรรม
การจัดตั้งห้องสมุดกลางขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จุดหมายทางด้าน
วัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยว นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จของแผนงานเปลี่ยนแปลงนี้ ก่อนหน้านี้ห้องสมุดกลางมีการจัดงาน กิจกรรม และนิทรรศการต่าง ๆ ที่
หลากหลาย ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของห้องสมุดอยู่แล้ว
การจั ดให้ มี พื้ น ที่ ใ หม่ ส ำหรั บ การแสดงบริ เ วณชั้ น ล่ า งของ
ห้องสมุด (ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 โซน) พื้นที่สำหรับ
จัดนิทรรศการใหม่ที่ชั้นใต้ดิน ชั้นวางสินค้าที่จัดนิทรรศการ
และการซ่ อ มแซมห้ อ งคณะกรรมการมรดกทางวั ฒ นธรรม
(heritage committee room) ห้องรับรองและสำนักงาน
บรรณารักษ์อันใหญ่โต และห้องประชุมใหม่อีก 3 ห้องบน
แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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ผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ของสภาเทศบาล
เมืองและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาชิกห้องสมุดสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรออนไลน์ที่มีคุณภาพดีที่สุดผ่านทางหน้าเว็บ
ทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วย พจนานุกรม สารานุกรม ข่าว
และแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ห ลากหลาย ผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรเหล่านี้ ได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ทรัพยากรออนไลน์ยงั รวมถึงดนตรี หนังสือทีต่ พี มิ พ์โดยสำนักพิมพ์ Oxford, Who’s Who, British Standards, Citizenship
and Driving และหนังสือพิมพ์ The Guardian, Observer,
Times และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ประเทศ
และนานาชาติฉบับย้อนหลังอีกมาก
ชั้ น หนึ่ ง นั บ เป็ น โอกาสที่ดี เยี่ ย มที่ ทำให้ เ ราสามารถพั ฒ นา
ห้องสมุดให้กลายเป็นสถานที่ ๆ สามารถใช้เป็นที่จัดกิจกรรม
รองรับองค์กร ผลงานทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลาก
หลาย และเพิ่ ม โอกาสที่ จ ะส่ ง เสริ ม ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ น
ห้องสมุดอีกด้วย

ห้องสมุดเสมือน
ห้องสมุดแมนเชสเตอร์เป็นผู้นำด้านการปฏิวัติทางดิจิทัลด้วย
การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการห้องสมุดเสมือน ซึ่งเดิมตั้งอยู่
บนเว็บไซต์ของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นส่วนที่มี
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คิดทันโลก

มีผู้เข้าใช้บริการเสมือนที่ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงของเรา
กว่า 9 ล้านครั้ง รวมถึงการเข้าไปสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 7.5 ล้านครั้ง และเข้าเว็บไซต์
www.manchesterzoom.com อีก 44,000 ครั้ง ซึ่งเว็บไซต์
นี้เป็นเว็บที่กลุ่มชุมชนใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่กำลังจะจัด
ขึ้น
ทรัพยากรที่มี ไว้สนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก
ซี่งรวบรวมเอาไว้ที่เว็บไซต์ www.askaboutbusiness.org
ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยมีผู้เข้าชมประมาณ 46,000
ครั้ง และผู้คนกว่า 75,000 คนก็เข้ามาค้นเอกสารอ้างอิง

ทั่ วไป และเข้ า ใช้ บ ริ ก ารทดสอบทฤษฏี ก ารขั บ ขี่ อ อนไลน์
(Driving Theory Test) อีกด้วย
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และ e-audio มีอยู่
เกือบถึง 35,000 รายการในปี พ.ศ. 2557-2558 ในขณะที่
ผู้เข้าใช้บริการกว่า 8,000 รายก็ดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่นห้อง
สมุดไว้ ใช้งาน แอพพลิเคชั่นที่ www.yourlibraryapp.co.uk/
manchester ทำให้ผู้ ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือ e-book
และ audio-book ที่มีมากมายได้จากบนสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต และยังสามารถใช้สแกนบาร์โค้ดของหนังสือใด ๆ
ก็ตามเพือ่ ตรวจสอบว่ามีอยูท่ หี่ อ้ งสมุดของแมนเชสเตอร์หรือไม่
และหนังสือนั้นมีอยู่ ในห้องสมุด ณ ขณะนั้นหรือไม่ จากนั้น
สมาชิกก็สามารถจองหนังสือเล่มดังกล่าวและไปรับตัวเล่ม
จากห้องสมุดที่ ใกล้ที่สุดได้
การเข้าถึงบริการห้องสมุดต่าง ๆ ทางดิจิทัลไม่ ใช่เรื่องยากอีก
ต่อไป ร้อยละ 22 ของการยืมหนังสือต่อสามารถทำได้ทาง
ออนไลน์ เช่นเดียวกับร้อยละ 69 ของการจองหนังสือ ประมาณ
ร้อยละ 70 ของการยืมทั้งหมดในห้องสมุดในปัจจุบันสมาชิก
สามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ ทำให้
เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดมีเวลามากขึ้นที่จะให้คำแนะนำแก่
ผู้มาใช้บริการที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 85

Archives +
สำนักงานระเบียนประวัติแห่งมหานครแมนเชสเตอร์ หรือ
Greater Manchester County Record Office (GMCRO)
อยู่ภายใต้การดูแลของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ ทำ
หน้าที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญ/เอกสารจดหมายเหตุ รวมทั้ง
การระบุที่มา รวบรวม เก็บรักษา และสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง มรดกทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นรู ป ของเอกสาร
หายากเกี่ยวกับมหานครแมนเชสเตอร์ สภาเทศบาลเมืองยังมี
ห้ อ งเก็ บ เอกสารสำคั ญ และบริ ก ารประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น
ของตนเองกระจายอยู่ทั่วไปในตัวเมือง โดยใช้ชื่อเรียกว่า
ห้ อ งจดหมายเหตุ แ มนเชสเตอร์ แ ละการศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น
(Manchester Archives and Local Studies)
หน่วยงานแห่งนี้เก็บรวบรวมบันทึกประวัติของชุมชน สมาคม
องค์กร สถานที่สำคัญทางศาสนา ธุรกิจ หน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่น หนังสือและภาพถ่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
แมนเชสเตอร์ โดยห้องสมุดกลางยังเป็นกรุสมบัติแห่งหนังสือ
หายาก หนังสือที่จัดพิมพ์ครั้งแรก และหนังสือที่จัดพิมพ์เป็น
กรณีพิเศษอีกด้วย
การพัฒนาห้องสมุดกลางขึ้นใหม่นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้
นำเอาขุมสมบัติดั้งเดิมของแมนเชสเตอร์มาแสดงให้ผู้คนทั่วไป
ได้เห็น โดยการผสมผสานบริการเก็บเอกสารสำคัญของทั้ง
สองหน่วยงานข้างต้น ที่ตั้งอยู่ ในใจกลางเมืองและพันธมิตร
แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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อืน่ ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของบริการ Archives+ ซึง่ เป็นบริการ
จั ด เก็ บ เอกสารสำคั ญ สำหรั บ ทั้ ง แมนเชสเตอร์ แ ละแคว้ น
แมนเชสเตอร์
Archives+ เป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงเอกสารสำคัญ
และประวัติศาสตร์ครอบครัวของภูมิภาค นับเป็นครั้งแรกที่
ระเบี ย นประวั ติ จ ำนวนหลายพั น ของภู มิ ภ าคได้ ถู ก จั ด เก็ บ
รวบรวมไว้ ในที่เดียวกันเพื่อสร้างบริการที่ไม่มี ใครเทียบได้ ใน
ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึง
และมีสว่ นร่วม บริการดังกล่าวยังรวมถึงการร่วมเป็นพันธมิตร
กับผู้ ให้บริการด้านเอกสารสำคัญและประวัติศาสตร์ครอบครัว
รายอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเสมือนกับเป็นป้ายบอกทางให้กบั ชาวเมือง
แมนเชสเตอร์และผู้มาเยือนให้สามารถค้นพบข้อมูลด้านมรดก
และวัฒนธรรมที่มั่งคั่งจากทั่วมหานครแมนเชสเตอร์
สภาเทศบาลเมื อ งแมนเชสเตอร์ ไ ด้ ยื่ น ใบสมั ค รรอบที่ ส อง
สำหรั บ Archives+ไปยังกองทุน สลากกินแบ่ง (Heritage
Lottery Fund- HLF) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 การ
สมัครครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน
1.55 ล้านปอนด์จากกองทุนนี้ ส่วนต่างๆ ภายใน Archives+
ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน HLF นี้ สร้างความตระหนัก
ในกลุ่มผู้ ใช้บริการทั้งที่เป็นผู้ใช้บริการเดิมและกลุ่มผู้ใช้บริการ
5

รายใหม่ที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และทำให้พวกเขา
สามารถเข้าถึงประวัตศิ าสตร์ของเราได้อย่างง่ายดายยิง่ ขึน้ โดย
ผ่ า นทางพื้ น ที่ ก ารจั ด นิ ท รรศการในห้ อ งสมุ ด กลาง อาศั ย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ได้ผลสูงสุด และดำเนิน
แผนงานการศึกษา/แผนงานสูภ่ ายนอก (outreach program)
กับกลุม่ ผู้ใช้บริการใหม่รวมถึงครอบครัว โรงเรียน นักท่องเทีย่ ว
เยาวชน และชุมชนอิงสถานที่ 5 (placed based communities)
ต่าง ๆ

Archives+ นิทรรศการดิจิทัล
และกายภาพ
Archives+ ได้จัดพื้นที่นิทรรศการที่น่าตื่นเต้นขึ้นภายในห้อง
สมุดกลางเพื่อมอบโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ที่เข้าใช้บริการจำนวน
มากยิง่ ขึน้ ได้คน้ พบความกว้างใหญ่ไพศาลของห้องเก็บเอกสาร
สำคัญ/เอกสารจดหมายเหตุ แลกเปลี่ยนเรื่องราวของตน
และพบกับประสบการณ์ประวัติศาสตร์แห่งมหานครแมนเชสเตอร์ด้วยตนเอง
การจัดแสดงในส่วน The Archives+ ได้รับความนิยมอย่างสูง
ในปีแรก ตัวอย่างเช่น

Placed based community หมายถึงความสัมพันธ์ของชุมชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากชุมชนหรือสถานที่
ที่ตนอาศัยอยู่
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• ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ที่มาเยือนห้องสมุดกลางได้เข้า
ชมนิทรรศการ Archives+ ด้วย
• หอภาพยนตร์นอร์ธเวสต์ (North West Film Archive)
และห้ อ งชมภาพยนตร์ BFI Mediatheque มี ผู้ เ ข้ าใช้
บริการ 8,800 ครั้ง จำนวนภาพยนตร์ที่ฉาย 37,500 เรื่อง
• Postcard interactive (มุมส่งอีเมลโปสการ์ดประวัตศิ าสตร์
ถึงเพื่อน) มีการส่งโปสการ์ด 5,840 ฉบับ
• ผู้ที่มาเยือนห้องสมุดกลางร้อยละ 25 มาจากนอกแคว้น
ตะวันตกเฉียงเหนือ
• เยาวชนร้อยละ 90 เห็นว่าห้องสมุดกลาง “เป็นมิตร” ต่อ
เยาวชน
• มีการใช้คอมพิวเตอร์ค้นประวัติศาสตร์ครอบครัว/พื้นเมือง
30,000 ครั้ง
• มีผู้เข้าเยี่ยมโต๊ะข้อมูลประวัติศาสตร์ครอบครัว 3,000 ราย
(ดูแลโดยอาสาสมัครจากสมาคมประวัติศาสตร์ครอบครัว
แห่ ง แมนเชสเตอร์ แ ละแลงคาเชี ย ร์ ) มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
ประวัติศาสตร์ครอบครัว ที่จัดขึ้นกว่า 1,000 ราย
• มีปริมาณผูเ้ ข้าใช้บริการค้นข้อมูลเอกสารสำคัญและหนังสือ
หายากเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 120 หรือมีการสืบค้น 8,200 รายการ
แผนงานสนับสนุนการเรียนรู้และบริการสู่ภายนอกแผนใหม่ที่
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหานครช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้และเห็น
คุณค่าหนังสือที่มีความสำคัญระดับชาติ แผนงานนี้ ได้ทำให้
เกิดการจัดงานและกิจกรรมกว่า 300 งานให้กับผู้คนจำนวน
20,842 คน รวมถึง 2,520 ครอบครัวและเยาวชน 2,299 คนใน
พื้นที่นอกเขตเมืองและภูมิภาค

การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
เป้ า หมายประการหนึ่ ง ของบริ ก ารได้ แ ก่ ก ารทำให้ มั่ น ใจว่ า
ทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดสะท้อนให้เห็นถึงแมนเชสเตอร์
ในศตวรรศที่ 21 ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 เราได้สะสมเอกสาร
สำคัญและหนังสือที่สำคัญเช่น
• หนังสือของชุมชนในพื้นที่ - หนังสือหลากหลายประเภทมี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับชุมชนที่หลากหลายของแมนเชสเตอร์
อันเป็นการเฉลิมฉลองชีวติ ของผูค้ นทีอ่ าศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้
• ศูนย์ทรัพยากรด้านความสัมพันธ์ระหว่างชาติพนั ธุ์ อาหมัด
อิกบาล อัลลาห์ (Ahmed Iqbal Ullah Race Relations
Resource Center) เก็ บ รั ก ษาเอกสารสำคั ญ เกี่ ย วกั บ
แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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ความเคลื่อนไหวของเยาวชนเชื้อสายเอเชีย ประวัติศาสตร์
จากคำบอกเล่าของชาว Lisapo Congolese ศูนย์เก็บรักษา
เอกสารสำคั ญ เกี่ ย วกั บ ประชากรผิ ว สี ใ นแมนเชสเตอร์
ทางเหนือ และบรรดาหนังสือเกี่ยวกับศิลปะของชนผิวดำ
• เอกสารสำคัญด้านการควบคุมการก่อสร้าง - ระเบียน
ควบคุมการก่อสร้างของสภาเทศบาลนครย้อนหลังไปถึงปี
พ.ศ. 2433 ปัจจุบนั ถูกจัดเก็บไว้ทหี่ อ้ งสมุดกลาง เดิมข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่ส่วนต่อขยายห้องใต้ดินที่ศาลาว่าการ
เมือง ห้องเก็บนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งทางสถาปัตยกรรม
และประวัติศาสตร์ และเรากำลังหาทางระดมทุนร่วมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย แมนเชสเตอร์ ภาพถ่ า ยที่ ช่ า งภาพประจำ
ศาลาว่าการเมืองเคยถ่ายไว้ก็ถูกโอนไปเก็บไว้ที่ห้องสมุด
เช่นกัน โดยภาพเหล่านี้บัน ทึกเหตุการณ์ ในช่วงปี พ.ศ.
2493 - 2543 และเป็นการบันทึกภาพเมืองและผลงานของ
สภาเทศบาลนครไว้ ในรูปแบบภาพถ่ายไว้ได้อย่างโดดเด่น
ศูนย์เก็บรักษาข้อมูลสำคัญในรูปแบบเสียง หรือหอแถบบันทึก
เสียงนอร์ธเวสต์ (The North West Sound Archive-NWSA)
คือสถานที่ที่บัน ทึก เก็บรวบรวม และรักษาเสียงของชีวิต
ประวั ติ ศ าสตร์ และขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องภู มิ ภ าค
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษที่เคยได้บันทึกเสียง
เอาไว้ และเมื่อไม่นานมานี้ได้ถูกโอนไปให้สำนักงานระเบียน
ประวัติในห้องสมุดกลางแห่งมหานครแมนเชสเตอร์เก็บรักษา
บั น ทึ ก เสี ย งเหล่ า นี้ เ ป็ น ส่ ว นเสริ ม ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ นรู ป กระดาษ
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ภาพถ่าย และภาพยนตร์ที่ได้รับการจัดเก็บไว้ ณ ห้องสมุดนี้
อยู่ก่อนแล้ว
นับแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เอกสารการ
จดทะเบียนการเกิด สมรส และการมรณะในแมนเชสเตอร์
ตลอด 100 ปีทผี่ า่ นมาได้ถกู นำไปเก็บรักษาไว้ทหี่ อ้ งสมุดกลาง
แห่งแมนเชสเตอร์ และประชาชนก็สามารถขอสำเนาเอกสาร
ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของครอบครัวได้ที่ห้องสมุดแห่งนี้

การเก็บรักษาข้อมูลในรูปดิจิทัล:
เข้าถึงทางออนไลน์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
มีบริการโปรแกรมแปลงสื่อให้อยู่ ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อทำให้
หนังสือและสื่อจำนวนมากที่มีอยู่ ในห้องสมุดสามารถเข้าถึง
ทางออนไลน์ ปัจจุบันนี้สื่อดังกล่าวประกอบด้วย
• การแปลงข้ อ มู ล ประวั ติ ศาสตร์ ค รอบครั วไว้ ใ นรู ป แบบ
ดิ จิ ทั ล เป็ น ความร่ ว มมื อ กั บ findmypast.co.uk และ
ancestry.co.uk เพื่อทำให้ประวัติศาสตร์ครอบครัวที่เป็นที่
รู้จักกันดีของเราจำนวนกว่า 10,000,000 ครอบครัวอยู่ ใน
รูปแบบดิจิทัล รวมทั้งทะเบียนผู้เสียภาษี (rate books)
ประวัติสถานสงเคราะห์ (workhouse records) ระเบียน
โรงเรี ย น ระเบี ย นของโบสถ์ ระเบี ย นการฝั ง ศพ และ
ระเบียนเรือนจำ ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 มีผเู้ ข้าชมภาพถ่าย
และ สำเนาหลักฐานกว่า 4.1 ล้านชิ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถ

เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ห้องสมุด
ทุกแห่งในแมนเชสเตอร์
• ภาพถ่าย - ผู้สนใจสามารถเข้าชมภาพถ่ายโบราณของ
เมืองแมนเชสเตอร์จำนวนกว่า 100,000 ภาพ ได้ที่ Local
Images Collection (www.images.manchester.gov.uk)
และ Archives+ Flickr photostream 6 ในปี พ.ศ. 2557 2558 มีผู้เข้าชมภาพถ่ายกว่า 5.7 ล้านภาพบน Archives+
Flickr Photstream
• แคตตาล็อก - Greater Manchester Lives เป็นแคตตาล็อกร้านค้าที่ ให้ผู้ ใช้สามารถหาทุกสิ่งได้ ในที่เดียวและ
เป็ น ช่ อ งทางที่ ใ ห้ ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญด้าน
การศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นและภาพถ่ายที่มีการสะสมไว้ ใน
หอเก็บเอกสารสำคัญในมหานครแมนเชสเตอร์ ปัจจุบันมี
กว่า 1,000,000 รายการอยู่ ในแคตตาล็อก และภาพถ่าย
กว่า 100,000 รูป ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 มีผู้เข้าเยี่ยมชม
23,592 ครั้งและมีการเข้าชมเอกสาร 101,028 หน้า
• Archives+ blog - ตีพิมพ์เรื่องราวและเนื้อหาจากการ
ค้นคว้ารวบรวมของอาสาสมัคร มีผู้เข้าชมจำนวน 37,188
ครั้ง ในปี พ.ศ. 2557-2558

6

สิ่งสำคัญลำดับต้น ๆ ในอนาคต
รายการสรุปสิ่งที่เป็นความสำคัญลำดับต้นๆ ในอนาคตของ
บริการห้องสมุด ได้แก่
• รายได้ / การบริหารเชิงพาณิชย์ - เราประสบความ
สำเร็จในการสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ๆ ผ่านทางการ
ค้าปลีก ร้านกาแฟ การให้ ใบอนุญาต/การอนุญาตให้ผลิต
ซ้ำ (licensing / reproduction) และการค้นคว้าเกี่ยวกับ
ประวัติครอบครัว ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการหาช่องทาง
ใหม่ๆ เพิ่มเติมสำหรับการให้บริการเชิงพาณิชย์และหา
รายได้สำหรับแผนกเก็บเอกสารสำคัญ Archives+ และ
ห้องสมุดกลาง (Central Library)
• โอกาสการระดมทุนและหาผู้ให้การสนับสนุน - เรามอง
หาผู้ ให้การสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องและขอเงินช่วยเหลือ
เพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินการพัฒนาโปรแกรมกิจกรรม
สำหรับห้องสมุดกลางต่อไปได้ และทำให้เราสามารถนำ
ทรัพยากรและหนังสือต่าง ๆ ทีเ่ ก็บไว้มาให้ถงึ มือผู้ใช้บริการ
ตามชุมชนทั่วแมนเชสเตอร์ เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร์เพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ทางด้านเงินทุน
ในการดัดแปลงเอกสารและหนังสือสำคัญที่รวบรวมไว้ ให้
อยู่ ในรูปดิจิทัล

https://www.flickr.com/people/manchesterarchiveplus/
แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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• มุ่งเน้นที่ละแวกบ้าน พัฒนายุทธศาสตร์ผ่านการทำให้เป็น
ดิจทิ ลั และการมีสว่ นร่วมเพือ่ ทำให้สามารถนำเอกสารสำคัญ
และหนังสือที่เก็บไว้ ในห้องสมุดกลาง ออกไปสู่ชุมชนและ
ละแวกบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วมหานครแมนเชสเตอร์ โดย
เฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ครอบครัว และโรงเรียน
• แผนงานทางวัฒนธรรม ต่อยอดความสำเร็จจากห้องสมุด
กลางในฐานะสถานที่ ท างวั ฒ นธรรมสำคั ญ ของเมื อ ง
และชั ก ชวนให้ ศิ ลปินใช้ผลงานของพวกเขาในการสร้ า ง
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทางศิลปะ เพื่อช่วยทำให้
ห้องสมุดละแวกบ้านเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน
• รูปแบบดิจิทัล ร่วมงานกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องในการ
แปลงสิ่งที่เก็บรักษาไว้ ในห้องสมุดให้อยู่ ในรูปแบบดิจิทัล
และให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์
• การเก็บรักษาในรูปแบบดิจิทัล เอกสารสำคัญในอนาคต
จะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบดิจิทัล การทำให้มั่นใจว่าข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัลที่มีคุณค่าจะยังสามารถนำมาใช้ได้ ในอนาคต
ข้างหน้านับเป็นสิ่งที่ท้าทาย เราทำงานร่วมกับหน่วยบริการ
เก็บรักษาเอกสารสำคัญทั่วภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อ
สร้างมาตรฐานและเครื่องมือสำหรับการนี้
• การให้อำนาจ อาศัยทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย
ของอาสาสมั ค รมาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารด้ า นห้ อ งสมุ ด ที่
กว้างขวางขึ้น พยายามขยายฐานอาสาสมัครโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในหมู่เยาวชนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและช่วย
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คิดทันโลก

ปูทางสู่อาชีพ ทำให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทด้วยโครงการ
มรดกชุ ม ชนและโครงการจิ ต อาสา (community and
voluntary heritage projects) ในระดับละแวกบ้านต่อไป
• การเรียนรู้ ทำงานร่วมกับโรงเรียน เยาวชน และพันธมิตร
อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญที่จัดเก็บไว้
จะถูกใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา
ทักษะใหม่ ๆ และสร้างความสำนึกในถิ่นที่อยู่อาศัย (sense
of place)
• การเป็นหุน้ ส่วนหรือพันธมิตร ขยายขีดความสามารถต่อไป
โดยการร่วมเป็นหุ้นส่วนกับพันธมิตรของเราและอีก 9 เขต
ในพืน้ ทีม่ หานครแมนเชสเตอร์ (Greater Manchester)

บทสรุป
บริการด้านห้องสมุดในแมนเชสเตอร์ได้ปฏิรปู ตัวเอง และความ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริการของห้องสมุด
ในปัจจุบนั ได้รบั ความเชือ่ ถือในระดับสูงและถูกมองว่ามีบทบาท
สำคัญเป็นใจกลางของทุกชุมชนในพื้นที่เมือง ห้องสมุดต่าง ๆ
ในแมนเชสเตอร์ ได้ผ่านการปฏิรูปอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง
ทศวรรศที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาได้แก่การลงทุน
ก้อนใหญ่ ในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อทำ
ตามวิสยั ทัศน์ทตี่ อ้ งการให้เกิดบริการห้องสมุดสำหรับประชาชน
ที่ ทั น สมั ย มี คุ ณ ภาพ ยั่ ง ยื น และครอบคลุ ม ทั้ ง นี้ โ ดยให้
บริการผ่านแผนงานที่ทำให้เกิดความทันสมัย การตกแต่งและ

เปลี่ยนอาคารห้องสมุดเสียใหม่ โดยมุ่งเน้นการใช้ที่ตั้งร่วมกัน
การพั ฒ นาด้ า นดิ จิ ทั ล การมี ส่ ว นร่ ว มมากยิ่ ง ขึ้ น ของชุ ม ชน
และการเป็นพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรและโอกาส
ด้านการลงทุนจะถูกใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ขณะนี้
พื้นที่ห้องสมุดร้อยละ 70 ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญ

นี่ เ ป็ น ช่ ว งเวลาที่ น่ า ตื่ น เต้ น และท้ า ทายสำหรั บ ห้ อ งสมุ ดใน
มหานครแมนเชสเตอร์ ทั้งในด้านการสานต่อผลงานที่เป็นเลิศ
ที่ได้เคยทำเอาไว้แล้ว และด้านการพัฒนาในอนาคต รวมถึง
การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ๆ การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
การเป็นพันธมิตร และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ท่ามกลางสภาวะที่
ยังคงต้องมัธยัสถ์เช่นในปัจจุบัน

สิ่งที่เปรียบเสมือนอัญมณีประดับยอดมงกุฏสำหรับห้องสมุด
ทั้งหลายในแมนเชสเตอร์ก็คือห้องสมุดกลางที่ได้รับการบูรณะ
และต่อขยายซึ่งเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2557 หลังจากปิดเพื่อปรับปรุงและตกแต่งใหม่นาน 4 ปีด้วย
งบประมาณ 48,000,000 ปอนด์ ห้องสมุดแห่งนี้เป็นส่วนที่
สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริการด้านห้องสมุดทั่วพื้นที่มหานครแมนเชสเตอร์ ปั จ จุ บั น ห้ อ งสมุ ด แห่ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย
ห้องเก็บเอกสารสำคัญและศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ซึ่งใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมสิ่งที่เก็บไว้ ในห้องสมุดให้กับ
กลุ่มผู้ ใช้บริการใหม่ๆ พร้อมทั้งให้ความสนใจเป็น พิเศษกับ
กลุม่ เด็ก โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนอันมีความหลากหลาย
นอกจากนี้ห้องสมุดดังกล่าวยังเป็น ที่ตั้งของห้องสมุดดนตรี
เฮนรี วัตสัน (Henry Watson) ซึ่งรวบรวมงานดนตรีที่มี
คุณค่าที่สุดชุดหนึ่งของห้องสมุดในประเทศอังกฤษ และยัง
พัฒนาแผนงานทางวัฒนธรรมอันประกอบด้วยกิจกรรมและ
นิทรรศการที่ดึงดูดผู้เยี่ยมชมกว่า 1,400,000 คนในปีแรกที่
กลับมาเปิดให้บริการ

แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
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กระบวนทัศน์ ใหม่ :
ปรากฏการณ์

ตามไปดู !
4 จังหวัดขับเคลื่อนการอ่าน

องค์ความรู้จากกระบวนการทำงานเชิงพื้นที่
การส่งเสริมการอ่าน การรู้หนังสือ และอ่านออกเขียนได้ เป็น
ภารกิจของรัฐที่ต้องทำหน้าที่จัดให้มีระบบการศึกษา ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้และการรู้หนังสือให้
เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง กล่าวเฉพาะคำว่า ส่งเสริมการอ่าน ก็มี
ขอบเขตกว้างขวางไม่เฉพาะเพียงการศึกษาในระบบหรือตาม
โรงเรียนเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการศึกษานอกระบบและการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วย ดังนั้น ภารกิจในส่วนนี้จึงเป็นงาน
หลักที่สำคัญของ กศน. หรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนอีกหลาย
แห่ง ต่างจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านกระจายอยู่ ในพื้นที่
ต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ บางพื้นที่อาจทำงานแยกส่วนเป็น
เอกเทศ ขณะทีบ่ างพืน้ ทีม่ กี ารบูรณาการความร่วมมือการทำงาน
อย่างเข้มแข็ง เกิดผลลัพธ์รูปธรรมเป็น ที่น่าพอใจ ดังกรณี

ตัวอย่างของ 4 จังหวัดอันได้แก่ ฉะเชิงเทรา ลำปาง กระบี่
และเชี ย งใหม่ มี ค วามโดดเด่ น และเป็ น แบบอย่ า งของ
กระบวนการทำงานเชิงพื้น ที่ (Area-based) ที่น่าจะนำไป
ประยุกต์ ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้

หนังสือมีขา เดินไปหาคนอ่าน
ที่ฉะเชิงเทรา
หากห้ อ งสมุ ด เป็ น สถานที่ เ ดี ย วที่ มี ห นั ง สื อให้ อ่ า น ก็ อ าจมี
คนจำนวนไม่มากที่จะสามารถเข้าถึงหนังสือ การอ่านก็คงเป็น
สิ่งที่แปลกแยกจากชีวิต และสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้
เกิดขึ้นได้ยาก ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีโครงการส่งเสริม
การอ่ า นหลายโครงการที่ พ ยายามทำให้ ห นั ง สื อไปถึ ง มื อ
คนอ่าน แทนทีจ่ ะรอให้คนเดินเข้ามาทีห่ อ้ งสมุดเพียงอย่างเดียว

ตามไปดู! 4 จังหวัดขับเคลื่อนการอ่าน
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“บ้านปุญญะ” บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลเทพราช ซึ่งได้รับรางวัลบ้านหนังสือดีเด่นระดับประเทศ

ปี 2553 จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5
จังหวัด “นครแห่งการอ่าน” จึงเป็นโอกาสที่ กศน. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้จัดกระบวนทัพเพื่อแก้ ไขปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ ส่งเสริมการอ่านเพื่อนำไปใช้ ในการทำงานและชีวิต
ประจำวัน และเพิ่มแหล่งการอ่านในพื้นที่ กลไกที่เป็นหัวใจ
หลักก็คือแหล่งเรียนรู้และบุคลากรด้านการศึกษาของ กศน. ที่
ทำงานเชือ่ มโยงกันตัง้ แต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน
จังหวัดฉะเชิงเทรามีห้องสมุดอยู่ทุกตำบล ซึ่งได้รับหนังสือที่
หมุ น เวี ย นมาจากห้ อ งสมุ ด ประชาชนอำเภอ โดยครู กศน.
ตำบลเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดหนังสือและกิจกรรมให้ลงไปถึง
ระดับหมู่บ้าน ด้วยแนวคิด “ทุกที่ที่มีคน จะต้องมีหนังสือ”
มีการสำรวจพื้น ที่ที่เหมาะสม เช่น บ้านผู้นำชุมชน ร้านค้า
โรงพยาบาล สถานประกอบการ ฯลฯ เพื่อจัดทำเป็น “บ้าน
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หนังสือ” จนครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน แต่ละแห่งมีหนังสือให้
บริการไม่น้อยกว่า 50 เล่มรวมถึงหนังสือพิมพ์รายวัน และ
นิตยสารรายสัปดาห์ และรายปักษ์ หนังสือจะถูกหมุนเวียน
ระหว่างบ้านหนังสือเป็น ประจำทุกเดือน เพื่อให้ชาวบ้านได้
อ่านหนังสือเรื่องใหม่โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจัดซื้อเพิ่มเติม
แหล่งอ่านหนังสือระดับชุมชนเกิดขึ้นควบคู่ ไปกับ “เครือข่าย
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน” ซึ่งเป็นการทำงานด้วยจิตอาสา
ของผู้ที่สนใจงานด้านการอ่านและอยู่ ใกล้ชิดกับชุมชน อาทิ
เจ้าของบ้านหนังสือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) ครู ผู้ ใ หญ่ บ้ า น แพทย์ ป ระจำตำบล ฯลฯ โดย
อาสาสมัครจะได้เรียนรู้เทคนิคการส่งเสริมการอ่าน และการ
เก็บข้อมูลความต้องการด้านการอ่านของชาวบ้านเพื่อส่งต่อไป
ยัง กศน. ตำบล

กิจกรรมเล่านิทานและตอบปัญหาอะไรเอ่ย โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอสนามชัยเขต ร่วมกับ กศน. ตำบลคู้ยายหมี
ณ โรงเรียนเทศบาลบางมะเฟือง

กศน. จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรามี ร ถบั ส ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ซึ่ ง นำ
หนังสือไปสู่ชุมชนและโรงเรียนเกือบทุกวันแทบไม่ ได้หยุดพัก
ผสมผสานกั บ กิ จ กรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่ม
เป้าหมายแต่ละแห่ง เช่น การเล่านิทาน การส่งเสริมสุขภาพ
การทำขนม การทำงานศิลปะ ฯลฯ ส่วน กศน. อำเภอหรือ
ตำบลก็ ไ ด้ น ำแนวคิ ด ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ไ ปประยุ ก ต์ เ ป็ น
รถซาเล้งหนังสือ หรือตะกร้าหนังสือ ออกให้บริการในจุดที่มี
คนมารวมตัวกันจำนวนมาก เช่น ตลาดนัด ร้านค้า หรือสนาม
เด็กเล่น
แม้วา่ ฉะเชิงเทราจะผ่านพ้นวาระนครแห่งการอ่านไปแล้วหลายปี
แต่ สมิง เสมียนรัมย์ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา ประเมิ น ว่ า กลไกส่ ง เสริ ม การอ่ า นที่ ไ ด้ ว าง
รากฐานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำลังใจของอาสาสมัครที่
เห็นผลงอกเงยจากการทำงาน ส่งผลให้บ้านหนังสือส่วนใหญ่

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ ต.คลองเปรง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ยังคงดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ
2559 อาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของโครงการบ้าน
หนังสือในทุกๆ จังหวัด เนื่องจากถูกตัดงบประมาณในการจัด
ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารจากส่วนกลาง
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ป่วยก็อ่านได้ ไม่ป่วยก็อ่านดี ที่ รพสต. เขาหินซ้อน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก แต่มีบุคลากรและเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากตั้งอยู่ ใกล้เขตอุตสาหกรรมหลายแห่งของจังหวัดฉะเชิงเทราและ
ปราจีนบุรี จึงทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีผู้ป่วยปริมาณมาก หลากหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น เขมร พม่า ลาว เวียดนาม
ฯลฯ รวมถึงลูกหลานหรือญาติของผู้ป่วย
หน้าห้องรอตรวจจึงเป็น พื้น ที่ตั้งของ “มุมหนังสือเยาวชนอัจฉริยะ” ซึ่งเน้นให้บริการหนังสือสำหรับเด็ก นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ์รายวัน มีสื่อการเรียนรู้จำลองเกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการแบบง่ายๆ ไม่น่าเบื่อ บัตร
คิวของโรงพยาบาลแห่งนี้ ไม่ใช่เศษกระดาษใบเล็กๆ แต่เป็นใบความรูแ้ ผ่นโตสีสนั สวยงาม เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ความรู้ในการดูแล
สุขภาพให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วย
พื้นที่อ่านหนังสือของ รพสต. เขาหินซ้อน ดูแลโดยครู กศน. ตำบล ซึ่งช่วยทำหน้าที่หมุนเวียนหนังสือระหว่างบ้านหนังสือแห่งอื่นๆ
รวมทั้งเข้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กเป็นระยะๆ เช่น การใช้เกม หนังสือเสียง และหนังสือแบบ interactive ที่
ดึงดูดใจ แม้ ในปีงบประมาณ 2559 กศน. จะไม่มีโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แต่โรงพยาบาลก็จะจัดหางบประมาณ
จากส่วนอื่นมาทดแทน เพื่อไม่ให้บรรยากาศการอ่านหนังสือของมุมหนังสืออัจฉริยะต้องซบเซาลง

แจ้ห่มโมเดล บทเรียนจากอำเภอ
วิกฤต สู่ต้นแบบ “นครการอ่าน”
ลำปาง
ผลการสำรวจของจังหวัดลำปางระบุว่า อำเภอแจ้ห่มเป็นพื้นที่
ที่เด็กมีระดับความฉลาดทางปัญญาหรือไอคิวต่ำกว่าพื้นที่อื่น
เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยแวดล้อมทางสังคมก็พบว่า เด็กและครูมี
อัตราการอ่านหนังสือต่ำ ผู้ปกครองใช้เวลาว่างในการดูทีวีและ
มักปล่อยให้เด็กอยู่กับเกมตามลำพัง เด็กไม่สนใจการอ่านและ
อ่านหนังสือไม่ออก ทางด้านชุมชนก็ขาดแหล่งเรียนรู้และพื้นที่
อ่านหนังสือ ในศูนย์เด็กเล็กไม่มีหนังสือนิทานหรือหนังสือ
สำหรับเด็ก
จากวิกฤตได้กลายมาเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลง หลาย
หน่วยงานทั้งสถานศึกษา โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันเข้าไปแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ปลายปี 2554 ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่ง
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีข่ บั เคลือ่ นงานด้านสุขภาวะครอบครัว
ในอำเภอแจ้ห่ม ได้ริเริ่มเวทีประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ผู้นำของหน่วยงานต่างๆ ถึงปัญหาเด็กและเยาวชนที่อำเภอ
แจ้ ห่ ม กำลั ง เผชิ ญ อยู่ จนกระทั่ ง มี ก ารตั้ ง คณะทำงานเพื่ อ
ดำเนินงานร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายของการดำเนินงานก็คือ
ผู้ปกครองและครูซึ่งดูแลเด็กเล็ก เนื่องจากทฤษฎีพัฒนาการ
เด็กเชือ่ ว่าเด็กอายุ 0-6 ปี เป็นช่วงวัยทีส่ มองเปิดรับการเรียนรู้
ได้ดที สี่ ดุ ช่วยให้เด็กได้ซมึ ซับทักษะทางภาษา และมีพฒ
ั นาการ
ด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ ไปพร้อมๆ กัน

บรรยากาศการส่งเสริมการอ่านหนังสือในครอบครัว
ของบ้านสบฟ้า อำเภอแจ้ห่ม

ผู้ปกครองและครูศูนย์เด็กเล็กจำนวน 80 คนได้เข้าร่วมการ
อบรมหลายหัวข้ออย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น การพัฒนาสมอง
ของเด็ก การคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัย เทคนิค
การเล่านิทาน การทำหนังสือทำมือ ฯลฯ จนกระทั่งผู้ผ่านการ
อบรมได้เป็นกำลังสำคัญในการสานต่อความรู้ด้านการส่งเสริม
ตามไปดู! 4 จังหวัดขับเคลื่อนการอ่าน
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SCG
ประชาชน
3 เทศบาล
5 อบต.

กศน.

