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ความท้าทายในการเปลี�ยนผ่านห้องสมุด 

จากองค์กรเน้นคลงัหนังสือและข้อมูล ไปสู่องค์กรที�มผู้ีใช้เป็นศูนย์กลาง 

Jens Thorhauge 
 
บทคดัย่อ: บทความนี
นาํเสนอและอภิปรายกลไกบางประการที�ขบัเคลื�อนการแปลงโฉมหอ้งสมุด
ประชาชนแบบดั
งเดิม พร้อมกบัภาพอนาคตดา้นสังคมศาสตร์และงานวิจยัล่าสุด รวมทั
งวรรณกรรม
ดา้นพฒันาการของศาสตร์ห้องสมุดประชาชน นอกจากนี
  บทความยงันาํเสนอโครงการโมเดลแห่ง
เดนมาร์กสาํหรับห้องสมุดประชาชน (Danish Model Program for Public Libraries) และความทา้ทาย
บางประการในการประยกุตใ์ชแ้นวคิดหอ้งสมุดใหม่ (new library concept)  
 
ความท้าทายต่อห้องสมุดทั�วโลก 
 The New Media Consortium Horizon (NMC Horizon) เวทีวิจยัระดบันานาชาติที�มุ่งเนน้สื�อ
นฤมิต (New Media) ดา้นการศึกษาและวิจยั ตีพิมพร์ายงานประจาํปีซึ�งรายงานทุกประเภทมีโครงสร้าง
เดียวกนั ไดแ้ก่ พฒันาการหลกั 6 มิติ ความทา้ทายสาํคญั 6 ประการ และเทคโนโลยี 6 ประเภท ในปี 
พ.ศ. 2557 เวทีวิจยัไดตี้พิมพร์ายงานว่าดว้ยห้องสมุดวิชาการ ความทา้ทายไดถู้กแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
แกไ้ขได ้ยากต่อการแกไ้ข และเลวร้ายเกินเยียวยา สําหรับความทา้ทายที�แกไ้ขได ้กาํหนดให้มีการ
ใคร่ครวญบทบาทและทกัษะของบรรณารักษใ์หม่ สาํหรับความทา้ทายที�เลวร้ายเกินเยียวยา กาํหนดให้
มีการยอมรับความจาํเป็นต่อการเปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ (radical change) ในที�นี
  ความทา้ทายที�
เลวร้ายเกินเยยีวยา หมายถึงอุปสรรคที�มิอาจนิยามหรือมิอาจจดัการแกไ้ขได ้
 ท่าทีต่อการเปลี�ยนแปลงที� NMC ประกาศเป็นสิ�งที�น่าประหลาดใจ ขา้พเจา้อยูใ่นช่วงเวลา 15 
ปีก่อนประกาศที� เกี�ยวข้องกับการดาํเนินการห้องสมุดวิจัยอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดนมาร์ก (Danish 
Electronic Research Library) ซึ� งประสบความเร็จมาตลอดนับแต่บดันั
น ดงันั
น ทางออกจึงมีอยู ่
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจา้ตระหนักว่าประกาศดังกล่าวสะทอ้นสถานการณ์ซึ� งจาํนวนความทา้ทายต่อ
หอ้งสมุดนาํไปสู่ความสบัสนอยา่งใหญ่หลวง รวมทั
งการขาดทางออกที�เป็นที�ตระหนกัในวงกวา้งหรือ
ทางออกมาตรฐาน นอกจากนี
  ท่านอาจแยง้ไดว้่าความทา้ทายต่อห้องสมุดประชาชนนั
นซบัซอ้นกว่านี

มาก เนื�องจากกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตของห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดวิจยันั
นแคบกว่าของ
ห้องสมุดประชาชน ซึ� งควรจะพร้อมต่อการตอบสนองความตอ้งการของสาธารณชนในวงกวา้งดว้ย
บริการที�หลากหลายยิ�งขึ
น  
 แน่นอนว่าสาระสําคัญของความท้าทายทั�วโลกต่อห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ�งห้องสมุด
ประชาชน คือการเปลี�ยนแปลงของเงื�อนไขการเขา้ถึงสารสนเทศ อนัเป็นผลสืบเนื�องจากอินเทอร์เน็ต
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และสื�อดิจิทลั ปรากฏการณ์จริงที�เกิดขึ
น ดงัที�บิล เกตส์ (Bill Gates) ไดท้าํนายไวเ้มื�อ 25 ปีที�แลว้ คือ
สารสนเทศบนปลายนิ
วของเราไดเ้ปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที�เกี�ยวขอ้งกบัห้องสมุดและ
สื�ออยา่งสิ
นเชิง ประเด็นสาํคญัจึงไม่ใช่เพียงผูค้นใชเ้ทคโนโลยีอยา่งไร แต่เป็นชีวิตของผูค้นในเกือบ
ทุกแวดวงถกูจดัวางโครงสร้างอยา่งไร ผลกระทบคือความสงสัยต่อทิศทางในอนาคตและบทบาทของ
ห้องสมุด เนื�องจากเป้าหมายดั
 งเดิม คือการสร้างการเขา้ถึงสารสนเทศในโลกดิจิทัล ห้องสมุดได้
สูญเสียความศกัดิd สิทธิd ในฐานะสถาบนัที�เคยมีบทบาทสาํคญัดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรมในสังคม 
ห้องสมุดไดก้ลายเป็นผูใ้ห้บริการสารสนเทศที�ตอ้งแข่งขนักบัเทคโนโลยีพื
นฐานหรือแพลตฟอร์ม 
(platform) อื�นอีกหลายประเภท และสูญเสียฐานะผูผู้กขาดไปโดยสิ
นเชิง ปรากฏการณ์นี
 นาํไปสู่
กระบวนการไตร่ตรองและออกแบบหอ้งสมุดใหม่ในฐานะสถาบนัที�ดาํเนินการไปทั�วโลก คาํถามที�เรา
อาจถาม คืออินเทอร์เน็ตทาํให้สถาบนัที�สนับสนุนการตื�นรู้และให้อาํนาจกบัประชาชนมีความจาํเป็น
น้อยลงกระนั
นหรือ? คาํตอบคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่เรากาํลงัอยู่ในกระบวนการแสวงหา
แนวทางใหม่ในการสร้างสถาบนัอีกประเภทหนึ�งที�ตอบสนองความตอ้งการและรูปแบบชีวิตใหม่ 
 บทความนี
 นาํเสนอโดยย่อเกี�ยวกบัความเป็นมาและคาํตอบสาํหรับความทา้ทาย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งที�เกี�ยวกบัโครงการโมเดลแห่งเดนมาร์กสาํหรับหอ้งสมุดประชาชน  
 
ความเปลี�ยนแปลงของสังคม  
 มีการเปลี�ยนแปลงดา้นประวติัศาสตร์หลายครั
 งที�มีโครงสร้างเดียวกนัถึงแมจ้ะเกิดต่างสถานที�
ในโลกและต่างเวลา ตวัอย่างเช่น การปฏิวติัเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมที�ไดก้ลายเป็นแนว
ทางการผลิตหลกั การเปลี�ยนแปลงครั
 งนั
นนาํไปสู่การที�ผูค้นจาํนวนมากมายมหาศาลยา้ยรกรากจาก
ชนบทสู่เมืองและเปลี�ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิ
นเชิง ในทาํนองเดียวกัน การเปลี�ยนแปลงจากสังคม
อุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศหรือสังคมความรู้ (knowledge society) ที�อุบติัขึ
นและลามไปทั�ว
โลกในขณะนี
  ก็เป็นสาเหตุของการเปลี�ยนแปลงดา้นโครงสร้างที�คลา้ยคลึงกนัอนัสืบเนื�องจากการ
พัฒนาด้านดิจิทัล ถึงข้าพเจ้าจะสามารถอภิปรายได้แค่เพียงซีกโลกยุโรปตอนเหนือ (northern 
European world) แต่ดูเหมือนวา่การเปลี�ยนแปลงจะคลา้ยคลึงกนัในส่วนอื�นของโลก และเราอาจอยูแ่ค่
ในช่วงตน้ของสังคมดิจิทลั พฤติกรรมดา้นวฒันธรรม (cultural behavior) เปลี�ยนแปลงไปพร้อมกบั
การใชสื้�อ (media use) การเติบโตของการใชสื้�อดิจิทลัผ่านโทรศพัท์พกพานั
นมหาศาล ดงันั
น การ
บริโภคสื�อดิจิทลัของบุคคลจากบา้น จากที�ทาํงาน หรือในขณะเดินทางจึงพุ่งขึ
นอยา่งสูง สาํหรับชาย
หนุ่มชาวสแกนดิเนเวีย การบริโภคเช่นนี
 ยาวนานเกือบถึง 4 ชั�วโมงต่อวนั นอกจากนี
  ยงัมีแนวโนม้ที�
จะเกิดกระบวนการโลกาภิวฒัน์ดา้นเนื
อหาสื�อดิจิทลั ถึงแมว้า่การผลิตสารสนเทศในความหมายกวา้งๆ 
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ก็เกินประมาณอยูแ่ลว้ในทุกที� เห็นไดช้ดัว่าการเปลี�ยนแปลงเหล่านี
 กาํลงันาํไปสู่การล่มสลายของอตั
ลกัษณ์ของชาติและทอ้งถิ�นแบบเดิม  
 การเปลี�ยนแปลงดา้นโครงสร้างเหล่านี
 ในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการที�เรียกกนัว่า
โลกาภิวฒัน์ไดถู้กศึกษาวิจยัอย่างเขม้ขน้ในสังคมศาสตร์ ซึ� งการขยายตวัอย่างรวดเร็วและมหึมาของ
การแลกเปลี�ยนสินคา้ บริการ สารสนเทศและวฒันธรรมถกูพิจารณาวา่เป็นกรอบการเปลี�ยนแปลงดา้น
การสื�อสาร การปฏิบัติงาน การเรียนรู้ การวิจัย และการศึกษา รวมทั
 งสภาพจิตใจ ค่านิยม และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์
 ความเขา้ใจของขา้พเจา้ต่อการเปลี�ยนแปลงในสังคมและความสัมพนัธ์ระหว่างผูค้น รวมทั
ง
พฤติกรรมดา้นวฒันธรรมของเราไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจากนกัวิจยัหลายท่าน ในที�นี
  ขอกล่าวถึงผล
วิจยัของนกัวิจยัเพียงไม่กี�ท่าน ดงันี
  นกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนันามโทมสั ซีเฮอ (Thomas Ziehe) เป็น
ท่านแรกที�บรรยายการปลดแอกดา้นวฒันธรรม (cultural liberation) ประการหนึ�งในหมู่ชนรุ่นใหม่ ซึ� ง
มีผลทาํให้ค่านิยม ความสัมพนัธ์ และพฤติกรรมแบบเดิมถูกทิ
งไวเ้ป็นเพียงอดีต นอกจากนี
 ยงันาํไปสู่
ภาระใหม่ คือความทา้ทายในการสร้างอตัลกัษณ์ ค่านิยม และความสัมพนัธ์แบบใหม่สาํหรับตนเอง 
นักวิจยัท่านอื�นอีกหลายท่านไดศึ้กษาเจาะลึกถึงสภาวะหลงัยุคใหม่นี
  อาทิเช่น นักสังคมวิทยานาม 
แอนโธดี กิดเดนส์ (Anthody Giddens) ไดเ้ผยถึงกระบวนการที�ประเพณีถูกลดทอนความสาํคญัลงใน
หลายด้าน ที�ความไร้อาํนาจ (powerlessness) เติบโตขึ
 น ที�กระบวนการประชาธิปไตยถูกทาํให้
กลายเป็นพาณิชย ์และที�ความไม่แน่นอนก่อตวัสูงขึ
นเป็นที�ประจกัษไ์ด ้นกัวิจยัที�สุดโต่งที�สุดในหลาย
ดา้นท่านหนึ�งคือนกัสงัคมวิทยาชาวโปแลนดn์องักฤษนาม ซิกมุนท ์เบาวม์นั (Zygmunt Bauman) ผูซึ้� ง
ให้กาํเนิดคาํศพัท ์‘ความสมยัใหม่ที�เลื�อนไหล’ (fluid modernity) เพื�อบรรยายลกัษณะชีวิตสมยัใหม่ 
ประเดน็ของท่าน คือทุกสิ�งอยา่งอยูใ่นกระบวนการเปลี�ยนแปลง ไม่มีประเพณี สถาบนั หรือค่านิยมใด
ที�ไม่เปลี�ยนแปลง (solid traditions, institutions, or values) หลงเหลืออยูอี่กต่อไป และมนุษยย์คุใหม่
ประสบกบัปรากฏการณ์ ปัญหา เทคโนโลยี ประดิษฐกรรม และคาํศพัท์ใหม่อยูเ่สมอ ซึ� งนาํไปสู่การ
เปลี�ยนแปลงอย่างรวดรวดเร็วและการล่มสลายอยู่เสมอ งานอุโฆษอีกชิ
น คืองานของ มานูเอล คาส
เทลล ์(Manuel Castells) ผูซึ้� งบรรยายการเปลี�ยนแปลงสาํคญับางประการที�เกิดขึ
นในวิวฒันาการจาก
สังคมอุตสาหกรรมสู่สังคมสารสนเทศ เขาวิเคราะห์กระบวนการที�การผลิตเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจาก
เครือข่ายสารสนเทศที�รวดเร็วขึ
 น และกระบวนการที�อาํนาจรวมศูนย์ในกลุ่มบุคคลที�ควบคุม
สารสนเทศ รวมทั
งกระบวนการที�ภยัคุกคามทวีความรุนแรงในกลุ่มบุคคลที�มิไดเ้ป็นส่วนหนึ� งของ
เครือข่ายจนนาํไปสู่ความลม้เหลว 
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 ขา้พเจา้อา้งอิงงานวิจยัเหล่านี
 เพื�อแสดงให้เห็นถึงความจาํเป็นอย่างมหาศาลของสารสนเทศ 
ความเขา้ใจ การเรียนรู้ตลอดชีวิต อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ และชุมชนที�เป็นอนัหนึ� งอนั
เดียวกนั รวมทั
งความทา้ทายใหม่ต่อการตื�นรู้ที�กาํลงัเติบโตขึ
นอยูต่รงหนา้พวกเรา  
 ประเด็นหลกัประการหนึ� งในบทความนี
  คือการที�สถาบนัต่างๆ ในสังคมของเราโดยรวมนั
น
ยากต่อการเปลี�ยนแปลง และมกัจะลา้หลงั ความจาํเป็นใหม่มกัไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเหมาะสม
จนกวา่จะปรากฏภาพชดั ตวัอยา่งหนึ�งที�จะหยบิยกมาอภิปราย คือความจาํเป็นพื
นฐานในการบูรณาการ
สื�อดิจิทลันั
นชดัเจนและสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการตื�นรู้ของประชาชน การสร้างสภาวะสาํหรับการเรียนรู้
ควรเป็นงานของภาครัฐ หรือควรจะทิ
งให้เป็นภารกิจของภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม 
จริงๆ แลว้ ทุกวนันี
สมรรถนะดา้นดิจิทลั (digital competencies) กาํลงัสาํคญัเท่าเทียมกบัทกัษะการ
อ่าน และเรามีสถาบนัการศึกษาเพื�อการนั
นโดยเฉพาะ แต่การเรียนรู้ของประชาชนวยัผูใ้หญ่กาํลงัลา้
หลงั ขา้พเจา้เชื�อว่าเราตอ้งการสถาบนัรูปแบบใหม่เพื�อแกปั้ญหาความทา้ทายนั
น ห้องสมุดประชาชน
อาจจะสามารถเปลี�ยนผ่านเป็นศูนยก์ลางเพื�อการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง และจดัการกบัการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การสร้างชุมชน และความสมัพนัธ์ของมนุษยด์ว้ยวิถีทางใหม่ 
 