ภาคี

สพฐ.
วัด

ศูนย์เรียนรู้
กลไกขับเคลื่อน
ระดับอำเภอ
(คณะทำงาน
อำเภอ)

ผลที่เกิดขึ้น

เครือข่าย
อาสาสมัคร
ส่งเสริม
การอ่าน
เครือข่าย
ครอบครัว
รักการอ่าน

แจ้ห่ม
โมเดล

กลไกขับเคลื่อน
ระดับตำบล
(คณะทำงานตำบล
และผู้ประสานงาน
ระดับหมู่บ้าน)

-

ระดับบุคคล
ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน
บรรจุวาระการอ่านเข้าสู่แผนปฏิบัติ
ราชการของ อปท.
- พัฒนาเป็น “พื้นที่ต้นแบบ” 2 แห่ง
ประชาชนตระหนัก
เห็นคุณค่า และใช้ความรู้
ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นตัวขับเคลื่อนโดยทุกภาคส่วน
มีส่วนช่วยให้ลูกหลานมีนิสัยรักการอ่าน

การอ่านสำหรับเด็กให้กับคนในชุมชน เช่น เข้าไปช่วยจัด
กิจกรรมในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งในอำเภอแจ้หม่ จำนวน 25 ศูนย์
ภาคีเครือข่ายได้รว่ มกันพัฒนาพืน้ ทีก่ ารอ่านและจัดหาทรัพยากร
การอ่านให้เพียงพอกับความต้องการ เน้นการทำมุมอ่านหนังสือ
ในบ้าน ซึ่งเกิดขึ้นกว่า 75 หลังคาเรือน โรงเรียนบางแห่งให้
ความสนใจกับแนวคิดนี้มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้กระตุ้น
ให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญ จนกระทั่งบ้านของนักเรียน
ทุกคนมีมุมอ่านหนังสือ ทรัพยากรหนังสือที่หมุนเวียนระหว่าง
บ้านหนังสือแต่ละแห่ง ได้มาจากการประสานความร่วมมือไป
ยังหน่วยงานภายนอก เช่น แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม-
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การอ่ า น และสมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ แ ละจั ด จำหน่ า ยหนั ง สื อ แห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ทำผ้ า ป่ า หนั ง สื อใน 12
หมู่ บ้ า น เพื่ อ หาทุ น ทรั พ ย์ ม าจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของเด็กๆ
มี ก ารถอดบทเรี ย นในการทำงานส่ ง เสริ ม การอ่ า นในพื้ น ที่
อำเภอแจ้ห่ม จนได้กลายมาเป็น “แจ้ห่มโมเดล” ซึ่งเป็นการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ท้ อ งถิ่ น โดยการขั บ เคลื่ อ นอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงาน
ในพื้ น ที่ เช่ น สถานศึ ก ษาทั้ ง ในและนอกระบบโรงเรี ย น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กปฐมวัย

หลักคิดในการสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมการอ่านของแจ้ห่ม
โมเดลก็คือ จะต้องมีพื้นที่กายภาพที่เอื้อต่อนิสัยรักการอ่าน
มีทรัพยากรการอ่านที่เพียงพอ มีกลไกขับเคลื่อนกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดคุณค่าการอ่านจากรุ่นสู่รุ่น
กระบวนการทำงานจึ ง มี ทั้ ง การเพิ่ ม พื้ น ที่ ก ารอ่ า น การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถประยุกต์
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในพื้นที่ ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ การผลิตนิทานทำมือ
กิจกรรมสร้างอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านรุ่นเยาว์ การจัดตั้ง
กองทุนและระบบสวัสดิการหนังสือที่ดำเนินการโดยชุมชน
ตลาดนัดการอ่าน ฯลฯ
ผลสำเร็จที่สำคัญของแจ้ห่มโมเดลก็คือ มีพื้นที่การอ่านเพิ่มขึ้น
ทั้งที่บ้าน ชุมชน และสถานศึกษา มีหนังสือเพิ่มขึ้นทั้งสื่อที่
ผลิตขึ้นเอง จากการจัดหาของกลุ่มรักการอ่าน ท้องถิ่น และ
จากการสนับสนุนของภาคี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้บรรจุ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านไว้ ในข้อบัญญัติของท้องถิ่น ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ก็คือ แกนนำมีศักยภาพใน
การทำกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นได้ ด้ ว ยตนเอง เด็ ก และ
ครอบครัวอ่านหนังสือมากขึ้น มีความสุข มีจิตอาสา กล้า
แสดงออก รวมทัง้ มีบคุ คลต้นแบบทีส่ ามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่คนอื่นๆ
จังหวัดลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครแห่งการอ่าน”
ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2553 และอีกครั้งหนึ่งในปี 2558

ในครั้งหลังนี้มีการปรับคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านใหม่ มี
ประธานมาจากมู ล นิ ธิ โ ยนกซึ่ ง เป็ น องค์ ก รภาคประชาชน
ทำงานร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และเอกชนอีก
หลายแห่ง ทิศทางในการทำงานส่งเสริมการอ่านร่วมกันก็คือ
“รักลูก รักครอบครัว รักลำปาง รักการอ่าน” โดยมี “แจ้ห่ม
โมเดล” เป็นต้นแบบของการทำงานระดับพืน้ ทีด่ า้ นการส่งเสริม
การอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจของลำปาง เช่น โครงการ
เล่าเรือ่ งบ่าเก่า (เล่าเรือ่ งอดีต) โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่าน
รู้เรื่องและสื่อสารได้ โครงการค่ายภาษาพัฒนาการอ่านเขียน
โครงการเล่าเรื่องเมืองนิทานสร้างจินตนาการสานคุณธรรม
โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ฯลฯ ปัจจุบันจังหวัดลำปาง
มีห้องสมุดประชาชนจำนวน 14 แห่ง มีอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่านในทุกตำบลจำนวนกว่า 1,000 คน มีบ้านหนังสือ
ชุมชนกว่า 400 แห่ง คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของจำนวน
หมู่บ้านที่มีทั้งหมด
นอกจากพื้น ที่อำเภอแจ้ห่มแล้ว ลำปางยังมีกรณีศึกษาของ
อำเภออื่ น ๆ ที่ ป ระสบความสำเร็ จ อี ก หลายแห่ ง ซึ่ ง กศน.
จังหวัดลำปาง มีบทบาทเก็บรวมรวมบทเรียนดังกล่าว เพื่อก่อ
ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูท้ ที่ ำงานด้านการส่งเสริม
การอ่านแต่ละพื้น ที่ ซึ่งในอนาคตอาจเกิดเป็นโมเดลใหม่ๆ
สำหรับประยุกต์ ใช้ ในการดำเนินงานระดับจังหวัดอีกก็เป็นได้
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พรทิพย์ มีมานะ กับบ้านหนังสือชุมชน
พรทิพย์ มีมานะ เป็นผู้ที่รักการแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือ เธอได้ยืมหนังสือด้านการเกษตรจากห้องสมุดประชาชน
มาอ่าน ควบคู่กับการหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต การสอบถามจากผู้รู้ และลองผิดลองถูก จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการทำ
ไร่สับปะรดด้วยปุ๋ยชีวภาพ น้องใหม่ ลูกชายของพรทิพย์ก็เป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือเช่นกัน จึงเกิดเป็นมุมหนังสือเล็กๆ ในบ้าน
ที่มีหนังสือสำหรับเด็กและนิตยสารที่คนในบ้านชื่นชอบ
น้องใหม่ จะคอยออกไอเดียว่า อยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแบบไหน อยากอ่านหนังสืออะไรบ้าง ทั้งยังชักชวนเพื่อนๆ ให้มา
อ่านหนังสือ เล่นสนุก และทำงานศิลปะทีบ่ า้ นของตน ผลงานทีท่ ำเสร็จแล้วถูกติดอยู่ใต้ถนุ บ้าน เมือ่ เด็กๆ ได้เห็นก็เกิดความภูมใิ จ
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” บ้านของพรทิพย์ก็ได้รับการสนับสนุนหนังสือหลากหลายประเภทจาก กศน.
เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน ขวัญเรือน คู่สร้างคู่สม ฯลฯ ทำให้มชี าวบ้านแวะเวียนมาอ่านหนังสือทีบ่ า้ นเพิม่ ขึน้ ทัง้ เด็กและผู้ ใหญ่ โดย
พรทิพย์ มีบทบาทเป็น “อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน” ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการอ่านให้กับชุมชนด้วยบรรยากาศที่เป็นสุข
ก็คือ การพาเด็กๆ ไปอ่านหนังสือให้ผู้ป่วยและคนแก่ฟัง
ปี 2558 พรทิพย์ มีมานะ เจ้าของบ้านหนังสือชุมชนบ้านสบฟ้า อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้รับโล่รางวัลพื้นที่สร้างสรรค์อันดับ
1 เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว สาขาสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ

กระบี่ เมืองแห่งการเรียนรู้
และสร้างสรรค์
จังหวัดกระบี่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 2020 เพื่อที่จะเป็น “เมือง
ท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน
สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง”
โดยได้วางแนวทางการดำเนินงานออกเป็น “12 วาระกระบี่”
ซึง่ หนึง่ ในนัน้ มีวาระทีว่ า่ ด้วย “กระบี.่ ..เมืองแห่งการเรียนรูแ้ ละ
สร้างสรรค์” ดังนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระบี่จึงมีกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ หม่ ๆ
หลายแห่ง ทั้งห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ
และทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ก่อตั้งโดยเทศบาลเมือง
กระบี่ กำลังจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการปลายปี 2559
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งแบบโบราณและร่วม
สมัย ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกปัด ซึ่งเป็นผลงานศิลปะที่
สะท้อนความรุ่งเรืองด้านงานช่างและการค้าขายของจังหวัด
ชายทะเลอันดามันของไทย จัดแสดงลูกปัดโบราณล้ำค่าที่ขุด
พบจากแหล่ ง คลองท่ อ ม นำเสนอด้ ว ยสื่ อ interactive ที่
น่าสนใจคือจะมีโรงลูกปัดให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การผลิตลูกปัด
ตามกรรมวิธีแบบโบราณด้วยการลงมือปฏิบัติจริง อาคารอีก
ส่วนหนึ่งเป็นหอศิลป์อันดามัน ซึ่งมีผลงานศิลปะของศิลปิน
จากทัว่ ประเทศและศิลปินต่างชาติทมี่ ชี อื่ เสียง รวมทัง้ แกลลอรี่
สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน

พิพิธภัณฑ์ลูกปัดและหอศิลปะภายในศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามัน
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ทัว่ เมืองกระบีม่ ี ประติมากรรมสาธารณะ ประดับอยูต่ ามสีแ่ ยก
ริมฟุตบาท และจุดท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งนอกจากจะสร้างความ
สุนทรียะแล้วยังสื่อความหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าของจังหวัดให้
ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เช่น ประติมากรรมนกออกบริเวณจุดชม
วิวเขาขนาบน้ำที่สะท้อนบุคลิกของคนกระบี่ที่ว่า “บินให้สูง
มองให้ไกล ไปให้ถึง” ประติมากรรมมนุษย์โบราณ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความเป็น มาที่เก่าแก่ของท้องถิ่น ประติมากรรม
ช้างชูกระบี่ ซึ่งบอกเล่าว่าครั้งหนึ่งกระบี่เคยเป็นจังหวัดที่มี
ช้างป่ามากที่สุดในประเทศไทย
ใกล้กับท่าเรือคลองจิหลาดซึ่งเป็นจุดหลักที่นักท่องเที่ยวเดิน
ทางไปยังหมู่เกาะต่างๆ กำลังมีการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่
สำคัญ ได้แก่ การดัดแปลงเรือรบหลวงลันตาที่เสียหายจาก
เพลิงไหม้ ให้กลายเป็น พื้น ที่เรียนรู้ที่ทัน สมัยสำหรับเยาวชน
กระบี่ ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยประวัติเรือและประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ และแหล่งเรียนรู้ที่เน้นให้เยาวชนมีพื้นที่ ใน
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คิดทันโลก

การแสดงออก เช่ น ห้ อ งจำลองการเป็ น พิ ธี ก ร ห้ อ งฉาย
ภาพยนตร์ ห้องดนตรี นิทรรศการ และลานกิจกรรมสาธารณะ
ฯลฯ จากเรือรบหลวงลันตาสามารถเดินเชื่อมไปยัง TK park
กระบี่ หรืออุทยานการเรียนรู้กระบี่ (อยู่ระหว่างการจัดสร้าง)
ซึง่ เป็นส่วนเติมเต็มการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของเยาวชนให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เมื่อมีแรงบันดาลใจหรือได้ค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจแล้ว
ก็สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างการสร้าง
ความรับรู้แก่เยาวชน ชาวกระบี่ และนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตาที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด TK
park ซึ่งกำลังเริ่มก่อสร้าง ทั้งนี้ สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก0องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่คาดว่า จุดนี้จะกลายเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญไม่ ใช่เพียงของจังหวัดแต่เป็นของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพราะจังหวัดใกล้เคียงยังขาดพื้นที่
การเรียนรู้ที่ทัน สมัย โดยวางแผนให้การบริหารพิพิธภัณฑ์
ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
ในปี 2558 จังหวัดกระบี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครแห่ง
การอ่าน” บรรยากาศการเรียนรูข้ องกระบีจ่ งึ มีความคึกคักยิง่ ขึน้
และเป็นโอกาสที่ภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานด้านการส่งเสริม
การอ่านอยูแ่ ล้วได้รว่ มมือกันอย่างบูรณาการ ทัง้ กศน. โรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การส่งเสริมการอ่านของจังหวัดกระบีเ่ น้นการปลูกฝังวัฒนธรรม
การอ่านให้กับเด็กเล็ก มีโครงการ “แรกเกิดเริ่มอ่าน” ซึ่งจัด
อบรมความรู้ด้านการสร้างนิสัยการอ่านให้กับแม่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และครูศูนย์เด็กเล็ก โดยมี
อุทยานการเรียนรู้กระบี่ ที่กำลังจัดตั้งจะช่วยเข้ามาอุดช่องว่าง
ด้านการส่งเสริมการอ่านและทักษะในการค้นคว้าข้อมูลให้กับ
กลุ่มวัยรุ่น

กิจกรรมสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้กระบี่

ในส่วนของ กศน. จังหวัดกระบี่ มีโครงการสำคัญคือการนำ
รถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ออกไปจัดกิจกรรมร่วมกับครู กศน.
ตำบล ในปีงบประมาณ 2559 กระบีจ่ ะมีรถโมบายเพิม่ อีก 9 คัน
ซึ่งจะสามารถรองรับโครงการ “คาราวานส่งเสริมการอ่าน
เคลื่อนที่สู่ชุมชนทั้ง 8 อำเภอ” เพื่อกระจายโอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรการอ่านและกิจกรรมที่สร้างสรรค์
ตามไปดู! 4 จังหวัดขับเคลื่อนการอ่าน
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับการพับกระดาษตุ๊กตารูปสัตว์ โดยรถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ลานวัฒนธรรม หลังศาลากลางจังหวัดกระบี่

ประวิตร ทับเที่ยง ผอ.กศน. จังหวัดกระบี่กล่าวถึงปัจจัยที่
ทำให้การส่งเสริมการอ่านของกระบี่มีรากฐานที่มั่นคงว่า เป็น
ผลจากการมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่อง “วาระกระบี่” การมีคณะ
กรรมการขับเคลื่อน “กระบี่นครแห่งการอ่าน” ที่เป็นรูปธรรม
ผู้ น ำทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ท้ อ งถิ่ น มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
เอาใจใส่งานด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ควบคู่กับการสร้างแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานนอกพื้นที่ เช่น สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
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“เชียงใหม่อ่าน” เมื่อพลเมืองไม่รอรัฐ
ลุกขึ้นปฏิบัติการด้วยตนเอง
การขั บ เคลื่ อ นงานส่ ง เสริ ม การอ่ า นของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
แตกต่างจากความสำเร็จของพื้น ที่จังหวัดอื่นๆ ตรงที่ ไม่ ได้
เป็นการดำเนินงานโดยกลไกของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นการลุก
ขึ้นมาจับมือกันของภาคีภาคประชาชน ที่มองเห็นปัญหาการอ่านของคนเชียงใหม่ เช่น คนรุ่นใหม่เริ่มหันไปใช้เทคโนโลยี
มากขึน้ จนละเลยการอ่านซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการแสวงหาความรู้
ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกลยั ง ขาดโอกาสและเข้ า ไม่ ถึ ง
ทรัพยากรการอ่าน พื้น ที่การอ่านที่มีอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่
ไร้ชีวิตชีวา และขาดหนังสือน่าอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน

“ในเชียงใหม่มีกลุ่มที่สนใจงานด้านส่งเสริมการอ่านและทำงาน
ด้านนีอ้ ยูแ่ ล้ว แต่ตา่ งคนต่างทำในพืน้ ทีข่ องตัวเอง ไม่ได้ช่วยกัน
เรามองว่าการทำงานกันเป็นเครือข่ายจะทำให้งานมีพลังขึ้น”
ทัทยา อนุสสรราชกิจ เล่าถึงจุดเริม่ ต้นของโครงการ “เชียงใหม่
อ่าน” เมื่อปลายปี 2556 ซึ่งองค์กรในเชียงใหม่ทั้งรัฐ เอกชน
และภาคประชาชนกว่ า 70 แห่ ง ได้ ห ารื อ และกลั่ น กรอง
กระบวนการทำงานร่วมกัน จนในที่สุดมีองค์กร 11 แห่งที่เป็น
แกนหลักในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ กลุ่มบ้านเรียน โรงเรียน
ชุ ม ชนมอวาคี ชุ ม ชนสมเด็ จ ย่ า โรงเรี ย นโจ๊ ะ มาโลลื อ หล่ า
ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียง เชียงใหม่เขียวสวยหอม โฮงเฮียน
สืบสานภูมิปัญญาล้านนา TISM สโมสรนักเขียนเชียงใหม่
กลุ่มบ้านใหม่สามัคคี และร้านเล่า โดยมีหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
เข้ามาเป็นแนวร่วมด้านการประชาสัมพันธ์
“ตอนแรกเราพยายามเชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการด้วย เรา
คาดหวังว่าเมื่อได้มาร่วมกัน ทำงานแล้วภาครัฐจะเห็นความ
สำคัญ นำไปสู่การยกระดับเป็นนโยบายจังหวัด แต่พอทำงาน
ด้วยกันจริงๆ บางหน่วยงานมีนโยบายของตัวเองอยู่แล้ว อะไร
ที่อยู่นอกเหนือแนวทางเดิมที่ทำอยู่ เขาก็ไม่เอา” ทัทยา กล่าว
เป้าหมายโครงการเชียงใหม่อ่านก็คือการทำให้เชียงใหม่เป็น
“นครแห่งการอ่าน” เกิดพื้นที่ส่งเสริมการอ่านและมีกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นที่ ห ลากหลายตั้ ง แต่ ร ะดั บ จั ง หวั ด ชุ ม ชน
โรงเรียน และครอบครัว เกิดแกนนำส่งเสริมการอ่าน รวมทั้ง
กระตุ้นให้คนเชียงใหม่เกิดวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อผลลัพธ์

ปลายทางในการสร้างสังคมที่เป็นสุขจากการอ่าน คือ เด็กมี
แรงบั น ดาลใจและสามารถต่ อ ยอดความรู้ จ ากการอ่ า น
ครอบครัวได้สานสัมพันธ์กันด้วยกิจกรรมการอ่านและการ
เรียนรู้ร่วมกัน โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตที่ช่วยกระตุ้นการ
เรี ย นรู้ และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นการส่ ง เสริ ม การอ่ า นที่
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตามไปดู! 4 จังหวัดขับเคลื่อนการอ่าน
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โครงการส่งเสริมการอ่านของภาคีเครือข่าย 11 องค์กร ซึ่ง
กระจายตัวอยู่ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วเชียงใหม่ มีลักษณะที่แตกต่าง
กันมาก เพราะแต่ละแห่งมีบริบททางสังคมที่ต่างกัน ทั้งใน
พื้ น ที่ เ มื อ ง พื้ น ที่ ช นบท และพื้ น ที่ ช นเผ่ า ภายหลั ง จาก
ดำเนินงานไปแล้ว 1 ปี จึงได้รว่ มกันถอดบทเรียนในการทำงาน
จนได้ข้อสรุปเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 4 รูปแบบ เพื่อ
ขยายผลในการทำงานต่อในปีถัดไป
ในการทำงานปีที่ 2 มีพันธมิตรเข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ทีท่ ำงานในพืน้ ทีต่ า่ งอำเภอ เช่น ร้านหนังสือ
เชียงดาว (ปัจจุบันปิดตัวแล้ว) และกลุ่มมะขามป้อม อำเภอ
เชียงดาว ห้องสมุดรังไหม อำเภอพร้าว กลุ่มคนวัยใส อำเภอ
สารภี โรงเรียนแม่แจ่มวิทยา อำเภอแม่แจ่ม ฯลฯ รวมทั้งได้มี
การเชือ่ มต่อกับเครือข่ายภาคประชาชนทีอ่ ยู่ในจังหวัดเชียงราย
ซึ่งกำลังพยายามรวมตัวกันเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมการอ่าน ดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นในเชียงใหม่
ภาพรวมของการทำงาน “เชียงใหม่อ่าน” มีแนวโน้มที่จะขยาย
พื้นที่กว้างขวางออกไปตามปัจจัยของภาคีที่เข้าร่วม และเป็นที่
รับรู้ของคนเชียงใหม่มากขึ้น อย่างไรก็ตามการทำงานของ
ภาคประชาชนที่มีลักษณะการรวมตัวอย่างหลวมๆ ซึ่งต่างจาก
หน่วยงานรัฐที่มีโครงสร้างและงบประมาณที่แน่นอน ก็ย่อมจะ
มีจุดอ่อนที่ภาคีเครือข่ายต้องช่วยกันแก้ ไขต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความต่อเนื่องของการร่วมกันจัดกิจกรรม การให้
ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการสื่อสารไปสู่สาธารณะ
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นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน จาก “เชียงใหม่อ่าน”
การเสริมสร้างพื้นที่น่าอ่าน ซึ่งไม่ ได้จำกัดอยู่ ในห้องสมุด เน้น
พื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง เป็น
พื้น ที่การอ่านที่มีชีวิต มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการ
เรียนรู้ พร้อมกัน นั้นก็ได้จัดหาหนังสือดีและสร้างสรรค์ ให้มี
ปริ ม าณเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชน และวางระบบ
บริหารจัดการห้องสมุดที่เหมาะสม โดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่ า นช่ ว ยดู แ ลพื้ น ที่ ก ารอ่ า น ตั ว อย่ า งการเสริ ม สร้ า งพื้ น ที่
น่าอ่านเช่น หลองข้าวหนังสือ หรือตู้หนังสือชุมชนที่กระจายอยู่
ในชุมชนเมืองเชียงใหม่ 13 แห่ง ห้องสมุดฟื้น บ้านย่านเวียง
เชียงใหม่ มุมหนอนนิทานชุมชนในหมู่บ้านสบลาน พื้นที่น่าอ่าน
ในชุมชนบ้านห้วยอีค่างและแม่ขะปู ฯลฯ
การส่งเสริมการอ่านผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทานท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้
โดยการฟัง เล่า เขียน และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งช่วยปลูกฝังความรักและภูมิใจในชุมชน ตัวอย่างเช่น การสืบค้นและ
เล่านิทานพื้นบ้านคะฉิ่น ของศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมบ้านใหม่สามัคคี กิจกรรมผู้เฒ่าเล่านิทานและการผลิตนิทานชุมชน
ของโรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า การระดมหนังสือทำมือจากนิทานพื้นบ้านของโรงเรียนชุมชนมอวาคี
การส่งเสริมการอ่านผ่านการเล่า เป็นการพบปะระหว่างนักเขียนและนักอ่าน ซึง่ ได้รว่ มกันบอกเล่าและเขียนเพือ่ กระตุ้นให้คนทั่วไป
เกิดความสนใจในการอ่าน เช่น กิจกรรมอ่านแล้วเอามาเล่า ของสโมสรนักเขียนเชียงใหม่ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน
ผ่านล้อมวงเล่ากับเหล่านักเขียนคนโปรด ซึ่งจัดโดยร้านเล่า กิจกรรมอ่านข้ามบ้าน ซึ่งส่งเสริมการอ่านร่วมกันระหว่างเยาวชน
ใน 2 พื้นที่
การส่งเสริมการอ่านในบ้าน โดยทำให้หนังสือเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวตั้งแต่ยังเด็ก และมีพ่อแม่เป็นแบบอย่างในการอ่าน เช่น
กิจกรรมส่งเสริมให้ลูกอ่านหนังสือแล้วนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่ กิจกรรมตะกร้าหนังสือเวียน และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย

เราเรียนรู้อะไรจากพื้นที่ 4 จังหวัด
กรณีของ ฉะเชิงเทรา จะเห็นได้ว่าสังคมการอ่านนั้นเริ่มต้น
ง่ายๆ โดยการสร้างบรรยากาศการอ่านให้เกิดขึ้นทุกที่ เมื่อ
หนังสือถูกนำไปไว้ใกล้มอื อุปสรรคในการเข้าถึงหนังสือก็ลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเด็กและ
คนชรา ที่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางไปยั ง ห้ อ งสมุ ด ด้ ว ยตนเอง
นอกจากนั้นภาวะขาดแคลนหนังสือในชนบทยังคงเป็นปัญหา
สำคั ญ ดั ง นั้ น การมี ร ะบบจั ด การที่ ดี เช่ น การหมุ น เวี ย น
หนังสือจากห้องสมุดระดับอำเภอลงไปสู่ตำบลและหมู่บ้าน
การหมุนเวียนหนังสือระหว่างบ้านหนังสือ ก็ชว่ ยกระจายโอกาส
การเข้าถึงหนังสือได้มากขึ้นภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จำกัด
ประสบการณ์ ข องจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
องค์ ป ระกอบสามขาหยั่ ง ที่ น ำไปสู่ ค วามสำเร็ จ ของแนวคิ ด
‘นำหนังสือไปให้ถึงมือคน’ ได้แก่ บ้านหนังสือชุมชน ระบบ
การหมุนเวียนหนังสือ และห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งเมื่อใช้กลไก
ส่งเสริมการอ่านที่เป็นตัวบุคคลกระจายลงลึกถึงระดับตำบล
และชุมชน เช่น ครู กศน. ตำบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ก็ส่งผล
ให้หนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หยั่งรากลึกถึงตัว
ผู้อ่านได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
ส่วนกรณีจังหวัดลำปาง เงื่อนไขความสำเร็จประการสำคัญ
อยู่ที่องค์กรภาคสังคมซึ่งทำงานเกาะติดพื้น ที่อย่างยาวนาน
จนสามารถสังเคราะห์และถอดบทเรียนออกมาเป็นแนวปฏิบัติ
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ที่ ดี (Best Practice) แล้ ว นำไปผลั ก ดั น ผ่ า นโครงสร้ า ง
การทำงานแบบทางการในระดั บ จั ง หวั ด ทำให้ ส ามารถ
ขยายผลการส่งเสริมการอ่านจากพื้นที่อำเภอยกระดับสู่การ
ขับเคลื่อนงานครอบคลุมทั้งจังหวัดได้ อนึ่ง การทำงานในรูป
ของภาคีเครือข่ายนั้น ‘ความไว้วางใจกัน’ นับว่าสำคัญอย่างยิ่ง
ที่จะทำให้ความร่วมมือประสบความราบรื่น เห็นได้จากกลไก
ความร่วมมือแบบสามประสาน (รัฐ เอกชน และประชาสังคม)
ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งประธานมาจากองค์กร
ภาคเอกชน มิใช่ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ดังที่มักจะ
เห็นกันจนเคยชิน
ความโดดเด่นของจังหวัด กระบี่ เกิดจากองค์ประกอบที่มา
บรรจบพร้อมกันสามประการ ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์และทิศทางที่
ชัดเจนของจังหวัด 2. ผู้นำทุกระดับมีเป้าหมายในการทำงานที่
สอดคล้ อ งกั น มุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละทิ ศ ทางเดี ย วกั น 3. ภาคี
สนับสนุนที่เข้มแข็งและเอาจริงเอาจัง ซึ่งการบรรลุถึงเงื่อนไข
ทั้งสามประการนี้พร้อมกันไม่ ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายนัก นับ
เป็ น จุ ด แข็ ง ของจั ง หวั ด กระบี่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นงานส่ ง เสริ ม
การอ่านการเรียนรู้ของจังหวัดต่อไปข้างหน้า
พื้ น ที่ สุ ด ท้ า ยคื อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ นั้ น รู ป แบบการรณรงค์
ส่งเสริมการอ่านของภาคสังคมโดยไม่พึ่งภาครัฐ ทำให้ความ

เชือ่ ทีว่ า่ รัฐต้องเป็นแกนนำในเรือ่ งนีจ้ งึ จะส่งผลสะเทือนวงกว้าง
และประสบความสำเร็จไม่เป็นจริงเสมอไป
“ปฏิบัติการเชียงใหม่อ่าน” อาจไม่ได้ชี้ ให้เห็นอย่างเป็นระบบ
มากนักถึงลักษณะการเชื่อมร้อยภาคี เนื่องจากใช้หลักความ
สมั ค รใจ แต่ จุ ด เด่ น นั้ น อยู่ ที่ ก ารทำงานและสรุ ป บทเรี ย น

ขอขอบคุณ
คเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง
ประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
สมิง เสมียนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา
บังอร ฝ่ายสัจจา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ พนมสารคาม
อนันต์ ตันไล้ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแปลงยาว
สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เบญจวรรณ ชำนาญช่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน
ปาริชาติ ป้อมไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง
วราวุธ ไกรนที นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
พันธ์ศักดิ์ คำแก้ว ประธานคณะทำงาน ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง
ปุณยนุช กรมขุนทด ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง
กันยกร ตุ้ยวงศ์ษา ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง
องอาจ ฤทธิ์ปรีชา (เจ้าของนามปากกา รายา ผการ์มาศ) เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน
ทัทยา อนุสสรราชกิจ เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน

ถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติ มีการจัดการความรู้จนกระทั่ง
สั ง เคราะห์ อ อกมาเป็ น นวั ต กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นได้ ถึ ง 4
รูปแบบซึ่งสอดคล้องตามบริบทแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น เมื่อการดำเนินโครงการยังคงมีความต่อเนื่องต่อไป
ก็เชื่อได้ว่าด้วยกระบวนการทำงานเช่นนี้จะนำมาสู่องค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

แหล่งข้อมูล
รายงาน นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในเชียงใหม่ โดย เครือข่ายเชียงใหม่อ่าน
รายงาน โครงการลำปางนครแห่งการอ่าน โดย สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง, 2558
แหล่งภาพ
กศน. จังหวัดกระบี่ http://krabi.nfe.go.th
กศน. อำเภอแจ้ห่ม www.nfechaehom.com
กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา www.padrew.net
เฟซบุ๊คพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา www.facebook.com พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา-อบจกระบี่
เฟซบุ๊ค บ้านปุญญะ www.facebook.com/บ้านหนังสืออัจฉริยะ-บ้านปุญญะ-ฉะเชิงเทรา
เฟซบุ๊ค TK park กระบี่ https://th-th.facebook.com/tkparkkrabi

ตามไปดู! 4 จังหวัดขับเคลื่อนการอ่าน
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KX ‘พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์’
อี กไม่ กี่ เ ดื อ นข้ า งหน้ า พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ การสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งใหม่ กำลังจะเปิดให้บริการใน
ย่ า นฝั่ ง ธนบุ รี กล่ า วกั น ว่ า มี ค วามก้ า วหน้ า ทางความคิ ดไม่
ยิง่ หย่อนไปกว่า Knowledge Capital ทีเ่ มืองโอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมา
พรเทพ ฉั ต รภิ ญ ญาคุปต์ คือผู้จุดประกาย ผลักดัน และ
ออกแบบอาคาร Knowledge Xchange (KX) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บอกเล่าถึงความเป็นมา
ของแนวคิดและฟังก์ชั่นการใช้งานภายในอาคาร KX ที่กำลัง
จะกลายเป็นพื้นที่ ใหม่สำหรับ Creative Entrepreneur และ

SMEs ไทยเพือ่ ค้นหา แลกเปลีย่ น แบ่งปันประสบการณ์ความรู้
ในการออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ

Bangkok CODE
เปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียน
เป็นห้องแลกเปลี่ยน
เมื่อสิบปีที่แล้วเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือการสร้างพื้นที่
แห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดที่ ใหม่มากสำหรับสังคมไทย แต่
ด้วยการตั้งคำถามของคณาจารย์ มจธ. กลุ่มหนึ่ง ว่าจริงหรือ
ที่การเรียนรู้จำเป็นต้องดึงลูกศิษย์ไว้กับห้องเรียน กระดานดำ

และการบรรยาย จนในที่สุดจึงกลายมาเป็นการทดลองสร้าง
พื้นที่สนุกๆ ในเมือง จากโกดังเก่านำมาปรับปรุงตกแต่งใหม่
ใช้ชื่อว่า Bangkok CODE (Collaborative Development
Unit) ซึ่ ง ในอี ก หนึ่ ง ทศวรรษต่ อ มาได้ ข ยั บ ขยายกลายเป็ น
แนวคิดของอาคาร KX
“เราพบว่าที่นั่นมันมีบรรยากาศที่น่าสนใจมาก เราพยายาม
ทำให้การเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนอยู่ ในห้องเรียน เพราะ
เวลาที่เราสอนในห้องเรียนเด็ก ๆ มักไม่ถาม เพราะคนไทย
ขี้อายไม่อยากอยู่ ในสปอตไลท์ อาจารย์อยู่ระดับนึง เด็กอยู่
อีกระดับนึง แต่พอสอนจบอาจารย์เดินเข้าห้องน้ำหรือเดินไป
กินข้าว เด็กจะเดินตามมาถามคำถามเยอะแยะไปหมด ดังนั้น
การสร้างบรรยากาศให้เด็กกับอาจารย์อยู่ ในระดับเดียวกัน
เลยทำให้เรามีโอกาสได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้น”
อาจารย์พรเทพ เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของ Bangkok CODE
ในวันนั้นให้ฟังว่า “เพราะเรากำลังจะทำในสิ่งที่คนอื่นเขายัง
ไม่ทำ เราก็เลยยังไม่แน่ ใจว่าเรากำลังทำอะไร อันนี้ผมพูด
จริง ๆ เลยว่าเราลองผิดลองถูก... สมัยนัน้ ยังไม่มี co-working
space เมื่อเด็กของเราเรียนจบ ถ้าคิดจะเปิดบริษัทก็เป็น
เรื่องใหญ่ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ก็มีราคาสูง เราจึงคิดต่อ
ด้วยการสร้างพื้นที่ตรงนี้รองรับให้เด็ก ๆ ได้มาทำงานกัน และ
จัดอบรมในเรื่องที่พวกเขาสนใจ นอกเหนือจากการใช้เพื่อการ
เรียนการสอน”
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เรียนรู้จากการทำงาน
กระบวนการสำคัญที่สุดของ Bangkok CODE คือ Projectbased Learning ซึ่งมหาวิทยาลัยรับโครงงานจริงจากภาค
ธุรกิจ นำมาให้อาจารย์และนักศึกษาได้ทำงานร่วมกับผูป้ ระกอบ
การ กระบวนการเช่นนี้ทำให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้อย่างมืออาชีพ
อาจารย์ ได้เปิดกว้างสู่ความรู้และความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ อีก
ทั้งยังได้ช่วยพัฒนาขีดความสามารถและความสร้างสรรค์ของ

Stil Styled Steel

โตชิบา Curve ตู้เย็นดีไซน์เก๋ที่ไม่มีหูจับ

ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตของ
ไทยในเวทีการแข่งขันนานาชาติอีกด้วย ตัวอย่างผลงานความ
สำเร็ จ ที่ บ่ ม เพาะขึ้ น ในพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ อาทิ ผลงานออกแบบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดให้กับบริษัทโตชิบา การช่วยสร้างทีม
เวิร์คให้กับบริษัทรับจ้างผลิตชิ้น ส่วนโลหะ NSC Steel จน
สามารถเพิ่มมูลค่าหลายเท่าตัวด้วยความรู้ด้านการดีไซน์ ผล
งานการออกแบบตึกที่สูงที่สุดในโลกซึ่งเป็นโจทย์สนุก ๆ ใน
การเรียน แต่สามารถคว้ารางวัลด้านการออกแบบจากฝรัง่ เศส
และสมุดรี ไซเคิล 0.4921 ซึ่งถูกออกแบบให้มีขนาดช่องไฟ
ที่เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
อาจารย์พรเทพสะท้อนให้ฟังว่า “ที่ผ่านมาคนไทยจบโปรดักต์
ดี ไซน์ถ้าทำงานในบริษัทเครื่องใช้ ไฟฟ้า อย่างมากก็ได้แค่
ออกแบบลายหม้อหุงข้าว ทำกล่อง ทำกราฟิก ทำสติ๊กเกอร์
ไม่เคยได้ทำโปรดักต์ เมือ่ ก่อนโตชิบาจะทำดีไซน์อะไรก็ตอ้ งส่ง
กลับไปทีศ่ นู ย์ออกแบบทีโ่ ตเกียว เขาเคยบอกว่าอย่าให้คนไทย
ลองเลยเสียเวลาเปล่า ส่งไปเมืองจีนเถอะ ส่งไปที่นู่นที่นี่เถอะ
คิดว่าคนไทยทำไม่ได้ แต่สดุ ท้ายเราก็ได้พสิ จู น์ให้ผปู้ ระกอบการ
ในบ้านเรามั่นใจขึ้นว่าคนไทยทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ออกแบบตูเ้ ย็นโตชิบา Curve ซึง่ ได้รบั รางวัลด้านการออกแบบ
หลายรางวัล ทั้ง IF Award, Good Design Award 2010
และ Demark ทุกวันนี้โตชิบาประเทศไทยไม่ ได้ส่งงานไปที่
ศูนย์ออกแบบที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และสุดท้ายเรา
สามารถโน้มน้าวโตชิบาให้ย้ายฐานการผลิตเครื่องซักผ้าจาก
อินโดนีเซียมาอยู่ที่ปราจีนบุรีได้สำเร็จ”
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เสกสรรค์ น วั ต กรรมบนพื้ น ที่ แ ห่ ง
ความล้มเหลว
การลงทุน สร้างพื้น ที่แห่งใหม่สำหรับสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี ที่เป็นโจทย์ตั้งต้นของการสร้างอาคาร
KX ก็คือ ความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมชาติของการทำงานวิจัย
และพัฒนา และหน่วยงานภาครัฐควรจะมองถึงการช่วยธุรกิจ
ขนาดย่อมโดยเข้ามาช่วยแบ่งเบาความล้มเหลวนั้น ด้วยการ
สนับสนุนพื้นที่และเครื่องมือสำหรับพัฒนาผลงาน องค์ความรู้
ทีจ่ ำเป็น รวมถึงประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ในการเริม่ ต้น
ธุรกิจ
“มีการวิจัยพบว่าการทำโครงการที่ ไม่เคยมี ใครทำมาก่อนมี
โอกาสล้มเหลวถึง 97% เพราะฉะนั้นมันถึงเหลือบริษัทใหญ่ ๆ  
ไม่กี่แห่งที่พร้อมจะล้มเหลว คำถามก็คือ SME จะล้มได้กี่ครั้ง
สมมุติชิ้นงานหนึ่งถ้าเอาไปจ้างทำต้นแบบต้องเสียเงิน 30,000
บาท ถ้าผมมีไอเดียที่อยากสร้างนวัตกรรมแต่การลองผลงาน
ทีหนึ่งต้องเสียเงิน ขนาดนี้ งั้นก็ทดลองทีเดียวให้มันผ่านเลย
ดีกว่า เราก็ต้องปรับดีไซน์ ให้ชัวร์ อันที่ยิ่งชัวร์ก็คืออันที่คนอื่น
เขาทำกัน มาหมดแล้วมันถึงได้ชัวร์ขนาดนั้น แต่ถ้าสามารถ
ลองทำต้นแบบได้ ในราคาต้นทุนแค่ชิ้นละ 800 บาท ผมก็อาจ
จะลองสัก 100 ดีไซน์ ต่อให้เสียสัก 90 ก็ยังเหลืออีกตั้งหลาย
แบบ ไอเดียใหม่ ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ตลอด

“กลไกในบ้ า นเรามั น ทำให้ ค นไม่ ก ล้ า วิ่ ง เพราะกลั ว หกล้ ม
เนื่องจากล้มไปแล้วมันลุกไม่ขึ้น แต่ที่นี่เราพยายามจะสร้าง
บรรยากาศให้คนกล้าที่จะทำ กล้าที่จะตัวเลอะ วิ่ง ล้ม แล้ว
ลุกขึ้นมาปัดฝุ่น ยืนพักแป๊บนึงแล้ววิ่งต่อ อย่าเอาแต่เดินเนิบๆ
แล้วรอดูว่าคนอื่นเดินไปทางไหนแล้วเราวิ่งตาม พอคุณได้
explore แล้ว คุณได้รู้ว่าคุณไม่รู้อะไร ถ้าคุณสนใจจะเรียนรู้
คุณก็มา extend มาเรียนรู้ มาลองผิดลองถูก พอวันนึงคุณ
เรียนรู้จนเป็นพี่ ใหญ่แล้ว ขอให้คุณ exchange ให้คนอื่นด้วย
หัวใจสำคัญของทีน่ กี่ ค็ อื learning working และ sharing ได้
ความรู้ ได้งาน และต้องได้เพื่อน” อาจารย์พรเทพ กล่าวถึง
แนวคิดของพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ พร้อมกับวิจารณ์ทิ้งท้าย
ถึงวิธีคิดของคนทำงานภาครัฐว่า
“คนทำงานภาครัฐมีจดุ ตายอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ KPI หรือดัชนีชวี้ ดั
ความสำเร็จ ไม่สำเร็จไม่ ได้ ผมไปช่วยงานหน่วยงานภาครัฐ
หลายแห่งที่ทำโครงการกระตุ้นให้คนไทยสร้างนวัตกรรม แต่
กลับมีแต่โครงการวิศวกรรมย้อนรอย (reverse engineering)
เอาเทคโนโลยีจากประเทศอืน่ มารือ้ ออก จากนัน้ ก็เอามารวมร่าง
ใหม่ แล้วบอกว่านี่คือนวัตกรรม ปรากฏการณ์อย่างนี้มันเกิด
ขึ้นเพราะ KPI เราน่าจะทำดัชนีชี้วัดความล้มเหลวบ้าง ให้รัฐ
มาช่วยแบกรับความล้มเหลวแทนเอกชน ให้เราเจ็บแทนเขา
แล้วให้เขาเอาบทเรียนของเราไปทำอย่าให้ล้มเหลวอีก”
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ทำความรู้จัก KX
ชัน้ ใต้ดนิ ของอาคาร KX เป็นพืน้ ทีข่ อง Fab Lab (Fabrication
Laboratory) ซึง่ นำแนวคิดมาจากมหาวิทยาลัย MIT มีอปุ กรณ์
เครื่ อ งใช้ ที่ จ ำเป็ น สำหรั บ ทดลองผลิ ต ต้ น แบบผลงาน เช่ น
เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดวัสดุ ฯลฯ หากผู้ ใช้บริการพบว่า
ตนเองยังมีความรู้ ไม่เพียงพอ ก็สามารถไปเรียนรู้ ในโซนฝึก
อบรมที่ชั้น 10 - 11 และห้องสมุดชั้น 6 - 7 แล้วจึงกลับไป
ทดลองใหม่ พื้นที่ชั้น 13 เป็น co-working space สำหรับทำ
โครงงาน ส่วนชั้น 14 เป็นออฟฟิศสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ชั้น
15 - 18 เป็นเครือข่ายของพี่ ใหญ่ ในวงการทั้งไทยและเทศซึ่ง
จะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับรุ่นน้อง โรงอาหาร
ของตึกอยู่บนชั้น 9 เป็น co-kitchen ซึ่งผู้ที่เรียนด้านการทำ
อาหารจะเข้ามาทดลองและพัฒนาก่อนออกไปประกอบกิจการ
จริง ส่วนชัน้ บนสุดของอาคารเป็นพืน้ ทีส่ ำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
ออกกำลังกาย และอาจทดลองปลูกพืชบนดาดฟ้า
“KX ไม่ ใช่ออฟฟิศให้เช่าและไม่ ใช่แคมปัสของมหาวิทยาลัย
เราออกแบบตึ ก นี้ กั น เอง คณะสถาปั ต ย์ ค งไม่ มี โ อกาสได้
ออกแบบตึ ก ที่ ฟุ้ ง ซ่ า นขนาดนี้ เราเน้ น เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์
เชื่อมโยง (Connectivity) เป็นสำคัญ คือทำอย่างไรให้คน
ออกจากชั้นของตัวเองบ้าง ออกมาจากงานของเขาเองบ้าง
แล้วมาแฮงก์เอาท์มาสร้างมิตรภาพกัน มันจะทำให้เกิดการ
ไหลเวียนของความรู้ นวัตกรรมจึงจะเกิด ฝรัง่ เขามีวฒ
ั นธรรม