งานวจิยัด้านห้องสมุดประชาชน 
 ความท้าทายต่อห้องสมุดประชาชนเป็นที�ตระหนักอย่างน้อยนับแต่การอุบัติ ขึ
 นของ
อินเทอร์เน็ตเมื�อเกือบจะ 20 ปีที�แลว้ ตั
งแต่นั
นมา บทความและหนงัสือจาํนวนมากไดศึ้กษาผลลพัธ์ที�
เกิดขึ
น การเปลี�ยนแปลงพื
นฐานที�สุด คือการความจาํเป็นของหอ้งสมุดในการแปรสภาพเป็นดิจิทลั ไม่
เพียงแต่ในความหมายที�ห้องสมุดถูกดําเนินการผ่านและสื�อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฉก
เช่นเดียวกบัสถาบนัวิชาชีพอื�น แต่ยงัในความหมายที�ห้องสมุดนาํเสนอและเผยแพร่สื�อดิจิทลั ดงัที�ทุก
ท่านทราบ นี� เป็นงานสําคัญใหญ่หลวงเต็มไปด้วยอุปสรรคด้านกฎหมายและเศรษฐกิจเนื�องด้วย
ขอ้จาํกดัดา้นลิขสิทธิd  นี�ไม่ใช่ประเดน็หลกัของขา้พเจา้ในบทความนี
  ขา้พเจา้ตอ้งการกล่าวเพียงวา่ยงัไม่
มีโมเดลในอุดมคติสําหรับจดัการกบัการให้ยืมสื�อที�ไดรั้บการคุม้ครองลิขสิทธิd  อย่างไรก็ตาม บาง
โมเดลกาํลงัถูกทดสอบในหลายประเทศ ความทา้ทายเฉพาะในดา้นนี
  คือการแข่งขนัจากบริการเชิง
พาณิชย ์เช่น Netflix และ Spotify1 นั
นรุนแรงยิ�งและเป็นความทา้ทายใหม่ต่อห้องสมุดประชาชน 
ถึงแมห้อ้งสมุดจะอยูใ่นสถานการณ์ที�ไม่สามารถนาํเสนอการเขา้ถึงสื�อดิจิทลัที�สร้างขึ
นใหม่ แต่ก็ยงัมี
บทบาทในการประชาสัมพนัธ์ทรัพยากรคุณภาพสูงที�ไม่เสียค่าใชจ่้ายที�พบไดบ้นอินเทอร์เน็ต ในทาง

                                                           

1 Netflix บริษทัเริ�มประกอบธุรกิจการใหเ้ช่าวิดีโอแบบไม่มีหนา้ร้านมาตั
งแต่ ปี พ.ศ. 2540โดยพฒันารูปแบบการ

ใหบ้ริการทางระบบออนไลนใ์น ปี พ.ศ. 2550 

Spotify เป็นบริษทัที�ใหบ้ริการฟังเพลงทางออนไลน ์(ผูแ้ปล) 
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หนึ�ง Google และ โปรแกรมคน้หา (search engines) อื�นไดท้าํให้การคน้หาสารสนเทศง่ายขึ
นมาก แต่
ในทางตรงกนัขา้ม ปริมาณของสื�อนั
นมหาศาลจนกระทั�งมีความจาํเป็นในการจดัระเบียบสารสนเทศ
หอ้งสมุดที�ปฏิบติักนัมาชา้นาน (classical library information sorting)  
 วรรณกรรมด้านห้องสมุดจาํนวนมากศึกษาเกี�ยวกับความท้าทายด้านดิจิทัล ตัวอย่างเช่น 
ห้องสมุดศตวรรษที� 21 Peter Brophy (Peter Prophy The Library in the 21st Century) London (2007) 
ชี
 ให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงจุดมุ่งเน้นจากห้องสมุดคลงัหนงัสือและขอ้มูลแบบดั
งเดิมไปสู่ห้องสมุด
ดิจิทลั และไดวิ้เคราะห์ความจาํเป็นของสมรรถนะใหม่ในหมู่บุคลากรห้องสมุด แต่หากคุณไล่อ่าน
รายการวรรณกรรมห้องสมุดประชาชน จะพบว่าหลายเรื�องกล่าวถึงห้องสมุดว่าเป็นพื
นที�การเรียนรู้ 
(learning space) ตวัอยา่งเช่น งานของ Frederick Stielow ชื�อเรื�อง Reinventing the Library for Online 
Education (สมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกา [American Library Association: ALA] ค.ศ. 2015) ซึ� งเขา
ประกาศว่าสารสนเทศบนโลกนี
 ไม่เหมาะกบัชั
นหนังสือในห้องสมุดอีกต่อไป หรืองานของ Brian 
Edwards ชื�อเรื�อง Libraries and Learning Resource Centers (ลอนดอน ค.ศ. 2007)  
 ตวัอยา่งน่าสนใจชิ
นหนึ� งที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานการณ์ของห้องสมุดประชาชนไดรั้บการตีพิมพ์
ในปีค.ศ. 2008 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ งานชิ
นนั
นชื�อ The Public Library Ten Years On ซึ� งก็
หมายถึงช่วงเวลานี
นั�นเอง งานวิจยัดาํเนินการโดย the Dutch Institute for Social Sciences โดยงาน
มุ่งเน้นด้านหน้าที�ทางสังคมของห้องสมุดประชาชนและงานหลักดั
 งเดิมของห้องสมุด งานวิจัย
วิเคราะห์โครงสร้างทางประชากรและเศรษฐกิจสังคม รวมทั
งภูมิทศัน์ของสื�อที�กาํลงัเปลี�ยนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว บทสรุปของบทความ คือห้องสมุดประชาชนตอ้งเปลี�ยนแปลง มิฉะนั
นก็จะสูญสลายไป 
สําหรับทางออก บทความเสนอคลงัหนังสือและขอ้มูลแบบผสม (hybrid collections) ผสานกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที�เคยมีมาชา้นานเพื�อส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี
  บทความชี
 ถึงความจาํเป็นในการ
ทิ
งการมุ่งเน้นที�คลังข้อมูลไว้เบื
องหลัง และการมองไปข้างหน้าถึงบริการที� เน้นผู ้ใช้มากขึ
 น 
(customized services) ความน่าสนใจอีกประการหนึ� งของงานวิจยัชิ
นนี
  คืองานไดรั้บการตอบรับอยา่ง
จริงจงั ภาครัฐของประเทศเนเธอร์แลนดมี์ส่วนร่วมกบัห้องสมุดประชาชนมากขึ
นในดา้นการแสวงหา
การพฒันาดิจิทัลที�เกี�ยวข้อง ยิ�งไปกว่านั
น ห้องสมุดจาํนวนมากยงัทาํงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายประเภทอยา่งเขม้ขน้ขึ
น  
 หนึ� งในสาํนักพิมพห์นงัสือและบทความที�ผลิตผลงานมากที�สุดดา้นพฒันาการของห้องสมุด
ประชาชน คือสมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกา ตีพิมพผ์ลงานในชื�อเรื�องต่าง ๆ เช่น Planning our future 
libraries: Blueprints for 2025 (ตีพิมพปี์ค.ศ. 2014) และ Reflecting on the future of academic and 
public libraries (ตีพิมพปี์ค.ศ. 2013) ในผลงานชิ
นหลงั มีการให้ขอ้เสนอแนะว่าห้องสมุดประชาชน
ควรดาํเนินการพร้อมกับร่างภาพอนาคตสําหรับการวางแผนอนาคตห้องสมุด แนวคิดเบื
องหลัง
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ขอ้เสนอแนะนี
  คือการที�ไม่มีทางออกมาตรฐานเพียงคาํตอบเดียวสาํหรับห้องสมุดประชาชนอีกต่อไป 
เนื�องจากกิจกรรมทางวฒันธรรม สังคมและการเรียนรู้มีแนวโน้มที�จะเติบโตขึ
 น และการใช้คลงั
หนงัสือและขอ้มูลกาํลงัลดลง (ซึ�งอยา่งนอ้ยเป็นแนวโนม้ที�ชดัเจนที�สุดในภูมิภาคยโุรปตอนเหนือและ
สหรัฐอเมริกา) ดงันั
น ห้องสมุดควรพิจารณาความจาํเป็นของทอ้งถิ�นและหุ้นส่วนในชุมชนทอ้งถิ�น
อยา่งรอบคอบ เพื�อพฒันาบริการใหม่ที�จะบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการตื�นรู้โดยรวมของห้องสมุด และ
หากท่านไดอ้่านบางบทความที�เสนอแนะบทบาทและงานใหม่สาํหรับห้องสมุดประชาชน ท่านจะ
พบวา่มีแนวคิดบางประการที�ค่อนขา้งตรงกนัแต่ยงัไร้ซึ�งฉนัทามติ นี�เป็นสาเหตุที�การดาํเนินการพร้อม
ภาพอนาคตแบบต่างๆ อาจจะเป็นทางออกที�ดี ในบรรดาขอ้เสนอแนะดา้นบทบาท ท่านมกัจะพบ
บทบาทในฐานะศนูยก์ลางการเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ หรือสถานที�พบปะ ซึ� งบ่อยครั
 งเชื�อมโยงกบั
แนวคิดบา้นหลงัที� 3 (the third place) หมายถึง พื
นที�สาธารณะแบบเปิดระหว่างที�ทาํงานกบัที�พาํนกั
ส่วนตัว ซึ� งถือเป็นห้องนั�งเล่นของชุมชนอย่างหนึ� ง บทบาทอีกประการหนึ� ง คือเป็นผูใ้ห้บริการ
กิจกรรมทางวฒันธรรมหรือแมก้ระทั�งผูใ้หบ้ริการการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการที�สร้างสรรค ์ภาพอนาคต 
4 แบบไดรั้บการอภิปรายเป็นตวัอยา่ง ดงันี
  ภาพอนาคตแบบสถานะปัจจุบนั (Status Quo Scenario) 
โดยหลกัแลว้ยึดโยงกบัขอบเขตของห้องสมุดแบบดั
งเดิม ภาพอนาคตแบบห้องนั�งเล่นชุมชน (The 
Community Living Room Scenario) ซึ� งมีขอบเขตครอบคลุมพื
นที�สาํหรับการพกัผ่อนแบบสบายๆ 
ร้านกาแฟ กิจกรรมมากมายและคลงัหนังสือและขอ้มูลที�ลดลง ภาพอนาคตแบบห้องสมุดอุบติัการณ์ 
(The Happening Place Library) ซึ� งคลา้ยคลึงกบัอนาคตภาพแบบห้องนั�งเล่นชุมชน แต่เพิ�มการ
สนับสนุนปฏิสัมพนัธ์และความร่วมมือทางสังคมด้วยการใช้สื�อ และภาพอนาคตแบบห้องสมุด
อิเลก็ทรอนิกส์ (The Electronic Library Scenario) ซึ� งเนน้การกลายเป็นพื
นที�ดิจิทลัที�ปราศจากคลงั
หนังสือและขอ้มูลกายภาพ (physical collection) ภาพอนาคตเหล่านี
 ควรพิจารณาเป็นประหนึ� งแรง
บนัดาลใจในการสร้างภาพอนาคตที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะประเภทอื�น และแน่นอนว่าภาพอนาคตเหล่านี

ผสมผสานไดห้ลากหลายรูปแบบ 
 หากท่านศึกษาวรรณกรรมปริมาณมหาศาลเกี�ยวกบัอนาคตของห้องสมุดประชาชนให้ลึกซึ
 ง
ต่อไป ท่านอาจจะพบอยา่งรวดเร็ววา่ขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวคิดใหม่มีความหลากหลายอยา่งยิ�ง และ
อาจสรุปว่าเราขาดซึ� งทางออกด้านแนวคิดห้องสมุดประชาชนในศตวรรษที� 21 อย่างไรก็ตาม 
สมมติฐานของขา้พเจา้ คือหากเราพิจารณาอยา่งลึกซึ
 ง โมเดลและแผนขอ้เสนอ (propositions) ซึ� งมี
ความหลากหลายอย่างยิ�งนั
นเป็นประเด็นหลกัและเป็นลิขิต แนวคิดใหม่คือการที�ไม่มีทางออกสากล 
ห้องสมุดแต่ละแห่งจะตอ้งพฒันาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของตนเองโดยมีพื
นฐานจากสภาวะ ความ
จาํเป็น หุน้ส่วนและสมรรถนะในทอ้งถิ�น แนวทางหลกัในวรรณกรรมดา้นการวิจยัและพฒันา คือการ
ที�ห้องสมุดแบบดั
งเดิมอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัอยา่งใหญ่หลวงเนื�องจากห้องสมุดไดสู้ญเสียสถานะที�เป็น
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เอกลักษณ์ของตนในฐานะแพลตฟอร์มผูกขาดในการเข้าถึงสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและการ
เปลี�ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของประชาชนทาํใหห้อ้งสมุดกลายเป็นเพียงหนึ�งในหลายแพลตฟอร์ม 
การยมืหนงัสือที�ลดลงอยา่งชดัเจนและต่อเนื�อง กอปรกบัการเปลี�ยนแปลงจากการใชค้ลงัหนงัสือและ
ขอ้มูลอา้งอิงกลายเป็นทรัพยากรดิจิทลับนปลายนิ
วไดล้ดทอนบทบาทของคลงัหนงัสือและขอ้มูล ใน
ขณะเดียวกัน บริการรูปแบบใหม่ประเภทต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ ขอ้เสนอทางวฒันธรรม
สาํหรับครอบครัวและเด็ก แวดวงการอ่าน ชมรมผูสู้งอาย ุ พื
นที�สาํหรับนกัประดิษฐ์ (makernspaces)2 
และห้องปฏิบติัการที�ให้บริการตดัต่อขอ้มูลดิจิทลั (fab labs) เป็นตน้ กาํลงัทาํให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ 
พร้อมกบับทบาทของคลงัหนงัสือและขอ้มูลที�ฉีกแนวไปจากเดิม รวมทั
งการเนน้กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละแมก้ระทั�งมีผูใ้ชเ้ป็นศนูยก์ลาง บทสรุป คือความทา้ทายพื
นฐานค่อนขา้ง
จะคลา้ยคลึงกัน แต่คาํตอบที�ถูกต้องจะแตกต่างไปในแต่ละสถานที� บนพื
นฐานความจาํเป็นและ
เงื�อนไขของทอ้งถิ�น  
 