ในการแบ่งปันความรู้กันอยู่แล้ว เขาเคารพกันว่าคนอื่นจะ
ไม่เอาความคิดของเขาไป เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่กลัวที่จะระเบิด
ไอเดียออกมา ก็เลยเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับคนไทย เพราะ
เราต้องสร้างบรรยากาศของความไว้ ใจให้เกิดขึ้น”
อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของ KX คือ อาหาร เครื่องใช้
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และพลังงานสีเขียว เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่จะมีผลกระทบไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่วนอื่นได้เป็นวงกว้าง ดังที่อาจารย์พรเทพให้ความเห็นว่า
“ถ้าเรารดน้ำจากข้างบนมันก็จะไหลรินลงมาข้างล่าง แต่ถ้า
เรารดน้ ำ จากข้ า งล่ า ง ยั งไงข้ า งบนมั น ก็ ไ ม่ เ ปี ย ก สิ่ ง ที่ เ รา
พยายามอย่างมากเลย คือเราต้องการสร้างระบบนิเวศด้าน
นวั ต กรรม (innovation ecosystem) เพราะตอนนี้ ภ าค
อุตสาหกรรม ภาคการลงทุน ภาคการศึกษา ภาครัฐ ต่างคน
ต่ า งอยู่ กั น คำถามคื อ จะสร้ า งกลไกให้ ส่ ว นต่ า ง ๆ เหล่ า นี้
บูรณาการกันได้อย่างไร สามารถมาทำงานร่วมกันได้อย่างไร
มันจะน่าสนใจมากถ้าหากคู่แข่งทางธุรกิจมานั่งทำงานร่วม
โต๊ะกัน แล้วแบ่งปันประสบการณ์กัน โดยที่มีคนอื่น ๆ ร่วม
แลกเปลี่ยนอยู่ด้วย”
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สร้างสรรค์พื้นที่การอ่านให้เป็น
แหล่งพบปะสังสรรค์หาความรู้
นิยามและรูปลักษณ์ของพื้นที่การอ่านเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไป
ตามวิถีชีวิตของคนในสังคม คนในยุคหนึ่งอาจนึกถึงห้องสมุด
มุมสงบในบ้าน หรือใต้อาคารของมหาวิทยาลัย แต่คนอีกสมัย
หนึ่งอาจอยากอ่านหนังสือในสถานที่ที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย
และสามารถให้แรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่
ซึง่ ไม่ใช่บา้ น ทีท่ ำงาน หรือโรงเรียน หรือทีเ่ รียกกันในปัจจุบนั
ว่าแหล่งพักพิงทีส่ าม (Third Place) กระแสความนิยมนีเ้ ติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ที่ผู้คนมี ไลฟ์สไตล์
สมัยใหม่ ดังจะเห็นว่าหนุ่มสาวรุ่นใหม่มักพบปะสนทนา นั่ง
แฮงก์เอาท์ อ่านหนังสือ หรือพูดคุยงาน ตามร้านกาแฟทีต่ กแต่ง
อย่างมีสไตล์
C.A.M.P. - Creative and Meeting Place จังหวัดเชียงใหม่
ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 5 ศูนย์การค้าเมญ่า มีพนื้ ที่ 737 ตารางเมตร
เป็นหนึ่งในพื้นที่การอ่านสไตล์ฮิป ๆ ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้
อย่างตรงใจ มีผู้ใช้บริการแวะเวียนไปนัง่ อ่านหนังสือหรือทำงาน
C.A.M.P. สร้างสรรค์พื้นที่การอ่านให้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์หาความรู้
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ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์ (ซ้าย)
ทิฐินันท์ โชตินันทน์ (ขวา)

วันละนับพันคน ซึ่งสูงกว่าห้องสมุดประชาชนของรัฐหลายแห่ง
ที่ ส ำคั ญ คื อ สถานที่ แ ห่ ง นี้ เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารตลอด 24 ชั่ วโมง
ควบคู่ไปกับการให้บริการอาหาร เครื่องดื่มและของว่าง และ
ห้องประชุม 5 ห้องเพื่อรองรับการสนทนาหรือการทำงานใน
รูปแบบหมู่คณะ
ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์ ในฐานะผู้ก่อตั้ง C.A.M.P. และทิฐินันท์
โชตินันทน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแบรนด์เอไอเอส บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจ ร่วมกัน บอกเล่าถึงเบื้องหลังแนวความคิดในการ
ริเริ่ม ออกแบบ และสร้างอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ ให้โดนใจ
คนรุ่นใหม่
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โจทย์แรกคือทำเลที่ตั้ง
ศูนย์การค้าเมญ่าตั้งอยู่ที่ถนนนิมมานเหมินทร์ ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่ ไม่เคยหลับใหลของเมืองเชียงใหม่ คึกคักไปด้วย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งชาวดิจิทัล
ยิ ป ซี ห รื อ คนทำงานอิ ส ระซึ่ ง พร้ อ มจะนั่ ง ทำงานที่ ไ หนก็ ไ ด้
ทั่วโลกขอเพียงแต่มีอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังอยู่ ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนหลายแห่ง C.A.M.P. จึงมี
ลูกค้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่รอใช้บริการจำนวนมหาศาล
ในมุมของธุรกิจ ศักยภาพของพื้นที่ดูเหมือนจะเป็นประเด็น
แรก ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพราะส่งผลต่อ

ความคุ้มค่าในการลงทุน ในกรณีของ C.A.M.P. ซึ่งแม้จะเป็น
พื้นที่ไม่แสวงหากำไร แต่ก็เริ่มต้นด้วยวิธีคิดเดียวกัน

เมื่ อ วั ย เยาว์ ซึ่ ง เคยพบเจอข้ อ จำกั ด ของพื้ น ที่ ก ารอ่ า นที่ ยั ง
ไม่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้เต็มที่

“Third Place ต้องเป็นที่ที่คนเข้าถึงได้ง่าย หากตั้งอยู่ไกลก็
คงไม่มีใครไป เพราะต้องลำบากขับรถไป หรือถ้าเป็นเด็กก็ตอ้ ง
ใช้เวลาในการเดิน ทางไปกลับเมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือ
เพียง 3 ชั่วโมง” ภานุวัจน์กล่าว

“เวลาผมอยากอ่านหนังสือ ผมไม่มีที่อ่าน ร้านกาแฟบางร้าน
ก็ไม่ ได้เหมาะเพราะมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ผมอยากได้
สถานที่ที่เสียงไม่ดัง แล้วทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งใน
เมืองไทยมีอยู่ไม่กี่แห่ง แต่ที่เชียงใหม่ยังไม่มีที่แบบนี้เลย เรา
ต้องการจะตอบโจทย์ ให้กับคนที่ไม่มีพื้นที่อ่านหนังสือ เพราะ
ไม่ ใช่ทุกคนที่จะมีที่อ่านหนังสือสบาย ๆ ในบ้าน ดังนั้นเขาก็
ต้องเสียเงินไปหาที่นั่งตามร้านกาแฟซึ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์
หรือกลุ่มคนทำงานฟรีแลนซ์เขาต้องจ่ายค่าเช่าออฟฟิศหรือ
ค่า co-working space เป็นรายวัน ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาอาจจะต้องการ
ทำงานแค่ไม่กี่ชั่วโมง

3C : หัวใจของการออกแบบพื้นที่
การอ่าน
ภานุวัจน์เริ่มคิดออกแบบ C.A.M.P. โดยที่ไม่มีภาพห้องสมุด
หรือแหล่งเรียนรู้ใดเป็นต้นแบบในใจ เพือ่ ไม่ให้เกิดภาพจำของ
ทีอ่ นื่ แล้วสลัดไม่หลุด แต่เขาค่อย ๆ ขบคิดขึน้ จากประสบการณ์
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“การออกแบบของ C.A.M.P. เรายึดหลัก 3C ไว้ตั้งแต่ต้น คือ
Clean Convenient และ Comfortable ถ้าผมเป็นพ่อแม่ก็
อยากให้ลูกไปอ่านหนังสือในที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
ไม่มีมุมอับ ที่นี่ก็เลยทำให้พ่อแม่หรืออาจารย์สบายใจ แม้ว่า
ห้างจะปิดตั้งแต่สี่ทุ่ม แต่โซนสำหรับอ่านหนังสือเปิดให้บริการ
24 ชั่วโมง ทำงานเสร็จดึก ๆ ก็มาที่นี่ ได้ เรามีทางเข้าออก
เฉพาะ และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา”

อ่านหนังสือมุมสูง มีที่นั่งเอาท์ดอร์ ไว้เอกเขนกชมดอยสุเทพ
ตกแต่งพืน้ ทีด่ ว้ ยหญ้าเทียม และใช้วสั ดุตกแต่งภายในทีท่ ำจาก
ไม้เพื่อให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ องค์ประกอบเหล่านี้ ได้
กลายเป็นเอกลักษณ์ของ C.A.M.P. ที่โดดเด่นและสร้างความ
รู้สึกแปลกใหม่ ให้แก่ผู้ ใช้บริการ

เชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองของการดีไซน์และความสร้างสรรค์
C.A.M.P. จึงเป็นมากกว่าพื้นที่อ่านหนังสือที่มีแค่โต๊ะเก้าอี้ตั้ง
อยู่ โดยได้ ใส่ ใจมิติด้านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ชื่อที่ชวน
ให้นึกถึงการตั้งแคมป์ ในป่าเป็นแรงดลใจให้สถาปนิกออกแบบ
ภูเขาไว้กลางร้าน มีทนี่ งั่ เป็นขัน้ เนินไล่ระดับ มีบา้ นต้นไม้สำหรับ

C.A.M.P. เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผสมผสานกันระหว่างห้องสมุดกับ
co-working space มี ก ารออกแบบกำแพงหนั ง สื อไว้ ชิ ด
ติดพนัง พื้นที่ส่วนใหญ่จัดไว้สำหรับเป็นที่นั่งทำงานหรืออ่าน
หนังสือ ทัง้ ทีน่ งั่ แบบคนเดียว โต๊ะทำงานเป็นกลุม่ ห้องประชุม
และพื้ น ที่ นั่ ง กั บ พื้ น รวมประมาณ 340 ที่ นั่ ง ทุ ก อณู ข อง
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Free Form = Free Mind

C.A.M.P. จึงมีความยืดหยุ่นในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
ของผู้ ใช้บริการ ภานุวัจน์เล่าถึงรายละเอียดของการออกแบบ
พื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างมีอิสระว่า
“การไม่ fix form คือจะขยับโต๊ะเก้าอี้อย่างไรก็ได้ จะนั่งกับ
พืน้ ก็ได้ ไม่จำกัดว่าต้องนัง่ อย่างไร ให้ลกู ค้าเขาไปจัดการตัวเขา
เอง ไม่มีป้ายห้าม ไม่มีกติกาอะไร ที่อื่นอาจจะต้องแลกบัตร
ประชาชน ที่นี่ ใครอยากทำอะไรก็ทำ พอไม่มีกฎ ไม่มีเงื่อนไข
ทุกอย่างเปิดหมด ก็ทำให้คนที่เข้ามารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ รู้สึก
อิสระ เหมือนกับที่เราเองก็ชอบที่จะทำอะไรก็ได้ สิ่งที่ผม
เซอร์ ไพรส์มาก ๆ เลยคือ เวลาเด็กสั่งน้ำสั่งขนมไปทานใน
บริเวณที่อ่านหนังสือ เสร็จแล้วเขาจะหิ้วภาชนะกลับมาวางคืน
ด้วย น้ำหกเขาก็เอาผ้าไปเช็ด เด็กเขาจัดการเองหมด แต่ถ้า
เรา fix เด็กก็อาจจะคิดและทำอีกอย่างก็ได้

“ถ้าเปรียบเทียบกับการอ่านหนังสือในมหาวิทยาลัย ambience
มันไม่ได้ แม้จะปรับให้ดูโมเดิร์น แต่มันให้ความรู้สึกที่เคร่งเครียด เหมือนต้องเข้าไปเพื่อรีบทำงานหรือทำการบ้าน แต่
การมาที่ third place มันให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายกว่า บางที
ทำอะไรด้วยความผ่อนคลายกลับได้ผลที่มากกว่า เพราะไม่มี
ใครอยู่ข้างหลังมาบอกให้เราทำนู่นทำนี่”
ภานุวัจน์ยังกล่าวเสริมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่จูงใจให้
คนรุ่นใหม่เกิดความกระหายอยากรู้ว่า “ผมว่ามันเกิดจากการ
เห็นคน คือเราเห็นคนรอบตัวเราขยัน เห็นคนรอบตัวเราเก่ง
ถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็เหมือนกับถูกกระตุน้ ว่าเราต้องพยายาม
ทำอะไรบางอย่าง สังเกตดี ๆ กลุม่ คนทีม่ าใช้บริการ C.A.M.P.
จะไม่มีลูกค้ามานั่งเล่นสนุกสนาน หรือพูดคุยเสียงดัง มันเป็น
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สภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้”

เปิดประตูต้อนรับชนรุ่นดิจิทัล
เมื่อแรกเริ่ม C.A.M.P. เป็นสถานที่สำหรับอ่านหนังสืออย่าง
เรียบง่าย ต่อมาห้างเมญ่าได้พบกับพันธมิตรที่ ได้เข้ามาช่วย
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย และเปิ ด กว้ า งอย่ า ง
ไร้พรมแดน นัน่ คือ บริษทั AIS ซึง่ เข้ามาวางโครงสร้างพืน้ ฐาน
ดิจิทัลให้คนรุ่นใหม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารและทำงาน อาทิ การให้บริการ super wi-fi
โครงข่าย gigabit broadband คุณภาพสูงสำหรับการจัดการ
ประชุมผ่านวิดีโอ (Video Conference) ออนไลน์บุ๊คสโตร์ที่มี
หนังสือฟรีหมุนเวียนมาให้บริการนับร้อยรายการ และทุกเดือน
จะมีการจัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจ
จากบุคคลที่เป็นไอดอลของวัยรุ่นมาร่วมเสวนาพูดคุย
ทิฐนิ นั ท์กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่อการเรียนรู้
ของคนในปัจจุบันว่า “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่
จะทำให้ ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เกิ ด ขึ้ น จากที่ ไ หนก็ ไ ด้ ต่ อไปใน
อนาคตอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็น สาธารณูปโภคที่ทุกบ้านจะ
ต้องมี ไม่ต่างจากน้ำประปาหรือไฟฟ้า สมัยก่อนคนในแต่ละ
พื้นที่หรือแต่ละชุมชนอาจมีวัฒนธรรมหรือตัวตนที่แตกต่างกัน
มาก แต่พอเริ่มมีเทคโนโลยีความแตกต่างกันก็เริ่มน้อยลง
เดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดก็ไม่ ได้ต่างจากคนกรุงเทพฯ มากนัก
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เพราะเทคโนโลยีเข้าไปเป็นตัวเชื่อมต่อ ทำให้เขามีพฤติกรรม
หรือความคิดความอ่านใกล้เคียงกับคนที่อยู่ ในเมืองมากขึ้น
ในขณะที่คนที่มีความสนใจเฉพาะด้านจะหากันเจอได้ง่ายขึ้น
เกิดเป็น virtual community”
ส่ ว นภานุ วั จ น์ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของคนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า
“สำหรับผมความรู้ ไม่เคยอยู่ ใน physical form ผมอาจจะดู
TEDx TEDtalk หรือเรียนออนไลน์ก็ได้ นอกจากห้องสมุดยังมี
ช่องทางอีกเยอะมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าไปหามันรึเปล่า
ข้อดีของยุคดิจิทัลคือ พออินเทอร์เน็ตเข้ามาเรามีสิทธิเรียนรู้
มากกว่า physical form และความรู้สมัยนี้มันเปิดกว้างมาก
จนแม้แต่เด็กขี้สงสัยสักแค่ไหน คำตอบก็มีให้เสมอ”
การออกแบบพื้น ที่การอ่านที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น หรือ
คนรุ่นใหม่ จำเป็นต้องทำความเข้าใจในตัวตนและพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ทิฐินัน ท์กล่าวถึงลักษณะของ
ชนรุ่นดิจิทัลไว้ว่า “คนรุ่นใหม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้
หลากหลายช่องทาง ดังนั้นถ้าอยากเรียนรู้อะไรต้องได้รู้ทันที
ไม่มีทางที่จะนั่งรออีกแล้ว เรียกได้ว่าเป็น Now Generation”
สอดคล้องกับความเห็นของภานุวัจน์ที่เห็นว่า “คนรุ่นใหม่เป็น
คนใจร้อนมาก ถ้าต้องการหาอะไรต้องเจอ อยากจะค้นหา
หนังสือก็ต้องทำได้เร็ว เร็วอย่างเดียวยังไม่พอ ถ้าเดินไปที่ชั้น
หนังสือก็ต้องหาเจอด้วย ไม่อย่างนั้นก็ต้องระบุตั้งแต่ตอน
ค้นหาว่าหนังสือเล่มนั้นๆ ถูกยืมออกไปแล้ว ถ้าเสิร์ชเจอแต่
ไม่เจอที่ชั้นจะหงุดหงิด เพราะเขาอุตส่าห์เสียเวลาเดิน ทาง
มาถึงที่ห้องสมุด”
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97

มุมมองต่อห้องสมุด
C.A.M.P. ไม่ ใช่ห้องสมุด แต่มีลักษณะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์
สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ แม้จะเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกำไรที่เป็นตัวเงิน แต่ก็มีความสุขจากการเห็นผู้คนตื่นตัว
กับการแสวงหาความรู้ และเดินทางมาพบปะสังสรรค์กันด้วย
จุดมุ่งหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถาม
ถึงมุมมมองที่มีต่อห้องสมุด ทั้งคู่ ได้แสดงความเห็นไว้อย่าง
น่าสนใจว่า
“ห้องสมุดในอนาคตอาจไม่ ใช่ที่ที่มีหนังสือเยอะแยะเต็มไป
หมด ผู้ ใช้บริการอาจไม่จำเป็นต้องเข้ามาในห้องสมุดก็ได้ คือ
ในอนาคตจะกลายเป็น ห้องสมุดเสมือน (virtual library)
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สำหรับเข้าถึงข้อมูล ส่วนพืน้ ทีท่ างกายภาพอาจจะใช้ประโยชน์
เพื่ อ การปฏิ สั ม พั น ธ์ ม ากกว่ า คื อ พอเราได้ ค วามรู้ ผ่ า นทาง
ออนไลน์แล้วก็ใช้ห้องสมุดเป็นพื้นที่พูดคุยอภิปรายกัน หรือ
ต่อยอดให้ความรู้เกิดเป็นผลลัพธ์ออกมา” ทิฐินันท์กล่าว
ขณะที่ภานุวัจน์ ให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ว่า “ห้องสมุดคือคลัง
ความรู้ที่เป็น destination ในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่การ
ลงทุนทำห้องสมุดนั้นภาครัฐจะต้องเป็นตัวหลัก อาจส่งเสริม
หรือดึงภาคเอกชนเข้ามาก็ได้ แต่ต้องตั้งหลักคิดเหมือนการ
ทำถนนหรือทำทางด่วนว่าทำไปแล้วมันไม่ได้คืนทุนเป็นตัวเงิน
เพราะเป็นการลงทุนทำเพือ่ เปิดให้คนทุกคนเข้าถึงข้อมูลความรู้
มิเช่นนั้นคนที่ ได้เปรียบก็คือคนที่มีเงินหรือมีความรู้มากกว่า
แต่ ผ ลตอบแทนจากการทำห้ อ งสมุ ด อาจได้ คื น กลั บ มาเป็ น

จำนวนผู้ ป ระกอบการที่ มี คุ ณ ภาพ หรื อ สถิ ติ ค นที่ อ่ า นออก
เขียนได้เพิ่มขึ้น อาจมีส่วนช่วยลดปัญหาสังคม ดึงเยาวชน
ออกจากแหล่งมั่วสุมที่เป็นอันตราย หรือลดปัญหายาเสพติด
มิตินี้เป็นผลทางอ้อมที่ส่งผลกว้างกว่าการวัดขีดความสามารถ
ประเทศด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว”
ทิฐินันท์เสริมว่าการปรับเปลี่ยนห้องสมุดให้สอดคล้องกับยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องทันสมัย
หรือเปลี่ยนไปให้บริการอีบุ๊คเสียทั้งหมด เพราะห้องสมุดใน
แต่ละพื้น ที่ย่อมมีกลุ่มผู้ ใช้บริการที่หลากหลายและมีความ
ต้องการทรัพยากรความรู้ที่แตกต่างกันออกไป

“บรรณารักษ์ก็ต้องปรับบทบาทตัวเองด้วย นอกจากการทำ
หน้าที่แนะนำหนังสือ เขาควรจะมีทักษะคอมพิวเตอร์และการ
ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถให้คำแนะนำหรือ
ช่วยสืบค้นข้อมูลทีผ่ ู้ใช้ตอ้ งการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ต้อง
ยอมรับว่าเทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลต่อโลก คนสมัยใหม่มพี ฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปแล้ว ถ้าเขาอยากจะหาข้อมูลแล้วเขาหาที่บ้านไม่เจอ
เมื่อมาที่ห้องสมุด บรรณารักษ์ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นได้”

“สำหรับคนที่อยู่ ใกล้ชิดกับเทคโนโลยี โอกาสที่จะหาข้อมูล
เป็นเรือ่ งง่าย เขาก็ไม่จำเป็นต้องมาห้องสมุด แต่ถา้ เป็นชาวบ้าน
หรือประชาชนทั่วไปห้องสมุดแบบที่มีหนังสือไว้ ให้บริการก็อาจ
ยังมีความจำเป็น ประเด็นสำคัญก็คือทำอย่างไรจึงจะทำให้
สภาพของห้องสมุดดีขึ้นกว่านี้ และตอบสนองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของคน ตัวอย่างเช่นถ้าเรานำเอา wi-fi ความ
เร็วสูงเข้าไปเสริม เพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ
ความรู้ได้มากกว่าหนังสือทีม่ อี ยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหมูบ่ า้ นที่
คนยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผมคิดว่าห้องสมุดที่มี
wi-fi ดี ๆ จะเปลี่ยนไปทันที เพราะจะกลายเป็นแหล่งหรือ
ศูนย์กลางของหมู่บ้านที่คนเข้ามาหาความรู้ด้วยกัน มาพบปะ
เจอกัน คุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้กัน” ทิฐินันท์กล่าว พร้อม
กับทิ้งท้ายว่า
C.A.M.P. สร้างสรรค์พื้นที่การอ่านให้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์หาความรู้
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Maker Space
พื้นที่สร้างความรู้
ด้วยวัฒนธรรมการคิด ทำ แบ่งปัน
และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
Maker movement หรือกระแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มคน
ที่นิยมสร้างสรรค์หรือซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ เองโดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งจะแพร่หลายใน
สหรัฐอเมริกาไม่ถึงสิบปี วิถีของเมกเกอร์แตกหน่อมาจาก
วัฒนธรรม DIY (Do it by yourself) หรือ “อยากได้ตอ้ งทำเอง”
ซึ่ ง ฝั ง รากอยู่ แ ล้ วในสั ง คมชนชั้ น กลางของอเมริ ก า เพราะ
สามารถแสดงออกถึ ง ความเป็ น ตั ว ตนของตนเองผ่ า นงาน
อดิเรกและข้าวของที่ทำขึ้นเพื่อใช้ ในชีวิตประจำวัน
Maker movement มีคุณค่าอย่างเด่นชัดในมิติทางเศรษฐกิจ
เพราะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการผลักดันเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
และความสร้างสรรค์ กล่าวคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน
ทำได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดอาชีพประเภทใหม่ ๆ และเพิ่มโอกาส
ในการก้าวสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการให้แก่คนรุน่ ใหม่ นอกจากนี้
หากมองในมิ ติ ท างการศึ ก ษา สั ง คมของเมกเกอร์ ยั ง เป็ น
รูปธรรมสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการเรียนรู้
ภัทรพร โพธิ์สุวรรณ  (ซ้าย)  นที แสง (ขวา)
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จากการลงมือทำและประสบการณ์ ซึ่งแนวคิดนี้ถูกพูดถึงกัน
มานานหลายสิบปีแต่ก็เกิดขึ้นจริงไม่มากนักในรั้วโรงเรียน
สำหรับประเทศไทย การรับรู้เรื่องเมกเกอร์ยังอยู่ ในวงจำกัด
ธุรกิจ Maker Space หรือ Hacker Space สำหรับพบปะและ
สร้างสรรค์งานของชาวเมกเกอร์เพิง่ เริม่ เกิดขึน้ ในช่วง 1 - 2 ปีนี้
สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนบางแห่งเริ่มพัฒนาพื้นที่สำหรับ
การทำโครงงานควบคู่กับกระบวนการเรียนการสอน โดยอาจ
ถูกเรียกด้วยชื่ออื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Fab Lab (Fabrication
Laboratory) หรือ Incubator ฯลฯ
ภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ ผู้ก่อตั้ง Maker Zoo ย่านเอกมัย และ
นที แสง ผู้ ก่ อ ตั้ ง บริษัท เมกเกอร์สเปซ จำกัด ที่จังหวั ด
เชี ย งใหม่ มาช่ ว ยกั น บอกเล่ า ถึ ง ความหมายและที่ ม าของ
เมกเกอร์ ตลอดจน เมกเกอร์คลั เจอร์ ทีก่ ำลังก่อตัวขึน้ ทีละน้อย
ในสังคมไทย ซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจเป็นการเปลี่ยนผ่านที่นำ
ไปสู่การก่อเกิดพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ ในอนาคตอันใกล้

เมกเกอร์คือใคร
นที เริ่มต้นอธิบายนิยามของเมกเกอร์ ให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ว่า
“เมกเกอร์ ไม่ ใช่แค่คนที่สามารถใช้เครื่องพิมพ์สามมิติหรือ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรหรือมีอาชีพ
นักประดิษฐ์ จริง ๆ แล้วเมกเกอร์หมายถึงคนที่มีจิตนาการ มี
ความคิดสร้างสรรค์ แล้วลงมือสร้างผลงานนั้นออกมา ดังนั้น
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ช่างไม้กเ็ ป็นเมกเกอร์ ช่างเฟอร์นเิ จอร์กเ็ ป็นเมกเกอร์ คนชอบ
ทำอาหารก็เป็นเมกเกอร์อยู่แล้ว โลกนี้มีเ มกเกอร์อยู่เต็มไป
หมด ส่วนคนไทยก็มธี รรมชาติของความเป็นเมกเกอร์ เพราะใช้
มือเก่ง ผลิตเก่ง และมีความคิดสร้างสรรค์สูง”
ภัทรพร กล่าวเสริมว่า “ลักษณะนิสัยของคนที่เป็นเมกเกอร์
มักจะไม่ ได้มองข้อจำกัดของปัญหามากนัก คือจะคิดว่า ฉัน
อยากทำแบบนี้ มันน่าจะทำได้ ฉันก็ลองทำดู ถ้าฉันรู้ว่ามันผิด
ฉั น ก็ แ ก้ ไ ข แล้ ว พอถึ ง จุ ด หนึ่ ง ถ้ า เขารู้ สึ ก ว่ า มี ค วามรู้ ไ ม่ พ อ
ที่ จ ะพั ฒ นางานต่ อ เขาก็ จ ะไปอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ คุ ย กั บ คนที่
รู้จริงแล้วค่อยกลับมาแก้งานดี ไซน์ของตัวเองอีกครั้ง เป็น
กระบวนการเรียนรู้แบบ Learning by doing ซึ่งใช้เวลาน้อย
แต่ได้ผลที่ดี”

เมกเกอร์สเปซ ชุมชนแห่งการแบ่งปัน
การพัฒนาต้นแบบงานของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ต้องการพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น เครื่องมือช่าง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์
ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือบางชิ้นมีราคาสูงเกินกว่าจะซื้อหาไว้ ใช้เอง
พื้นทีท่ เี่ รียกว่าเมกเกอร์สเปซจึงเกิดขึน้ เพือ่ อำนวยความสะดวก
และช่วยลดต้น ทุนให้กับนักพัฒนา รวมทั้งยังมีมิตรสหายที่
พร้อมจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การทำงาน
DIY จึงกลายเป็น DIT หรือ Do it together

บรรยากาศการทำงานพร้อมกับการเรียนรู้ที่ Maker Zoo

ภัทรพร เล่าว่าวัฒนธรรมที่เป็นหัวใจของชาวเมกเกอร์ก็คือ
การแบ่งปัน “เมกเกอร์สเปซคือชุมชนของผู้คนที่มีความสนใจ
และความถนัดทีห่ ลากหลาย อาจจะมีทงั้ คนทีเ่ ชีย่ วชาญ และคน
ที่ยังไม่มีความรู้ ในสิ่งที่ตนอยากทำ หรือยังใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ไม่เป็น คนที่รู้อยู่แล้วก็จะทำหน้าที่ช่วยสอนคนที่ทำไม่เป็น”
วัฒนธรรมการแบ่งปันสิง่ ของเป็นสิง่ มีอยูแ่ ล้วในวัฒนธรรมไทย
แต่เรื่องการแบ่งปันความรู้อาจยังไม่ ใช่สิ่งที่สังคมเราคุ้นเคย
อย่างไรก็ตามทิศทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 บอกเราว่า
การหวงแหนความรู้ หรื อ ค่ า นิ ย มการแข่ ง ขั น ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ จ ะ
ทำให้คนรุ่นใหม่อยู่รอดได้ ในสังคมอนาคต การเปลี่ยนแปลง
วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ไ ปสู่ ก ารแบ่ ง ปั น และการร่ ว มมื อ กั น จึ ง เป็ น
สิ่งจำเป็นที่ต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้
“หากผูป้ ระกอบการในบ้านเราเอาวัฒนธรรมของเมกเกอร์ไปใช้
อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งอยู่แล้วก็จะยิ่งเข้มแข็งมากไปกว่านี้อีก

ถ้าไม่ ได้มองว่าคนอื่นเป็นคู่แข่ง แต่ทุกคนแบ่งปันข้อมูลกัน
มันก็จะทำให้ player ทุกคนมีศกั ยภาพอยู่ในระดับทีส่ งู กว่าเดิม
และแข่งขันกับประเทศอื่นได้ง่ายขึ้น เพราะคนที่ยังไม่เก่งก็จะ
เก่งขึ้น และคนที่เก่งอยู่แล้วก็จะเก่งมากขึ้นอีก เพราะอาจจะ
มีบางอย่างที่คนเก่งไม่รู้ แต่คนไม่เก่งอาจจะรู้และแบ่งปันให้
ก็ได้
“สังคมไทยคนส่วนใหญ่ ไม่ ได้เปิดใจยอมรับหรือการกล้าที่จะ
แบ่งปัน แต่วัฒนธรรมแบบนี้จะต้องเปลี่ยน ไม่อย่างนั้นคนที่
เก่งก็จะอยู่เป็นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ สังคมก็ไม่พัฒนาไปไหน หรือ
ถ้ามีการแชร์แต่ไม่มีการเปิดรับความเห็นหรือความรู้ของผู้อื่น
ก็ไม่เกิดประโยชน์ ในสังคมของเมกเกอร์เรามีความสุขกับ
การเจอกัน แลกเปลีย่ นความคิดกัน ใครก็ตามทีเ่ ข้ามาในชุมชน
ของเรา เราก็ไม่ ได้ปล่อยให้เขาเข้ามาทำงานให้สำเร็จอย่าง
เดียว แต่จะสอดแทรกคุณค่าเรื่องการแบ่งปันนี้ด้วย”
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นที ได้ยกตัวอย่างถึงกลุ่มเชียงใหม่เมกเกอร์คลับ ชุมชนที่ชาว
เมกเกอร์ได้รว่ มกันเรียนรูแ้ ละแบ่งปันความรู้ใหม่ ๆ ทัง้ ในพืน้ ที่
ทางกายภาพและพืน้ ทีโ่ ลกออนไลน์ ปัจจุบนั มีสมาชิกกว่าร้อยคน
และได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเคสที่ก้าวหน้าแห่งหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
“ที่นี่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน เรามี
คนที่ช่วยสอนวิธีการใช้เครื่องมือให้ แต่มีเงื่อนไขว่าผลงานที่
ทำขึ้นจะต้องเป็น Open source และผู้พัฒนาจะต้องเขียน
วิธีการทำผลงานนั้นเผยแพร่ผ่านบล็อก (Blog) เพื่อให้คนอื่น
นำไปเรียนรู้ต่อได้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรารู้ว่ายิ่งเรา
สอนคนอื่นเราก็จะยิ่งมีความรู้เพิ่มขึ้นด้วย”

โมเดลทางธุรกิจของเมกเกอร์สเปซ

กิจกรรม Chiang Mai Maker Party จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม
2558 เป็นงาน Maker Faire หรืองาน “ปล่อยของ” สำหรับชาว
เมกเกอร์ งานแรกๆ ของเมืองไทย
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ชุมชนของเมกเกอร์มีอุดมคติที่จะเป็นเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปัน
และเป็นมิตร แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องหารายได้
เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจตามแนวทางที่สอดคล้องกับจุดยืน
ของแต่ละแห่ง เช่นกรณีของร้าน TechShop ซึ่งมีสาขาอยู่นับ
สิบแห่งและเป็นเชนใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เลือกใช้วิธีการ
หารายได้จากการเก็บค่าสมาชิกในอัตรา 150 เหรียญต่อเดือน
สามารถสร้างรายได้หลายล้านเหรียญต่อสาขา และได้รับการ
จัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตสูงที่สุดในอเมริกา แต่ก็
มีเมกเกอร์สเปซอีกหลายแห่งที่ใช้โมเดลทางธุรกิจแบบเดียวกัน
นี้ แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จหรือต้องปิดกิจการในที่สุด

การทำงานของเมกเกอร์ ที่เมกเกอร์สเปซ เชียงใหม่

นที กล่าววิจารณ์ถึงจุดอ่อนของแนวทางการหารายได้ที่กำลัง
เป็นโมเดลกระแสหลักในขณะนี้ว่า “ผมคิดว่าแนวทางนี้ ไม่มี
ความยัง่ ยืน เพราะลูกค้าจะรูส้ กึ แค่วา่ ได้เข้ามาใช้เครือ่ งมือของ
ร้านเพื่อผลิตของหรือทำธุรกิจแล้วก็กลับไป เมื่อไหร่ที่ลูกค้า
เริม่ รูส้ กึ ว่าค่าบริการแพงไม่คมุ้ กับการทีเ่ ขาแค่เดินเข้ามาใช้งาน
เครือ่ งมือในร้าน ธุรกิจก็ไปไม่รอด เพราะทางร้านมีแหล่งรายได้
เพียงแหล่งเดียวคือค่าเมมเบอร์ จริงๆ แล้วยังมีโมเดลการหา
รายได้แบบอื่นๆ อีกสำหรับเมกเกอร์สเปซ เช่น การเป็นแล็บ

ที่รับบริการพัฒนางานต้นแบบ การเป็นศูนย์รวมงานออกแบบ
หรือการขายผลงานที่ผลิตขึ้นในเมกเกอร์สเปซ”
ทั้งบริษัทเมกเกอร์สเปซ และ Maker Zoo เลือกที่จะไม่เก็บ
ค่าสมาชิกเพราะมองว่าการให้บริการสถานที่และเครื่องมือ
อาจยังไม่มีมูลค่ามากพอที่จะนำมาคิดเป็นค่าบริการ อีกทั้งค่า
สมาชิกอาจกลายเป็นอุปสรรคของเมกเกอร์หน้าใหม่หรือกลุ่ม
ธุรกิจเอสเอ็มอี
Maker Space พื้นที่สร้างความรู้
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ภัทรพร กล่าวว่า “สิ่งที่เมกเกอร์สเปซขายก็คือประสบการณ์
ในการเรียนรู้ เป็นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาคน และช่วยพัฒนา
ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ดั ง นั้ น เราก็ เ น้ น ที่ ก ารขายเวิ ร์ ค ช็ อ ป หรื อ ขาย
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ ถ้าเราหาจุดขายของเราได้ ก็จะเกิด
สมดุลระหว่างการหารายได้กบั การพยายามสร้างชุมชนทีท่ กุ คน
ได้เข้ามาเป็นเพื่อนและแบ่งปันความรู้กัน”

ก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย มันก็มีกระบวนการที่ควบคุมอยู่ระดับหนึ่ง
แต่ถ้าสุดท้ายแล้วยังถูกก็อปปี้ก็ไม่เป็นไร เพราะเมื่อสินค้า
ออกมาสู่ตลาดก็จะแข่งขันกันที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์”

เมื่อนักสร้างสรรค์ถูกท้าทาย
ด้วยนักก็อปปี้
มีหลายกลไกที่เกิดขึ้นในระยะเดียวกันกับ Maker movement
ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เหล่าเมกเกอร์สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ซับซ้อน
ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Open source และ Open hardware
ซึ่งเป็นการแชร์ซอฟต์แวร์หรือวิธีการผลิตสิ่งของเพื่อให้ผู้อื่น
สามารถนำไปพัฒนาต่อ แต่บางครัง้ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเหล่านี้
ก็ถูกก็อปปี้นำไปใช้เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของผู้ที่อยู่ ในสังคมแห่งการแบ่งปัน
ภัทรพร ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า “เราแชร์เพื่อให้
เกิดการพัฒนาขึ้นในสังคม ในมุมนักสร้างสรรค์สิ่งที่เขาสนใจ
ก็คือเกิด Crowd sourcing หรือพลังสมองที่จะช่วยให้ผลผลิต
ถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง การมี Open source ไม่ได้แปลว่า
ทุกอย่างฟรีหมด หรือใครจะเอาไปก็อปก็ได้ อาจจะมีบางอย่างที่
เราแชร์ และมีบางอย่างที่เราไม่แชร์ หรือบาง license อาจ
จะฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล แต่ถา้ นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
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ซอฟต์แวร์ 123D Design เป็นหนึ่งใน Open source ยอดนิยม
ด้านการออกแบบสามมิติ ที่นักพัฒนาสามารถนำไปใช้พัฒนาผล
งานต้นแบบได้อย่างสะดวก

ส่วนนที มีความเห็นว่า “คนที่เป็นศิลปินต้องเข้าใจธรรมชาติ
ว่า ในโลกของการสร้างสรรค์มีการก็อปปี้เต็มไปหมด มันเป็น
เรื่องช่วยไม่ได้ แต่เราก็ต้องสร้างสรรค์ต่อไป ถ้าเราเป็นคนที่
มีความคิดสร้างสรรค์สูง เราไม่จำเป็นต้องกลัวเรื่องแบบนี้
เพราะนีเ่ ป็นแค่หนึง่ ไอเดียทีเ่ รามี คนทีเ่ ป็นนักพัฒนานวัตกรรม
จริงก็ต้องสามารถผลิตสิ่งใหม่ออกมาได้อีก”

เมกเกอร์สเปซกับการเรียนรู้
ในระบบโรงเรียน
แม้ว่านทีและภัทรพรจะเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แต่ทั้งสองก็มีความสนใจงานด้านการศึกษาด้วย
เพราะมองเห็นจุดร่วมของโรงเรียนและเมกเกอร์สเปซในเรื่อง
กระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Learning by
doing ซึง่ เมกเกอร์สเปซสามารถช่วยเติมเต็มมิตทิ ยี่ งั ขาดหายไป
ในโรงเรียน
“การศึ ก ษาปั จ จุ บั น กำลั ง ล้ ม เหลว มหาวิ ท ยาลั ย กลายเป็ น
โรงงานที่ปั๊มคนไม่มีคุณภาพออกมาป้อนระบบ ในอดีตเราเชื่อ
ว่าคนที่สำเร็จปริญญาถึงจะมีงานทำ แต่ปัจจุบันโลกไม่ได้เป็น
อย่างนั้นแล้ว เรียนจบสูงก็ไม่แน่ว่าจะมีงานทำ ในขณะที่ยังมี
การเรียนรูน้ อกห้องเรียนอีกมากมาย แนวโน้มเนือ้ หาการเรียน
ในอนาคตนั้นคือวิชาหลักที่เรียกย่อๆ ว่า STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) แต่ปัญหาก็
คือโรงเรียนในไทยยังเรียนจากตำรากันอย่างเดียว… เป็นไป
ได้ยังไงที่เราเรียนวิทยาศาสตร์กันโดยขาดแคลนห้องแล็บ!