แบบจาํลองโครงการสําหรับห้องสมุดประชาชน 

 รายงานของประเทศเดนมาร์กชื�อเรื�อง “หอ้งสมุดในสงัคมฐานความรู้” (Public Libraries in the 
Knowledge Society ตีพิมพปี์ค.ศ. 2010) พฒันาจากวรรณกรรมจากนานาประเทศและประสบการณ์
ระดบัชาติในการพฒันาแนวคิดใหม่ โดยรายงานแนะให้มีการสร้างห้องสมุดเปิดเพิ�มมากขึ
นเพื�อการ
เสนอบริการใหม่ การสร้างห้องสมุดประชาชนดิจิทัลภายในประเทศ และการพฒันากิจกรรมใน
อนาคตว่าด้วยเรื� องการเป็นหุ้นส่วน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสนับสนุนการเสริมพลัง นวตักรรม 
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมสาํหรับประชาชน โมเดลพื
นที� 4 ประเภท (four space model) ไดถู้ก
นาํเสนอเป็นเครื�องมือใหม่ชนิดหนึ� ง หลงัจากนั
น โมเดลก็ถูกประยุกตใ์ชใ้นห้องสมุดต่าง ๆ ทนัที ผล
ตอบรับทางบวกนําไปสู่แนวคิดที�จะพัฒนาแบบจําลองโครงการสําหรับห้องสมุดประชาชนที�
ดาํเนินการในปีพ.ศ. 2556โดยมี ‘โมเดลพื
นที� 4 ประเภท’ เป็นจุดเปลี�ยน (turning point) (ขอ้มูลอา้งอิง
เพิ�มเติม: http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/) 
 ในกระบวนการพฒันา ทั
งการคน้ควา้ขอ้มูลอา้งอิง (desk research) และการศึกษาดูงาน (study 
tours) พิสูจน์ชดัวา่โมเดลพื
นที� 4 ประเภทเป็นเครื�องมือเชิงโครงสร้างที�ดีที�สุดสาํหรับบรรยายบทบาท
ของแนวคิดใหม่ว่าดว้ยเรื�องห้องสมุดประชาชน โมเดลถูกพฒันาโดยนักวิจยั 3 ท่านจากราชวิทยาลยั

                                                           

2 Makerspaces หรือ บางทีเรียกวา่ hackerspaces เป็นที�ที�ผูค้นมาพบปะกนัเพื�อใชพื้
นที�ร่วมกนัในการสร้างสรรคง์าน 
ตวัอยา่งเช่น การใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างงานเขียน งานประดิษฐ ์ฯลฯ ซึ�งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทดลอง 
สร้างสรรค ์และไดแ้บ่งปันขอ้มลูกบัผูอื้�นดว้ย แนวคิดนี
ดั
งเดิมเริ�มมาจากกลุ่มคนที�รวมตวักนัทาํงานดา้นวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ และออกแบบกราฟิก 
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หอ้งสมุด (The Royal School of Library) ผา่นกระบวนการอภิปรายระหว่างองคก์รสารสนเทศศาสตร์ 
(Information Science) และคณะกรรมการวา่ดว้ยห้องสมุดประชาชนในสังคมฐานความรู้ (Committee 
on the Public Libraries in Knowledge Society)โดยมีการตีพิมพร์ายงานที�รวมถึงโมเดลในปี ค.ศ.  
2010 ดว้ย 3 

 
 แบบจาํลองโครงการไดใ้หอ้รรถาธิบายและเสนอแนะหลกัการดา้นการออกแบบสาํหรับพื
นที�
ทั
ง 4 ประเภทไวแ้ลว้ กล่าวคือ  
 ‘วตัถุประสงค์ในภาพรวมของห้องสมุดตามที�ระบุในโมเดล คือเพื�อสนับสนุนเป้าหมาย 4 
ประการดงันี
  ประสบการณ์ (experience) การมีส่วนร่วม (involvement) การเสริมพลงั (empowerment) 
และนวตักรรม (innovation) ในขณะที�เป้าหมาย 2 ประการแรกเกี�ยวเนื�องกบัการรับรู้ (perception) 
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของบุคคลในการคน้หาความหมายและอตัลกัษณ์ (quest for meaning 
and identity) ในสังคมที�ซบัซอ้น เป้าหมาย 2 ประการหลงัสนบัสนุนเป้าหมายทางสังคมมากกว่า การ
เสริมพลงัเกี�ยวเนื�องกบัการพฒันาประชาชนที�เขม้แข็งและพึ�งพาตนเองได ้(strong and independent 
citizens) ผูซึ้� งสามารถแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัได ้ส่วนนวตักรรมเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการหาคาํตอบ

                                                           