เมกเกอร์สเปซเป็นสิ่งที่เหมาะเจาะกับเนื้อหาวิชาเรียนสำหรับ
อนาคต เพราะทำให้คนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากสิ่งที่เรียนจาก
ตำรา เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงเครืองมือไฮเทคในชุมชนที่อยู่บน
รากฐานของความรู้ โดยโรงเรียนไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเอง บางโรงเรียนมาหาเราแล้วบอกว่าอยากให้เด็กได้
เรียนรู้เนื้อหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็มีหน้าที่สร้างโครงงานให้
เด็กคิดและทดลองทำ เช่น การเรียนฟิสิกส์โดยสอนให้เด็ก
สร้างจรวด ซึ่งได้เรียนรู้ทั้งการดีไซน์ การทำโมเดล และเรื่อง
สารเคมีที่ ใช้เป็นเชื้อเพลิง” นทีกล่าว
ส่วนภัทรพร เห็นว่า “เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์หรือการลงมือปฏิบตั มิ ากนัก ไม่วา่ จะในหรือนอก
ห้องเรียน พอเด็กเข้ามัธยมก็เริ่มต้องกวดวิชากันแล้ว เรื่อง
พวกนั้นอาจจะสำคัญ แต่สุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่ ได้บนโลกนี้
ก็คือคนที่รู้จักเรียนรู้จากปัญหา กระบวนการเรียนรู้ไม่จำเป็น
ต้องเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย กระบวนการคิดมันเกิดขึ้นได้จาก
ชีวิตประจำวัน ถ้าโรงเรียนเข้ามาช่วยได้ตั้งแต่จุดนี้ก็จะดี
“มีโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในประเทศไทยที่เริ่มสร้าง
เมกเกอร์สเปซในโรงเรียน ซึ่งเริ่มต้นง่าย ๆ โดยการจัดหา
เครื่องมือตามเนื้อหาที่จำเป็นจะใช้ ในการเรียนการสอน อาจ
จะมีวงจรไฟฟ้า หัวแร้ง หรือพวกเครื่องมือช่าง สุดท้ายแล้ว
ไม่ จ ำเป็ น เลยว่ า โรงเรี ย นจะต้ อ งจะมี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ส ามมิ ติ
หรือเครื่องมือที่ทันสมัย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนื้อหาที่จะสอน
เครื่องมือก็เป็นแค่เพียงวัตถุหนึ่งซึ่งต้องรู้จักวิธีนำไปใช้เพื่อให้
เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา ดังนั้นเราต้องสร้าง
Maker Space พื้นที่สร้างความรู้

107

การออกแบบผลงานในไอแพดก่อนจะสั่งพิมพ์เป็นต้นแบบวัตถุด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

โปรแกรมการเรี ย นรู้เสียก่อน คือคิดว่าควรจะสอนเนื้อ หา
อะไรให้เด็กแต่ละชั้น แล้วจึงนำเครื่องมือมาใช้ตอบโจทย์”

แน่นอนว่าหากสถานการณ์ยังคงเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ก็จะเกิด
ความเสียสมดุลทางเศรษฐกิจตามมา

เรียนรู้จากความล้มเหลว
สร้าง Maker และ Innovator

“เราผลิตน้อยลง คิดอะไรเองน้อยลงทุกที เรามัวแต่นำเข้าสินค้า
ทั้งๆ ที่ของบางอย่างเราสามารถพัฒนาขึ้นเองได้ ในอนาคต
โรงงานอุตสาหกรรมจะเล็กลง คนก็มโี อกาสทีจ่ ะผลิตสิง่ ของได้
เองมากขึ้น พวกเราอยากสร้างนักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ให้มากกว่านีเ้ พราะเชือ่ ว่าจะช่วยให้สงั คมดีขนึ้ อย่างเช่นแต่กอ่ น

เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันมากขึ้นทุกที
แต่ประเทศไทยอยู่ ในฐานะผู้บริโภคเทคโนโลยีมาโดยตลอด
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มีธุรกิจที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้เครื่องพิมพ์สามมิติเข้ามาหาเรา
แล้วเขาก็พบว่าเมกเกอร์สเปซช่วยลดต้นทุนเขาได้เยอะ หรือ
เราไปเจอเด็กนักศึกษาสถาปัตย์ที่ต้องทำโมเดลส่งอาจารย์ ซึ่ง
ที่ผ่านมาเขาทำโครงงานโดยใช้เครื่องเลเซอร์ รอบหนึ่งเสีย
เงิน 4 - 5 หมื่น แต่พอมาใช้เครื่องพิมพ์สามมิติต้นทุนเหลือแค่
หมื่นกว่าบาท แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งประกอบแบบด้วย
“ที่ Maker Zoo เราเน้นกลุ่มที่เป็นเมกเกอร์มือใหม่เพราะ
อยากให้คนเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่ว่าคุณจะเป็น
ใครก็สามารถสนุกกับการเรียนรู้เทคโนโลยีได้ เราเพิ่งจัดงาน
‘หุน่ ยนต์เห่ย’ เพือ่ ทำลายกำแพงในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทำให้เห็นว่าคนที่ ไม่ ใช่วิศวกรหรือคนที่ ไม่มีความรู้ซับซ้อนก็
สามารถเป็นเมกเกอร์ได้ มาสร้างหุน่ ยนต์แข่งกันได้ ชือ่ ‘เห่ย’
มันบ่งบอกถึงความล้มเหลว เพราะความล้มเหลวเป็นขั้นหนึ่ง
ของความสำเร็จ สังคมเอเชียอย่างเช่นสังคมของบ้านเรามัก
จะกลัวความผิดพลาด กลัวความล้มเหลว เป็นสังคมอนุรักษ์
นิยม ก็เลยไม่อยากโชว์ ไม่กล้าแสดงออก เพราะกลัวคนอื่น
ดูถกู แต่พวกเราอยากให้คนเห็นว่า ในความล้มเหลวมันมีแง่มมุ
ของความสร้างสรรค์ ทุกคนได้สนุกกับมัน ได้เจอกับสิง่ ทีต่ วั เอง
ไม่ได้คดิ มาก่อน แล้วก็ได้เรียนรูจ้ ากการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้น” ภัทรพรกล่าวถึงความตั้งใจและผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้น
กับสังคม ผ่านเมกเกอร์สเปซและวิถีของเมกเกอร์คัลเจอร์
ส่วน นที ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ตอนผมเป็นนักเรียนถูกสอนมา
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา รุ่นพ่อแม่ของเราก็

บรรยากาศการแข่งขัน Hebocon หรือ หุ่นยนต์เห่ย

ถูกสอนมาเหมือน ๆ กัน นัน่ หมายความว่าตลอด 60 ปีทผี่ า่ นมา
ประเทศเราไม่ ได้พัฒนาเลย เมกเกอร์สเปซคือพื้นที่สำหรับ
การพัฒนาในโลกยุคปัจจุบัน ถ้ากระแสการขับเคลื่อนนี้มีพลัง
มากพอ ก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะช่วยเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วเสียที”

แหล่งข้อมูล
http://www.techshop.ws/press_releases.html?&action=detail&press_release_id=47
https://www.blognone.com/node/58961
แหล่งภาพ
https://www.facebook.com/makerzoo
https://thainetizen.org/2015/04/chiang-mai-maker-party-part1/
http://www.thairobotics.com/2015/04/23/hebocon-thailand/
http://www.progressth.org/2015/04/maker-movement.html
http://www.123dapp.com/design
http://www.chiangmaicitylife.com/citylife-articles/makerspace-the-future-will-beopen-source/
https://www.facebook.com/makerspaceth
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MadLab CoderDojo
วางรากฐาน Digital Economy
ต้องส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ทักษะดิจิทัล
ในสังคมอนาคต การเขียนโปรแกรมจะกลายเป็นการรู้หนังสือ
พื้นฐานด้านที่สี่ (fourth literacy) ที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ เหตุ
ก็เพราะ การทำความเข้าใจตรรกะที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยี
เป็นพื้นฐานในการควบคุมสิ่งเหล่านั้น ทั้งยังเป็นเครื่องมืออัน
ทรงพลังที่จะเชื่อมโยงมนุษ ย์เข้ากับประเด็นระดับโลกและ
สามารถสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง มีสถิติระบุ
ถึ ง ความขาดแคลนคนที่ มี ทั ก ษะคอมพิ ว เตอร์ ว่ า ทั่ วโลกมี
ความต้องการนักเขียนโปรแกรมถึง 1.4 ล้านอัตรา ในขณะที่
มีคนเรียนจบด้านนี้เพียง 4 แสนคน ปัจจุบันมีโรงเรียนเพียง
1 ใน10 เท่านั้นที่สอนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
แมนเชสเตอร์ เมืองซึ่งไม่ ได้มีชื่อเสียงแค่ทีมฟุตบอล หรือ
ห้องสมุดสุดทันสมัย แต่ยังเกิดขบวนการเคลื่อนไหวด้านการ
เรียนรู้ดิจิทัลทั่วทุกหัวระแหง และมีองค์กรภาคประชาสังคม
ซึ่งดำเนินไปด้วยพลังจิตอาสาของคนรุ่นใหม่ จนเกิดแหล่ง
เรียนรูท้ มี่ งุ่ ส่งเสริมให้เกิดแรงงานทักษะสูงในสายงานเทคโนโลยี
MadLab - CoderDojo
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MadLab ตั้งอยู่ ในตึกแถว 3 ชั้น แบบเรียบง่าย บริเวณ Northern Quarter ซึ่งเคยเป็นย่านอุตสาหกรรมเก่า

ดิจิทัล ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับ
เมืองในระยะยาว พืน้ ทีก่ ารเรียนรูข้ องคนรุน่ ใหม่ในแมนเชสเตอร์
ที่น่าสนใจ 2 แห่ง ได้แก่ MadLab แหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์เทคโนโลยีเลือดใหม่ ซึ่งมุ่งสร้างความเท่าเทียมทาง
สังคมด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ได้อย่างเท่าเทียม และ CoderDojo Manchester พื้นที่สอน
การเขียนโปรแกรมให้กับเด็กตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ ทั้งยัง
เป็นชุมชนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก

MadLab ‘ห้องทดลองของหนุ่มสาว
ดิจิทัล พื้นที่แห่งความเท่าเทียม’
การเติบโตขึ้นของชุมชนออนไลน์และการแบ่งปันความรู้ ใน
ยุคดิจทิ ลั เป็นปรากฏการณ์ใหม่ทแี่ สดงให้เห็นว่า ความร่วมมือ
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เป็ น คุ ณ ค่ า สำคั ญ ที่ จ ะนำไปสู่ เ ปลี่ ย นแปลงสั ง คม ในโลกที่
ซับซ้อนและเชื่อมโยง ทำให้ผู้คนที่มีภูมิหลังและประสบการณ์
ที่หลากหลายพบเจอกันง่ายขึ้น ได้ร่วมแก้ไขปัญหาและเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่นเดียวกับบรรยากาศการเรียนรู้
ของ MadLab หรือ Manchester Digital Laboratory
MadLab เป็นองค์กรนวัตกรรมระดับรากหญ้าที่สนใจด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่ง
สนับสนุนผู้คนให้เป็น นักสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Making) ซึ่ ง มี นิ ย ามทั้ ง การสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และการสร้างสิ่งต่างๆ โดยใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือ

ห้องทดลองแห่งนีเ้ ชือ่ ว่า ทางลัดในการทำความเข้าใจนวัตกรรม
เทคโนโลยี ในเวลาอันสั้นก็คือ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันผ่าน
การทดลองและเล่นสนุก MadLab กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่กล้าที่
จะลองเจาะโปรแกรม (Hacking) รื้ออุปกรณ์ดิจิทัลออกเป็น
ส่วนๆ เพื่อทำความเข้าใจระบบการทำงานของมัน จากนั้น
ก็ให้ลองตั้งเป้าหมายและจินตนาการใหม่ โดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับคนในชุมชน ที่นี่ยังสนับสนุนให้นักสร้างสรรค์ ได้มี
ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ำเป็ น เช่ น
เครื่ อ งเชื่ อ มโลหะ เครื่ อ งพิ ม พ์ ส ามมิ ติ กล้ อ งถ่ า ยภาพ
ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ เครื่องตัดเลเซอร์ ฯลฯ
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ด ำเนิ น ไปอย่ า งคึ ก คั ก เต็ ม ไปด้ ว ย
โปรเจ็กต์และการสนทนา มีผเู้ ข้ามาใช้บริการกว่า 60 กลุม่ ภาพ
บรรยากาศเช่นนี้ได้จุดประกายให้ห้องสมุดเมืองแมนเชสเตอร์
คิดทบทวนถึงทิศทางของห้องสมุด จนกระทั่งร่วมจับมือกัน
เป็นภาคี ในที่สุด ไม่เพียงแต่บรรณารักษ์จะฝังตัวเข้าไปอยู่ ใน
MadLab นักสร้างสรรค์จาก MadLab เองก็ได้ก้าวเข้ามาใน
ห้องสมุดด้วย เมื่อคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
การจัดการข้อมูลได้พบกับคลังภาพประวัตศิ าสตร์อนั ทรงคุณค่า
เกือบแสนรายการในห้องสมุด ก็เกิดทั้งความประทับใจระคน
หงุดหงิดใจ นำมาซึ่งการร่วมพัฒนาฐานข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองให้เป็นระบบ ทันสมัย และน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ทั้ ง สองหน่ ว ยงานยั ง ร่ ว มกั น ตั้ ง ชมรมนั ก อ่ า นวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์ (Manchester Sci-Fi Book Club) เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีด้วยการส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ที่ MadLab

นักพัฒนาจาก MadLab ได้คิดค้น DIYBio ซึ่งได้รับรางวัล
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับยุโรป
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กิจกรรมเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้หญิงของเมืองแมนเชสเตอร์

ปฏิเสธไม่ได้วา่ ปัจจุบนั ยังคงมีชอ่ งว่างทางเพศในวงการเทคโนโลยีดิจิทัล คือมีสัดส่วนเพศชายที่ทำงานด้านนี้สูงกว่าผู้หญิง
ถึง 6 เท่า MadLab จึงร่วมกับห้องสมุดเมืองแมนเชสเตอร์
และ Manchester Girl Geeks จัดโครงการส่งเสริมทักษะดิจทิ ัล
ให้กับผู้หญิง เพื่อเพิ่มโอกาสในเส้นทางอาชีพนี้และเป็นการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตให้ สู ง ขึ้ น ด้ ว ย หลั ก สู ต รเริ่ ม ต้ น เมื่ อ ปี
2013 ในห้องสมุด 5 แห่ง เนือ้ หาประกอบด้วยเรือ่ งทักษะไอที
พื้นฐาน โซเชียลมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น และการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น เมื่อต้นปี 2015 มีสถิติว่า มีสัดส่วน
ผู้หญิงเข้ามาใช้บริการ MadLab ประมาณร้อยละ 30
การเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่นี่มีบรรยากาศต่างไปจากขนบเดิมๆ ที่
มีแต่ “คนผิวขาว ผู้ชาย และวิศวกร” โดยเปิดโอกาสอย่าง
เท่าเทียมให้กบั ผูห้ ญิง ผูเ้ กษียณอายุ ผูอ้ พยพ ผูท้ มี่ องหารายได้
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เสริม และคุณแม่วัยใส ผู้เข้าอบรมรายหนึ่งกล่าวว่า เธอเข้า
มาร่วมโครงการในช่วงที่ชีวิตตกต่ำพอดี คือไม่มีงานและเป็น
คุ ณ แม่ เ ลี้ ย งเดี่ ย ว เธอได้ พ บกั บ คนฉลาดๆ ในหลั ก สู ต รที่
ยอดเยี่ยม ซึ่งได้เสริมพลังให้เกิดความมั่นใจในตนเอง จน
ในที่สดุ เธอได้ทำงานสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนทีอ่ ยู่ใกล้บา้ น
MadLab ยังเป็นสะพานเชือ่ มระหว่างธุรกิจดิจทิ ลั กับคนรุน่ ใหม่
โดยประสานกับมหาวิทยาลัยท้องถิน่ และเครือข่ายทีม่ นี กั ศึกษา
เป็ น สมาชิ ก กว่ า 2,000 คน ทุ ก ปี จ ะมี กิ จ กรรม “วั น แห่ ง
พรสวรรค์” ให้หนุ่มสาวกว่า 1,300 คนที่กำลังมองหางาน ได้
ทำความรู้ จั ก กั บ บริ ษั ท และผู้ ป ระกอบการด้ า นดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยี และยังจัดตั้ง Manchester Digital Peer Club ให้
คนทีอ่ ยู่ในแวดวงเดียวกัน ได้พบปะแลกเปลีย่ นประเด็นระหว่าง
กัน โดยมีภาคอุตสาหกรรมช่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา

James Whelton เด็กหนุ่มผู้ก่อตั้ง CoderDojo
และเป็นไอดอลของโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่

CoderDojo ‘เวทย์มนตร์แห่ง
coding ที่เรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็ก’
ไม่ กี่ ปี ม านี้ ก ารเขี ย นโปรแกรมเริ่ ม ได้ รั บ ความสนใจอย่ า ง
แพร่หลาย จากเรื่องที่เป็นทักษะเฉพาะทางของคนเฉพาะกลุ่ม
ขยายออกไปสู่คนทั่วไปรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย แม้แต่
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ได้วางนโยบายให้สอนการ
เขียนโค้ดในโรงเรียน ส่วนเอสโทเนียซึ่งแม้จะเป็น ประเทศ
เล็กๆ แต่ก็เป็นชาติแรกในยุโรปที่ได้วางระบบเทคโนโลยีการ
สื่ อ สารข้ อ มู ล ความเร็ ว สู ง ผ่ า นสายโทรศั พ ท์ (DSL) ในทุ ก
โรงเรียน และได้สอนการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กตั้งแต่ชั้น
ป.1
เมือ่ ปี 2011 นักเรียนอายุ 18 ปี ชาวไอริชคนหนึง่ ได้เจาะระบบ
iPod Nano สำเร็จ ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับคนในวงการ

เทคโนโลยี แ ละเด็ ก รุ่ น ใหม่ ที่ ใ ฝ่ ฝั น จะเป็ น โปรแกรมเมอร์
เหตุ ก ารณ์ ใ นครั้ ง นั้ น กลายมาเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการก่ อ ตั้ ง
CoderDojo ชุมชนอาสาสมัครดิจิทัลเพื่อเด็กและเยาวชนที่
กว้างขวางที่สุดในโลก
อังกฤษเป็น ประเทศหนึ่งที่ขานรับแนวคิดของ CoderDojo
อย่างเต็มที่ โดยมีสาขาย่อยกว่า 300 แห่ง สำหรับ CoderDojo
สาขาแมนเชสเตอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 และปีต่อมาได้ย้ายที่
ตั้งไปอยู่ ใน Sharp Project เมืองเทคโนโลยีซึ่งเป็นศูนย์รวม
ผู้ ป ระกอบการดิ จิ ทั ล กว่ า 50 ราย นั บ ว่ า เป็ น การเลื อ ก
ตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างเหมาะเจาะ เพราะเหล่าผู้มากประสบการณ์ ที่ เ รี ย กตั ว เองว่ า SharpFuture ซึ่ ง ทำงานในสาย
อุตสาหกรรมไอที ได้เป็นกำลังหลักในการจัดกิจกรรม เป็น
อาสาสมัครถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษาโปรเจ็กต์ ให้กับ
เด็กๆ
MadLab - CoderDojo
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บรรยากาศของ CoderDojo แมนเชสเตอร์

ไม่ ใช่เรื่องเหลือเชื่อที่เด็กจะเรียนรู้เทคโนโลยี มีการค้นพบว่า
เกมหรือแอพพลิเคชั่นที่สื่อสารเรื่องภาษาการเขียนโปรแกรม
โดยเน้ น การมองเห็ น (visual) สามารถสอนแนวคิ ด และ
ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ก่อนที่เด็กจะอ่าน
หนังสือออกเสียอีก CoderDojo มีความเชื่อว่า เด็กควรจะได้
รับโอกาสที่จะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยี
นั่นก็คือการเขียนรหัสเพื่อสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา โดยการ
ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ และ
ไม่ละทิ้งสายสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม
ที่นี่มีสมาชิกที่เป็นเด็กและวัยรุ่นกว่า 80 คน ซึ่งมาเล่นเกม
และเรียนรู้ที่จะสร้างเกมขึ้นมา เช่น Minecraft และ Angry
Birds รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ฯลฯ กิจกรรม
จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน ซึ่งมีผู้สำรองที่นั่งจนเต็ม
หลังจากเปิดแจกบัตรเพียง 2 ชั่วโมง และมีผู้เข้าร่วมกว่า 500
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คน ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่มีการจัด Tech camp ขึ้นใน
บริเวณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และยังมี
หลั ก สู ต รแบบ 1 สั ป ดาห์ ที่ ชื่ อ ว่ า Fire Tech ซึ่ ง เดิ น สาย
ทั่วอังกฤษ
ผู้ปกครองคนหนึ่งสะท้อนพัฒนาการของลูกสาวในวัย 7 ขวบ
ว่า ครอบครัวของเขาไปที่ CoderDojo แมนเชสเตอร์ เพียง
เพื่ออยากหากิจกรรมสนุกๆ ให้ลูกทำ แต่คิดไม่ถึงว่าได้ทำให้
ตัวเขามองเห็นแง่มุมที่สุดอัศจรรย์ซึ่งแฝงอยู่ ในตัวเด็กน้อย
Isobel ผู้เริ่มต้นเล่น สนุกด้วยโปรแกรม Scratch กับกลุ่ม
เพื่อนที่อายุมากกว่า ได้เข้าห้องเรียน ICT เพื่อเรียนรู้ที่จะหา
ทางแก้ปัญหาที่ค่อยๆ ยากขึ้น โดยมีผู้ ใหญ่คอยช่วยเหลือเป็น
พี่เลี้ยง หลังจากนั้นเธอได้เปลี่ยนเป็นเด็กที่กระหายที่จะเรียนรู้
และมี วิ นั ยในตนเองสู ง ทุ ก วั น เมื่ อ กลั บ ถึ ง บ้ า นไม่ มี อ ะไรที่
สำคั ญ ไปกว่ า การขบคิ ด เพื่ อ แก้ ไ ขโปรแกรมให้ ดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ

โดยสื่อบันเทิงก็ไม่อาจดึงความสนใจของเธอไปได้ การทำงาน
ร่ ว มกั น ระหว่ า งเด็ ก และผู้ ใ หญ่ ใ น CoderDojo จึ ง เป็ น
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยพลัง เด็กๆ ได้รับทักษะที่
หลากหลาย ทั้งความสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การ
สื่อสาร การร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ
กระแสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กที่
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กอปรกับการเห็นความสำคัญของการ
วางรากฐานการศึกษาเพื่อมุ่งสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้
รัฐบาลอังกฤษประกาศบังคับใช้หลักสูตรการศึกษาระดับชาติ
ฉบับใหม่เ มื่อเดือนกันยายนปี 2014 โดยได้บรรจุวิชาไอซีที
และการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 14 ปี
อย่างไรก็ตาม มีการสำรวจว่าครูส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย ไม่มี
ความสุข และมองไม่เห็นหนทางที่จะพัฒนาการเรียนการสอน
แบบใหม่ มีครูเพียง 15% ที่รอบรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
อย่างคล่องแคล่ว แต่ตวั แทนของรัฐบาลก็ยนื กรานว่า ประเทศ
อังกฤษไม่สามารถปล่อยให้เวลาสูญเปล่าไปอีก 10 ปี เพราะ
เมื่อนั้นเด็กอายุ 5 ขวบ ก็กลายเป็นผู้ ใหญ่อายุ 16 ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานแล้ว ในขณะที่มหาวิทยาลัยและนายจ้างต่างก็
คาดหวังให้โรงเรียนปูพนื้ ฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น อย่างมากที่สุดครูควรมีเวลาปรับตัวและ
เรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอีกไม่เกิน 3-4 ปีเท่านั้น

Isobel กับเกมลิงที่เธอลงมือวาดตัวการ์ตูนและเขียนโปรแกรม
ด้วยตัวเอง
แหล่งข้อมูล
https://coderdojo.com/
http://mcrcoderdojo.org.uk/contact-us/
http://madlab.org.uk/about-us/
http://www.tynker.com/blog/articles/ideas-and-tips/four-reasons-why-kids-shouldlearn-programming/
http://www.lizhannaford.com/coding/my-seven-year-old-daughters-first-evercoderdojo-manchester-madlabuk/
http://www.ibtimes.co.uk/coding-classroom-how-has-uk-curriculum-overhaul-faredsix-months-1489714
แหล่งภาพ
https://coderdojo.com/
http://www.360spin.com/madlab/
http://www.meetup.com/Ladies-Who-Code-Manchester/photos/25923758/434427084/
http://www.artscatalyst.org/news/madlab-and-arts-catalyst-win-european-kiicsaward-arts-and-science-innovation
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/manchester-kids-learn-how-create7420860
http://www.eventbrite.co.uk/e/coderdojo-manchester-24-tickets-17386603800
http://www.lizhannaford.com/coding/my-seven-year-old-daughters-first-evercoderdojo-manchester-madlabuk/
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ห้องสมุด
อนาคต :
กรณีศึกษา

ห้องสมุดแนวใหม่
ก้าวข้ามแหล่งให้บริการยืมคืนหนังสือ
ประวัติศาสตร์ของโลกยุคใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มักเริ่มต้นจากประเทศฟากฝั่งตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา
หรือยุโรป เทคโนโลยี ใหม่ ๆ นำมาสู่นวัตกรรมการเข้าถึง
ความรู้ ที่ ท ำให้ โ ลกหนั ง สื อ และการอ่ า นเปลี่ ย นแปลงไป
ผลกระทบที่เป็นรูปธรรมซึ่งกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้คือห้องสมุด
หลายแห่ ง เริ่ ม ล้ ม หายตายจากไป อั น เป็ น สภาวะที่ เ กิ ด ขึ้ น
พร้อมกับการที่อุปกรณ์ไอทีได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อ
วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างแนบแน่น

เทคโนโลยี) และจุลภาค (เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
ปัจเจกชน)

อย่างไรก็ตาม ว่ากันว่าในส่วนลึกของปัจเจกบุคคลนั้นยังคงมี
ความรู้สึกโหยหาถึงคุณค่าบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษ ย์ การสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตน การ
แบ่งปัน หรือการพึ่งพาตนเอง ฯลฯ แหล่งเรียนรู้ที่เรียกว่า
ห้ อ งสมุ ดในโลกตะวั น ตกจึ ง อยู่ ใ นช่ ว งที่ ก ำลั ง ปรั บ ตั ว ขนาน
ใหญ่ เพื่อสร้างสมดุลและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็น
โจทย์ ท้ า ทายทั้ ง ในระดับมหภาค (เช่น ความก้าวหน้าทาง

Learning STEM by Doing

ปรากฏการณ์ห้องสมุดที่ก้าวข้ามกรอบคิดของความเป็นห้อง
สมุดแบบเดิม ๆ และไปไกลกว่าเรื่องของแหล่งให้บริการยืม
คืน หนังสือ ได้ก่อตัวขึ้นแล้วในซีกโลกตะวันตก และความ
เปลี่ยนแปลงของห้องสมุดที่นำมาเป็นกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้
น่าจะค่อย ๆ เคลื่อนตัวมาถึงโลกตะวันออกในไม่ช้า

Piscataway Public Library, รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

ห้องสมุดแห่งนี้มีแนวคิดที่ชัดเจนว่า ห้องสมุดไม่ควรจะเป็น
แหล่งเรียนรู้แบบ Book Centric คือมีหนังสือเป็นศูนย์กลาง
อี กต่ อไป เพราะความรู้ ไ ม่ ได้ อ ยู่ แค่ ใ นหนั งสื อ และทุ ก คน
สามารถค้นหาความรู้ทั่ว ๆ ไปได้ด้วยตัวเอง แต่ควรจะปรับ
ห้องสมุดแนวใหม่ ก้าวข้ามแหล่งให้บริการยืมคืนหนังสือ
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เปลี่ยนเป็น Learning Centric คือนำการเรียนรู้เป็นตัวตั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ห้องสมุดได้ทำหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของเด็กและวัยรุ่น ซึ่ง
ความรู้ที่จะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคตได้แก่
STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics
ห้องสมุดแห่งนี้ดึงดูดให้เด็ก ๆ ได้ทำงานร่วมกัน เกิดประสบการณ์จากการลงมือทำ ได้ทดลอง คิด ค้นคว้า เพือ่ ทำโครงงาน
ให้สำเร็จ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาคอย
ช่วยเป็น พี่เลี้ยง โดยห้องสมุดจะจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่
ทันสมัยมาไว้อำนวยความสะดวกและให้แรงบันดาลใจใหม่ ๆ เช่น
หุ่นยนต์ เครื่องจักรออกแบบลายผ้า เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จน
ทำให้ทนี่ กี่ ลายเป็นพืน้ ทีท่ ำงานทีส่ นุก น่าตืน่ เต้น และจับต้องได้
ผู้บริหารของห้องสมุดกล่าวว่า เป็นเรื่องวิเศษที่จะทำให้เด็ก ๆ
ได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ ตั้งแต่
ยังเยาว์ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือ
ความรู้ เทคนิค และทรัพยากร เพราะจะเป็นรากฐานสำคัญ
ของการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ห้ อ งสมุ ด เปิ ด ให้ บ ริ ก ารส่ ว น Makerspace ทุ ก วั น อั ง คาร
19.00 - 21.00 น. วันพุธ 15.00 - 17.00 น. และวันพฤหัส
17.00 - 21.00 น. หากต้องการใช้งานนอกเวลาก็สามารถ
นัดหมายได้เพิ่มเติม มีเวิร์คช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญเดือนละ 1 - 2
ครัง้ แต่ละปีจะจัดค่าย Summer of MAKE เพือ่ ให้นกั เรียนเกรด
4 - 12 ได้ทำโครงงาน STEM ร่วมกันสัปดาห์ละ 3 วัน ยาว 8
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สัปดาห์ ซึ่งเป็นงานที่สามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านได้ หัวข้อ
ที่เรียนรู้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พฤกษศาสตร์ หุ่นยนต์
ดนตรี ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจัดแสดงผลงานเป็น
ระยะ ๆ อีกด้วย

Podcast เรียบง่ายแต่ใช่เลย
Free Library of Philadelphia,
รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

ห้องสมุดส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกับการจัดกิจกรรมนักอ่านพบ
นักเขียน แต่ ใช่ว่าทุกคนจะสะดวกเดินทางมาที่ห้องสมุดเพื่อที่
จะร่วมกิจกรรมนั้น Free Library of Philadelphia จึงจัดทำ
Free Library Podcast เพื่อบันทึกเสียงงานเสวนาแล้วเผย
แพร่ ใ นรู ป แบบ podcast MP3 ซึ่ ง ไม่ ซั บ ซ้ อ นและเป็ น
เทคโนโลยีทคี่ ล่องตัวมากกว่าการถ่ายทอดสดหรือวิดโี อ เพราะ
ดาวน์โหลดเมื่อไหร่ก็ได้ สามารถเปิดฟังขณะเดิน ทางหรือ
ขณะที่ ท ำกิ จ กรรมอื่ น ๆ ไปด้ ว ย หากใช้ ง านผ่ า น iTune
ซอฟต์แวร์จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเ มื่อมีการอัพเดทไฟล์
เสียงใหม่ ๆ เข้าไปในระบบ
จุดแข็งของ Free Library Podcast อยู่ที่คุณภาพของเนื้อหาที่
มีความหลากหลายตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน ทั้งการคุย
เรื่อง fiction และ non-fiction กว่า 1,200 หัวข้อ อีกทั้งยัง
เป็นการเสวนาที่ผู้อ่านและนักเขียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยน
ทางความคิดที่ลึกซึ้ง หัวข้อที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับ

รูปแบบการใช้งาน Free Library Podcast ผ่านเว็บไซต์และ iTune

แรก มีทงั้ หนังสือวรรณกรรม สังคมวิทยา ประวัตศิ าสตร์ จิตวิญญาณ ฯลฯ ไฟล์ที่มีผู้ฟังมากที่สุดคืองานเสวนาหนังสือของ
Alan Greenspan อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งเขียน
หนังสือเรื่อง “The Map and the Territory: Risk, Human
Nature, and the Future of Forecasting”
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ที่ Oakland Public Library ซึง่ ถือได้วา่ เป็นสวรรค์ของเมกเกอร์
และนักประดิษฐ์ เพราะมีเครือ่ งมือช่างให้บริการกว่า 3,500 ชิน้
มีเวิร์คช็อป วิดีโอ และหนังสือฮาวทูเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้าน
งานสวน งานก่อสร้าง ฯลฯ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ ใช้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

จะทำกับข้าวหรือ? ไปห้องสมุดสิ!
Make it Yourself เทรนด์นี้มาแน่
Oakland Public Library, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

MiY - Make it Yourself เป็ น กระแสที่ ก ำลั ง เติ บ โตใน
สหรัฐอเมริกา จากสถิติพบว่าชาวอเมริกันกว่า 57% เป็น
Maker คือสามารถลงมือทำหรือซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง มีทักษะการใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือนานาชนิด ซึ่ง
ช่วยลดการพึง่ พาช่างมืออาชีพและลดค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจำวัน
กล่าวกันว่าในโลกอนาคต MiY จะไม่ ใช่แค่งานอดิเรกแต่จะ
กลายเป็นธุรกิจอย่างแท้จริง ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และ
รู้จักลงมือทำจะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพจนกลายเป็น
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทว่า เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างก็มีราคาสูงเกินกว่าธุรกิจ
ขนาดย่ อ มจะหาซื้ อได้ จึ ง เกิ ด แนวคิ ด ที่ เ รี ย กว่ า Sharing
Economy ในการแบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันใช้
หน่วยงานภาครัฐรวมทัง้ ห้องสมุดก็ขานรับแนวคิดนีด้ ว้ ย ดังเช่น
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Toronto Kitchen Library, รัฐออนแทริโอ แคนาดา

ชีวิตคนในสังคมเมืองมีแนวโน้มที่จะห่างเหินจากการทำอาหาร
ทานเองทีบ่ า้ น ทัง้ ปัจจัยด้านวิถชี วี ติ ทีร่ บี เร่ง พืน้ ทีค่ รัวในคอนโด
ที่มีอยู่อย่างจำกัด และค่าใช้จ่ายสูงหากทำในปริมาณน้อย
คนเมืองจึงพึ่งพาอาหารนอกบ้านมากขึ้นและขาดความใส่ ใจ

เกี่ยวกับโภชนาการ Toronto Kitchen Library ห้องสมุดของ
องค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2013 มี
ความเชื่อว่ารายได้และขนาดพื้นที่ ไม่ควรจะเป็นอุปสรรคต่อ
การทำอาหารที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ จึ ง กลายมาเป็ น ไอเดี ย ทำ
ห้องสมุดที่มีพื้นที่สำหรับทำครัวร่วมกัน สามารถยืมอุปกรณ์
ทำอาหารกลับบ้าน มีเวิร์คช็อป และให้บริการตำราอาหาร

ส่งสัญญาณ ฯลฯ โดยให้ยืมได้ ไม่เกิน 7 ชิ้น ระยะเวลาไม่
เกิน 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ห้องสมุดยังให้บริการคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ ในการตกแต่งภาพและตัดต่อภาพยนตร์ด้วย

ผู้ก่อตั้งห้องสมุดกล่าวว่า อยากเห็น ที่นี่เป็นเหมือนม้าหมุน
ในสนามเด็ ก เล่ น ที่ ใคร ๆ ก็มีสิทธิที่จะผลัดเปลี่ยนเข้ามา
ร่วมกัน ทำกับข้าวอย่างสนุกสนาน ได้ลองผิดลองถูกในการ
คิ ด ค้ น สู ต รอาหารใหม่ ๆ กั บ เพื่ อ น เกิ ด การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ การทำอาหารที่นี่จึง
เป็นมากกว่าเรื่องโภชนาการหรือแคลอรี่ แต่ยังเป็นกิจกรรม
ทางสังคมและส่งเสริมการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า

ห้องสมุดของคนทำหนัง
Spokane Public Library, รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ในบรรดาศิลปะแขนงต่าง ๆ ศิลปะภาพยนตร์ดูเหมือนจะเป็น
งานที่ มี ต้ น ทุ น ค่ า อุ ป กรณ์ สู ง ที่ สุ ด จึ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ ผู้ ที่ มี
ความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักทำหนังมืออาชีพ Spokane Public
Library ได้รับสนับสนุนเงิน ทุนในการจัดหาอุปกรณ์ถ่ายทำ
ภาพยนตร์ คุ ณ ภาพดี เ พื่ อให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนทั่ วไปใน
โครงการ Community Cameras อาทิ กล้ อ งวิ ดี โ อ
ความละเอียดสูง ไมโครโฟนไวเสียง ขาตั้งกล้อง สายเคเบิ้ล

แหล่งข้อมูล
http://www.huffingtonpost.com/chris-barnes/five-libraries-that-go-be_b_6518280.html
https://libwww.freelibrary.org/podcast/
http://oaklandlibrary.org/locations/tool-lending-library
http://news.nationalpost.com/2013/11/29/how-to-borrow-share-and-learn-your-wayto-a-home-cooked-meal/
http://thekitchenlibrary.ca/about/media-room/
http://www.spokanelibrary.org/
แหล่งภาพ
http://piscatawaylibrary.org/miy
https://libwww.freelibrary.org/podcast/
https://itunes.apple.com/us/podcast/free-library-podcast/id267898471?mt=2
http://myplasticfreelife.com/2009/02/mowing-my-weeds-why-buy-when-you-can/
http://thekitchenlibrary.ca/about/media-room/
http://www.spokanelibrary.org/
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Renaissance of Space

อนาคตห้องสมุด : โจทย์ ใหม่ว่าด้วยพื้นที่การเรียนรู้
ประเด็นที่กำลังเป็นโจทย์ท้าทายห้องสมุดทั่วโลก คือ “อนาคต
ของห้องสมุดสาธารณะในโลกดิจิทัล” เนื่องด้วยลักษณะของ
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จากรูปแบบหนังสือไปสู่ข้อมูล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่
หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการพื้นที่เพื่อการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ค วามคิ ด และการลงมื อ สร้ า งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
การปรับตัวของห้องสมุดจึงเกิดขึน้ อย่างกว้างขวาง และแนวโน้ม
หนึง่ ทีป่ รากฏชัดเจนขึน้ เรือ่ ย ๆ คือการปรับเปลีย่ นและออกแบบ
การใช้พื้น ที่ (Space) ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมผู้ใช้บริการ ถึงกับกล่าวกันว่านีค่ อื “ยุคฟืน้ ฟูใหม่ของ
พืน้ ที”่ หรือ Renaissance of Space ของโลกห้องสมุดเลยทีเดียว
ต่อไปนี้คือกรณีตัวอย่างห้องสมุด 4 แห่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึง
แนวโน้มดังกล่าวได้อย่างน่าสนใจ

The Topic room
มาห้องนี้มีเรื่องแน่ !