3 นกัวิจยัคือ Casper Hvenegaard Rasmussen, HenrickJochumsen และ DorteSkotnHansen ปัจจุบนัราชวิทยาลยั
หอ้งสมุดไดค้วบรวม (merged) กบัมหาวิทยาลยัโคเปนฮาเกน้ (Copenhagen University) คณะกรรมการฯ ยื�นรายงาน
ใหก้บัรัฐมนตรีกระทรวงวฒันธรรมของประเทศเดนมาร์กในปีค.ศ. 2010 และผูแ้ต่งบทความฉบบันี
 เป็นประธาน
คณะกรรมการฯ  
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ใหม่สาํหรับปัญหาเชิงปฏิบติั หรือการพฒันาแนวคิด วิธีการหรือการแสดงออกอย่างมีศิลปะ (artistic 
expressions) ที�เป็นสิ�งใหม่อยา่งแทจ้ริง’4 
 ‘พื
นที� 4 ประเภทไม่ควรถูกมองว่าเป็น ‘ห้อง’ แบบเอกเทศ (concrete ‘rooms’) ในความหมาย
เชิงกายภาพ แต่เป็นความเป็นไปได ้ (possibilities) ที�จะบรรลุเป้าประสงคไ์ดท้ั
งในอาคารห้องสมุด 
(physical library) และไซเบอร์สเปซ (cyberspace)’ (รายงาน “ห้องสมุดในสังคมฐานความรู้” (2010), 
หนา้ 590)  
 พื
นที�การเรียนรู้เป็นพื
นที�ที�คุณสามารถศึกษาคน้ควา้และคน้พบโลก การเรียนรู้เกิดขึ
นผ่านการ
เล่น หรืออาจจะเป็นกิจกรรมเชิงศิลปะ หลกัสูตร การอ่านและการใชสื้�อ รวมถึงกิจกรรมชนิดอื�น ณ 
ที�นี
  คุณอาจพบกิจกรรมการเรียนรู้ที�ไม่เป็นทางการ การเรียนรู้ผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (enlearning) การ
บรรยายและการนําเสนอผลงาน การเข้าถึงทรัพยากรองค์ความรู้ บริการถามบรรณารักษ์ (asknan
librarian services) และ ‘การจองเวลาพบบรรณารักษ’์ (‘book a librarian) เป็นตน้ 
 พื
นที�แรงบนัดาลใจเป็นพื
นที�ที�คุณจะไดพ้บกบัประสบการณ์อนัน่าตื�นเตน้ ซึ� งเกิดขึ
นดว้ยการ
สร้างการแสดงออกอนังดงามหลายประเภท แต่แน่นอนวา่การเรียนรู้เองนั
นกส็ร้างแรงบนัดาลใจได ้ณ 
พื
นที�สร้างแรงบันดาลใจ คุณจะได้เข้าถึงวรรณกรรม ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ การแสดง เกมส์ 
การละเล่น ละครเวที และการพบปะกบัศิลปิน เป็นตน้  
 พื
นที�พบปะเป็นพื
นที�สาธารณะแบบเปิด ซึ�งมีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และการโตว้าทีในชุมชนทอ้งถิ�นของประชาชน ที�นี�ไม่ใช่เพียง ‘บา้นหลงัที� 3’ แต่ยงัเป็นพื
นที�สาํหรับ
การพบปะกนัไดอ้ยา่งอิสระแบบไม่เป็นทางการ (informal spontaneous meeting) และงานอีเวนทที์�จดั
ขึ
นเฉพาะ หอ้งสมุดที�ดีควรจะนาํเสนอพื
นที�พบปะหลากหลาย ตั
งแต่พื
นที�พบปะกนัใกลชิ้ดเรียกไดว้่า
เป็นพื
นที�ส่วนตวั จนกระทั�งหอ้งโถงสี�เหลี�ยมสาํหรับการโตว้าทีสาธารณะในหลายรูปแบบ 
 พื
นที�แสดงออกมีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมการแสดง การมีส่วนร่วม การเขา้ร่วมและความคิด
สร้างสรรค์ของผูใ้ช้ พื
นที�ประเภทนี
 เชื�อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดการส่งเสริมนวตักรรมใน
หอ้งสมุด ณ ที�นี
  คุณจะคน้พบแนวทางการแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
ดา้นการเขียน การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นภาพยนตร์ ร้านถ่ายภาพ กิจกรรมร่วมกบัศิลปินประจาํ 
(house artists) หรือแมก้ระทั�งการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับทกัษะอื�น หรืองานศิลปหัตถกรรม 
เป็นตน้  

                                                           

4 Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen, and DorteSkotnHansen. The four spacesna new =k=omodel 
for the public library. In New Library World, Vol. 113 no. 11/12, 2012, pp. 586n597.�
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 หลกัการออกแบบสาํหรับพื
นที�ทั
ง 4 ประเภทเนน้ 3 ดา้นหลกั นั�นคือ พื
นที�กายภาพ (physical 
space) การออกแบบภายใน (interior design) เฟอร์นิเจอร์และสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�น (furniture and 
other facilities) รวมทั
งกิจกรรมและรูปแบบพฤติกรรม (activities and behavioral patterns)  
 หลกัการออกแบบในแบบจาํลองโครงการกาํลงัถูกพฒันาอย่างต่อเนื�อง วิถีการคิดสามารถ
อธิบายไดด้ว้ยตวัอยา่งที�เกี�ยวเนื�องกบัพื
นที�สร้างแรงบนัดาลใจ เป็นตน้ ณ ที�นี
  ความทา้ทายคือการนาํ
ผูใ้ชไ้ปสู่ประสบการณ์ใหม่ สู่การคน้พบที�ไม่คาดฝัน สู่แรงบนัดาลใจใหม่ ตวัอย่าง 3 ประเภทของ
หลกัการออกแบบถูกกาํหนดระหว่างการคน้ควา้ขอ้มูลอา้งอิงหรือการศึกษาดูงาน ตัวอย่างแรก ใน
ห้องสมุด Hjørring ทางตอนเหนือของเดนมาร์ก จะมีแถบสีแดงทาํจากเครื�องดนตรีชนิดเป่าติดทั�วทั
ง
หอ้งสมุด หากคุณเดินตามแถบไป จะพบกบัภูมิสถาปัตยแ์ละพื
นที�ในห้องสมุด รวมทั
งสิ�งอื�นบางอยา่ง
ที�ห้องสมุดนาํเสนอ เส้นทางจะนาํคุณจากห้องสมุดบรรจุหนงัสือแบบดั
งเดิมที�มีชั
นสูงพร้อมกบัเกา้อี

นวมยาว ผ่าน ‘ห้องอ่านหนังสือใน Royal Library’ ห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเล่น
สาํหรับเดก็ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับกิจกรรมแสดงออกและอื�นๆ อีกมากมาย  
 ตัวอย่างที�สอง พบได ้ณ หอ้งสมุดทอ้งถิ�นใหม่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองโคเปนฮา
เกน้ ที�ซึ� งป้ายบนพื
นและผนงัในพื
นที�ต่างๆ ถูกผสานดว้ยหลกัการออกแบบที�แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
ทั
งในดา้นสี แสง รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ บรรยากาศและกิจกรรม องคป์ระกอบดา้นการออกแบบเหล่านี