Central and Regional Library Berlin (ZLB) ห้องสมุด
สาธารณะที่ ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี เป็นแหล่งค้นคว้าสำคัญ
ด้านวัฒนธรรม สังคม และการศึกษา นอกจากผู้ ใช้บริการจะ
เลือกอ่านหนังสือตามอัธยาศัยและความสนใจของตนเอง ZLB
ยังมีแนวคิดที่จะนำเสนอประเด็นทางวัฒนธรรมที่สังคมควร
ตระหนัก ด้วยการบูรณาการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
เกิดเป็นโครงการ “The Topic room” (ภาษาเยอรมัน เรียก
Themenraum)
หัวข้อสำหรับ The Topic Room แต่ละเดือนถูกคัดสรรอย่าง
พิถีพิถันจากฝ่ายพัฒนาคอลเลกชั่น บางหัวข้อก็สัมพันธ์กับ
เหตุการณ์สำคัญหรือบริบททางสังคมในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ
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อิสราเอลหลังการเลือกตัง้ ความยากจนและความร่ำรวย วิกฤติ
ยูโร วัฒนธรรมอิสลาม เทพนิยาย ฯลฯ

บรรยากาศ The Topic Room เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2013 หัวข้อ
อิสราเอลหลังการเลือกตั้ง และกิจกรรมเสวนากับนักเขียนชาว
อิสราเอล

บทเรียนจากการทำงานของ ZLB พบว่า เป็นไปไม่ ได้เลยที่
ห้องสมุดจะนำเสนอเนือ้ หาทีร่ อบด้านและสดใหม่ หากปราศจาก
แหล่งข้อมูลดิจทิ ลั ออนไลน์ทมี่ พี ลวัตอยูต่ ลอดเวลา เมือ่ คัดเลือก
หัวข้อแล้วบรรณารักษ์จะช่วยนำเสนอแหล่งค้นคว้าทั้งที่เป็น
หนังสือ ฐานข้อมูล ซีดี เว็บไซต์ สารคดี ภาพยนตร์ ฯลฯ
จั ด แสดงรวมกั น ไว้ ใ นห้ อ ง มี เ กมคำถามเพื่ อ ทดสอบความ
เข้าใจและทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก อีกทั้งยัง
พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยรวบรวมแหล่งสืบค้นดิจิทัลไว้อย่าง
เป็นระบบ สามารถเชื่อมต่อกับ blog และ twitter เพื่อให้เกิด
พื้นที่แลกเปลี่ยนความเห็นออนไลน์
ใช่ว่าการจัดหาอุปกรณ์และแหล่งค้นคว้าที่ทัน สมัยจะเพียง
พอแล้วในการให้บริการ ห้องสมุดยังจำเป็นจะต้องให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ ใช้ที่ไม่ได้เป็นชนรุ่นดิจิทัล เช่น
การนำชมและอธิบายการใช้งานอุปกรณ์ ในห้อง The Topic
Room การให้คำปรึกษาเรื่องอีบุ๊ค เวิร์คช็อปเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในอุปกรณ์โมบาย ฯลฯ การมี
ทักษะดิจิทัลที่คล่องแคล่วจะหนุนเสริมให้ผู้ ใช้บริการสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ ในหลากหลายมิติมากขึ้น

การผสมผสานทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ทั น สมั ย ใน The Topic
Room เช่น เว็บลิงก์ แอพพลิเคชั่นในไอแพด และทวิตเตอร์วอลล์
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4th Floor

สวรรค์ชั้น 4 ของเหล่า Maker
ห้องสมุดสุดเฉิ่ม สะเปะสะปะ และขาดการบริหารจัดการที่ดี
เป็นภาพลักษณ์ ในอดีตของ Chattanooga Public Library CPL สหรัฐอเมริกา แต่วันนี้ CPL เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็น
หลังมือด้วยการบริหารของ Corinne Hill จนห้องสมุดกลายเป็น
จักรเฟืองสำคัญในการขับเคลือ่ นเมือง Western Hemisphere
ไปสู่วัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
พื้นที่ประมาณ 12,000 ตารางเมตรบริเวณชั้น 4 ได้รับการ
ปรับปรุงเป็นห้องแล็บสาธารณะที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการศึกษา ทั้งเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรม
กิ จ กรรม และการประชุ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสาขา
สารสนเทศ การออกแบบ เทคโนโลยี และศิลปะประยุกต์
ผู้ทนี่ ยิ มชมชอบการสร้างสรรค์ผลงาน หรือ Maker จึงสามารถ
ใช้พื้นที่นี้สำหรับผลิตผลงาน พบปะพูดคุย แบ่งปันเครื่องมือ
และความรู้ระหว่างกัน
4 th Floor เป็ น เหมื อ น Maker Space ที่ อ ยู่ ใ นห้ อ งสมุ ด
มี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ 3 มิ ติ เครื่ อ งตั ด เลเซอร์ เครื่ อ งวาดไวนิ ล
เครื่องทอผ้า ฯลฯ จุดเด่นคือ GigLab ซึ่งให้บริการอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มี Bandwidth
สูงสุดของเมือง สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น

พื้นที่หลากหลายลักษณะของ 4th Floor มีทั้งโต๊ะสำหรับนั่งทำงาน
พื้นที่โล่งสำหรับงานสร้างสรรค์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
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นับตัง้ แต่เปิดให้บริการเมือ่ ปี 2012 GigLab ได้บม่ เพาะโครงงาน
นวัตกรรม จนกระทั่งได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดทาง
ธุรกิจแล้วถึง 8 โครงการ
การปรับเปลี่ยนพื้นที่และการให้บริการของ CPL เป็นเสมือน
การสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลที่สำคัญ จนได้รับการกล่าวถึง
ใน National Journal ว่า นี่คือลักษณะและบทบาทของห้อง
สมุดทีค่ วรจะเป็นในอนาคต เนือ่ งจากสังคมอเมริกนั หลังปี 2008
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) แล้วอย่าง
เต็มตัว

People’s Lab

พื้นที่สร้างนวัตกรรม ไม่ง้อ Maker Space
ความตื่นตัวในการลงมือสร้างผลงานด้วยตนเอง หรือ Maker
Movement กำลังเป็นกระแสที่มาแรงในสังคมตะวันตกทั้ง
ยุโรปและอเมริกา จนกล่าวกันว่า Maker Culture จะเป็น
รากฐานสำคัญสำหรับสังคมที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และ
ช่วยให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Zine Library ใน 4th Floor มี Zine Making Lab สำหรับ
ออกแบบและตีพิมพ์นิตยสารเอง โดยความร่วมมือกับอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่
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ประเทศเดนมาร์กเพิ่งจะได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มี
อั ต ราการสร้ า งนวั ต กรรมสู ง ที่ สุ ดในยุ โ รป ตั้ ง แต่ ปี 2010
ผูป้ ระกอบการในประเทศกว่าร้อยละ 55 สามารถพัฒนาสินค้า
และบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด โรงเรียนของรัฐกำหนดให้มี
การสอนเกี่ยวกับนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ และการเป็น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะนวัตกรรมของโครงการ People’s Lab

ผู้ ป ระกอบการตั้ ง แต่ วั ย เยาว์ ห้ อ งสมุ ด หลายแห่ ง รวมทั้ ง
Library of Roskilde จึงต้องเริ่มขบคิดที่จะปรับบทบาทให้
สอดรับกับเป้าหมายดังกล่าว
แนวคิดในการสร้าง Maker Space ดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่
ห้องสมุดกำลังมองหา แต่สำหรับห้องสมุดทั่วไปไม่ ใช่เรื่องง่าย
เลยที่ จ ะปฏิ รู ป อย่ า งถอนรากถอนโคน ทั้ ง ข้ อ จำกั ดในด้ า น
กายภาพ การจัดหาเครื่องมือทันสมัยที่มีราคาแพง รวมถึง
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่อยู่เหนือขีดความสามารถ
ของบรรณารักษ์ Library of Roskilde จึงใช้จดุ แข็งของห้องสมุด
ที่ ถ นั ดในด้ า นการอำนวยความสะดวกให้ ผู้ ค นมาพบปะกั น
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่เพียบพร้อม แล้วริเริ่มโครงการ People’s Lab
(หรือ Folkelab ในภาษาเดนนิช) ให้คนรุ่นใหม่ ได้มีพื้น ที่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือพวก
หัวกะทิที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรม
ในการสร้าง Maker Culture นั้น มีหลักคิดที่สำคัญอยู่ 3
ประการ ก็คอื การแบ่งปัน การสร้างสรรค์ และการมีสว่ นร่วม
สำหรับการแบ่งปันนั้นเป็นเรื่องสามัญที่เกิดขึ้นไม่ยากเย็นนัก
ในห้องสมุด แต่การจะกระตุน้ ให้ผู้ใช้บริการเกิดการสร้างสรรค์
และการมีส่วนร่วมนั้นถือว่าเป็นงานหินเลยทีเดียว
Roskilde เป็นเมืองแห่งบทเพลงและเสียงดนตรี มีผู้คนที่
หลากหลายทีช่ นื่ ชอบแนวดนตรีแตกต่างกัน ทัง้ ร็อค เมทัล แร็พ
โฟล์ค ฯลฯ ห้องสมุดจึงได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อ
ให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับศิลปินและวงดนตรี
โดยทำหน้ า ที่ เ ป็ น กาวใจเชื่ อ มผู้ ค นหลากหลายกลุ่ ม ให้ ท ำ
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กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ธรรมชาติ เช่ น การบอกเล่ า
ประสบการณ์การก่อตั้งวงดนตรี การให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การเตรียมอุปกรณ์และการจัดแสดง ฯลฯ จนท้ายทีส่ ดุ ชาวเมือง
ได้ ร วมตั ว กั น จั ด นิ ท รรศการดนตรี ยุ ค เทปคาสเซ็ ท และการ
บัน ทึกเสียงด้วยแถบแม่เหล็ก ในชื่อ “Magnetic Groove
Memories” ขึ้นมา ประสบการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า ห้องสมุด
ไม่ ใช่แค่พื้น ที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์กันเอง
เท่านั้น แต่งานมวลชนสัมพันธ์เป็น บทบาทที่จำเป็น สำหรับ
ห้องสมุดในอนาคตด้วย

BiblioTech

ห้องสมุดไร้หนังสือ
ห้ อ งสมุ ด สาธารณะดิ จิ ทั ล ที่ ไ ม่ มี ห นั ง สื อ แห่ ง แรกของสหรั ฐ
อเมริกาเปิดให้บริการเมือ่ ปี 2013 ทีร่ ฐั เท็กซัส เมือ่ แรกเริม่ นัน้
BiblioTech ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนที่ครัวเรือนเพียงร้อยละ 40
เท่ า นั้ น ที่ มี ค อมพิ ว เตอร์ และยั ง ขาดแคลนเครื อ ข่ า ยระบบ
อินเทอร์เน็ตทีค่ รอบคลุม ห้องสมุดแห่งนีจ้ งึ เล็งเห็นความจำเป็น
ของห้องสมุดดิจทิ ลั เพือ่ ให้ผทู้ ขี่ าดโอกาสสามารถเข้าถึงบริการ
ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม และทลายอุ ป สรรคด้ า นการอ่ า นออก
เขียนได้ ซึง่ ปัจจุบนั ได้ขยายนิยามครอบคลุมถึงทักษะดิจทิ ลั ด้วย
BiblioTech ให้บริการอีบุ๊คกว่า 25,000 รายการ หนังสือเสียง
400 รายการ รวมทั้งภาพยนตร์ ดนตรี รายการโทรทั ศ น์
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นิทรรศการดนตรี “Magnetic Groove Memories”

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์การศึกษา
มีอุปกรณ์อ่านอีบุ๊ค 600 เครื่อง อุปกรณ์อ่านอีบุ๊คสำหรับเด็ก
200 เครือ่ ง ไอแพด 40 เครือ่ ง และคอมพิวเตอร์กว่า 50 เครือ่ ง
นอกเหนื อไปจากการจั ด หาอุ ป กรณ์ ไ ฮเทค สิ่ ง ที่ ห้ อ งสมุ ด
สำหรั บ อนาคตจำเป็ น ต้ อ งตระหนั ก คื อ การสร้ า งพื้ น ที่ ที่ มี
ฟั ง ก์ ชั่ น ทางสั ง คมให้ ผู้ ค นได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น พื้ น ที่ 4,000
ตารางฟุตของ BiblioTech สามารถจัดอบรม ประชุม ติว
หนังสือ ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก มีหอ้ งสำหรับ
การทำโครงงานเป็นกลุ่ม และห้องพักผ่อน คล้ายกับแนวคิด
Third Place ที่เริ่มมีอิทธิพลต่อการออกแบบพื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่ทางธุรกิจมากขึ้น

เมื่อห้องสมุดไม่มีหนังสือ บทบาทของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจึง
ไม่ ใช่บรรณารักษ์ที่ต้องง่วนอยู่กับการจัดชั้นหนังสือ หากแต่
มีหน้าที่หลักในการทุ่มเทเวลาแนะนำการใช้งานห้องสมุดให้
แก่ผู้ ใช้บริการแบบตัวต่อตัว ได้แก่ วิธีการใช้อุปกรณ์ วิธีการ
ค้นคว้าข้อมูล วิธีการดาวน์โหลดทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
พื้นที่ห้องสมุดได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้ดูสะอาดตาและ
มีสีสันสดใส คำนึงถึงด้านสุนทรียภาพ สร้างบรรยากาศที่เชิญ
ชวนให้ผู้ ใช้บริการใช้เวลาอยู่ ในพื้นที่นาน ๆ และที่สำคัญคือจะ
ต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
การโยนหิ น ถามทางของห้ อ งสมุ ดไร้ ห นั ง สื อ แห่ ง แรกได้ รั บ
เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ ใช้บริการ และประเมินกันว่าทำให้อัตรา
การมี ง านทำของคนในชุ ม ชนขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน
เนื่องจากห้องสมุดช่วยให้คนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นโอกาส
ให้ยกระดับความสามารถของตนเอง ในปี 2014 BiblioTech
ขยายสาขาเพิม่ อีก 1 แห่ง ซึง่ เป็นห้องสมุดดิจทิ ลั ที่ไม่มหี นังสือ
เช่นเดียวกัน

แหล่งข้อมูล
บทความและสไลด์ประกอบการประชุม IFLA 2014 เรื่อง tear down the wall between physical
and digital: ZLB Topic Room
บทความและสไลด์ประกอบการประชุม IFLA 2014 เรื่อง Overcoming barriers to change and
growth
บทความและสไลด์ประกอบการประชุม IFLA 2014 เรื่อง Making without a maker space: the
people’s La in Roskilde, Denmark
บทความและสไลด์ประกอบการประชุม IFLA 2014 เรื่อง Bexar County BiblioTech -Bringing the
library to the publicLaura
Second BiblioTech Coming to Bexar County Housing Development จากเว็บไซต์ http://
lj.libraryjournal.com/2014/12/industry-news/second-bibliotech-coming-to-bexarcounty-housing-development/
The first bookless library: BiblioTech offers only e-books จากเว็ บ ไซต์ http://
money.cnn.com/2013/10/08/technology/innovation/bibliotech-ebook-library/
The Nation’s First Fully Digital Public Library: How a Texas County Made it Happen
จากเว็บไซต์ http://publiclibrariesonline.org/2014/05/the-nations-first-fully-digital-publiclibrary-how-a-texas-county-made-it-happen/
http://chattlibrary.org/4th-floor
แหล่งภาพ
บทความและสไลด์ประกอบการประชุม IFLA 2014 เรื่อง tear down the wall between physical
and digital: ZLB Topic Room
บทความและสไลด์ประกอบการประชุม IFLA 2014 เรื่อง Making without a maker space: the
people’s La in Roskilde, Denmark
https://twitter.com/chattzinefest
https://www.flickr.com/photos/chattlibrary/15745368118/in/album-72157631269756074/
http://chattlibrary.org/4th-floor
http://skaparbibblan.tumblr.com/resa_tre
http://www.gazettenet.com/home/10060339-95/texas-library-offers-glimpse-ofbookless-future
http://www.mysanantonio.com/news/local/article/More-turn-out-for-insurance-help4986679.php
http://www.mysanantonio.com/bibliotech/
http://api.ning.com/files/ihF*csLe*MLd93KskNmsEej0N4yoXaDWPbn0DM-5VpmH-WbnzJHEBqjUKkwCtzFptSxTR3n3SwKfPtRDqT55mstl5*glRti/techlab.jpg
https://c2.staticflickr.com/8/7290/9158321734_8707760037_b.jpg
http://api.ning.com/files/ihF*csLe*MLd93KskNmsEej0N4yoXaDWPbn0DM-5VpmH-WbnzJHEBqjUKkwCtzFptSxTR3n3SwKfPtRDqT55mstl5*glRti/techlab.jpg
https://www.flickr.com/photos/aakb/8448732278/in/photostream/
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7 ห้องสมุดสแกนดิเนเวีย

การออกแบบบริการและจัดพื้นที่สาธารณะเพื่อตอบโจทย์สังคมเมือง

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศในยุโรปให้ความสำคัญ
กับการลงทุนเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ให้
ชาวเมืองยังสามารถดำรงคุณค่าในการมีวิถีชีวิตอัน สัมพันธ์
เกื้อกูลกัน และได้เรียนรู้ทักษะและเจตคติใหม่ๆ ที่จำเป็น
สำหรับการมีชีวิตในสังคมอนาคต ในอีกด้านหนึ่ง ภาครัฐยัง
สามารถใช้พื้น ที่สาธารณะเป็นกลไกในการรักษาสมดุลทาง
เศรษฐกิจสังคม โดยประยุกต์นโยบายเพือ่ กระจายความเป็นอยู่
ที่ดีให้กับคนหมู่มากอย่างทั่วถึง
ดินแดนยุโรปเหนือหรือกลุม่ ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ซึง่ ได้ชอื่
ว่าเป็นกลุม่ ประเทศทีม่ รี ฐั สวัสดิการดีทสี่ ดุ ในโลกนัน้ ได้บญ
ั ญัติ
ให้เรือ่ งของพืน้ ทีส่ าธารณะเป็นสิทธิสามัญตามกฎหมาย โดยมี
ห้องสมุดเป็นกลไกเชิงพืน้ ทีร่ ปู แบบหนึง่ ทีม่ บี ทบาทช่วยยกระดับ
ชีวติ ของคนเมือง ไม่วา่ จะเป็นด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ทัง้
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมพร้อมสำหรับยุค
ดิ จิทั ล ด้ า นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น

ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการหางาน การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน และ
สนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในอนาคต
รวมไปถึงด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การออกแบบพื้นที่
สำหรับการพบปะพูดคุยหรือทำกิจกรรมที่มีสุนทรียะร่วมกัน
ฯลฯ

Malmö City Library, สวีเดน

วัฒนธรรมหลากหลาย เรียนรู้ไร้พรมแดน
เมื อ งในยุ โ รปตอนเหนื อ เต็ ม ไปด้ ว ยผู้ ค นหลากเชื้ อ ชาติ
หลายวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการอพยพย้ายถิ่นรวมทั้ง
การเคลื่อนย้ายแรงงาน เช่นเดียวกับเมืองมัลเมอ (Malmö)
ประเทศสวีเดน เมืองนี้ประกอบด้วยคนกว่า 170 เชื้อชาติ ใช้
ภาษากว่า 50 ภาษา ประชากรครึ่งหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุ
ต่ำกว่า 35 ปี และกว่าร้อยละ 38 เป็นรุน่ ลูกหลานของผูย้ า้ ยถิน่
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20 ปีที่ผ่านมาเมืองมัลเมอได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน จาก
เมืองอุตสาหกรรมกลายเป็นเมืองที่โดดเด่น ทางวัฒนธรรม
และการศึกษา ซึ่งมีทั้งห้องสมุด มหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรม
อาคารที่งดงาม ทั้งยังเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์และโรงละคร
ห้องสมุดเมืองมัลเมอ ซึ่งเป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรม
การยืมหนังสือทีล่ ดลงอย่างมีนยั ยะสำคัญเช่นเดียวกับห้องสมุด
แห่งอื่นๆ ทั่วยุโรป จึงมีการปรับปรุงและออกแบบใหม่ โดย
มุ่งสร้างสรรค์พื้นที่แห่งประสบการณ์ที่เชิญชวนให้คนกลับเข้า
มาใช้บริการห้องสมุด อาคารปราสาทโบราณที่เคยล้นไปด้วย
ชั้นหนังสือ ถูกรื้อออกให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และ
การถกเถียงอภิปราย ด้วยการจัดหาทีน่ งั่ รูปแบบต่างๆ และเพิ่ม
ห้ อ งที่ มี เ วที ข นาดเล็ ก ซึ่ ง สามารถรองรั บ กิ จ กรรมสำหรั บ
ผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน
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ส่วนอาคารกระจกทรงลูกบาศก์ดี ไซน์สมัยใหม่ถูกพัฒนาเป็น
พื้นที่เปิด (Open Space) สำหรับกิจกรรมหลากหลายแขนง
ชั้นหนังสือถูกออกแบบให้มีล้อ เพื่อให้สามารถเลื่อนไปรวมกัน
แล้วเกิดเป็นห้องว่างขนาดใหญ่ซึ่งจุคนได้ราว 650 คน
ห้องสมุดเมืองมัลเมอมีพื้นที่และสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กอายุ 912 ปี ซึ่ ง มาใช้ บ ริ ก ารกั น ครั้ ง ละนั บ ร้ อ ยคน โดยพยายาม

ออกแบบให้เด็กๆ ไม่รู้สึกอึดอัดกับกฎระเบียบของห้องสมุด
จนเกินไป ขณะเดียวกันก็ไม่รบกวนหรือละเมิดผู้ใช้บริการคนอืน่
เด็กสามารถเดินเล่นเท้าเปล่าเพื่อสัมผัสความตื่นเต้น ที่ห้อง
ลอยน้ำ และหากต้องการอ่านหนังสือเงียบๆ ก็สามารถหา
มุมสงบได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีห้องย่อยสำหรับกิจกรรมอ่าน
ออกเสียง เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่มาจากสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายได้เรียนรู้ภาษาแม่อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อให้ ต อบโจทย์ ด้ า นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกกลุ่ม
ห้ อ งสมุ ด เมื อ งมั ล เมอได้ เ ปิ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ จั ด สรรสิ่ ง
อำนวยความสะดวกด้านไอที ไว้อย่างครบครัน มีการร่วมมือ
ด้านการศึกษาผู้ ใหญ่กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้บริการ
คำปรึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การค้นหา
ข้อมูล การท่องโลกอินเทอร์เน็ต การพิมพ์งาน การเตรียมตัว
สมัครงาน มีพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถ
ใช้ ห้ อ งสมุ ด เป็ น สถานประกอบการชั่ ว คราว ในแต่ ล ะวั น มี
ผู้สนใจเข้าใช้บริการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตกว่า 200 คน

Garaget in Malmö, สวีเดน

พบปะกันอย่างสร้างสรรค์
ในบรรยากาศห้องนั่งเล่น

Garaget เป็นห้องสมุดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองมัลเมอ
เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2008 โดยได้บูรณะพื้นที่เดิมซึ่งเป็นโถงอาคาร

อุ ต สาหกรรม ห้ อ งสมุ ด ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณรอยต่ อ ของเขตการ
ปกครองถึง 3 แห่งจึงมีกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวาง
ในวันแรกที่เปิดให้บริการ ชั้นหนังสือของห้องสมุดมีแต่ความ
ว่างเปล่า เพื่อเปิดรับการมีส่วนร่วมของผู้ ใช้บริการ ซึ่งช่วยกัน
เลือกและเสนอให้ห้องสมุดสั่งซื้อหนังสือที่พวกเขาอยากอ่าน
จริ ง ๆ ล่ า สุ ด เมื่ อ ปี 2012 ห้ อ งสมุ ด Garaget เพิ่ ง มี ก าร
ปรับปรุงอาคารใหม่ โดยจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ
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Garaget ดำเนิ น งานโดยประสานความร่ ว มมื อ กั บ หลาย
หน่วยงาน เพื่อมอบบริการที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจของชาวเมือง เช่น เวิรค์ ช็อปสร้างสรรค์
ที่ ทั้ ง เด็ ก และผู้ ใ หญ่ ส ามารถร่ ว มกั น ทำงานเย็ บ ปั ก ถั ก ร้ อ ย
วาดภาพ หรือแม้แต่ทำอาหารหรือขนม เวทีการแสดง ซึ่งใน
แต่ละวันมีการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ งเว้น ออร์แกนิกคาเฟ่ ให้
บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ และมีบรรยากาศ
เหมาะกับการนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อย่างผ่อนคลายหรือทำการ
บ้าน ห้องแล็บสานเสวนา ศูนย์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและพลเมือง เช่น ข้าราชการ
ของสภาเมืองที่กำลังพัฒนาโครงการสาธารณะ นอกจากนี้ยัง
มีบริการให้คำปรึกษาและเคล็ดลับด้านการตลาด และห้อง
สำหรับทำงานหรือประชุมเป็นกลุ่ม เรียกได้ว่า Garaget เป็น
ภาคส่วนหนึง่ ทีร่ ว่ มตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์ของเมืองมัลเมอ ตาม
สโลแกนที่ว่า “ความหลากหลาย การพบปะ และความเป็นไปได้”

คือ พื้นที่เงียบสำหรับอ่านหนังสือ พื้นที่สำหรับคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล และพื้นที่สำหรับการพบปะสนทนา สิ่งที่แตกต่าง
จากห้องสมุดทั่วไปก็คือหนังสือที่ห้องสมุดแห่งนี้ ไม่ ได้ถูกจัด
หมวดหมู่ตามระบบทางบรรณารักษศาสตร์ หากแต่จัดวางไว้
คล้ายกับกับคอลเล็กชัน่ ส่วนบุคคลเสียมากกว่า โดยให้เหตุผลว่า
ประสงค์ จ ะรั ก ษาจิ ต วิ ญ ญาณของสถานที่ ซึ่ ง มี ส ายสั ม พั น ธ์
แนบแน่นอยู่กับผู้คนในชุมชน
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การออกแบบ Garaget ยึดหลักการพื้นฐานด้านความยืดหยุ่น
และการพั ฒ นา “พื้ น ที่ ใ นพื้ น ที่ ” ให้ มี บ รรยากาศที่ อ บอุ่ น
น่าสบายเหมือนบ้าน ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์มือสอง มีห้อง
นั่งเล่นที่กรุผนังด้วยวอลเปเปอร์ภาพต้นไม้ดอกไม้ รวมทั้งการ
ตกแต่ ง อื่ น ๆ ที่ น ำเสนอถึ ง แนวคิ ด ด้ า นความยั่ ง ยื น ทาง
สิ่งแวดล้อม

Library 10, ฟินแลนด์

ห้องสมุดของคนมีดนตรีในหัวใจ
เชื่อหรือไม่ว่าศูนย์กลางสำหรับทำกิจกรรมที่เป็นที่นิยมที่สุด
ของเมืองเฮลซิงกิไม่ ใช่สถานเริงรมย์แต่เป็นห้องสมุดที่ชื่อว่า
Library 10 ซึ่งตั้งอยู่ ในอาคารไปรษณีย์เก่าใกล้กับสถานีรถไฟ
ห้ อ งสมุ ดได้ รั บ การบู ร ณะให้ มี บ รรยากาศที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์
เฉพาะตัวและสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ แม้จะมีพื้น ที่จำกัด
เพียง 800 ตารางเมตร โดยจัดสรรพื้นที่ 20% สำหรับวาง
ข้าวของเครื่องใช้ และ 80% สำหรับการใช้งานของผู้มาใช้
บริการ
ห้ อ งสมุ ด แห่ ง นี้ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นดนตรี แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศที่แปลกใหม่ ทรัพยากรที่ ให้บริการมีทั้งด้านเพลง
การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ และวรรณกรรม และผู้ใช้บริการ
ยังสามารถมาที่ห้องสมุดเพื่อสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน
วัฒนธรรมของตน
Library 10 สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย น ศิ ล ปิ น และ
หน่วยงานอื่นๆ จนเกิดเป็นชมรมที่ผู้คนมาร่วมกิจกรรมดนตรี
กันทุกวันอาทิตย์กับดีเจ มีการลงทุนเทคโนโลยีไร้สายและการ
ออกแบบตกแต่งภายในเพื่อให้สอดรับกับกระบวนการใช้งาน
ชั้นหนังสือมีล้อเลื่อน สามารถปรับขนาดเวทีให้จัดนิทรรศการ
ขนาดเล็ก หรือทำกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาได้ เจ้าหน้าที่ 28 คนถูก
กลัน่ กรองคุณภาพให้มคี วามรูเ้ ฉพาะด้าน เช่น การตัดต่อวิดโี อ
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การใช้อุปกรณ์แสงเสียง การนำเสนออีเว้นท์และคอนเสิร์ต
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ พิ่ ง เข้ า มาใหม่ จ ะถู ก อบรมทั้ ง ด้ า นมี เ ดี ย และ
บรรณารักษศาสตร์
ห้ อ งสมุ ด ยอมรั บ ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้
บริการ ใครๆ ก็สามารถค้นหาทรัพยากรที่ต้องการผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นห้องโถงจึงเป็นจุดรับหนังสือที่ผู้ ใช้บริการ
สั่งจองไว้ล่วงหน้าและเป็นจุดให้บริการด้วยตนเอง ภายใน
ห้ อ งสมุ ด มี พื้ น ที่ ท ำงานจำนวน 40 ที่ นั่ ง ทั้ ง แบบเดี่ ย วและ
แบบกลุ่มสำหรับผู้ที่นำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โมบายมาเอง
โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้ ให้บริการ เช่น ชุดหูฟัง
เครือ่ งสแกนเอกสาร เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
นอกจากนี้ห้องสมุดยังจัดหาอุปกรณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ที่
ต้องการตีพิมพ์หนังสือ ผลิตวีดิทัศน์และเพลง ส่วนผู้ที่สนใจ
สาขาการแสดงก็สามารถยืมอุปกรณ์ต่างๆ และใช้ห้องฝึกซ้อม
ได้ เมื่อมีทักษะที่ชำนาญแล้วพวกเขาก็สามารถขึ้นแสดงบน
เวที ให้ผู้อื่นได้รับชม รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น
โซเชียลมีเดียหรือ Youtube บรรณารักษ์ของ Library 10 ได้
เปลี่ยนบทบาทของตนเป็นโค้ชให้แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
ดังกล่าว จนถึงกับสามารถจัดโปรแกรมให้คำแนะนำแนวเพลง
สมัยใหม่ที่หลากหลายได้อีกด้วย
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Entressen Library, ฟินแลนด์

ห้องสมุดไร้เคาน์เตอร์ ลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้
กับบรรณารักษ์
เมืองเอสโปมีประชากรทีม่ รี ายได้ตำ่ กว่าเมืองอืน่ ๆ ในฟินแลนด์
ทั้ ง ยั ง มี พ่ อ แม่ เ ลี้ ย งเดี่ ย วและประชากรผู้ อ พยพจำนวนมาก
ห้องสมุด Entressen เลือกที่จะตั้งอยู่ ในห้างสรรพสินค้า เพื่อ

ไม่ ให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาใช้บริการ และดูกลมกลืน Myllypuro Media Library, ฟินแลนด์
กับชีวิตประจำวันของชาวเมือง
ส่วนผสมของห้องสมุดกับดิจิทัล มีเดีย สตูดิโอ
ห้องสมุดแห่งนี้ไม่มีเคาน์เตอร์ แต่เจ้าหน้าที่ ในชุดเครื่องแบบ
จะเดินอยู่โดยรอบห้องสมุด ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เท่าเทียม
และใกล้ชิด ง่ายต่อการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ และ
ทำให้ ห้ อ งสมุ ด เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามปลอดภั ย เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ห้องสมุดสามารถพูดได้ถงึ 13 ภาษา และมีความรูพ้ เิ ศษเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมและวรรณกรรมของหลายประเทศ มีผอู้ พยพจำนวน
หนึ่งมาที่ห้องสมุดเพื่อเรียนภาษาฟินนิช และใช้คอมพิวเตอร์
ติดต่อกับผู้คนในดินแดนที่เขาจากมา พร้อมกับการเรียนรู้
เทคโนโลยีเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่นี่

Myllypuro Media Library เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่อง
การให้ บ ริ ก ารที่ ทั น สมั ย ของห้ อ งสมุ ด กลางเมื อ งเฮลซิ ง กิ
มีลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ ใจกลางแหล่ง
ช็อปปิง้ ของเมือง มีพนื้ ทีเ่ พียง 150 ตารางเมตร ซึง่ ไม่สามารถ

ห้องสมุดให้บริการยืม-คืนหนังสือ เพลง และภาพยนตร์ มีเวที
การแสดงและจอขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถใช้สำหรับจัดอีเว้นท์
การสอน และการประชุม การออกแบบตกแต่งภายในมีความ
เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เน้นโทนสีอบอุ่น
เช่นสีเหลือง ส้ม และแดง ส่วนห้องสำหรับเด็กเป็นพื้นพรม
เพื่อให้เด็กคลาน ในขณะที่มุมสำหรับเด็กโตมีเกม Wii ให้
บริการ ห้องสมุด Entressen ได้อนุโลมกฎระเบียบให้เหลือ
น้อยที่สุด ผู้ ใช้บริการจะวิ่ง คุยโทรศัพท์ หรือหัวเราะเสียงดัง
ก็ได้ บางครั้งพื้นที่จึงอาจมีเสียงอื้ออึงแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวา
ที่นี่จึงเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างไม่เป็น ทางการของ
ชาวเมืองเอสโป

7 ห้องสมุดสแกนดิเนเวีย

141

จุทรัพยากรหนังสือได้มากนัก ทว่าสามารถให้บริการที่ทันสมัย
แบบจัดเต็มไม่น้อยหน้าใคร

Meeting Point, ฟินแลนด์

ห้องสมุดแห่งนี้สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยของเมืองเป็นประชากรที่
กระตือรือร้นต่อโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้บริการทรัพยากร
ดิจทิ ลั ทัง้ อุปกรณ์โมบายและอีบคุ๊ ให้ยมื กล้องวิดโี อและสตูดโิ อ
สำหรับตัดต่อภาพ ใครมีสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสมัยเก่า เช่นเทป
คาสเส็ท หรือแผ่นเสียงไวนิล ก็สามารถมาที่ห้องสมุดนี้เพื่อใช้
เครื่องมือแปลงเสียงให้กลายเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ และยังมีของ
แปลกที่ ไม่น่าหายืมได้จากห้องสมุด เช่น อุปกรณ์การกีฬาที่
ทันสมัย เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อุปกรณ์นับจำนวน
ก้าว นาฬิกา GPS และเข็มทิศ

ปรากฏการณ์ห้องสมุดไร้หนังสือเริ่มปรากฏให้เห็น มากขึ้น
เรื่อยๆ ในยุคดิจิทัล เช่นเดียวกับ Meeting Point ประเทศ
ฟินแลนด์ซึ่งเป็นองค์กรที่ทดลองตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐ
และเอกชน มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ต้องการสนับสนุนและให้
คำแนะนำที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ในเมื อ งในการใช้
เครือ่ งมือไอทีเพื่อดำเนินชีวิตในสังคมดิจิทัล

ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถนั ด หมายผู้ ช่ ว ยด้ า นสื่ อ เทคโนโลยี ข อง
ห้องสมุด สำหรับให้คำแนะนำ ทั้งด้านการตกแต่งภาพถ่าย
การตั ด ต่ อ วิ ดี โ อ การบั น ทึ กไฟล์ สื่ อ การพิ ม พ์ แ ละสแกน
นอกจากนี้ห้องสมุดยังร่วมมือกับองค์กรชุมชนในการเปิดให้
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ห้องสมุดมีเจ้าหน้าที่ประจำ 3 คน และอาสาสมัคร 2 คน
ทั้งหมดได้รับการคัดสรรให้มีศักยภาพในการใช้งานสื่อทันสมัย
และการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ห้องสมุดพยายามสร้างความ
สัมพันธ์ ใหม่ๆ และทดลองพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
นั่ น จึ ง หมายความว่ า บรรณารั ก ษ์ ก็ จ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นา
ศักยภาพของตนด้วย

142

คิดทันโลก

ห้องสมุดปลอดหนังสือ

Meeting Point ได้ลงทุนเทคโนโลยี ไร้สาย สื่อมัลติมีเดีย
สำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับไอที และจุดดาวน์โหลดข้อมูล ผู้ ใช้สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด
หรือจะนำมาเองก็ได้ ซึ่งหากเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานก็
สามารถเรี ย ก “หมอคอมฯ” มาช่ ว ยวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ให้
คำแนะนำในการแก้ไข หรือแม้แต่ช่วยอัพเดทซอฟต์แวร์ให้
ที่นี่มีชมรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้สูงอายุมารวมตัวกันสัปดาห์ละครั้ง
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที ลองซื้อของออนไลน์ ดูทีวีผ่าน
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และยังมีมุมหางานซึ่งเจ้าหน้าที่จะช่วยให้คำ
แนะนำเครื่องมือในการค้นหางานทางอินเทอร์เน็ตด้วย

Arendal Library, นอร์เวย์

ปรับตัวให้ทันยุคสมัยอย่างใส่ใจสุนทรียะ
ห้ อ งสมุ ด Arendal เปิ ดให้ บ ริ ก ารมายาวนานกว่ า 17 ปี
รองรับผู้มาใช้บริการถึงกว่า 4 ล้านคน และตกอยู่ ในสภาพ
ทรุดโทรม จนกระทั่งปี 2015 จึงได้มีการขบคิดหาแนวทาง
บูรณะห้องสมุดไว้ ในอาคารเดิมโดยไม่ ใช้วิธีทุบทำลายแล้ว
สร้ า งใหม่ เน้ น การออกแบบให้ ก ายภาพของห้ อ งสมุ ด มี

อีกบทบาทหนึ่ง Meeting Point ยังทำหน้าที่เป็นออฟฟิศ
สาธารณะประจำเมือง เชื้อเชิญให้ประชาชนมานั่งทำงานหรือ
ประชุมในห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลาที่
ห้องสมุดกำหนดเงื่อนไขไว้ การให้บริการนี้เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งกับกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ ไม่สามารถเช่าออฟฟิศ
ใจกลางเมื อ งได้ ทั้ ง ยั ง เพิ่ ม โอกาสในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นสถานที่
ทำงานอัจฉริยะซึ่ง ไอเดีย สารสนเทศ และความสามารถมา
บรรจบกัน
ในระยะยาว Meeting Point วางแนวทางที่จะเปิด Fab Lab
ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของเมกเกอร์สเปซ เพื่อให้บริการพื้นที่สร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ และทำให้การ
ออกแบบงานสร้างสรรค์กลายเป็นเรื่องง่าย
7 ห้องสมุดสแกนดิเนเวีย
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ปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ ทีอ่ ยูร่ ายรอบ เคารพต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม
ที่มีมาแต่เดิมและมีความสวยงาม

ประชุมสนทนากับผู้ ใช้งาน หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ของห้องสมุด

ในการออกแบบห้องสมุดขนาดใหญ่จำเป็นต้องทำให้ผู้มาใช้
บริการเกิดความรูส้ กึ ว่า นีเ่ ป็นสถานทีส่ ำหรับคนทุกคน ทุกกลุม่
อายุ ทุกระดับการศึกษา ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ของห้องสมุด
Arendal จึงสร้างให้มีสัดส่วนที่เหมาะกับสรีระของมนุษย์ไม่ว่า
จะเล็กหรือใหญ่ ทุกคนสามารถนั่ง เอกเขนก เดินเตร็ดเตร่
ยืน หรือคลาน ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

หลักการที่ละเลยไม่ ได้ก็คือ ความยืดหยุ่น ซึ่งไม่ ได้หมายถึง
การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือจัดนิทรรศการได้รอบห้อง แต่
เป็นการวางเงื่อนไขให้สามารถใช้งานเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่
บริเวณด้านหน้าของห้องสมุดซึ่งมีความสำคัญมาก อาจจะใช้
สำหรับจัดนิทรรศการ ตั้งเวทีการแสดง หรือจัดวางเก้าอี้นั่งให้
ผู้ ใช้บริการมารวมตัวกัน นั่งจิบกาแฟหรืออ่านหนังสือพิมพ์
โต๊ะอ่านหนังสือของที่นี่สามารถรองรับผู้ ใช้บริการกลุ่มใหญ่ มี
ปลั๊กไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น ส่ ว นเวที ก ารแสดงก็ ส ามารถใช้
สำหรับการจัดนิทรรศการ กิจกรรมทางวัฒนธรรม ดนตรี
ภาพยนตร์ หรือละครหุ่น

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ล้วนเป็นสัญญะซึ่งตอบสนอง
ความต้องการใช้งานที่แท้จริง ห้องสมุด Arendal จึงพยายาม
ออกแบบให้ มี ค วามเรี ย บง่ า ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ โดย
ประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น ทั้งจากการ
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ในขณะทีห่ อ้ งสมุดหลายประเทศทัว่ โลกกำลังกังวลว่า ยุคดิจทิ ลั
ที่กำลังมาถึงจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านของคน เมื่อ
คนใช้บริการลดลงในที่สุดห้องสมุดก็จะตาย แต่ห้องสมุดของ
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียกลับมีสมมุติฐานที่แตกต่างออกไป
โดยมองว่าพฤติกรรมและความต้องการของผู้ ใช้บริการนั้นมี
ความหลากหลาย และสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ

สังคมได้เป็นธรรมดา หากห้องสมุดไม่ได้มีนิยามเพียงสถานที่
เก็บรักษาหนังสือ ก็ควรวิเคราะห์ปัญหาและมีบทบาทเติมเต็ม
สิ่งที่ยังขาดหายไปของสังคม สิ่งสำคัญคือการพร้อมที่จะเปิด
รับกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้บรรลุจุด
มุ่ ง หมายเหล่ า นั้ น แม้ จ ะเป็ น บทบาทที่ ยั งไม่ เ คยทำมาก่ อ น
ก็ตาม

แหล่งเนื้อหา
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/
แหล่งภาพ
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/
http://www.buzzfeed.com/jamiejones/libraries-all-book-lovers-will-want-to-visit#.ufARLjNx4
http://mentalfloss.com/article/31607/9-more-gorgeous-european-libraries
https://www.flickr.com/photos/entressenkirjasto/7866740200/in/photostream/
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เก็บตกแนวคิด
ห้องสมุดมีชีวิตสไตล์ดัตช์
จุดนัดพบของผู้คนและความสัมพันธ์
สะพานเชื่อมความทรงจำและความรู้
ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดเริ่มต้น
เมื่อกลางทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เติบโตและเริ่มส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ประเด็นที่
ท้าทายคือห้องสมุดยังเป็นสิง่ จำเป็นต่ออนาคตหรือไม่ เมือ่ ใคร ๆ
ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่
ทุกเวลา
มี นั ก คิ ด และบรรณารั ก ษ์ จ ำนวนหนึ่ งได้ เ สนอวิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่
เกี่ยวกับห้องสมุดในอนาคตว่า ห้องสมุดจะไม่ ใช่แค่เรื่องของ
“พื้นที่การอ่าน” หรือ “การยืมคืนหนังสือ” อีกต่อไป แต่ควร
จะมีลักษณะเป็นชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้
เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพบปะสนทนา รวมทั้งเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาสังคม ด้วยการอำนวยความสะดวกเพื่อให้
เกิดการสร้างความรู้

ห้องสมุดชั้นนำหลายแห่งของโลกเห็นพ้องกับแนวคิดนี้ และได้
ออกแบบนวัตกรรมห้องสมุดให้มีชีวิตชีวาผ่านปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คน ความทรงจำ เรื่องเล่าอัน ทรงพลัง พร้อมกับการให้
บริการข้อมูลความรู้ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันยุคสมัย ดัง
กรณีตัวอย่างห้องสมุดสาธารณะ 2 แห่งในเนเธอร์แลนด์ คือ
DOK Library Concept Center และ Noord Oost
Brabantse Bibliotheken
ประสบการณ์และแนวคิดจากห้องสมุดสไตล์ดัตช์ทั้งสองแห่งนี้
ดูเหมือนว่าจะก้าวไปไกลกว่าความเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่สังคม
ไทยคุ้นเคยมากว่าสิบปี และอาจมีประเด็นชวนคิดให้ลองนำมา
ปรับใช้กับการพัฒนาห้องสมุดในบ้านเมืองของเราได้บ้าง
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สีสันและแสงช่วยกระตุ้นบรรยากาศการอ่านที่แตกต่างกันออกไป เช่น ห้องกวีสีแดง ห้องวรรณกรรมเยาวชนสีน้ำเงิน

ห้องสมุดในฐานะผู้ตีแผ่เรื่องเล่า
และความทรงจำ :
DOK Library Concept Center

DOK Library Concept Center ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดลฟท์ซึ่ง
เป็ น เมื อ งเก่ า แก่ ข องเนเธอร์ แ ลนด์ มี ป ระชากรประมาณ
100,000 คน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 ในพื้น ที่ที่ผู้ ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ห้องสมุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน
เพลงและภาพยนตร์ (Discotake in Dutch) ส่วนห้องสมุด
(Openbare Bibliotheek) และส่วนศิลปะ (Kunstcentrum)
ความโดดเด่นของ DOK Library Concept Center อยู่ที่การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดสายตา สามารถรองรับกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ ในพื้นที่ โครงสร้างอาคารดัดแปลงมาจาก
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ซูเปอร์มาร์เก็ต เน้นการออกแบบให้โปร่งโล่งเปิดพื้นที่ ให้แสง
จากด้านต่าง ๆ เข้าถึงผู้ ใช้บริการ แต่ละห้องมีสีสันและการ
ตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป ห้องสมุดเต็มไปด้วยสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ตอบสนองกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนใน
ยุคสมัยปัจจุบัน อาทิ โซฟาที่นั่งสบาย ห้องประชุม สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต จุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟ มุมกาแฟ หรือแม้กระทั่ง
เครื่องเล่นเพลย์สเตชั่นและนินเทนโดวี ที่นี่มีแนวคิดว่า ถ้าห้อง
สมุดสามารถทำให้คนมีความสุข ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ก็จะใช้เวลา
อยู่ในห้องสมุดนานขึน้ เมือ่ นัน้ ห้องสมุดก็จะยังมีอนาคตต่อไปได้
มูลเหตุที่กล่าวได้ว่า DOK Library Concept Center เป็นห้อง
สมุดที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ไม่ ใช่เพียงเรื่องทางกายภาพและ
การให้บริการที่ทันสมัย แต่เป็นเพราะการพลิกแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทและปฏิสมั พันธ์ของห้องสมุดทีค่ วรจะมีตอ่ ผูค้ นชาวเมือง

เดลฟท์ ห้องสมุดพยายามที่จะเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ
โดยคำนึงถึงพืน้ ฐานทีส่ มั พันธ์กบั อนาคต อาศัยความสร้างสรรค์
นวัตกรรม ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ และการสือ่ สารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ห้องสมุดจึงได้รเิ ริม่ โครงการและกิจกรรมซึง่ มุง่ เน้นการเก็บเกีย่ ว
เรื่องเล่าความทรงจำ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน แล้ว
แบ่งปันย่างก้าวแห่งชีวิตเหล่านั้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ได้แก่โครงการ Delft Cultural Heritage Browser, DOKAgora และ Tank U

Delft Cultural Heritage Browser
มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองถูกเก็บรักษาอยู่ในวัตถุ เอกสาร
รูปภาพ โปสการ์ด ภาพยนตร์ เทปเสียง ฯลฯ ซึ่งห้องสมุดได้
รวบรวมและดั ด แปลงให้ ก ลายเป็ น ไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้
หลายหมื่นรายการ ในระยะแรกเริ่มไฟล์เหล่านี้ถูกเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่ต่อมาห้องสมุดได้ทำการวิจัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัย TU Delft เพื่ออธิบายเรื่องราวที่ปรากฏ
ในหลักฐานจดหมายเหตุ อีกทั้งยังร่วมกับพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง
ในเมืองเดลฟท์เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นจดหมายเหตุเมือง และ
ร่วมกับบริษัทด้านเทคโนโลยี Street Map เพื่อจัดทำแผนที่
จดหมายเหตุดิจิทัล
ห้องสมุด DOK ได้นำ Microsoft Surface Table ซึ่งเป็นโต๊ะที่
มีหน้าจอแบบสัมผัสมาใช้ ในการนำเสนอเนื้อหา โดยตั้งไว้ ใกล้
ทางเข้าห้องสมุดในจุดที่ผู้ ใช้บริการมองเห็นได้อย่างสะดุดตา
ผลปรากฏว่าโต๊ะตัวนี้แทบไม่เคยว่าง รูปภาพที่อยู่ ในฐานข้อมูล
มีอตั ราการเปิดดูจากโต๊ะอัจฉริยะสูงกว่าการใช้งานผ่านเว็บไซต์
เสียอีก
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DOK-Agora
เป็ น หนึ่ ง ในโครงการที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
ว่าด้วยการตีแผ่เรื่องเล่าและความ
ทรงจำ (story publisher) ของเมือง
เดลฟท์ มี วั ต ถุ ประสงค์เพื่อสร้างสรรค์การสือ่ สารระหว่างห้องสมุดกับ
คน และระหว่างคนกับคน ผ่านพลัง
จากเรื่องเล่าและการสนทนา ลอง
จิ น ตนาการว่ า จะเป็ น เรื่ อ งวิ เ ศษ
ขนาดไหนหากลูกหลานฉลองวันเกิด
ให้กับปู่ย่าตายาย โดยนำเรื่องราว
อั น ทรงคุ ณ ค่ า ของพวกเขามาจั ด
แสดงไว้ที่ห้องสมุด กระบวนการก็
คื อ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากห้ อ งสมุ ด จะไป ตู้บันทึกและอัพโหลดเรื่องเล่า และกำแพงจอภาพวิดีโอ (video wall)
สัมภาษณ์ญาติและเพื่อน ๆ ของเจ้าของเรือ่ งราว ไปเก็บข้อมูล
ยังสถานที่ที่เขาเคยอาศัยหรือเคยทำงาน เติมเต็มข้อมูลทาง
ประวัตศิ าสตร์ดว้ ยวัตถุดบิ ชัน้ เยีย่ มจากโครงการ Delft Cultural มัธยม เปิดโอกาสให้นกั เรียน
Heritage Browser นำมาตัดต่อเนื้อหา ใส่เพลงหรือภาพ ได้ลองหัดสร้างวิดีโอเรื่องศิลปะที่พวกเขาชื่นชอบ แล้วมอบให้เป็นของขวัญแก่ชาวเมือง เล่าของตนเอง หรือสร้างที่มีชีวิตอยู่ ในปัจจุบันและอนาคต
สรรค์ ส ปอตโฆษณาเพื่ อ รณรงค์ ป้ อ งกั น ปัญหาที่มักเกิดกับ
วัยรุ่น ผลลัพธ์จากกระบวนการนี้ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่อง
นอกจากนี้ ในพื้นที่ห้องสมุดยังมีสถานีเรื่องเล่า ซึ่งมีลักษณะ การเขียนสคริปต์ การทำสตอรีบ่ อร์ด ทักษะด้านมัลติมเี ดีย ฯลฯ
เป็นตู้บัน ทึกและอัพโหลดวิดีโอด้วยตนเอง รวมทั้งมีสตูดิโอ อย่างสนุกสนาน และเป็นการดึงเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ยังคงเห็น
เคลือ่ นทีส่ ำหรับถ่ายทำสารคดีซงึ่ ตระเวนไปเยีย่ มเยียนโรงเรียน คุณค่าของห้องสมุด
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เรื่องราวที่ถูกเก็บบันทึกไว้จะได้รับการเผยแพร่ ในหลากหลาย
ช่ อ งทาง ไฮไลท์ คื อ การใช้ ก ำแพงจอภาพวิ ดี โ อขนาดยั ก ษ์
33×10 ฟุต ส่วนช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย
หรือใช้เป็นวิดีโอประกอบนิทรรศการหรืองานเสวนา ผู้ที่มาใช้
บริการในห้องสมุดจะได้รับรู้เรื่องราวความทรงจำที่ถูกแบ่งปัน
ก่อให้เกิดสำนึกและความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคม
ทั้งนี้การนำเสนอวิดีโอที่บัน ทึกไว้จะคัดสรรให้สอดคล้องกับ
หัวข้อ (theme) ที่กำหนดไว้ซึ่งจะเปลี่ยนทุก ๆ 3 เดือน ห้องสมุดได้ร่วมมือกับ TOP (Techniek Ontmoetings Punt หรือ
Technical Meeting Point) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัด
ประชุมให้นักวิทยาศาสตร์และศิลปินที่มีนวัตกรรมและความ
สร้างสรรค์ ในการคิดหัวข้อซึ่งมีความเป็นไปได้วา่ จะส่งอิทธิพล
ต่อเมืองในอนาคตข้างหน้า เมื่อเปลี่ยนหัวข้อใหม่ห้องสมุดจะ
จัดงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภาเมืองเดลฟ์เพื่อสร้างการรับรู้
ให้กับชาวเมือง และเมื่อจะปิดตัวแต่ละหัวข้อก็จะมีการจัด
กิจกรรมและงานเสวนา เพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้เข้าถึงแก่นของ
เนือ้ หาทีป่ รากฏอยู่ในเรือ่ งเล่าเหล่านัน้
ไกลไปจากเมืองเดลฟ์ ห้องสมุดได้ทดลองทำโครงการลักษณะ
คล้ายกันในต่างประเทศด้วย คือ Shanachie Tour 2007
(Shanachie เป็นชื่อนักเล่านิยายปรัมปราชาวไอร์แลนด์ ซึ่ง
เดินทางเล่านิทานไปทั่วประเทศเพื่อแลกกับอาหารและที่พัก)
บรรณารักษ์ 3 คน ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปทั่วสหรัฐ
อเมริกาเป็นเวลา 3 สัปดาห์กว่า 5 พันไมล์ดว้ ยรถ RV เพือ่ เก็บ
เกี่ยวเรื่องเล่า สร้างเพื่อนใหม่ และแลกเปลี่ยนความคิดที่มีค่า
ซึ่งกันและกัน

Tank U
DOK Library Concept Center เชื่อว่ารูปแบบของข้อมูลและ
ความรู้ในรุน่ ลูกรุน่ หลานจะต้องเปลีย่ นไป หนังสืออาจกลายเป็น
ของหายากที่มีเก็บไว้ที่บ้าน ส่วนห้องสมุดจะเป็นที่เก็บข้อมูล
ดิจิทัล โครงการ Delft Cultural Heritage Browser และ
DOK-Agora ดังกล่าวข้างต้นมุ่งเน้นการพาชาวเมืองย้อนกลับ
ไปยังอดีต ส่วนโครงการ Tank U เกิดขึ้นเพื่อที่จะพาผู้อ่าน
กลับมายังปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสมัยของเทคโนโลยี เพราะเล็งเห็น
ว่าอุปกรณ์โมบายเป็นเครือ่ งมือสำคัญทีจ่ ะเชือ่ มคนและเรือ่ งราว
ของพวกเขาเข้าไว้ด้วยกัน
Tank U เป็นจุดดาวน์โหลดห้องสมุดฉบับกระเป๋าตั้งอยู่ ในพื้นที่
สาธารณะทั่วเมือง เช่น สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า โรงพยาบาล
โรงภาพยนตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ บรรณารักษ์ได้คัดเลือก
เนื้อหาทั้งที่เป็นแมกกาซีน หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียง รายการ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ข้อมูลการท่องเที่ยว โดยการประสาน
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อให้เนื้อหามีคุณภาพ มีความ
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หลากหลาย และมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มีอุปกรณ์โมบาย
สามารถดาวน์โหลดผ่านบลูทูธไว้อ่านที่ใดเมื่อใดก็ได้
บทเรียนสำคัญจากประสบการณ์การทำงานของ DOK Library
Concept Center ก็คือ บรรณารักษ์สำหรับศตวรรษที่ 21 จะ
กลายเป็น media guide ทำหน้าที่ช่วยให้คนได้ค้นหาข้อมูล
อย่างไม่มีอุปสรรคขวางกั้น ชี้แนะการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ   
ทีก่ ำลังจะก้าวเข้ามา เป็นผูท้ ี่ให้ความสำคัญกับการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต และไม่ลืมที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้คน
ให้มีปฏิสัมพันธ์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดแรง
บันดาลใจในการดำเนินชีวิต

ชุมชนนักอ่านในศตวรรษที่ 21 :
Noord Oost Brabantse Bibliotheken

ห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเนเธอร์แลนด์ ประกอบไป
ด้ ว ยห้ อ งสมุ ด สาขา 14 แห่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ประชากรคน 2 แสนคน ซึ่ง 1 ใน 4 เป็นสมาชิกห้องสมุด มี
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 150 คน
Noord Oost Brabantse Bibliotheken เชื่อว่า ห้องสมุดใน
อนาคตควรจะมีหนังสือน้อยลงแล้วให้คุณค่ากับความสัมพันธ์
เพิ่มขึ้น (less collection, more connection) เพราะหนังสือ
เป็นความรู้ทุติยภูมิ ในขณะที่ผู้คนและชุมชนเป็นขุมทรัพย์ของ
ความรูแ้ ละและประสบการณ์อนั ประเมินค่ามิได้ ดังนัน้ ห้องสมุด
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ในอนาคตไม่ควรจะหยุดบทบาทของตัวเองอยู่ที่การเป็นแค่
ผู้ส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร แต่ควรสร้างโอกาสที่จะสัมผัสและ
สัมพันธ์กับชีวิตของชุมชนให้มากขึ้น

The Stalwart Readers
เป็น บุ๊คคลับที่แตกต่างออกไปจากขนบเดิม ๆ ที่คนในพื้น ที่

บล็อกของชุมชนนักอ่าน The Stalwart Readers หรือ Lezers van Stavast ในภาษาดัตช์

เดียวกันมักจะอ่านหนังสือเรือ่ งเดียวกันในเวลาเดียวกัน แต่เป็น
โครงการที่หนอนหนังสือมาร่วมกันเพื่ออ่านงาน non-fiction
ซึง่ เลือกจากรายชือ่ หนังสือทีบ่ รรณารักษ์ได้คดั สรรไว้อย่างอิสระ
ตามที่ตนสนใจสัปดาห์ละหนึ่งเล่ม โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี
2012 มีสมาชิกคน 40 คน อายุระหว่าง 30-70 ปี ระยะเวลา
ดำเนินงานแต่ละรอบประมาณ 1 ปี รวมแล้วสมาชิกแต่ละคน
จะอ่านหนังสือประมาณ 40 เล่ม เป้าหมายของโครงการ
คือ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ดึงดูดให้คนสนใจหนังสือ อยากที่จะ
แบ่งปันความคิดจากการอ่าน รวมทั้งสร้างความผูกพันระหว่าง
ผู้ ใช้บริการกับห้องสมุด

รายชื่อหนังสือจัดทำโดยบรรณารักษ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยว
กับหนังสือประเภท non-fiction และมีนิสัยเป็นนักอ่านตัวยง
คืออ่านหนังสืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 เล่ม หัวข้อหลักของ
หนังสือสำหรับโครงการนี้มี 3 เรื่อง คือ เรื่องเล่าในยุคของเรา
ความเป็นมนุษย์ และเรื่องเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งหนังสือเหล่านี้
จะช่วยเปิดโลกทัศน์ ให้กับผู้อ่าน เกิดความคิดใหม่ ๆ มีแรง
บันดาลใจในชีวิต และพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมศตวรรษที่ 21
เมือ่ โครงการดำเนินไปได้ระยะหนึง่ บรรณารักษ์ได้พบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่า ชุมชนนักอ่าน The Stalwart Readers จะ
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เริ่มเห็นข้อจำกัดบางด้านของห้องสมุด เพราะความรู้จากการ
อ่านหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อ
เรื่องราวที่พวกเขาสนใจ บางครั้งสมาชิกจึงนำข่าวสารปัจจุบัน
มาอธิบายร่วมกับหนังสือทีเ่ ขาอ่าน บ้างก็ชกั ชวนกันไปโรงละคร
หรือไปฟังการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของหนังสือ
หรือคนที่ชอบอ่านหนังสือคอเดียวกันก็อาจจะรวมตัวกันแยก
ไปเป็นกลุ่มย่อย ๆ
นอกจากนี้ ห้องสมุดยังได้สร้างชุมชนนักอ่านในโลกออนไลน์ ใน
รูปแบบเว็บบล็อก โดยนำเสนอเนือ้ หาโดยสังเขปเกีย่ วกับหนังสือ
แต่ละเล่มทีอ่ ยู่ในรายชือ่ คัดลอกเนือ้ หาบางตอนทีน่ า่ สนใจ และ
บรรยายถึงคุณค่าที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้เข้ามาอยู่ ในโครงการ
ปัจจุบันรายชื่อหนังสือของเหล่านักอ่านมีถึงกว่า 2,000 เล่ม
The Stalwart Readers เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดนวัตกรรมห้องสมุดแห่งชาติ ของเนเธอร์แลนด์
เมื่อปี 2013

Wisdom in times of crisis
ในช่ ว งที่ ส หภาพยุ โ รปประสบกั บ ปั ญ หาหนี้ ส าธารณะซึ่ ง ส่ ง
ผลกระทบให้ชาวดัตช์จำนวนหนึ่งต้องตกงาน Noord Oost
Brabantse Bibliotheken มองเห็นโอกาสที่จะสร้างบทบาท
ใหม่ ให้แก่ห้องสมุดในการเป็น ที่พึ่งทางปัญญาในยามวิกฤต
ให้กำลังใจผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาให้เห็นทางออกของชีวิต นั่น
คือโครงการ Wisdom in times of crisis
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โครงการนี้ริเริ่มขึ้นในปี 2013 ห้องสมุดเห็นว่าผู้ที่ตกงานมีทั้ง
วัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตที่อยากสะท้อนให้ผู้อื่นรับฟัง ในขณะที่
ห้องสมุดสามารถช่วยเหลือโดยแนะนำหนังสือที่เต็มไปด้วย
อารมณ์ ขั น มุ ม มองใหม่ ๆ และความรู้ ที่ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยให้
พวกเขาสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ดว้ ยดี ดังนัน้ คงจะดีไม่นอ้ ย
หากมีวงสนทนาที่ได้ผสานภูมปิ ญ
ั ญาจากหนังสือและภูมปิ ญ
ั ญา
จากผู้อ่านเข้าไว้ด้วยกัน
ห้องสมุดเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการครั้งละไม่เกิน 15 คน เพื่อ
ให้กระบวนการสนทนาสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พวกเขาจะมาพบปะกันที่ห้องสมุดทุก ๆ 3 สัปดาห์ เพื่อร่วม
แบ่งปันประสบการณ์ตามหัวข้อที่ห้องสมุดได้กำหนดขึ้นแต่ละ
ครั้ง เช่นเรื่องความดีงาม 10 ประการสำหรับยุคทัน สมัย
สมาชิกก็จะอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าของความดีงามที่มีต่อตน
และสังคม และยกตัวอย่างเรื่องราวจากประสบการณ์ หนังสือ
เพลง หรือภาพยนตร์ ที่สะท้อนถึงคุณค่าเหล่านั้น บรรณารักษ์
จะจัดทำรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสนทนา พร้อม
ทั้ ง บอกเหตุ ผ ลว่ า หนั ง สื อ เหล่ า นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความดี ง าม
อย่างไร สมาชิกโครงการ Wisdom in times of crisis เกิด
ความประทับใจในกิจกรรมนีม้ าก เนือ่ งจากได้เรียนรูส้ งิ่ ที่ไม่เคย
ได้อ่านหรือได้รับฟังมาก่อน โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน
7 เดือน สมาชิกสะท้อนสิ่งที่ได้รับจากโครงการว่า เขาเคารพ
ผู้อื่นมากขึ้น ได้เรียนรู้ที่จะมีความอ่อนโยน มีความอดทนมาก
ขึ้น มีโลกทัศน์ที่เปิดกว้างขึ้น และได้อ่านหนังสือมากขึ้น

ห้องสมุดสาขาของ Noord Oost
Brabantse Bibliotheken

ในปี 2014 เกิดโครงการต่อเนื่องชื่อ Wisdom of Stories ซึ่ง
เน้นเรื่องคุณค่าของศิลปะกับการเยียวยา ซึ่งจะมีการแบ่งปัน
เรือ่ งเล่าทีส่ ามารถสร้างแรงบันดาลใจ และวิเคราะห์วา่ เรือ่ งเล่า
นั้นได้ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงได้อย่างไร
ทั้งโครงการ The Stalwart Readers และ Wisdom in times
of crisis ของ Noord Oost Brabantse Bibliotheken ต่างก็
มุ่งเน้นให้ห้องสมุดสาธารณะมีบทบาทต่อพลเมืองและสังคม
ในด้านการสนับสนุนพื้นที่และความรู้ โดยเป็นสะพานเชื่อมคน
และหนังสือเข้าไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มหรือชุมชนนักอ่าน
ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ มี ก ารพึ่งพาอาศัยกัน มีการแสวงหาความรู้
มีการรวมกลุ่มสนทนาและรับฟังกัน
บรรณารั ก ษ์ คื อ หั ว ใจของชุ ม ชนนั ก อ่ า นที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น
บรรณารักษ์ยคุ ใหม่จงึ ไม่ใช่แค่เพียงเสมียนทีท่ ำงานในห้องสมุด
แต่จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ทางสังคม เป็นทั้งนักล่าข้อมูล ผู้นำ
ทางปัญญา ครู และผู้เชื่อมประสานอาณาจักรของข้อมูลกับ
ความต้องการของผู้ ใช้บริการ

แหล่งข้อมูล
เอกสาร Community building for public libraries in the 21st century: examples from The
Netherlands โดย Marina Polderman MSc, Hans van Duijnhoven, Fransje School MA,
prof. dr. Frank Huysmans
http://lj.libraryjournal.com/2010/09/technology/whats-your-story-dutch-library-doksnew-cutting-edge-community-tech-projects/
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/aktuelle-cases-tilinspiration/case-dok-library-concept-center-delft/#.VWU_GM_tmLN
แหล่งภาพ
http://lj.libraryjournal.com/2010/09/technology/whats-your-story-dutch-library-doksnew-cutting-edge-community-tech-projects/
http://www.seniorlivingmag.com/10-benefits-of-joining-a-book-club
http://conversations.aaschool.ac.uk/night-school-book-club-satire-and-the-city/
http://lezersvanstavast.blogspot.com/
http://www.boogweb.nl/?page_id=226
http://www.nobb.nl/component/content/article/65-algem1/4312-nieuwbouwbibliotheek-berghem
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การเข้าถึงบริการห้องสมุดในยุคดิจิทัล

วัฒนธรรมแห่งศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
ทำให้ผู้นำด้านห้องสมุดต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนการให้
บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ผู้ ใช้
บริการยุคนี้คุ้นเคยกับระบบอัตโนมัติ ชอบการวิพากษ์วิจารณ์
และต้องการมีส่วนร่วมในการบริการมากขึ้น อุปกรณ์โมบาย
กลายเป็น ส่วนสำคัญในการเข้าถึงข้อมูล การบริการ และ
แบ่งปันประสบการณ์ที่สดใหม่ ซึ่งควรจะทำได้ทุกที่ทุกเวลา
อย่างไม่มีข้อจำกัด ในขณะที่พื้น ที่ทางกายภาพก็ยังคงเป็น
หัวใจหลักซึ่งใช้สำหรับเป็นจุดพบปะของชุมชน ดังนั้นการให้
บริการออนไลน์และการให้บริการในพื้นที่จึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน อย่างไม่สามารถขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปได้
ด้วยความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอันท้าทาย ห้องสมุด
บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ได้มุ่งความสนใจเป็นพิเศษไปที่
การวิวัฒน์ของโลกดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนอง

ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารด้วยการนำเสนอบริการใหม่ๆ
บริการใดก็ตามที่มี ในพื้นที่ห้องสมุดก็ควรจะเป็นไปได้ ในโลก
เสมื อ นด้ ว ย ห้ อ งสมุ ด บาร์ เ ซโลนาได้ เ ริ่ ม ต้ น จากการจั ด ทำ
เว็บไซต์ ต่อมาก็ได้สร้างบล็อกเพือ่ เปิดรับความคิดและความเห็น
อย่างมีส่วนร่วม การนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวผ่าน
โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ รวม
ทั้งพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบริการสำหรับอุปกรณ์โมบาย ฯลฯ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ ใช่การลดความสำคัญของการ
ให้บริการแบบเดิม หากแต่เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ห้องสมุดที่หลากหลายให้แก่ผู้ ใช้บริการ จนกลายเป็นความ
สมดุลระหว่างบริการทั้งสองด้าน แนวคิดพื้นฐานของห้องสมุด
บาร์เซโลนาก็คือ ควรจะสร้างประสบการณ์ ให้ลูกค้าสามารถ
ใช้บริการข้อมูลดิจิทัลได้ทั้งก่อนจะมาที่ห้องสมุด ขณะที่อยู่ ใน
ห้องสมุด และหลังกลับจากห้องสมุด
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มีจุดเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารกระจายทั่วทุกบริเวณ หากผู้ ใช้
บริการต้องการสอบถามข้อมูลโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ก็ควรจะ
ทำได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในห้องสมุดยังมี
แผ่นพับข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดแห่งอื่นๆ เผยแพร่ด้วย
หลังกลับจากห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถแบ่งปันข้อมูลและ
ความคิดเห็นผ่านแอพพลิเคชั่น BibliosBCN เว็บไซต์ และ
โซเชียลเน็ตเวิรค์ ทัง้ เฟซบุค๊ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทปู

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับห้องสมุด
ก่อนจะมาที่ห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถค้น หาข้อมูลของ
ห้องสมุด จำนวน 40 แห่ง ที่อยู่ ในเครือข่ายของห้องสมุด
บาร์เซโลนาผ่านทางเว็บไซต์ เช่น เวลาเปิด-ปิด วิธกี ารเดินทาง
การจอดรถ โปรแกรมกิจกรรม การลิงก์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิรค์
วีดิทัศน์ รายงานประจำปี สถิติ กติกาในการใช้ห้องสมุด ฯลฯ
ห้ อ งสมุ ด ยั ง มี แ อพพลิ เ คชั่ น BibliosBCN สำหรั บ ระบบ
แอนดรอยด์ แ ละ iOS ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
ห้องสมุดที่อยู่ ใกล้ผู้ ใช้บริการมากที่สุด
เมื่อมาถึงห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการข้อมูล
ด้วยวิธีที่หลากหลาย Contactless Point เป็นจุดให้บริการ
ตนเองโดยใช้เทคโนโลยี QR code และชิป NFC เพื่อเข้าถึง
รายละเอียดภายในห้องสมุดด้วยอุปกรณ์โมบาย ห้องสมุดควร
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การเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุด
ก่อนจะมาที่ห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรผ่าน
ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและสถานะ
ของหนังสือ ทั้งการค้นหาพื้นฐานและการค้นหาขั้นสูงจากชื่อ
ผู้แต่ง หัวข้อ คำสำคัญ ห้องสมุด เมือง ชนิดของทรัพยากร
และภาษา ผลการค้นหาจะปรากฏทั้งปกหนังสือ เนื้อหาโดย
สังเขป และการเข้าถึงเว็บเพจของผู้เขียน สำหรับทรัพยากร
ประเภทหนังสือเสียง ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดไฟล์ mp3
ได้เลย นอกจากนี้ก็ยังมีนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่นไว้
ให้บริการด้วย

เมื่อมาที่ห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถยืมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ่านในพื้นที่ โดยห้องสมุดบาร์เซโลนาได้ใช้ระบบ QR
code เป็นหลัก หากผู้ ใช้บริการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเอง
ก็สามารถเชื่อมต่อกับ wi-fi ของห้องสมุดได้ หากพบหนังสือที่
สนใจบนชั้นก็สามารถพูดคุยกับบรรณารักษ์เกี่ยวกับเนื้อหาใน
หนังสือหรือแง่มุมอื่นที่อาจไม่ปรากฏในเว็บไซต์
หลังกลับจากห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถประเมินและให้
ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารและทรัพยากรออนไลน์ โดยต้องลง
ทะเบียนและระบุหมายเลขสมาชิก ความเห็นเหล่านั้นจะยังไม่
ปรากฏทั น ที เ พราะต้ อ งรอการกลั่ น กรองจากผู้ ดู แ ลระบบ
เสียก่อน

การแนะนำหนังสือ เพลง
และภาพยนตร์
ก่อนจะมาทีห่ อ้ งสมุด ผู้ใช้บริการสามารถอ่านบทแนะนำหนังสือ
ได้จากเว็บไซต์ Bibarnabloc.cat พื้นที่ดิจิทัลที่เปิดรับการมี
ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญของห้ อ งสมุ ด บาร์ เ ซโลนากั บ
ผู้ ใช้บริการ โดยการสืบค้นจากประเภทหนังสือและชื่อผู้แต่ง
ยิ่ งไปกว่ า นั้ น ข้ อ มู ล จะบ่ ง บอกด้ ว ยว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นั้ น มี อ ยู่ ที่
ห้ อ งสมุ ด แห่ ง ใดบ้ า งในเมื อ ง เว็ บ บล็ อ กนี้ เ ริ่ ม จั ด ทำตั้ ง แต่
ปี 2011 มีผู้เชี่ยวชาญของห้องสมุดที่เขียนบทความตั้งแต่
วันจัน ทร์ถึงศุกร์จำนวน 60 คน ห้องสมุดยังได้จัดทำคู่มือ
การอ่านและจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ควบคู่ ไ ปกั บ เอกสารฉบั บ ตี พิ ม พ์ ภายในคู่ มื อ และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังบริการแนะนำหนังสือและ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นผู้ ใช้
บริการยังสามารถฟังเพลงทีห่ อ้ งสมุดได้คัดสรรแล้วทางเว็บไซต์
BibliotequesBCN ซึ่งมีรายชื่อเพลงทั้งของวงดนตรีท้องถิ่น
เพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงล่ า สุ ด ที่ ก ำลั ง อยู่ ใ นกระแส
เพลงที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลของเมือง ฯลฯ
เมื่อมาทีห่ อ้ งสมุด ผู้ใช้บริการจะได้พบกับ Bookmovies วีดทิ ศั น์
แนะนำหนั ง สื อ บนจอขนาดใหญ่ ห้ อ งสมุ ด บาร์ เ ซโลนาเคย
ทดลองแนะนำหนังสือหนึ่งเล่มผ่านหลายช่องทางพร้อมๆ กัน
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ทั้งสื่อโสตทัศน์ นิทรรศการ เว็บบล็อก และโซเชียลมีเดีย พบ
ว่าสถิติการยืมหนังสือเล่มนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดทั่วไปมักจัดแสดงหนังสือใหม่หรือ
หนังสือแนะนำบนชั้น ส่วนห้องสมุดบาร์เซโลนาได้พื้นที่พิเศษ
เพื่ อ แนะนำหนั ง สื อบนเว็บไซต์ Bibarnabloc.cat ซึ่งผู้ ใ ช้
บริการสามารถแปะสติ๊กเกอร์ออนไลน์ ให้กับหนังสือที่ชื่นชอบ
กิจกรรมนี้เป็นการเชื่อมโยงหนังสือแบบกายภาพให้เข้ากับการ
อ้ า งถึ ง ในโลกเสมื อ น ซึ่ ง เป็ น การกระตุ้ น ให้ นั ก อ่ า นใช้ ง าน
เว็ บ บล็ อ ก นอกจากนี้ ในพื้ น ที่ ห้ อ งสมุ ด ยั ง มี บ ริ ก ารให้
คำแนะนำด้านหนังสือโดยผูเ้ ชีย่ วชาญตามทีผ่ ู้ใช้บริการประสงค์

บริการยืม-คืน

หลั ง กลั บ จากห้ อ งสมุ ด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล
ข่ า วสารและพู ด คุ ย ผ่ า นทางโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค สามารถให้
ความเห็นและส่งต่อข้อมูลไปให้ผู้อื่นผ่านทางเว็บไซต์ และ
สามารถชมวิดีโอแนะนำหนังสือได้ทางยูทูป

เมื่อมาที่ห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถยืมหนังสือ จอง และยืม
ต่อ ที่เคาน์เตอร์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ จนเมื่อปี 2013
ได้มีการติดตั้งจุดให้บริการยืม-คืนด้วยตนเองซึ่งใช้เทคโนโลยี
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ก่อนจะมาทีห่ อ้ งสมุด ผู้ใช้บริการสามารถจองหรือยืมต่อหนังสือ
ผ่านทางแคตตาล็อกออนไลน์ ผู้ ใช้บริการจะเห็นสถานะของ
หนังสือ สถานที่จัดเก็บ และจำนวนคนที่รอจอง สามารถเข้าดู
ประวัติการยืมคืนของตนและกำหนดส่งคืนหนังสือ นอกจากนี้
ห้องสมุดยังมีบริการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดคืน หนังสือ
ขณะนี้ห้องสมุดบาร์เซโลนายังไม่มีแพลตฟอร์มสำหรับการยืมคื น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง มี เ พี ย งบริ ก ารให้ ก ารอ่ า นหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บลิงก์เท่านั้น

RFID ทั้งนี้ตู้คืนหนังสือมีระบบอัตโนมัติช่วยคัดแยกประเภท
หนังสือเพื่อทุ่นแรงบรรณารักษ์ด้วย
หลั ง กลั บ จากห้ อ งสมุ ด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล
ข่าวสารผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นเรื่องปกติที่พวกเขามัก
จะถ่ายรูปหนังสือที่อ่านหรือยืมให้เพื่อนในเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์
หรืออินสตาแกรมได้รับรู้

กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ก่อนจะมาที่ห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าเว็บไซต์ของ
ห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นได้ล่วงหน้า
ประมาณ 1 เดือน มีเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยค้นหาได้จากวัน หัวข้อ และ
ห้องสมุดที่จัดกิจกรรม หากใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นก็จะมี
เครื่องมือแนะนำเส้น ทางและวิธีการเดิน ทางไปยังห้องสมุด
เป้าหมายด้วย ผู้ ใช้บริการสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่
กำลังจัดขึ้นด้วยตนเอง และแบ่งปันให้กับผู้อื่นผ่านทางอีเมล
หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค
เมื่อมาที่ห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถรับข้อมูลจาก Contactless Point ด้วยเทคโนโลยี QR code และชิป NFC ซึ่งมี
ข้อมูลกิจกรรมของห้องสมุดทีอ่ ยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตร ในขณะที่
ข่าวสารรูปแบบอืน่ เช่น ใบปลิวหรือโปสเตอร์ ก็จะประชาสัมพันธ์
อยู่ตามจุดต่างๆ ของห้องสมุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่
จำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ของห้องสมุด แต่ก็มีบางกิจกรรมที่

เกิดขึน้ ทางออนไลน์ เช่น ชมรมการอ่านเสมือน ซึง่ เป็นกิจกรรม
ทางไกลร่วมกันระหว่างห้องสมุดบาร์เซโลนากับเมเดลลิน
หลังกลับจากห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถอ่านจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางเว็บไซต์ เพื่อติดตามข่าวกิจกรรมอื่นๆ
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และบางครั้งก็ยังได้รับส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ ใช้บริการสามารถแบ่งปันข้อมูลและพูดคุยเกี่ยวกับห้องสมุด
ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คโดยใส่เครื่องหมายแฮชแท็กของ
ห้องสมุดเครือข่ายแต่ละแห่ง

การจองอุปกรณ์ไอทีและการอบรม
ก่อนจะมาที่ห้องสมุด ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นของห้องสมุดเพื่อตรวจสอบหลักสูตรการอบรม
ทักษะเทคโนโลยี รวมทั้งการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
จองการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดบาร์เซโลนามี
บริการแนะนำวิธีการใช้งานเทคโนโลยี ในห้องสมุด เช่น การ
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การใช้อีเมล การใช้เครื่องพิมพ์
และเครื่องสแกน ฯลฯ โดยใช้สื่อที่เข้าใจง่าย เช่น คลิปวิดีโอ
ผู้ ใช้บริการสามารถขอคำแนะนำในการเข้ารับการอบรม และ
ยังมีบริการทดสอบความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก
หลักสูตรอบรม ทั้งนี้ ห้องสมุดบาร์เซโลนายังเผยแพร่แนวคิด
พื้นฐานของการเรียนรู้เหล่านั้นผ่านทางยูทูปด้วย
เมื่ อ มาที่ ห้ อ งสมุ ด ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถจองใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมโดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และยังสามารถนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส่วนตัวมาเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนผ่าน wi-fi
ของห้องสมุด ทั้งยังสามารถขอรับการปรึกษาด้านเทคโนโลยี
และการวัดผลกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1-3 วันต่อสัปดาห์
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หลังกลับจากห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องเรียน
ดิจิทัลและทำแบบทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

.....
ภาพลักษณ์ของห้องสมุดถูกกำหนดขึ้นจากการรับรู้ของผู้ ใช้
บริการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ทรัพยากร และการ
ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า การให้บริการในพืน้ ทีข่ องห้องสมุดบาร์เซโลนา
ได้รับการกล่าวถึงในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้รับ
การจัดอันดับสูงสุดโดยชาวบาร์เซโลนา ห้องสมุดจึงพยายามที่
จะรักษามาตรฐานการให้บริการแบบออนไลน์ ให้ยอดเยี่ยม
ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน โดยสร้างความรับรู้ด้านการมีส่วนร่วม
ความเป็น ประชาธิป ไตย เพื่อเสริมพลังให้ผู้ ใช้บริการอยาก
จะแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ดังนั้น ช่องทาง

การสื่ อ สารออนไลน์ จึ ง สามารถช่ ว ยสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ดิ จิ ทั ล
ตลอดจนคุณค่าของการบริการและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้
บริการได้มากยิ่งขึ้น

แหล่งและเนื้อหา
เอกสารเรื่อง Online or onsite settings, two ways of reaching the users of Barcelona Libraries โดย
Section 2014 Satellite Conference

Anna Bröll, Anna Cabré and Dolors Gándara

ประกอบการประชุม IFLA Public Libraries

แหล่งภาพ
https://1001libraries.files.wordpress.com/2014/08/biblioteques-de-barcelona-jordi-casac3b1as-2.jpg
https://1001libraries.files.wordpress.com/2014/09/jaume-fuster-library-3.jpg
http://samdemasconsulting.com/wp-content/gallery/libraries/img_2135_1.jpg
http://agenda.ge/uploads/news/36982/catalonia-national-library-barcelona-catalonia-spain.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Wikipedia_workshop_for_libraries_from_Barcelona_04.jpg/640px-Wikipedia_workshop_for_libraries_from_Barcelona
_04.jpg
http://interartive.org/wp-content/uploads/C-Mitrentse-Add-To-My-Library-BCN-1.jpg
http://www.frameweb.com/media/files/jmlib-08-a-ramirez-206739_slide.jpg
http://www.bcncatfilmcommission.com/sites/default/files/styles/location-gallery/public/locations/Universitat%20Barcelona-Biblioteca%20Central%203.jpg?itok=099ACj37
http://www.itla-toylibraries.org/czusys_modules/IMAGEGALLERY_00101/gallerycontents/ImgGalgallery/Full_ImgEl_Dau_Barcelona_Spain.jpg?Un=1378827467
http://static.barcelona.com/var/plain/storage/images/barcelona_directory/gay_barcelona/shops/complices/complices_barcelona_11/8396767-1-eng-GB/
complices_barcelona_11_place-full.jpg
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พัฒนาเมือง
ด้วยห้องสมุดมีชีวิต
ภูมิทัศน์การพัฒนาแนวใหม่
จากวิสัยทัศน์ผู้บริหารท้องถิ่น

ใครที่คิดว่าห้องสมุดทันสมัยมีอยู่เพียงแค่เฉพาะในกรุงเทพฯ…
คงจะต้องคิดใหม่ และเปลี่ยนความเข้าใจ !
กล่าวได้ว่า ในรอบสิบปีที่ผ่านมา แนวคิดห้องสมุดมีชีวิตได้
แพร่หลายกระจายไปทั่วสังคมไทย ส่งผลกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของห้องสมุดทั่วประเทศ องค์กรปกครองท้องถิ่น
หลายแห่ ง ลุ ก ขึ้ น มาปรั บ ปรุ ง ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง เรี ย นรู้ กั น
ขนานใหญ่ ในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาคนและ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาการเรี ย นรู้ จนปั จ จุ บั น ปรากฏห้ อ งสมุ ด
รูปแบบใหม่อันน่าตื่นตาในหลายจังหวัด
แต่ทว่า “ห้องสมุด” นัน้ ไม่อาจดำรงอยู่ได้ตามลำพังอย่างโดดๆ
โดยปราศจากบริบทแวดล้อมรองรับ การเกิดขึน้ และคงอยูข่ อง
ห้องสมุดรูปแบบใหม่ ย่อมขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของผูบ้ ริหาร
ท้ อ งถิ่ น และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการทำความเข้ าใจถึ ง พฤติ ก รรม
การแสวงหาความรู้และความต้องการของผู้ ใช้บริการในพื้นที่
พัฒนาเมือง ด้วยห้องสมุดมีชีวิต
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ตลอดจนวิสัยทัศน์ ในการมองเห็นถึงบทบาทความสำคัญและ
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับห้องสมุดในโลก
ยุคใหม่
องค์กรปกครองท้องถิ่นของไทยจำนวนไม่น้อยเป็นตัวอย่างที่
น่าสนใจและน่าจับตามอง เนือ่ งจากได้วางบทบาทของห้องสมุด
ไว้ เ คี ย งคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาเมื อ ง เพราะการพั ฒ นาสู่ เ มื อ ง
สมัยใหม่ จำเป็นต้องมีพลเมืองซึ่งมีทักษะความสามารถใน
การเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ อันเกิดจากกระแสโลกาภิวตั น์
ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบมาสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ จึงต้องทำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและเท่าทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงให้แก่พลเมืองในท้องถิ่น
เวลานี้ ภูมิทัศน์การพัฒนาเมืองกำลังเปลี่ยนไป จากเดิมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อย่างเช่น
ถนน ไฟฟ้า ประปา มาสู่แนวคิดใหม่ ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางปัญญา โดยใช้ “ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาเมือง” เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ หรือ
เมืองยุคใหม่ของศตวรรษที่ 21
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TK park ยะลา พื้นที่สันติภาพ
และแหล่งค้นหาคุณค่าของท้องถิ่น
แนวคิดในการสร้าง TK park ยะลา ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบระดับภูมิภาคเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2548 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
สถานการณ์ ค วามรุ น แรงในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้
ปะทุขึ้นอย่างเด่นชัด และผู้คนต่างวัฒนธรรมเกิดความไม่ ไว้
วางใจกั น และกั น ห้ อ งสมุ ด แห่ ง นี้ เ ปิ ดให้ บ ริ ก ารเมื่ อ เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2550 นอกจากจะเป็นแหล่งแสวงหาความรู้และ
พื้นที่ส่งเสริมการอ่านแล้ว ยังเข้ามามีบทบาทในการเป็นพื้นที่
สันติภาพเพือ่ การก้าวข้ามความรูส้ กึ แปลกแยกทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจ
“TK park ยะลา ได้เข้ามาในจังหวะที่มีวิกฤตการณ์ และ
กลายมาเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน
ทำให้ ค นสองวั ฒ นธรรมสามารถเดิ น ไปมาหาสู่ กั น ได้ เป็ น
พื้นที่ที่ ไม่ ได้อิงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่กลางสำหรับ
การเรียนรู้ของทุกคน และที่นี่ยังเป็นพื้นที่ของการให้โอกาส
ให้ความรู้ และให้แรงบันดาลใจ ทุกคนสามารถเข้ามาค้นหา
ตัวเองจากกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น คนในภาคใต้มักรู้สึกว่า
เขาไม่ทัดเทียมกับคนที่อื่น เพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมี ใครเข้า
มาดูแล แต่เ มื่อไหร่ก็ตามที่เขาหาตัวเองเจอว่าเขาเป็นคนมี
ความสามารถ มันจะเป็นแรงผลักดันให้เขาเห็นว่าเขาทัดเทียม
กับคนอืน่ ” พงษ์ศกั ดิ์ ยิง่ ชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
กล่าวถึงบทบาทของห้องสมุด TK park ยะลา ที่เปิดให้บริการ
มาแล้วเป็นปีที่ 8

ทำความรู้จัก TK park ยะลา
พื้นที่ TK park ยะลา ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง อาคารแรก
เป็นโซนห้องสมุดมีชีวิตที่ออกแบบตกแต่งให้ดูน่าใช้บริการ
ตรงจากประตูทางเข้าเป็นพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน
ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ด้านใน
สุ ด ของอาคารเป็ น มุ ม กาแฟที่ ส ามารถนั่ ง อ่ า นหนั ง สื อ
ในบรรยากาศสบายๆ ไปพร้ อ มกั บ ทานขนมและกาแฟ มี
ห้องเงียบสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ มีโซน
ให้บริการคอมพิวเตอร์พร้อมเกมและสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์
และด้านข้างของอาคารเดียวกันเป็นห้องชมภาพยนตร์ที่เปิด
ฉายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนอาคารอีกหลังหนึ่งเป็นห้องสมุด
สำหรับเด็ก ซึ่งน้องๆ สามารถอ่านหนังสือหรือเล่นสนุกได้โดย
ไม่รบกวนผู้ที่เข้ามาอ่านหนังสือ ระหว่างอาคารทั้ง 2 หลังเป็น
ลานกิจกรรมขึงด้วยหลังคาผ้าใบสูงโปร่ง สามารถใช้เป็นเวที
เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออก และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ต่างๆ

TK park ยะลาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษาความ
ต้องการด้านการเรียนรูข้ องชาวยะลา เพือ่ นำมาใช้เป็นแนวทาง
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสม ทุกๆ ปีจะมีการระดม
ความเห็นกลุ่มเยาวชนและผู้ ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 4-6 ครั้ง
อาทิ การให้ ผู้ บ ริ ก ารสะท้ อ นความพึ ง พอใจในการใช้ ง าน
ห้องสมุด หรือการให้น้องๆ จากสภาเยาวชน และนักเรียน
ที่มาช่วยงานเทศบาลในช่วงปิดเทอม ได้แสดงความเห็นเรื่อง
การออกแบบเมือง การออกแบบห้องสมุด และการออกแบบ
กิจกรรมตามที่เขาต้องการ
กิ จ กรรมที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารให้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มจนเต็ ม เกื อ บ
ทุกครั้ง ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมประเภทเวิร์คช็อป ซึ่ง TK park
ยะลาได้นำเรือ่ งทีอ่ ยู่ใกล้ตวั มาออกแบบเป็นกระบวนการเรียนรู้
ผ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง (Learning by Doing) มี ทั้ ง

เขาทั้งหมดแต่ก็คงเป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยจุดประกายให้กับเขา
เด็ ก บางคนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนเสี่ ย ง ทุ ก วั น เสาร์ อ าทิ ต ย์
ผู้ ป กครองจะพามาไว้ ที่ นี่ เราพาเขาเข้ าโครงการส่ ง เสริ ม
การอ่าน คนทีช่ อบละครเราก็พาเข้าโครงการ reader theater
หรือละครส่งเสริมการอ่าน เด็กที่เล่านิทานเก่งเราก็ส่งเสริม
ให้ประกวดจนชนะเลิศระดับจังหวัด บางคนอยากเล่นอูคูเลเล่
เราก็ตั้งโครงการโดยดึงผู้ปกครองมาเป็นอาสาสมัครสอนให้
ตอนนีเ้ ขาขึน้ ชัน้ มัธยมเขาก็ยงั เล่นดนตรีตอ่ ได้เข้าวงออเคสตร้า
เด็กบางคนที่เคยมาใช้พื้นที่เราเต้นแร็พเต้นบีบอย ตอนนี้เขา
ได้ออกอัลบั้มของตัวเอง แล้วเขาก็กลับมาสอนน้องๆ ต่อกัน
ไปเป็นรุ่นๆ”

กิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ ใหญ่ทุกสัปดาห์ เช่น การอบรม
คอมพิวเตอร์ การทำร้านกาแฟ การทำไอศกรีม งานประดิษฐ์
การออกแบบลายผ้า และศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวิร์คช็อป
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ และห้องสมุด
ยังได้จัดหาหนังสือที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อการ
ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกด้วย
วัชรี ถ้วนถวิล ผู้จัดการ TK park ยะลา กล่าวถึงผลสำเร็จ
ของห้องสมุดที่เกิดขึ้นกับเยาวชนยะลาว่า “เด็กที่มาที่นี่ชีวิต
เขาไปได้สวย เขาได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการ เราอาจไม่ ใช่ผู้สร้าง

เพื่อให้ชาวเมืองยะลามีโอกาสในการเข้าถึงห้องสมุดเพิ่มมาก
ขึ้น ในปี 2559 TK park ยะลา กำลังขยายสาขาห้องสมุด
มีชีวิตออกไปยัง 4 มุมเมือง โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครยะลา 4 แห่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า ซึ่ง
เป็นเวลาที่ห้องสมุดโรงเรียนยังไม่เปิดให้บริการ และปิดช่วง
ค่ำเพื่อรองรับประชาชนทั่วไปที่จะมาใช้บริการหลังเลิกงาน
โดยจะเป็นระบบการให้บริการแบบ one stop service ซึ่งมี
บริการจัดส่งและหมุนเวียนหนังสือระหว่างสาขา

มาถึ ง วั น นี้ ปั ญ หาความรุ น แรงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลามี ค วาม
คลี่คลายลง เทศบาลเมืองยะลาก็เริ่มมองบทบาทของ TK
park ยะลา ขยับไปสูก่ ารวางรากฐานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เนื่องจากเศรษฐกิจของยะลามีอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่าง
ต่ อเนื่อ งด้ ว ยหลายปั จจัย ทั้งปัญหาความไม่สงบและราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยจะใช้แนวทาง 3R ในการ
สร้ า งความเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองยะลา ได้แก่ การปรับ
โครงสร้างเมือง (Restructure) ทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา
การเชื่อมโยงกัน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายใหม่
(Repositioning) ก็คือการทำให้ยะลาเป็น Harmonize City
ซึง่ หมายถึงการอยู่รว่ มกันอย่างสันติทงั้ ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์
และมนุษ ย์กับสิ่งแวดล้อม และการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์
(Reimage) ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้คนในสังคม
“ยะลามีทุนเดิมเรื่องความสะอาด เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดใน
ประเทศไทย มีทุนเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุนด้าน
สิ่งแวดล้อม ทุนด้านวัฒนธรรม ทุนด้านการศึกษา ในอดีต

ยะลาคือตักศิลาของภาคใต้ TK park ยะลา จะต้องเข้ามาเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการสร้ า งความเข้ าใจว่ า อะไรคื อ ลมหายใจของ
เมือง ให้คนค้นหาคุณค่าของท้องถิ่นให้เจอ ให้เขาเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับบ้านเมือง และมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเมือง
ยะลาร่วมกัน” นายกเทศมนตรีกล่าว

KCC บริการเชิงรุกมุ่งสู่
“เมืองการอ่าน”
KCC หรือศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราเป็นศูนย์การเรียนรู้
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของภู มิ ภ าคตะวั น ออก แรกเริ่ ม เดิ ม ที KCC มี
แนวคิดที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทัน สมัยเหมือนกับ TK park
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบที่กรุงเทพฯ แต่หลังจากเปิดให้บริการ
มาเป็นปีที่ 2 ได้ลองผิดลองถูกและวิเคราะห์บริบทของกลุ่ม
เป้าหมาย ก็ค้นพบแนวทางการดำเนินงานที่เป็นตัวของตัวเอง
จึงไม่น่าแปลกใจหากในความรับรู้ของชาวแปดริ้ว KCC จะ
“ไม่ ใช่ห้องสมุด” อย่างที่พวกเขาเคยเข้าใจมาก่อนหน้านี้
พัฒนาเมือง ด้วยห้องสมุดมีชีวิต
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กลุ่มผู้ ใช้บริการหลักของ KCC คือเด็กและเยาวชน ในขณะ
เดี ย วกั น ก็ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
ของคนทุกกลุ่ม วิโรจน์ ศรีโภคา รองนายกเทศมนตรีเมือง
ฉะเชิงเทรา กล่าวถึงทิศทางของ KCC ว่า “ศูนย์การเรียนรู้
ฉะเชิ ง เทราจะต้ อ งเป็ น Life Center หรื อ ศู น ย์ แ ห่ ง ชี วิ ต
นอกเหนือไปจากสถาบันหลักก็คือบ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์
การเรียนรู้นี้จะต้องมีพลวัตด้วยกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของคนทุกเพศทุกวัยได้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในอนาคต KCC จะต้องเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญ
ของเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ให้ความเจริญงอกงามทาง
ปัญญา”
นอกเหนือจากการให้บริการภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้แล้ว
KCC จะเป็นกลไกสำคัญของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในการ
ทำงานเชิงรุกไปยังสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเป็นการเตรียม
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คิดทันโลก

พร้อมรองรับแคมเปญ “เมืองแห่งการอ่าน” ที่กำลังจะเริ่มใน
ปี 2559 ขณะนี้ เ ทศบาลได้ ล งนามความร่ ว มมื อ ด้ า นการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูก้ บั สถานศึกษาเมืองฉะเชิงเทรา
14 แห่ง ครอบคลุมเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายถึง 3 หมื่นคน
ทั้ ง อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา และ
อุดมศึกษา
ในช่วง 3 ปีแรกของการรณรงค์ “เมืองแห่งการอ่าน” จะเน้น
ด้านการสร้างความรับรู้ถึงความสำคัญของการอ่านและการ
เข้ า มาใช้ บ ริ ก าร KCC หลั ง จากนั้ น จะเน้ น การจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชน และตั้งเป้าหมายที่จะขยายความ
ร่วมมือออกไปเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่ทำงานส่งเสริมการอ่าน
ระดั บ จั ง หวั ด กิ จ กรรมน่ า สนใจที่ ก ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น อาทิ
การสร้ า ง “ตู้ ห นั ง สื อ สาธารณะ” ตามชุ ม ชนควบคู่ กั บ
“ยุ ว ทู ต การอ่ า น” ที่ ท ำหน้ า ที่ ก ระตุ้ น ให้ ค นในชุ ม ชนสนใจ

ทำความรู้จัก KCC
แม้รูปทรงภายนอกของ KCC จะมีดีไซน์ที่ทันสมัย แต่เนื้อหา
สาระภายในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ มี ค วามผสมผสานกั น ทั้ ง ด้ า น
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ
และด้านที่เป็นรากเหง้าของท้องถิ่น เมื่อก้าวผ่านประตูเข้ามา
ผู้ ใช้บริการจะได้พบกับ “หอประวัติเมือง” นิทรรศการถาวรที่
นำเสนอคุณค่าสำคัญของฉะเชิงเทรา 4 ประการ นั่นก็คือ
“แม่ น้ ำ บางปะกงแหล่ ง ชี วิ ต พระศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห ลวงพ่ อโสธร
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์” ซึ่ง
ผู้ ใช้บริการสามารถเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเกมและ
สื่อมัลติมีเดีย

ปัจจุบัน KCC เปิดให้บริการแล้ว 2 ชั้น พื้นที่ ใช้สอย 2,700
ตารางเมตร จากอาคารทั้งหมด 4 ชั้น บริเวณกลางโถงชั้น 1
เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรม บางครั้งหลังเลิก
เรียนก็จะมีนักเรียนมาใช้ซ้อมนาฏศิลป์หรือการแสดง ส่วน
หลังเคาน์เตอร์เป็นพื้นที่อ่านหนังสือบรรยากาศสบาย มีห้อง
วารสารและร้านขนม ซึ่งเป็น มุมโปรดที่ผู้สูงอายุมานั่งอ่าน
หนั ง สื อ พิ ม พ์ จิ บ กาแฟคุ ย กั น หรื อ เป็ น ที่ นั่ ง ทำการบ้ า น
ตอนเย็นๆ ของเด็กนักเรียน ส่วนชั้น 2 เป็นพื้นที่ห้องสมุด
มีชีวิต มุมไอที สตูดิโอที่สามารถใช้เรียนรู้และฝึกซ้อมดนตรี
และห้องมินิเธียเตอร์ที่ทันสมัย
อาคาร K
CC ออก

แบบให้ด

ูเหมือนห

นังสือที่ว

างซ้อนก

ัน 4 เล่ม

หอประวัติเมืองฉะเชิงเทรา

ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ซึง่ มีจรวดลำโตเป็นซิกเนเจอร์ของพืน้ ที่

ทุกวันนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการ KCC กว่า 2 แสนครั้งต่อปี ส่วนใน
วันเสาร์และอาทิตย์มีลูกค้าประมาณพันคน ซึ่งเต็มศักยภาพ
การรองรั บ ของพื้ น ที่ เ ท่ า ที่ เ ปิ ดใช้ อ ยู่ จึ ง เตรี ย มขยายพื้ น ที่
สำหรับการอ่านหนังสือเพิ่มเติมบริเวณชั้น 3 ทั้งชั้น ส่วนชั้น 4
จะจัดทำเป็นห้องประชุม ทั้งห้องย่อยและห้องขนาดใหญ่ที่จุได้
ถึง 400 คน เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพบปะ การทำงาน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
เป็นกลุ่มตามความสนใจ ซึ่งเป็นความต้องการที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น

ดนย์ ทักศินาวรรณ ผู้จัดการ KCC วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการ
อ่ า นของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ในต่ า งจั ง หวั ด ว่ า อาจไม่ สู ง
เท่ากับคนกรุงเทพฯ ดังนั้นหากศูนย์การเรียนรู้มุ่งเน้นแต่เรื่อง
การอ่านหนังสือ ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการผู้ ใช้
บริการได้เพียงบางกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นคนตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไป
ในขณะที่การทำให้ห้องสมุดมีกฎระเบียบน้อยลง เปิดกว้างให้
เด็กเข้ามาเล่นหรือทำกิจกรรมสนุกๆ ได้ จะช่วยดึงเด็กให้เข้า
มาเติบโตในพื้นที่สีขาวได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะไปมั่วสุม
ในพื้นที่อบายมุข
KCC จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยน
หัวข้อทุกๆ เดือน บรรยากาศของศูนย์การเรียนรู้คล้ายกับ
ดินแดนจินตนาการ ทีท่ กุ คนสามารถเข้ามาค้นหาและแสดงออก
ในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ และแสวงหาความรู้ ได้
อย่างไม่มีวันเบื่อ ห้องสมุดมีบทบาทในการเสริมพลังให้ผู้ ใช้
บริการเกิดความมั่นใจในตัวเอง รวมทั้งคอยจัดหาทรัพยากร
เพื่อให้ผู้ ใช้มีทักษะในการแสวงหาและต่อยอดความรู้ได้ต่อไป
เช่น การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ์ตูน ก็จะนำเสนอเรื่องราว
ของผูท้ ปี่ ระสบความสำเร็จในวงการการ์ตนู เปิดเวทีให้เยาวชน
ได้แสดงออกตามที่ตนเองสนใจ และเชื่อมโยงกิจกรรมกับ
หนังสือเกี่ยวกับการวาดรูปหรือการวาดการ์ตูน เป็นต้น

LK park เชื่อมต่อเติมเต็ม
แหล่งเรียนรู้ของเมืองประวัติศาสตร์

กิจกรรมการสร้างความรับรู้ด้านความสำคัญของการอ่าน
ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

การอ่านหนังสือ โดยมีบรรณารักษ์ช่วยหมุนเวียนหนังสือและ
ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นระยะๆ โครงการ “ครอบครัว
การอ่าน” เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านให้ลงไปสู่สถาบัน
ครอบครัว และ “โครงการถนนการอ่าน” เป็นต้น

จังหวัดลำปางมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์และศิลปวั ฒ นธรรม ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ผ่ า นวิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค น วั ด วา
อาราม และบ้านเรือนแบบโบราณ เขตตัวเมืองลำปางเป็น
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข
จึงมีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ประเด็นเรื่อง
คุณ ภาพทรัพยากรมนุษ ย์ ได้กลายเป็นโจทย์สำคัญของเมือง
และเป็น ที่มาของแนวคิดในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้นอก
ระบบโรงเรียนให้มีคุณ ภาพทัดเทียมกับการศึกษาในระบบ
โรงเรียน
กิ ต ติ ภู มิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรี น ครลำปาง กล่ า วว่ า
เทศบาลนครลำปางมียุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมร้อยแหล่งเรียนรู้
ทั้งหมดที่มีอยู่ ในเมืองลำปางเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้แหล่งเรียนรู้
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต คนลำปาง และคนลำปางเกิ ด
จิตสำนึกรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต “นครลำปางจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทั้งเมือง ตอนนี้มีทีมปั่นจักรยานออกไปสำรวจเมือง
เพื่อบันทึกต้นไม้โบราณและบ้านเก่าๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
เข้ า กั บ คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อให้ เ มื อ งทั้ ง เมื อ งเป็ น
อุทยานการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีห้องสมุด LK park เป็น
จุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างแหล่งเรียนรู้ต่างๆ”
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หอปูมละกอน

มิวเซียมลำปาง แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในมุมมองที่ไม่จำเจ

แหล่งเรียนรู้ของเมืองลำปางที่เกิดขึ้นภายใต้การผลักดันของ
เทศบาลนครลำปาง ได้ แ ก่ หอปู ม ละกอน ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณ
หอนาฬิกา เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทบี่ อกเล่าความเป็นมาของนครลำปาง
ซึ่งเผชิญความเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัย ด้วยการนำเสนอที่
แปลกใหม่ มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ลำปาง
(อยู่ระหว่างการปรับปรุงภายในอาคาร) เป็นการดัดแปลง
ศาลาว่าการจังหวัดหลังเดิมให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย
ด้วยแนวคิด “ค้น หาตัวตนคนลำปาง” ภายในจัดแสดงวัตถุ
โบราณ สำเนาภาพประวัติศาสตร์ และสื่อการเรียนรู้แบบ
interactive รวมทั้งมีห้องประชุมและห้องสมุดประวัติศาสตร์
ข่วงผญา บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับ
การแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ศูนย์อบรมภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งกำลังจะก่อตั้งขึ้นในพื้น ที่ของสำนักงาน
ยาสู บ ลำปาง รวมทั้ ง ห้ อ งสมุ ด LK park ซึ่ ง เกิ ด จากการ
ปรั บ ปรุ ง อาคารเดิ ม ของห้ อ งสมุ ด ประชาชนเทศบาลนคร
ลำปาง ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา และเพิ่มเติม
การให้บริการใหม่ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของชาวลำปางในอนาคต
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คิดทันโลก

เทศบาลนครลำปางกำลังจะขยายสาขาของห้องสมุด LK park
ออกไปยั ง อาคารของมิ ว เซี ย มลำปาง โดยเน้ น ให้ บ ริ ก าร
หนังสือด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อเติมเต็ม
มิ ติ ด้ า นการแสวงหาความรู้ จ ากการอ่ า นให้ กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
นอกจากนี้ยังมีแนวทางให้ LK park เป็นต้นแบบองค์ความรู้
ด้ า นห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต เพื่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ห้ อ งสมุ ด ของ
โรงเรียน 6 แห่งในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้งด้านกายภาพ
วิธีคิด และการจัดการห้องสมุด

ขอขอบคุณ
พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
วิโรจน์ ศรีโภคา รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
วัชรี ถ้วนถวิล ผู้จัดการ TK park ยะลา
สิริรัตนา เสโลห์ นักวิชาการ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
ดนย์ ทักศินาวรรณ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)
แหล่งภาพ
เฟซบุ๊ค TK park ยะลา http://www.tkparkyala.com/
เฟซบุ๊ค เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา https://www.facebook.com/เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เฟซบุ๊ค ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) https://www.facebook.com/
kccofchachoengsao
เฟซบุ๊ค มิวเซียมลำปาง https://www.facebook.com/museumlampang
ภาพศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดย พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์, อำนาจ เกตุชื่น
และเสกสรรค์ วสุวัต

ทำความรู้จัก LK park

พื้นที่อ่านหนังสือบริเวณโถงของห้องสมุด

ตั้งแต่วันแรกที่ห้องสมุด LK park เปิดให้บริการ ห้องสมุดก็มี
บรรยากาศที่คึกคักเพราะมีปริมาณผู้ ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด รั้วสีสันสะดุดตาของห้องสมุด LK park ดึงดูดเด็กๆ
ให้ไม่กลัวที่จะเดินเข้ามาอ่านหนังสือและเล่นในห้องสมุด อีก
ทั้งยังชักชวนให้พ่อแม่พามาอ่านนิทานให้ฟัง เกิดเป็น พื้น ที่
สำหรับทำกิจกรรมของครอบครัวอย่างอบอุ่น

ลู ก ค้ า กลุ่ ม เดิ ม ที่ เ คยมานั่ ง อ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ ายหลั ง จาก
ออกกำลังกายตอนเช้าที่สวนสาธารณะเขลางค์นครก็ยังคงมา
ใช้บริการที่ LK park แต่อ่านหนังสือนานขึ้นและสนใจเนื้อหา
หลากหลายประเภทมากขึ้น ผู้สูงอายุค่อยๆ เรียนรู้ระบบการ
ให้บริการแบบใหม่ เช่น การสืบค้นหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์
หรือการจองหนังสือที่ต้องการอ่าน ห้องสมุดเปิดให้บริการถึง
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หนึ่ ง ทุ่ ม เพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย นจะมาทำการบ้ า นหรื อ รอ
ผู้ปกครองมารับ
โครงสร้างอาคารเดิมถูกตกแต่งให้ดูทัน สมัย มีการจัดแบ่ง
พื้นที่ ให้บริการออกเป็นสัดส่วน ชั้น 1 เป็นโถงสำหรับนั่งอ่าน
หนังสือ มีที่นั่งทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว มีทั้งโต๊ะทำงาน
และโซฟาน่ า สบาย ด้ า นในเป็ น ห้ อ งเด็ ก ซึ่ ง สามารถนอน
เอกเขนกอ่ า นนิ ท านหรื อ ขอยื ม เกมมาเล่ น ด้ ว ยกั น หลั ง
เคาน์เตอร์บรรณารักษ์เป็นห้องหนังสือทั่วไป บรรยากาศโปร่ง
ตาเพราะรั บ แสงจากภายนอกผ่ า นผนั ง กระจก ส่ ว นชั้ น 2
มีโซนคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน โซน
หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง และหนั ง สื อ ประวั ติ ศ าสตร์ ล ำปาง รวมทั้ ง
ห้ อ งอเนกประสงค์ ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นเป็ น ห้ อ งประชุ ม
ทำกิ จ กรรม จั ด เวิ ร์ ค ช็ อ ป หรื อ จั ด นิ ท รรศการขนาดย่ อ ม
ด้านนอกอาคารมีพื้นที่โล่งที่สามารถจัดกิจกรรมกลางแจ้งได้

ห้องหนังสือทั่วไปบริเวณชั้นล่างของห้องสมุด

LK park จะเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างเต็มรูปแบบ
ในปี ง บประมาณ 2559 โดยมี ก ารทบทวนผลของการจั ด
กิจกรรมเพื่อนำมาพัฒนาให้มีความน่าสนใจขึ้น มีทั้งกิจกรรม
ตามวาระสำคัญต่างๆ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การอบรม
คอมพิวเตอร์ เวิร์คช็อปงานประดิษฐ์ การสอนภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้เรื่องอาเซียน การสอนศิลปะ
ฯลฯ โดยมีน้องๆ จากสภาเยาวชนจังหวัดลำปางมาร่วมเสนอ
แนะแนวทางการจัดกิจกรรม

สิริรัตนา เสโลห์ นักวิชาการ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ ใช้บริการในปัจจุบันมีความต้องการใช้พื้นที่
ห้องสมุดที่หลากหลายขึ้น เช่น มีกลุ่มผู้ประกอบการขอใช้
ห้องอเนกประสงค์เพื่อประชุมพูดคุยงานด้านธุรกิจ และใน
ช่วงใกล้สอบน้องๆ นักเรียนจะใช้พื้นที่ห้องสมุดเป็น “จุดนัด

พบ” เพื่อติวหนังสือ โดยมีการจัดสรรพื้น ที่กันเองว่า กลุ่ม
โรงเรียนไหนจะรวมตัวอยู่มุมไหนของห้องสมุด อาจเป็นไปได้
ว่าปรากฏการณ์นี้จะเป็นโจทย์สำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยน
พื้นที่และการให้บริการของห้องสมุดในอนาคตข้างหน้า

ห้องสมุดเบอร์มิงแฮม

ศูนย์กลางวัฒนธรรมของเมือง
เปลี่ยนหลักคิดเรื่องห้องสมุด กับอนาคตที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ
ต้นเดือนกันยายน พ.ศ.2556 ด้วยเงินลงทุนในการปรับปรุง
ใหม่ถึง 189 ล้านปอนด์ แขกคนสำคัญที่มาร่วมงานในวันเปิด
คือมาลาลา ยูซัฟ ไซ เด็กหญิงวัยรุ่นชาวปากีสถาน ผู้ทำงาน
รณรงค์ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ด้ า นการศึ ก ษาของผู้ ห ญิ ง จนถู ก ยิ ง ที่
ศีรษะโดยนักรบกลุ่มตาลีบัน และต่อมาเธอได้รับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดห้องสมุด เด็กหญิงผู้เป็น
แรงบันดาลใจของคนทัง้ โลกได้มอบหนังสือเรือ่ ง The Alchemist
เขียนโดย เปาโล โคเอลโย (แปลเป็น ภาษาไทยแล้วในชื่อ
ขุ ม ทรั พ ย์ ที่ ป ลายฝั น โดย ชัยวัฒน์ สถาอานัน ท์ ) ให้ กั บ
ห้องสมุดเป็นเล่มสุดท้ายที่นำไปขึ้นวางบนชั้น (ส่วนเล่มแรกที่
นำขึน้ ชัน้ วาง คือ The Hobbit เขียนโดย เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน)

มาลาลา ยูซัฟไซ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พ.ศ.2557
ร่วมกล่าวในพิธีเปิดห้องสมุด

“หนังสือเป็น สิ่งมีค่า หนังสือบางเล่มทำให้คุณเดิน ทางย้อน
เวลากลับไปหลายศตวรรษ และบางเล่มก็นำคุณไปยังอนาคต
บางเล่มนำพาคุณสู่แก่นกลางด้านในของหัวใจ และบางเล่มก็
นำคุณออกไปไกลโพ้นสู่อวกาศแสนกว้างใหญ่ มีคนเขียนไว้ว่า
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ห้องซึ่งปราศจากหนังสือก็เหมือนร่างกายไร้ซึ่งวิญญาณ เมือง
ที่ไร้ห้องสมุดก็คงเหมือนกับป่าช้าหรือสุสาน” มาลาลากล่าว
ว่ากันว่ารูปลักษณ์อาคารเดิมของห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม
นั้นดูน่าเกลียด เก่าและค่อนข้างทรุดโทรม ถึงกับมีคนวิจารณ์
กึ่งประชดว่าคล้ายอาคารจอดรถที่คนขับต้องคิดแล้วคิดอีกว่า
จะเสี่ยงเอารถเข้าไปจอดทิ้งไว้ข้างในดีหรือไม่ บ้างก็ว่าเหมือน
ตึกร้างน่ากลัวอย่างที่เห็นในหนังเรื่อง ‘Attack the Block’
แม้แต่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ก็ยังเคยเอ่ยถึงห้องสมุดแห่งนี้ว่า มอง
ดูเหมือนสถานที่ที่เก็บหนังสือซึ่งเตรียมจะเอาไปเผาทิ้งมาก
กว่าที่จะมีหนังสือเอาไว้อ่าน
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การแปลงโฉมอาคารห้องสมุด ได้รับการออกแบบใหม่โดย
สถาปนิ ก ชาวดั ต ช์ จ ากบริ ษั ท Mecanoo พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยกว่ า
31,000 ตารางเมตร ใหญ่กว่าพื้นที่เดิมประมาณ 20% ทำให้
กลายเป็นห้องสมุดประชาชนที่ ใหญ่ที่สุดในอังกฤษและยุโรป
มีหนังสือมากถึงหนึง่ ล้านเล่ม (ข้อมูลบางแหล่งระบุวา่ มีมากกว่า
สองล้านเล่ม) แต่ ให้บริการยืมคืนประมาณ 4 แสนเล่ม (อีก
จำนวนหลายแสนเล่มถูกเก็บไว้ ในห้องเก็บเอกสารสำคัญ)
ห้องสมุดแห่งใหม่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมจนเป็น
สถานที่อันเป็น หมุดหมายสำคัญในเมืองอุตสาหกรรมอย่าง
เบอร์มิงแฮม เมืองซึ่งมีศิลปะและวัฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองอยู่

ห้ อ งสมุ ด คื อ แหล่ ง หนั ง สื อ มาเป็ น แหล่ ง
ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ ซึ่งการคิด
เช่นนี้ไม่ได้ทำให้มีต้นทุนใดๆ เพิ่มขึ้น ยก
ตั ว อย่ า งเช่ น การอนุ ญ าตให้ ก ลุ่ ม การ
ละครเข้ามาใช้ซ้อมในห้องที่ยังไม่มีคนจอง
โดยไม่คิดค่าเช่า แล้วแลกเปลี่ยนเป็นการ
แสดงที่ เ ปิ ด ให้ ช มฟรี ใ นช่ ว งเวลาเย็ น
สั ก ครั้ ง หนึ่ ง ในทางกลั บ กั น ห้ อ งสมุ ด
สามารถเชื่อมโยงการแสดงฟรีกับกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังหรือ
ละครที่มีอยู่ ในห้องสมุดได้ด้วยซ้ำ เรื่อง
เช่นนีข้ อเพียงให้มนี วัตกรรมการคิดบวกกับ
จินตนาการอีกเล็กน้อยก็ทำได้ไม่ยาก
แล้ว แนวคิดโดยย่อของการออกแบบอาคารประกอบด้วย
แนวความคิดเชิงวิสัยทัศน์สามข้อ (1) จะต้องเชื้อเชิญต้อนรับ
และเข้าถึงง่าย (2) จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สาธารณะ
และผสมผสานกลมกลืนไปกับที่ตั้งศูนย์กลางเมือง (3) ดึงดูด
ผู้ ใช้ ให้ก้าวเข้ามาสู่การเดินทางแห่งการเรียนรู้และการสำรวจ
ค้นหา
การบูรณะปรับปรุงที่ดูเรียบง่ายมากๆ อย่างหนึ่งคือ การทำ
ผนังเป็นกระจก ซึ่งให้ความรู้สึกเชิญชวนผู้คนที่เดินผ่านไปมา
มากกว่า สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงหลักคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมว่า

พร้อมๆ กับการปรับปรุงอาคารใหม่ ภาพลักษณ์ห้องสมุด
เมืองเบอร์มิงแฮมก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น “หน้าร้านของเมือง
วัฒนธรรมของเมือง” ทั้งนี้เพราะห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ ในย่าน
ที่มีผคู้ นหนาแน่นมากทีส่ ดุ บริเวณจัตรุ สั เซนทีนารี (Centenary
Square) ใจกลางเมือง เป็นอาคารสูง 10 ชั้น มีทางเดิน
บนดาดฟ้าหลังคาซึ่งตกแต่งไว้ด้วยสวนต้นไม้ร่มรื่น ส่วนยอด
เป็นโดมสีทอง อุปมาเปรียบดั่งกระโจมไฟสัญญาณ (ทาง
วัฒนธรรม) ที่กำลังส่องแสง พื้นที่ชั้นล่างของอาคารจะมีทาง
เดินเชื่อมกับ Birmingham Repertory Theatre โดยแบ่ง
ใช้เคาน์เตอร์ต้อนรับร่วมกันสำหรับทั้งสองหน่วยงาน
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ห้องเชคสเปียร์รำลึก

ห้องสมุดเป็นโครงการสำคัญ (flagship project) ของสภาเมือง
เบอร์มิงแฮมตามแผนพัฒนาเมืองใหญ่ระยะ 20 ปี และเป็น
ตัวอย่างที่ชี้ ให้เห็นว่าห้องสมุดสามารถกลายเป็นส่วนสำคัญที่
ตั้งอยู่ ใจกลางพื้นที่ของชุมชนได้ วิธีการซึ่งถูกนำมาใช้บริหาร
ภายใต้แนวคิดดังกล่าวคือการกำหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็น
ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม (cultural hub) ดังนั้นจึงต้องมี
คอลเลกชั่ น ระดั บ โลก (world-class) ทั้ ง ที่ เ ป็ น เอกสาร
จดหมายเหตุ รูปภาพ และหนังสือหายาก ตัวอย่างเช่นการจัดทำ
ห้องเชคสเปียร์รำลึก รวบรวมหนังสือของเชคสเปียร์ ไว้มาก
กว่า 4 หมื่นเล่ม รวมทั้งต้นฉบับผลงานของมหากวีผู้นี้ครบชุด
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นับตั้งแต่การพิมพ์ครั้งที่หนึ่งถึงสี่ นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สำหรับ
นักอ่านวรรณกรรมที่คุ้นเคยกับเครื่องมือดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น
แท็บเล็ต จอภาพระบบสัมผัส และไอแพด มีห้องสมุดสำหรับ
เด็ ก ห้ อ งจั ด แสดงนิ ท รรศการและงานศิ ล ปะ ห้ อ งประชุ ม
สำหรับจัดกิจกรรมหรือฉายภาพยนตร์ขนาด 300 ที่นั่ง ห้อง
สมุดดนตรีและห้องปฏิบัติการทางดนตรี ศูนย์รวมมัลติมีเดีย
ลานกิจกรรมการแสดงและอัฒจรรย์ที่นั่งชม ร้านกาแฟ ร้าน
จำหน่ายของทีร่ ะลึก ทัง้ หมดนีบ้ ง่ ชีว้ า่ ห้องสมุดเป็นไปได้มากมาย
ทั้งการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์และการแสดงในฐานะที่เป็น
การเรียนรู้

ไบรอัน แกมเบิลส์ ผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม
กล่าวว่า “เราต้องการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ผู้คน
สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้จากทุกแหล่ง ไม่ ใช่เพียง
หนังสือ แต่รวมถึงแหล่งที่เพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ด้วย เช่น
ดนตรี ภาพยนตร์ รวมถึงสิ่งต่างๆ มากมายเท่าที่จะเป็นไป
ได้ที่เกี่ยวข้องกับการคิด หนังสือเป็นเครื่องมือชั้นเลิศในการ
จับประเด็นและสื่อสารการคิด แต่หนังสือก็ไม่ ใช่เครื่องมือ
เพียงชนิดเดียว เวลานี้ข้อมูลสารสนเทศที่ส่งมอบแก่ผู้ ใช้กำลัง
กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น บทบาทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-books) ในห้ อ งสมุ ด อนาคตจะทวี ค วามสำคั ญ ขึ้ น แต่
ห้องสมุดยังเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่รอบด้านและลงมือทำ
น้อยเกินไป เราจะต้องพยายามสร้างรูปแบบการดำเนินงาน
ที่รองรับการขยายตัวของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น
“จุ ด มุ่ ง หมายของห้ อ งสมุ ด ควรจะเป็ น ไปเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
คุณ ภาพชีวิตของประชาชน เปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขา
และให้แรงบันดาลใจแก่พวกเขาสำหรับอนาคต ดังนัน้ ห้องสมุด
จึงต้องเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมเดินทางจากข้อมูลสารสนเทศ
(ค้นหา) ไปสู่การเรียนรู้ (ค้นพบ) เพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์คือ
การสร้างความรู้สำหรับตนเอง จุดเน้นของห้องสมุดสมัยใหม่
นั้นอยู่ที่การค้นคว้าและเรียนรู้ เพราะคนเราเรียนรู้ได้มากมาย
หลายวิธีนอกเหนือไปจากตำรา พวกเขาสามารถเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ ผ่านการสนทนากับคนอื่นๆ ผ่านการสอน
ในรูปแบบบรรยายหรือเวิร์คช็อป หรือผ่านบางสิ่งที่ไม่ ใช่การ
เรียนรู้โดยตรง เช่น ภาพยนตร์หรือแม้แต่การเต้นรำ ผู้คน