ส่งเสริมความหลากหลายของสิ�งที�นาํเสนอและสิ�งที�เป็นไปไดภ้ายในหอ้งสมุด  
 ตัวอย่างที�สาม พบได ้ณ ห้องสมุดแห่ง Ørestadในเมืองโคเปนฮาเกน้ ซึ� งเป็นอาคารใหม่ล่าสุด
ที�สร้างบนพื
นที�เปล่าในยา่นนั
นเพื�อการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นระบบดิจิทลั คุณจะไดพ้บคลิปภาพยนตร์ ได้
ฟังการบรรยายนาํเสนอและไดดู้ภาพที�นาํเสนอในสื�อของห้องสมุดนี
  ทุกชั
นมีการติดตั
งจออินเทอร์
แอคทีฟที�แสดงเนื
อหาของชั
นนั
น ทุกที�มีไอแพดแสดงคาํแนะนาํสาํหรับการคน้ควา้เพิ�มเติมในหัวขอ้ที�
คุณสนใจ ณ ที�นี
  หลกัการออกแบบเชื�อมโยงกบัปรัชญาที�ว่ากิจกรรมทั
งหมดในห้องสมุดควรจะถูก
สะทอ้นและนาํเสนอบนเวบ็  
 แนวโน้มทั�วไปซึ� งชี
 ไปที�แนวคิดห้องสมุดใหม่ที�คุณพบในประเทศเดนมาร์กเป็นสิ�งที� เรา
เรียกว่า ‘ห้องสมุดเปิด’ (open libraries) แนวคิดคือพื
นที�ห้องสมุดควรจะเปิดให้ผูใ้ชไ้ดบ้ริการตนเอง
นอกเวลาทาํการการปกติ ทาํให้ประชาชนเขา้ถึงบริการไดต้ั
งแต่เชา้ตรู่จนดึกดื�น การเขา้ถึงบริการตอ้ง
ใชบ้าร์โคด (bar code) ที�ประชาชนทุกคนมีและรหัสบุคคล (PIN code) จากห้องสมุด ห้องสมุด
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเดนมาร์กมีบริการนี
  ทาํให้ผูอ้่านสามารถอยูก่บัตวัเองในห้องสมุดได้
โดยปราศจากอุปสรรคใด นี�เป็นตวัอยา่งของการสร้างสถาบนัใหม่ที�มีลกัษณะเป็นประชาสงัคมมากขึ
น 
(more civic society like institution) เนื�องจากหอ้งสมุดเป็นของประชาชน มิใช่ของบรรณารักษ ์
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ความท้าทายในการดาํเนินการตามแนวคดิใหม่ 
 สิ�งที�สําคญัสําหรับขา้พเจา้คือห้องสมุดแบบดั
งเดิมจะตอ้งเชื�อมโยงอย่างใกลชิ้ดกบัรากทาง
ประวติัศาสตร์ของหอ้งสมุดในสงัคมอุตสาหกรรมและมรดกที�ตกทอดมาจากห้องสมุดประชาชนแบบ
ไม่เสียค่าใชจ่้ายในยคุแรกของอเมริกา แนวคิดห้องสมุดถูกพฒันาและทาํให้เขม้แข็งจนเกือบสมบูรณ์
แบบในศตวรรษที�แลว้ แต่แนวคิดถูกทอนความสําคญัโดยกระบวนทศัน์สื�อแขนงใหม่ (newnmedia 
paradigm) และการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมดา้นวฒันธรรมของประชาชนตามที�อภิปรายไวก่้อนหนา้นี
  
ดงัที� Frederick Stielow กล่าวไวว้่าสารสนเทศบนโลกนี
 ไม่เหมาะกบัชั
นวางหนังสือในห้องสมุดอีก
ต่อไป 
 เป้าหมายของโครงการโมเดลแห่งเดนมาร์กสาํหรับห้องสมุดประชาชนคือการมีส่วนร่วมใน
การสร้างแนวคิดใหม่ที�ความสัมพนัธ์ระหว่างห้องสมุดกบัผูใ้ชน้ั
นเปิดและเป็นแบบสองทางมากขึ
น 
แนวคิดใหม่ที�พื
นที�มีความยดืหยุน่และพลวตั รวมทั
งถอดรื
อสถาบนัที�มีลกัษณะเป็นลาํดบัขั
นและเป็น
เจา้ขนุมูลนายแบบดั
งเดิมในศตวรรษที� 20 แลว้สร้างสถาบนัที�เป็นประชาสงัคมมากกว่าเดิมขึ
นมาแทน 
บริการห้องสมุดแบบใหม่ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนที�อาศยัในสังคมสมยัใหม่ที�
ลื�นไหล (fluid modernity) ดงัที�ซิกมุนท์ เบาวม์นั (Zygmunt Bauman) ไดก้ล่าวไว ้แต่ธรรมชาติของ
สถาบนัทั
ง 2 ประเภทนั
นแตกต่างอยา่งยิ�ง ห้องสมุดแบบดั
งเดิมอยูภ่ายใตก้รอบมาตรฐานนานาชาติไม่
ทางใดกท็างหนึ�งและคุณสามารถหาทางออกที�เหมาะสมสาํหรับห้องสมุดประเภทนี
 ไดใ้นวรรณกรรม 
ในทางตรงกนัขา้ม ธรรมชาติของห้องสมุดประชาชนแบบใหม่นั
นควรจะหยั�งรากในชุมชนทอ้งถิ�น
และมีการร่วมสร้างและเชื�อมโยงกบัแรงผลกัดนัอื�นในชุมชนทอ้งถิ�น รวมทั
งมีพลวตัในการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการใหม่ของชุมชนที�รับบริการ 
 การดาํเนินการพฒันาสถาบันประเภทใหม่ดังกล่าวจะต้องเป็นกระบวนการทดลองและ
แน่นอนว่าจะถูกกระทบจากการขาดประสบการณ์พื
นฐานที�ชดัเจน อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการ
ปฏิบติังานขา้พเจา้พบวา่มีความตั
งใจอยา่งแทจ้ริงที�จะสรรคส์ร้างบริการหอ้งสมุดใหม่ และบริการที�จะ
กระตุ้นความสนใจของกลุ่มที�มิใช่ผูใ้ช้ห้องสมุดแบบดั
 งเดิมที�เน้นความเป็นคลงัหนังสือ แต่การ
ดาํเนินงานมกัเผชิญกบัปัญหาและแรงกดดนั สถานการณ์ที�ดีที�สุดที�จะสร้างกิจกรรมและกระบวนการ
ใหม่ คือการที�ห้องสมุดยอ้นกลบัไปเริ�มตั
งตน้ใหม่จากขั
นแรก หรือการยา้ยไปอาคารใหม่หรือเปลี�ยน
สิ�งปลูกสร้างเดิมเป็นของใหม่ เนื�องจากภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว บุคลากรน่าจะอยู่ในความรู้สึกที�
พร้อมสาํหรับการเปลี�ยนแปลง ผูน้าํคนใหม่อาจจะกาํหนดวาระใหม่ และก็ไม่ใช่เรื�องยากที�จะแสวงหา
ตวัอยา่งวาระใหม่ที�ไม่เคยมีการปฏิบติัมาก่อนในการลงมือทาํสิ�งใหม่ และไม่ซํ
 าสิ�งที�เคยปฏิบติัมาแลว้  
 กระบวนการเปลี�ยนผ่านนั
นเต็มไปดว้ยอุปสรรค ทั
งในดา้นการลงมือกาํหนดวิสัยทศัน์ใหม่
สําหรับห้องสมุด การแบ่งปันแนวคิดเบื
องหลงัการเปลี�ยนผ่านเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร



12 

 