ไบรอัน แกมเบิลส์

เรียนรู้ด้วยการตีความและแปลความหมายของสารสนเทศทาง
วั ฒ นธรรมตามโลกทั ศ น์ ข องเขาให้ ก ลายเป็ น ความรู้ ข อง
ตัวเอง” ไบรอันอธิบาย
“เราเคยเถียงกันว่าควรจะเรียกสิ่งนี้ว่า ‘ห้องสมุด’ หรือไม่?
ผมคิดว่าแนวความคิดโดยรวมเกี่ยวกับมโนทัศน์ ‘ห้องสมุด’
จำเป็นต้องถูกสร้างและนำเสนอขึ้นใหม่ อันที่จริงรูปแบบการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและสารสนเทศไม่ ได้เปลี่ยน
ไปมากกว่าเดิมสักเท่าไหร่นักหรอก แต่สถานที่แห่งนี้ ไปไกล
กว่ า ความเป็ น ‘ห้ อ งสมุ ด ’ เสี ย แล้ ว เพราะได้ ก ลายเป็ น
‘ศูนย์กลางความรู้’ (knowledge hub) อย่างแท้จริง”
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ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมคือหนึ่งในห้องสมุดสายพันธุ์ ใหม่
ที่ เ ป็ น ห้ อ งสมุ ด ขนาดยั ก ษ์ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น มาในขณะที่ ห้ อ งสมุ ด
ขนาดเล็กกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอด โดยมีขอบเขตการให้
บริ ก ารที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น มี พื้ น ที่ แ ละสิ่ ง อำนวยความสะดวก
มากมาย ด้วยแนวคิดที่ว่าห้องสมุดขนาดใหญ่ซึ่งมีฟังก์ชั่นการ
ใช้งานหลากหลายย่อมดีกว่าและเหมาะสมกับความต้องการ
ของชุ ม ชนและผู้ ใ ช้ ที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลาย อี ก ทั้ ง
ยั ง สามารถนำเสนอกิ จ กรรมวั ฒ นธรรมและความบั น เทิ ง
นอกเหนือไปจากการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
กระนั้นก็ตาม เพียงแค่ปีเศษหลังจากเปิดให้บริการห้องสมุด
เมื อ งเบอร์ มิ ง แฮมแห่ ง ใหม่ วิ ก ฤติ ด้ า นงบประมาณก็ ส่ ง
ผลกระทบต่อห้องสมุด ในเดือนธันวาคม 2557 สภาเมือง
เบอร์มิงแฮมแถลงถึงแผนงานพัฒนาห้องสมุด โดยประกาศ
ลดเวลาการให้บริการลงจาก 73 ชั่วโมง เหลือ 40 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ และจะเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานซ้ำซ้อนและมีอยู่
มากเกินไปประมาณครึ่งหนึ่งหรือกว่า 100 ตำแหน่ง เพื่อที่จะ
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สามารถตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการลงได้
ปีละ 1.5 ล้านปอนด์จากทั้งหมด 10 ล้านปอนด์
ภายหลังการแถลงของสภาเมือง ไบรอัน แกมเบิลส์ ก็ประกาศ
จะลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการห้องสมุดในต้นปี 2558
ก่อนหน้านี้ ไบรอันเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการตัด
งบประมาณห้องสมุดไว้วา่ เขาค่อนข้างสงสัยว่าเหตุใดห้องสมุด
จึ ง มั ก จะเป็ น หน่ ว ยงานลำดั บ แรกๆ ที่ ถู ก ตั ด งบประมาณ
ในขณะที่ ข้ อ เท็ จ จริ ง ก็ ชั ด เจนว่ า ห้ อ งสมุ ด ประชาชนได้ รั บ
งบประมาณเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับเงินรายได้
ของรั ฐ “ต่ อให้ คุ ณ ตั ด รายการเกี่ ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน
ทัง้ หมดออกจากงบประมาณ มันก็แทบจะไม่ได้ชว่ ยแก้ไขปัญหา
วิกฤติงบประมาณทีเ่ รากำลังเผชิญกันอยูน่ เี้ ลย”
ปัญหาด้านงบประมาณน่าจะส่อเค้าลางให้เห็นมาก่อนหน้านี้
แล้ว จากการให้สัมภาษณ์หลังเปิดให้บริการห้องสมุดแห่งใหม่

เพียงไม่กี่เดือนว่า “เราจำเป็นต้องหาหนทางสร้างรายได้ในเชิง
พาณิชย์ ให้มากขึ้น ต้องคิดหาวิธีนำเอาทรัพย์สินบางส่วนไปใช้
ก่อให้เกิดมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าเครื่องไม้เครื่องมือ เปิด
ให้เช่าพืน้ ทีเ่ ป็นร้านค้าหรือขายเครือ่ งดืม่ และของว่าง รวมไปถึง
การหาผูส้ นับสนุนทางการเงินจากภาคธุรกิจหรือองค์กรการกุศล
เอกชน และถ้าหากมีการลดชัว่ โมงการให้บริการและลดจำนวน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด การให้ยืมอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ อาจจะต้องนำระบบบริการตนเองเข้ามาแทน”
นอกจากนี้ เขายังบอกเล่าให้ฟังถึงแผนการที่จะดึงหน่วยงาน
พันธมิตรเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมในอาคารแห่งนี้ โดยอาศัย
ฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้ห้องสมุด ซึ่งประมาณการว่าน่าจะสูงถึง
3.5-4 ล้านคนในปีแรกที่เปิดบริการ มาเป็นปัจจัยดึงดูด ใน
เวลานั้นมีข้อตกลงร่วมกันแล้วกับ 2 หน่วยงาน คือ British
Film Institute ซึ่งจะจัดหาภาพยนตร์เก่าหายากมาไว้ ให้กับ
ห้องสมุดสำหรับจัดฉาย และความร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนา
วรรณกรรม ชื่อ Writing West Midlands เตรียมการจัดงาน
เทศกาลหนังสือเบอร์มิงแฮม (Birmingham Book Festival)
ส่วนรายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจามีทั้งมหาวิทยาลัย บริษัท
เทคโนโลยีระดับสูงของเอกชน ธุรกิจและผู้ ให้บริการด้าน
สุขภาพ

แผนดำเนินการหลายอย่างอาจหยุดชะงักหลังจากที่สภาเมือง
ประกาศตัดงบประมาณ แต่อาคารห้องสมุดทีอ่ อกแบบปรับปรุง
ใหม่จนกลายเป็นหมุดหมายของเมือง (landmark) ทั้งด้าน
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว มีผู้ ใช้บริการจำนวนมหาศาล
และกิจกรรมที่ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คือรูปธรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าความปรารถนามุ่งมั่นที่จะเป็น
ห้องสมุดแห่งอนาคต สำหรับเมืองแห่งอนาคต คงไม่ได้ลบเลือน
หายไปง่ายๆ ดังเช่นที่ไบรอัน แกมเบิลส์ เคยตั้งความหวังเอา
ไว้ว่า
“สิ่งสำคัญที่เราทำไม่ ใช่แค่การก่อสร้างห้องสมุด แต่เราเป็น
ส่วนหนึง่ ของการฟืน้ ฟูกอ่ ร่างสร้างชีวติ ใหม่ให้กบั เมืองเบอร์มงิ แฮม เราเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรักษาและสืบทอดมรดกที่ได้
รับมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งจะยืนยงคงอยู่ต่อไปอีกหลายทศวรรษ
และด้ ว ยความหวั ง ว่ า วั ฒ นธรรมของเมื อ งจะให้ นิ ย าม
ความหมายใหม่แก่ห้องสมุด นั่นคือสิ่งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
อย่างแท้จริง”
ชะตากรรมของห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮมจะเดินหน้าต่อไปสู่
จุดหมายที่วาดหวังไว้ ได้หรือไม่และอย่างไร จึงน่าสนใจและ
น่าติดตามอย่างยิ่ง

แปลและเรียบเรียงจาก
https://dawnoftheunread.wordpress.com/2013/09/09/library-of-birmingham-or-library-of-the-future/
http://www.thebookseller.com/feature/inside-library-birmingham
http://www.vvbad.be/future-cities-future-libraries
http://www.economist.com/blogs/prospero/2013/09/library-birmingham (6 September 2013)
www.birminghampost.co.uk (11 December 2014)
แหล่งรูป
library of Birmingham
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ห้องสมุดสำหรับสังคมผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าปี 2001 - 2100
(พ.ศ. 2544 - 2643) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึง
การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรรวมทัว่ โลก และมีแนวโน้มว่าประชากรผูส้ งู อายุเหล่านี้
จะมีฐานะยากจน สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีประชากรที่
อายุมากกว่า 60 ปี กว่า 10 ล้านคนจากประชากร 65 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 15.4 สำนักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่า
ภายในปี 2573 สัดส่วนของประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 25.1
ผลการสำรวจการอ่านของประชากร โดยสำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ทุกๆ ครัง้ พบว่า กลุม่ ผูส้ งู อายุเป็นกลุม่ ทีอ่ า่ นหนังสือน้อยทีส่ ดุ
ในขณะทีก่ ารสํารวจสุขภาพจิตกับการอ่านหนังสือของประชากร
สูงอายุ 2554 พบว่า พฤติกรรมการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์
กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ กล่าวคือผู้สูงอายุที่อ่านเนื้อหา
ประเภทความรู้วิชาการจะมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าการอ่าน
เนื้อหาประเภทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะความรู้วิชาการส่งผลต่อ

POPULATION BY AGE GROUP
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ร้อยละประชากรผูส้ งู อายุ พ.ศ. 2533-2573
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ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 และ 2543 สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543 - 2573
ตุลาคม 2551
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บรรยากาศการอ่านหนังสือของผู้สูงอายุ ในห้องสมุดของแคว้น
Norfolk ประเทศอังกฤษ

บรรณารักษ์ทำหน้าที่แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อให้
ผู้สูงอายุรู้จักใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเอง

การนำมาใช้ ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสาร การเพิ่มพูน
ความรู้ การตัดสินใจที่ถูกต้อง การทราบข้อมูลที่แท้จริงเพื่อ
ใช้ ใ นการวางแผนชี วิ ต เช่ น เดี ย วกั บ ผลการทดลองของ
สหรั ฐ อเมริ ก าที่ ยื น ยันว่า การอ่านหนังสือพิมพ์ การเขีย น
จดหมาย การเข้าห้องสมุด การเล่นเกม เช่น หมากกระดาน
เป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยสร้างใยประสาทซึ่งส่งผลดีต่อสมอง
ของผู้สูงวัย

คือออสเตรเลียซึง่ มีนโยบายทีช่ ดั เจนและห้องสมุดระดับท้องถิน่
ต่างก็ดำเนินการสอดรับกันอย่างถ้วนหน้า นอกจากนี้ก็ยังมี
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ที่ต่างก็กำลังมีความเคลื่อนไหวที่
น่าสนใจ

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีเวลาว่าง และจำนวนมากยังคงเป็นผู้ที่
สนใจในการแสวงหาความรู้ แต่ ในขณะเดียวกันก็เป็นวัยที่
ต้องการการพึ่งพาที่สูงขึ้นเนื่องจากอาจมีภาวะการเจ็บป่วย
และทุพพลภาพ จุดยืนของห้องสมุดท่ามกลางคลื่น มหาชน
สูงวัยก็คือ การปรับตัวให้เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บนหลักการของการเข้าถึงและเท่าเทียม กรณีที่โดดเด่นมาก

พื้ น ที่ ห้ อ งสมุ ด ควรตั้งอยู่ ใกล้เส้น ทางคมนาคมโดยรถ
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ตั ว อย่ า งคุ ณ ลั ก ษณะและการให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด เพื่ อ การ
รองรับความต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่

สาธารณะได้สะดวกและอยู่ ใกล้ที่จอดรถ มีความปลอดภัย ให้
ความรู้สึกสบายเป็นธรรมชาติ ทุกบริเวณสามารถเข้าถึงได้
โดยวีลแชร์ รวมทั้งควรออกแบบโต๊ะให้อยู่ ในระดับเดียวกับ
วีลแชร์ด้วย มีลิฟท์ระหว่างชั้น และจำเป็นต้องมีห้องน้ำภายใน
ห้องสมุด

การบริการส่งหนังสือที่บ้านของ Tamworth Regional Council
ประเทศออสเตรเลีย

คุณป้า Louise Brown วัย 91 ปีชาวอังกฤษ ยืม Large Book จาก
ห้องสมุดสัปดาห์ละนับสิบเล่ม

กิ จ กรรม มีเนื้อหาหลากหลายในแต่ละช่วงของวัน เช่น
ชมรมนั ก อ่ า น กิ จ กรรมพู ด คุ ย กั บ นั ก เขี ย น วงเสวนาเรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กิจกรรมเย็บปักถักร้อย และงานฝีมือ
เป็นต้น

บริการสารสนเทศ บรรณารักษ์จำเป็นต้องมีทักษะการ
สืบค้นด้วยอินเทอร์เน็ตอย่างคล่องแคล่ว เพื่อที่จะช่วยตอบ
คำถามผู้สูงอายุเกี่ยวกับงานอดิเรก การท่องเที่ยว ประวัติของ
เครือญาติ หรือสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
เรื่ อ งสุ ข ภาพ นอกจากนี้ ยั ง ควรเตรี ย มคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ ใ ห้
บริการ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการใช้งานพื้นฐาน
อาจจัดหลักสูตรเทคโนโลยีสำหรับเรียนรูเ้ ป็นกลุม่ เช่น การใช้
เฟซบุ๊ค หรือการซื้อของออนไลน์

ในต่างประเทศมีการตีพิมพ์หนังสือรวมทั้งอีบุ๊คที่มีตัวอักษรขนาด
ใหญ่อย่างแพร่หลาย

ห้องสมุดสำหรับสังคมผู้สูงอายุ
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Picture the Past ฐานข้อมูลภาพประวัติศาสตร์ท้องถิ่นออนไลนจัดทำโดย Derbyshire County Council ประเทศอังกฤษ
สามารถดูภาพออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีบริการพิมพ์ภาพลงกระดาษ แก้วน้ำ ผืนผ้าใบ และของที่ระลึกอื่นๆ

การบริการส่งหนังสือที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ประวัติศาสตร์ชุมชน หรือฐานข้อมูลภาพเก่า เพื่อให้ผู้สูงวัยได้
ผู้ ที่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางมายั ง ห้ อ งสมุ ดได้ ห้ อ งสมุ ด ที่ มี ง บประมาณไม่มากอาจจับมือกับภาคีภาคเอกชนด้านขนส่ง หรือ
บางแห่งอาจจัดเก็บค่าบริการในราคาย่อมเยา
ทรัพยากรการอ่านสำหรับผู้มีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น
หนั ง สื อ ที่ มี ข นาดตั ว อั ก ษรใหญ่ ก ว่ า ปกติ (Large Book)
หนังสือเสียง ห้องสมุดบางแห่งอาจมีเครื่องช่วยอ่านหนังสือ
หรือจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครอ่านหนังสือหรือพูดคุยเรื่องเนื้อหา
หนังสือให้แก่ผู้สูงอายุ

อาสาสมัครห้องสมุด คนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมเป็น
อาสาสมั ค รส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ เช่ น ช่ ว ยจั ด
หนังสือสำหรับส่งไปตามบ้าน ให้คำแนะนำผู้สูงอายุในการใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ห้องภาพประวัติศาสตร์ ห้องสมุดสามารถสร้างความ
รู้ สึ ก ผู ก พั น กั บ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ง่ า ยๆ โดยการจั ด ทำห้ อ งภาพ
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รำลึกและบอกเล่าเรื่องราวความหลังที่ตนเคยมีประสบการณ์
ร่วม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำบันทึกอดีตจากคำบอกเล่า
ซึ่งมีคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์ความทรงจำทางสังคม และ
เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ลให้ นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ ผู้ ส นใจได้ เ ข้ า มา
สืบค้น ตรวจสอบ วิจัยและตีความ

แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุจะอยู่ ในฐานะผู้รอรับบริการจาก
ห้องสมุด แต่ก็มีอีกมโนทัศน์หนึ่งที่มองเห็นถึงศักยภาพและ
ความกระตือรือร้นของ Active Older ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง
และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับห้องสมุดในงานสาธารณประโยชน์ อาทิ โครงการ “Grandparents and Books” ของ
ห้องสมุดสาธารณะลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ที่เปิดรับ
อาสาสมัครเรียกว่า “Library Grandparents” ซึ่งจะได้รับ
การอบรมทั ก ษะการเล่ า นิ ท านให้ เ ด็ ก ๆ ฟั ง ในช่ ว งหลั ง เลิ ก
เรี ย น หรื อ กรณี ข องออสเตรเลี ย ได้ ย กระดั บ คุ ณ ค่ า ของ
ห้องสมุดโดยเพิ่มการบริการข้อมูลและจัดหางานจิตอาสาให้
กับผู้สูงอายุ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรอาสาสมัครระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น เช่น Volunteer Australia ซึ่งช่วยอบรม
และเพิ่มทักษะแกนนำอาสาสมัคร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
เป็นหัวหน้าในการสานต่องานอาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น

แหล่งข้อมูล
Active Engaged Valued Older People and NSW Public Libraries by Mylee Joseph
Aging Society จากเว็บไซต์ http://wisdom.unu.edu/en/
Reading, Writing and Playing Games May Help Aging Brains Stay Healthy จัดทำโดย
Radiological Society of North America (RSNA) จากเว็บไซต์ http://www2.rsna.org/
timssnet/media/pressreleases/pr_target.cfm?id=620
สำนักงานสถิติแห่งชาติhttp://service.nso.go.th
ส่วนท้องถิ่นเมืองนอตติ้งแฮม http://www.nottinghamcity.gov.uk/
แหล่งภาพ
http://www.tamworth.nsw.gov.au/News-articles-Archive/March-2009/Home-LibraryService-is-Books-on-Wheels-for-TRC/default.aspx
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/5932159/Britains-mostavid-reader-91-has-borrowed-25000-library-books.html
http://www.picturethepast.org.uk/
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_older.jsp
http://www.gannett-cdn.com/-mm-/21b841dce6f99710a493b7e636f7a739102a16a6/c=
0-0-3264-2448&r=x383&c=540x380/local/-/media/2015/06/09/Ithaca/B931766292
1Z.1_20150609130228_000_G33B1FS2F.1-0.jpg
http://photography.londoneater.com/wp-content/uploads/2010/09/Pope-Visit-124.jpg
http://www.stuff.co.nz/content/dam/images/1/2/m/6/v/4/image.related.Stuf
fLandscapeSixteenByNine.620x349.12m6tw.png/1421014268250.jpg
http://www.getcaerphillyonline.org.uk/wp-content/uploads/2013/01/Jan-11th-13Risca3-e1359633476352.jpeg
http://ak.picdn.net/shutterstock/videos/2327936/preview/stock-footage-portrait-of-oldretired-man-choosing-book-in-library-and-taking-it-from-shelf-dolly-shot.jpg
http://graphics8.nytimes.com/images/2012/12/12/nyregion/12noa-ipad/12noa-ipadblog480.jpg
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/05/7f/f3/73/people-relaxing-this.jpg
https://agescotland.files.wordpress.com/2012/06/boddam-library.jpg
http://www.alsc.ala.org/blog/wp-content/uploads/2013/05/Grandparents-StorytimeDecember-019.jpg
http://blogs.uww.edu/library/files/2013/04/Song.jpg
http://transform.fairfaxregional.com.au/transform/v1/crop/frm/storypad-SXxisSeUazLQ
eUK4SswLry/222478c3-697d-4784-a36f-8edcef05ed3c.JPG/r0_240_4608_2832_
w1200_h678_fmax.jpg
http://patersontimes.com/wp-content/uploads/2013/07/grandparents-as-parentsmeeting.jpg
http://storage.lfpress.com/v1/dynamic_resize/sws_path/suns-prod-images/
1297378941034_ORIGINAL.jpg?quality=80&size=650x&stmp=1361321634585

ห้องสมุดสำหรับสังคมผู้สูงอายุ
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10 เคล็ดลับจัดพื้นที่ห้องสมุดให้ “ว้าว!”
ประสบการณ์จากเยอรมนี
ดร.เคลาส์ อูลริช แวร์เนอร์*

1. เหมาะสมกับการใช้งาน (Functional)
พื้ น ที่ ห้ อ งสมุ ด ควรออกแบบให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากห้องสมุดเป็น
พื้น ที่สำหรับการเรียนรู้ การสื่อสาร และค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ
การจัดพื้นที่จึงต้องทำให้ผู้ ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ใน
* ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยไฟรบูร์ก (Freiburg) เคยดํารงตําแหน่ง
ต่าง ๆ ในห้องสมุดในสังกัดของ Freie Universität Berlin กระทั่งปี
ค.ศ. 2000 เข้ารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการห้องสมุด The Berlin Brain ซึ่ง
ออกแบบโดยสถาปนิก นอร์มัน ฟอสเตอร์ และดำเนินการปรับปรุง
ก่อสร้างใหม่จนถึงปี ค.ศ. 2005 จึงเปิดให้บริการ โดยเขายังคงเป็นผู้
อำนวยการมาจนถึงปัจจุบัน
    นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งเป็น สมาชิกคณะกรรมการให้คํา
ปรึ ก ษาด้ า นการก่ อ สร้ า งห้ อ งสมุ ด และหอเก็ บ เอกสารของสถาบั น
มาตรฐานแห่งเยอรมนี (German Institute for Standardization) รวม
ทั้งยังเป็นบรรณาธิการให้กับหนังสืออีกหลายเล่ม โดยเขียนบทความ
เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการห้องสมุด เป็นอาจารย์และที่ปรึกษา
ให้กับห้องสมุดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์
เล่มล่าสุดเมื่อปี 2013 ชื่อ The Green Library: The Challenge of
Environmental Sustainability

Stuttgart Municipal Library ห้องสมุดที่นำเอาบันไดเป็นตัวเชื่อม
ทางเดินแต่ละชั้นอย่างต่อเนื่องกลมกลืน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินหา
และหยิบหนังสือได้สะดวก
10 เคล็ดลับจัดพื้นที่ห้องสมุดให้ “ว้าว!”
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ห้องสมุดได้อย่างสะดวก สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้งานที่เปลี่ยนไปของผู้ ใช้ได้อย่างทันท่วงที

2. ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptable)
การออกแบบพื้นที่ที่ดี ควรมีความยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ ให้
รองรับการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น การจัดโต๊ะหรือเก้าอี้
ให้เคลื่อนย้ายได้ตามประเภทการใช้งาน การขยายหรือปรับ
พื้นที่เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการ
ของไอที ดังนั้น การจัดเรียงโต๊ะและที่นั่งควรสามารถปรับ
เปลี่ยนได้หลายรูปแบบ การเดินสายสัญญาณเชื่อมต่อควรมี
ความยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงการติดตั้งฮาร์ดแวร์แบบถาวร เพราะ
ไม่มี ใครทราบล่วงหน้าว่าผู้คนจะใช้งานห้องสมุดแตกต่างออก
ไปอย่ า งไรในอี กไม่ กี่ ปี ข้ า งหน้ า การออกแบบพื้ น ที่ เ พื่ อให้
สามารถรองรับน้ำหนักหนังสือและตั้งวางชั้นหนังสือไว้ที่ ไหน
ก็ได้ตลอดทั้งอาคารก็อาจไม่มีความจำเป็น เนื่องจากการให้
บริการเนื้อหารูปแบบดิจิทัลจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

3. เข้าถึงได้ง่ายและเชิญชวนให้เข้า (Accessible
and inviting)
โต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ ท รงโค้ ง ที่ โ อบล้ อ มผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเอื้ อ ต่ อ การมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น มากกว่ า โต๊ ะ ที่ จั ด เรี ย งแถวอย่ า งเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
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ห้องสมุดเป็น พื้น ที่ทางสังคมที่ควรออกแบบให้ ใช้งานได้ง่าย
ควรทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน มีพื้นที่โล่งและเปิดให้
แสงธรรมชาติเข้ามามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีบริเวณพักผ่อน
ที่ทำให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลายและกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร
แลกเปลี่ยน

มาก ดังนั้นความหลากหลายของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้จึงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับ
บริการของห้องสมุดในยุคนี้

5. มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive)

ห้ อ งสมุ ดโอเพ่ น แอร์ ตั้ ง อยู่ ริ ม ถนนใจกลางชุ ม ชน เมื อ ง Magdeburg ได้รับรางวัลการออกแบบพื้น ที่สาธารณะระดับภูมิภาค
ยุโรป

ห้ อ งสมุ ด ควรออกแบบพื้ น ที่ ที่ ท ำให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ การติดต่อ ซักถามกับบรรณารักษ์ได้อย่างสะดวก
เช่น มีมุมตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า อยู่ ในพื้นที่ที่เห็น
เด่นชัด เคาน์เตอร์บริการยืมคืนอยู่ ในพื้นที่ที่เข้าออกสะดวก
เป็นต้น การออกแบบพื้นที่ ให้เป็นมิตรกับผู้ ใช้ไม่ ใช่เป็นแค่การ
ออกแบบเพือ่ ความสวยงาม แต่ถอื เป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งทำเลยทีเดียว

4. หลากหลาย (Varied)

6.จูงใจและกระตุ้น (Motivating and stimulating)

ห้องสมุดควรสร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายสำหรับผู้ ใช้ที่มี
พฤติ ก รรมและความต้ อ งการแตกต่ า งกั น อุ ป กรณ์ แ ละ
เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับทางเลือกแบบต่าง ๆ เช่น การนั่ง
อ่านคนเดียวหรือกับผูอ้ นื่ การทำงานเดีย่ วหรือเป็นกลุม่ นัง่ ใกล้
หน้าต่าง นั่งในมุมส่วนตัว นั่งอ่านแบบผ่อนคลายบนโซฟา นั่ง
บนพื้น นั่งรวมกลุ่มติวหนังสือในห้องโถง หรือแยกต่างหากใน
โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล หรือในห้องทำงานกลุ่ม ผู้ใช้ควร
มีทางเลือกจากความเป็นไปได้เหล่านีต้ ามความพึงพอใจของตน

พื้นที่ห้องสมุดควรสร้างบรรยากาศที่ ให้ความสะดวกสบาย น่า
ใช้บริการ จูงใจให้อยู่ ให้อา่ น ให้คน้ คว้า ให้รสู้ กึ สบายและรูส้ กึ ดี
ชั้นหนังสือที่เรียงเป็นแถวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดสภาพ-

ส่ ว นอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ สื่ อ ชนิ ด ต่ า ง ๆ ห้ อ งสมุ ด ควรออกแบบ
รองรับรูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลและการเรียนรู้ร่วมกัน
รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ ในปัจจุบันมีความหลากหลาย

เฟอร์นิเจอร์น่าสบายสีสันสดใสของห้องสมุดการแพทย์ O.A.S.E.
เมือง Düsseldorf
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แวดล้อมทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ และไม่เพียงแต่บรรยากาศภายใน
ห้องสมุดเท่านั้น แต่รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ที่น่าใช้
งาน และการออกแบบที่ทันสมัยด้วย

ที่ เ หมาะสมเชิ ง นิ เ วศมากที่ สุ ด สำหรั บ ห้ อ งสมุ ด ส่ ว นใหญ่ ใ น
เยอรมนีทุกวันนี้

8. ปลอดภัยและมั่นคง (Safe and secure)

7. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Environmentally มีระบบรักษาความปลอดภัย ทัง้ ในเรือ่ งของทรัพยากรห้องสมุด
suitable)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องสมุด และทรัพย์สิน
นอกจากทรัพยากรที่ทัน สมัยและตรงกับความต้องการแล้ว
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีจะเป็น ส่วนหนึ่งที่จะสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้ ใช้บริการ เช่น เรื่องของแสงสว่าง
อุณหภูมิและการระบายอากาศ การควบคุมเสียงรบกวนจาก
ภายนอกและลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายในอาคาร
สำหรับประเทศในยุโรป แสงธรรมชาติเป็นหัวข้อสำคัญที่สุด
หัวข้อหนึ่ง ซึ่งการใช้แสงธรรมชาติถือเป็นทางเลือกลำดับแรก
เช่นเดียวกับการระบายอากาศตามธรรมชาติ ถือเป็นแนวทาง

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Freie เมืองเบอร์ลิน ออกแบบให้ดูคล้ายกับ
ก้ อ นสมอง เป็ น กระจกทรงโดมเพื่ อ รั บ แสงจากภายนอก และ
สามารถเปิดรับอากาศจากภายนอกในวันที่สภาพอากาศดี
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ของเจ้าหน้าที่และผู้ ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุด
บางแห่งในเยอรมนีเปิดให้บริการทั้ง 7 วัน โดยเปิดให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งจำเป็นต้องมีระบบป้องกันการโจรกรรม
และการใช้งานที่ผิด ดังนั้นการออกแบบภายในที่ทำให้ทุกคน
รู้สึกสะดวกสบายและปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ ใจ
เป็นพิเศษ ถึงแม้ว่ามาตรการด้านความปลอดภัยในบางครั้ง
อาจจะรบกวนหรือขัดแย้งกับเงื่อนไขเรื่องสุนทรียภาพไปบ้าง
ก็ตาม

ห้องสมุด Karlsruhe Institute of Technology (KIT) เมือง
Stuttgart เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ออกแบบอย่างเรียบง่าย มี
ความโปร่งโล่ง ได้รับการจัดอันดับเมื่อปี 2011 ให้เป็น Third
Place ที่น่าใช้บริการที่สุดในเยอรมนี

9. มีประสิทธิภาพ (Efficient)
การจัดพื้นที่ห้องสมุดควรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนใน
การดำเนินงาน เช่น การประหยัดไฟในบางห้อง โดยเปิด
หน้าต่างช่วยเพิ่มแสงสว่างในช่วงเช้าแทนการเปิดไฟ หรือการ
เปิดหน้าต่างเพื่อช่วยระบายอากาศในบางพื้นที่ หรือการจัด
พื้นที่ ให้ง่ายต่อการดูแลรักษาความสะอาด

10. เหมาะสมกับ ICT (Suitable for ICT)
การจัดพื้นที่สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมนั้นเป็น
เรื่ อ งจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง สำหรับห้องสมุดสมัยใหม่ ควรจัดเป็น
สั ด ส่ ว นแบ่ ง ตามประเภทการใช้ ง านอย่ า งชั ด เจน เช่ น
คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงาน คอมพิวเตอร์สำหรับค้น หา
ข้อมูล/ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต หรือคอมพิวเตอร์เพื่อความ
บันเทิงต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคำนึงถึงการจัดการพืน้ ที่
ให้มคี วามยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการที่ไม่ได้คาดไว้ ซึง่
อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ การปรับพื้นที่คอมพิวเตอร์ ได้อย่าง
ยืดหยุ่นจะทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็น ทั้งส่วนหลักของ
ห้องสมุดและเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้บริการในแง่
สุนทรียภาพอีกด้วย

การเดินท่อร้อยสายไฟแนวดิ่งจากบนเพดาน ทำให้การเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถทำได้อย่างมีอิสระยิ่งขึ้น

แหล่งภาพ
http://hedgehogsvsfoxes.com/architecture-stuttgart-municipal-library/
http://bluesyemre.com/2013/04/28/stadtbibliothek-stuttgart-the-stuttgart-municipal-library/stuttgart4/
http://www.dezeen.com/2009/10/28/open-air-library-by-karo/
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/21241078
http://www.zlb.de/fachinformation/spezialbereiche/bibliotheksbauarchiv/baudokumentation.html?tx_constructiondocs_pi1%5Buid%5D=37
http://www.jinbiban.com/appealing-enchanting-engaging-showcased-by-o-a-s-e-medical-library-in-dusseldorf-germany-sets-inspiring/astounding-medical-library-picture-greenbuildings-council-new-home-designs-pictures-india-modern-architecture-examples-home-interior-stores-architecture-design-competitions-for-students-building-arc/
http://www.bibliothek.kit.edu/galerie/KIT-Bibliothek-Sued/Innenansichten/index.php
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ในภาวะที่ข้อมูลสารสนเทศจำนวนมาก
ไหลเวียนผ่านทางออนไลน์ ห้องสมุด
ดั้งเดิมกำลังสูญเสียบทบาทฐานะที่เป็น
ผู้ ให้บริการสารสนเทศ แต่บทบาทของ
บรรณารักษ์กลับจะมีความสำคัญมาก
ยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา นี่คือประเด็นซึ่ง
อาร์ . เดวิ ด แลนเคส (R. David
Lankes) ผู้เขียนหนังสือชื่อ The Atlas
of New Librarianship (สำนักพิมพ์
MIT Press, 2011) ได้กล่าวถึงไว้ ใน
หนังสือเล่มนี้

ห้องสมุดลดลง
ความต้องการ
บรรณารักษ์ยิ่งเพิ่มขึ้น
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เดวิด แลนเคส เป็น บรรณารักษ์และ
นักอนาคตศึกษาด้านห้องสมุด ดำรง
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการโครงการห้องสมุด
และสารสนเทศศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
ซีราคิวส์ และยังเป็นรองศาสตราจารย์
ประจำคณะสารสนเทศศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เขามองว่าบทบาท
ของบรรณารักษ์กำลังวิวัฒน์ก้าวหน้า
ไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “ผู้อำนวยให้เกิดการ
สนทนาพูดคุย” ซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
กับชุมชนในการสนับสนุนความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ของคน
แต่ละคน

“ห้องสมุดจำเป็นต้องมีอะไรที่มากกว่าหนังสือ เพราะเวลานี้
เด็กๆ กำลัง ‘อ่าน’ กันจริงๆ มากกว่าที่ได้เคยอ่านมาก่อน ซึ่ง
มันเป็นมากกว่าหนังสือ ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์และเกมออนไลน์...

ความคิ ด กั น พื้ น ที่ ที่ บ รรณารั ก ษ์ ท ำงานจะเป็ น แค่ ส ถานที่
ซึ่งเรียบง่ายแค่พอมีที่ ให้บรรณารักษ์นั่ง ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คือสิ่งซึ่งมีไว้ ให้ผู้ ใช้บริการได้ ใช้ค้นคว้าและอ่าน”

“คนจำนวนมากมั ก จะมองห้ อ งสมุ ดในฐานะที่ เ ป็ น สถานที่
เพื่อการเข้าถึงและบริโภคสารสนเทศเท่านั้น ไม่ใช่สถานที่เพื่อ
การสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนั้นห้องสมุดจึงควรที่
จะค่อยๆ ปรับบทบาทหรือสถานที่ ให้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มี
การติดต่อสัมพันธ์กันหรือการสื่อสารพูดคุยกันให้มากขึ้น”

แลนเคส เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลเป็นผลดีต่อผู้ ใช้
บริการห้องสมุด แต่ทัศนะที่มีต่อบทบาทภารกิจของห้องสมุด
จะต้องเปลี่ยนไปด้วย

เขากล่าวว่าถ้าหากเรามีมุมมองต่อ ‘บรรณารักษ์’ ว่าเป็นเพียง
ผู้รวบรวมและดูแลจัดระบบหนังสือซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้ทาง
กายภาพเท่านั้น ความต้องการบรรณารักษ์ก็คงจะลดน้อยลง
ในโลกที่เป็นจริง เนื่องจากจำนวนห้องสมุดมีแนวโน้มลดลง
แต่ถา้ เรามองการเปลีย่ นแปลงในโลกดิจทิ ลั ซึง่ มีขอ้ มูลสารสนเทศ
จำนวนมหาศาลทีจ่ ำเป็นต้องถูกจัดการและจัดระบบให้สามารถ
สืบค้นง่าย ก็เท่ากับว่ามีห้องสมุดอีกหลายแห่งกำลังเปิดใหม่
และนัน่ หมายความว่าความต้องการบรรณารักษ์จะต้องเพิ่มขึ้น
“ผมให้ความสนใจหลักอยู่ที่บรรณารักษ์ ไม่ใช่ห้องสมุด เพราะ
ว่า ‘คน’ ต่างหากล่ะที่เป็นผู้สร้างบางสิ่งให้เกิดขึ้น ผมทำนาย
ว่าในอนาคตจะเหลือห้องสมุดน้อยลง แต่บรรณารักษ์ยุคใหม่
จะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการ
ทัง้ หลายกำลังเกิดการเปลีย่ นผ่าน ห้องสมุดกายภาพจะกลายเป็น
สถานที่ที่ซึ่งชุมชนได้มาพบปะสนทนาและรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน

“ถ้าคุณพิจารณาห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งเก็บหนังสือเล่มที่
นับวันจะเพิ่มมากขึ้นจนแออัดและกำลังถูกยัดไว้จนเต็มชั้นวาง
นั่นเป็นภาพที่ชวนให้น่าขนลุกมากนะ แต่เรื่องพวกนี้กลับถูก
มองว่าไม่ ใช่ธุระที่ต้องขบคิด ในทางกลับกัน มันจะวิเศษมาก
สักแค่ ไหนถ้าคุณพิจารณาภารกิจของห้องสมุดในฐานะที่เป็น
แหล่งเพิม่ พูนความรู้ให้แก่ชมุ ชน โดยเชือ่ ว่าผู้ใช้บริการสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตัวเอง แสดงว่ายิ่งมีสารสนเทศมากขึ้นและ
สามารถเข้ า ถึ งได้ อ ย่ า งสะดวกหรื อ มี ช่ อ งทางหลากหลาย
เท่ าไหร่ ก็ จ ะยิ่ ง ดี ม ากขึ้ น กั บ การสร้ า งความรู้ ซึ่ ง ก็ มี เ พี ย ง
ห้ อ งสมุ ด เสมื อ นในโลกดิ จิ ทั ล เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถตอบสนอง
บทบาทภารกิจดังกล่าว และตอบโจทย์ความต้องการสารสนเทศ
และการสร้างความรู้ของผู้คนได้”
 	 	 
แปลและเรียบเรียงใหม่จาก
http://www.wfs.org/content/futurist-interviews-librarian-futurist-david-lankes
http://mitpress.mit.edu/books/atlas-new-librarianship
แหล่งภาพ
http://i0.wp.com/retrofitmagazine.com/wp-content/uploads/2015/08/Librarytechnology-updates-2-photo1.png
http://quartz.syr.edu/blog/wp-content/uploads/2012/04/SmallAtlas.jpg

ห้องสมุดลดลง ความต้องการบรรณารักษ์ยิ่งเพิ่มขึ้น
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The Atlas of New Librarianship
แผนที่นำทางสู่การเป็นบรรณารักษ์ยุคใหม่

ห้องสมุดดำรงอยู่มาเป็นเวลานับพันปี แต่ทุกวันนี้ห้องสมุดกำลังค้นหาขอบเขตงานตนเอง
เพื่อให้มีที่ยืนอันมั่นคงในสภาพแวดล้อมของข้อมูลสารสนเทศซึ่งกระจายตัวหลากหลาย
และกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ วิชาชีพบรรณารักษ์คืออะไรในเมื่อนับวันแทบจะไม่
หลงเหลือความยึดโยงกับงานเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุด
หนังสือเล่มนี้ เดวิด แลนเคส มีข้อเสนอต่อภูมิทัศน์ใหม่สำหรับบรรดานักปฏิบัติทั้งหลาย
เขาอธิบายว่าความเป็นบรรณารักษ์แนวใหม่ ไม่ ได้วางอยู่บนฐานของเรื่องหนังสือและ
วัตถุที่มนุษ ย์สร้างขึ้น แต่วางอยู่บนฐานของเรื่องความรู้และการเรียนรู้ เขาแนะนำว่าภารกิจใหม่ของบรรณารักษ์คือการ
ส่งเสริมสังคมให้ดีขึ้นผ่านการสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการสร้างความรู้ ในชุมชน วิสัยทัศน์สำหรับวิชาชีพ
บรรณารักษ์แนวใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด แต่จะ
ต้องจัดเตรียมรากฐานอันมั่นคงสำหรับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้
แลนเคสได้สร้างความหมายของบรรณารักษ์ขึ้นมาใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติของห้องสมุด โดยใช้แนวคิดพื้นฐานที่ว่าความรู้ถูกสร้าง
ขึ้นได้แม้จะเป็นเพียงแค่การสนทนากัน บรรณารักษ์แนวใหม่จะต้องทำงานในลักษณะคล้ายกับเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการสนทนา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน เสาะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า จับประเด็น เก็บรวบรวมความรู้ และกระจายเผยแพร่เนื้อหาสาระ
การเสวนาของชุมชน
เพื่อที่จะช่วยนำทางบรรณารักษ์ไปสู่ภูมิประเทศใหม่ดังกล่าว แลนเคสเสนอแผนที่อันเป็นตัวแทนภาพของลักษณะงานที่สามารถ
นำไปใช้เป็นคู่มือการสำรวจและค้นพบแนวทางการทำงานใหม่ๆ โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
มากกว่า 140 ข้อ เริ่มตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงตัวอย่างวิธีปฏิบัติ แล้วร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลด้วยการจัดกลุ่มข้อตกลง
ทั้งหลายให้เป็นระบบ เพื่อที่จะอธิบายถึงแนวความคิดหลัก การสร้างมโนทัศน์ รวมไปถึงทักษะและคุณค่าต่างๆ
ผู้เขียนไม่มีเจตนาให้หนังสือเล่มนี้เป็นคัมภีร์ แต่ตั้งใจให้ผู้อ่านนำไปใช้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งตามแต่จุดประสงค์ ไม่ว่าจะใช้เป็น
ตำรา เป็นคู่มือสำหรับการสนทนา เป็นแนวทางสำหรับการสร้างภาคีเครือข่าย หรือกระทั่งเป็นข้อเรียกร้องให้ลงมือทำ
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