ทั
งหมด การวางกลยทุธ์สาํหรับบรรลุวิสัยทศัน์พร้อมกบัการสร้างสมรรถนะใหม่ที�จาํเป็นสาํหรับการ
สรรค์สร้างบริการใหม่ และการสื�อสารและทดสอบแนวคิด อุปสรรคสามญัที�สุดคือความจริงที�ว่า
กระบวนการนั
นเริ�มตน้ในองค์กรที�ไม่ไดส้ร้างขึ
นให้พร้อมสาํหรับการเปลี�ยนแปลงตนเองเพื�อการ
เปลี�ยนผ่าน คาํแกต้วัที�มกัไดย้ินเมื�อไม่สามารถบรรลุเป้าหมายโครงการหรือไม่สามารถดาํเนินการ
บริการใหม่ คือการมีเวลาไม่พอ ในแง่ปฏิบติั โครงการถูกมองว่าเป็นงานพิเศษและสิ�งสาํคญัประการ
แรกคือทาํงานประจาํวนัให้เสร็จเสียก่อน บทเรียนที�ได้รับคือคุณอาจเปลี�ยนองค์กรไปพร้อมกับ
กระบวนการไปสู่แนวคิดใหม่ แต่ประเด็นปัญหาคือองคก์รส่วนใหญ่เนน้คลงัหนงัสือและขอ้มูล และ
ประกอบดว้ยหลายฝ่ายและหลายระดบัชั
น หรือมิเช่นนั
นคุณอาจจาํเป็นตอ้งกา้วกระโดดไปสู่องคก์ร
อีกรูปแบบหนึ�ง ที�ให้ความสาํคญักบังานเดิมน้อยลงและมุ่งสร้างกิจกรรมใหม่มากขึ
น ในทางทฤษฎี 
แนวคิดดงักล่าวเป็นเรื�องง่าย แต่ในทางปฏิบติักลบัเป็นเรื�องยาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากคุณมีบุคลากรที�
ยึดติดกบัห้องสมุดแบบเก่า ซึ� งชี
 ให้เห็นความทา้ทายอีกประการหนึ� ง นั�นคือทศันคติของบุคลากร ใน
โครงสร้างหลายระดบัชั
นแบบเก่า คาํถามเชิงกลยทุธ์วางอยูบ่นโต๊ะผูอ้าํนวยการ แต่จะเห็นไดช้ดัว่ากล
ยุทธ์ที�ถูกวางแบบบนสู่ล่าง (topndown) จะเผชิญกับความลม้เหลวหากขัดแยง้กับบุคลากรเดิม 
ประสบการณ์พื
นฐานนี
 ชี
 ให้เห็นว่าในการสร้างองค์กรใหม่อย่างย ั�งยืน กระบวนการควรจะเป็นแบบ
ล่างสู่บน (bottomnup) และถึงกระนั
นกต็าม นี�กห็าใช่สิ�งที�ง่าย เนื�องจากบุคลากรจาํนวนมากอาจต่อตา้น
การเปลี�ยนแปลง และถึงแมบุ้คลากรอาจดูเหมือนยอมรับความจาํเป็นในการเปลี�ยนแปลง แต่ก็อาจ
ปฏิเสธการเปลี�ยนแปลงอย่างไม่รู้ตวั มีเหตุผลและความรู้สึกที�หลากหลายต่อจุดยืนนี
  ตั
งแต่ปกป้อง
คุณภาพบริการที�พวกเขาเชื�อ ไปจนถึงความกลวัการเปลี�ยนแปลงที�พวกเขาไม่มีคุณสมบติัพอ ความ
กลวัการสูญเสียงานและไม่เป็นที�ตอ้งการอีกต่อไป 
 ทัศนคติของบุคลกรในห้องสมุดแบบเก่าต่อการเปลี�ยนแปลงมักจะเป็นลบ เนื� องจาก
ชีวิตประจาํวนัของพวกเขาเต็มไปดว้ยปัญหาเชิงปฏิบติัและงานมากมายที�ปฏิบติัจนเคยชิน รวมทั
ง
แนวคิดใหม่ก็เต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน นอกจากนี
  ประเพณีปฏิบติัในวิชาชีพอาจเป็นอุปสรรคอีก
ประการหนึ�ง คุณอาจแยง้วา่การเปลี�ยนแปลงจากหอ้งสมุดที�เนน้คลงัหนงัสือและขอ้มูลเป็นการเปลี�ยน
กระบวนทศัน์ (paradigm shift) และในห้องสมุดแบบดั
งเดิม บุคลากรเป็นผูมี้สมรรถนะสูงในศาสตร์
เดิม เช่น การจาํแนกหมวดหมู่ (classification) การจดัทาํรายการ (cataloguing) หรืองานดา้นการอา้งอิง 
(reference work) ซึ� งบุคลากรมกัมีแนวโนม้จะยดึติดกบัสมรรถภาพหลกั (core competencies) ของตน 
 ในทางปฏิบติั ยงัมีความทา้ทายดา้นผูใ้ชเ้ดิม งานวิจยัเกี�ยวกบัผูใ้ชห้้องสมุดชาวเดนมาร์กล่าสุด
ชิ
นหนึ� งแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 77 ของผูใ้ชใ้ห้ความสาํคญักบัหนังสือตีพิมพ ์(printed books) เป็น
ลาํดบัแรก แต่จริงๆ แลว้ ผูใ้ชห้้องสมุดเกินครึ� งในห้องสมุดของเดนมาร์กส่วนใหญ่ใชห้้องสมุดโดย
มิไดย้ืมหนงัสือ พวกเขามาใชบ้ริการห้องสมุดดว้ยเหตุผลหลากหลาย บา้งก็เกี�ยวกบัคลงัหนังสือและ
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ขอ้มูล บา้งก็เกี�ยวกบัสิ�งอาํนวยความสะดวกในการทาํงานหรือการประชุม บา้งก็เกี�ยวกบัการเขา้ร่วม
ชั
นเรียนหรือการนําเสนอผลงาน นอกจากนี
  กลุ่มที� เคยเป็นผู ้ใช้ประจํามีแนวโน้มที�จะหายไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง นักเรียนและคนหนุ่มสาว ดังนั
น บุคลากรห้องสมุดอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที�
หนา้ที�ประจาํวนัของตนมีแค่บริการแบบดั
งเดิมเช่นการบอกทางสู่คลงัหนงัสือและขอ้มูล ยิ�งไปกว่านั
น 
งานวิจยัชิ
นหนึ� งพบว่าผูใ้ช้ห้องสมุดกลุ่มเดิมอายุมากขึ
น เด็กและคนหนุ่มสาวมีแนวโน้มจะเลิกใช้
หอ้งสมุด หากหอ้งสมุดไม่มีบริการดิจิทลัที�ทนัสมยัหรือกิจกรรมอื�นที�ออกแบบมาสาํหรับพวกเขา 
 อยา่งไรก็ตาม กลยทุธ์นี
 ก็มีกบัดกัแฝงอยู่ ในหลายองคก์ร มีแนวโน้มที�กลยุทธ์จะถูกวางอยา่ง
ค่อนขา้งเป็นรูปธรรมและละเอียด ครอบคลุมระยะเวลา 3n4 ปี แต่เมื�อไม่กี�ปีมานี
  การณ์ชดัเจนว่ากล
ยทุธ์ประเภทนี
มกัเสี�ยงต่อการลา้หลงัหลงัจากเวลาผ่านไปเพียง 1 ปี และกลยทุธ์ที�ลม้เหลวนั
นเลวร้าย
กวา่การไม่มีกลยทุธ์เลยเสียอีก ดงันั
น บทเรียนคือกลยทุธ์ที�พึงปรารถนาในปัจจุบนัอาจกาํหนดทิศทาง 
นิยามหลกัชยัและแสดงความตระหนกัในประเด็นที�เกี�ยวขอ้ง โดยกลยทุธ์นั
นควรถูกพฒันาพร้อมกบั
แผนปฏิบติังาน (action plans) ที�ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
 สาํหรับแผนปฏิบติังาน ห้องสมุดในประเทศเดนมาร์กบรรลุผลดีมากจากการแบ่งโครงการ
และการจดักิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบโครงการยอ่ย แมก้ระทั�งการดาํเนินการสาํหรับงานประจาํวนั  
 อยา่งไรกต็าม ไม่มีโมเดลใดที�สมบูรณ์แบบ กุญแจสาํคญัสู่ความสาํเร็จคือการมีส่วนร่วมอยา่ง
แทจ้ริงของทอ้งถิ�นและการพยายามอยา่งต่อเนื�องไม่ลดละ  
 


