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หอสมุดสารสนเทศและบริการจดหมายเหตุแห่งแมนเชสเตอร์ 
สภาเมืองแมนเชสเตอร์ 

 แมนเชสเตอร์เป็นส่วนการปกครองท้องถิ่น แห่งแรกของประเทศอังกฤษที่ให้บริการ ห้องสมุด
สารสนเทศอ้างอิงส าหรับประชาชนหลังการตราพระราชบัญญัติห้องสมุดสาธารณะ (Public Libraries 
Act) โดยมีการเปิดหอสมุดไม่เสียค่าใช้จ่ายแห่งแมนเชสเตอร์  (Manchester Free Library) ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2395โดยมีชาร์ล ดิกเคนส์ (Charles Dickens) เป็นประธานในพิธี 

หอสมุด สารสนเทศและบริการจดหมายเหตุแห่งแมนเชสเตอร์ให้บริการ สันทนาการ  
วัฒนธรรม การเรียนรู้และสารสนเทศ (ทั้งรูปแบบออน ไลน์และสิ่งพิมพ์ ) ผ่านเครือข่ายหอสมุดใน
ท้องถิ่น หอสมุดกลางระดับชุมชน หอสมุดกลางระดับ โลก ห้ องสมุดเสมือน หอสมุดเรือนจ าแห่ง
แมนเชสเตอร์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (HMP Manchester Prison Library) และบริการส่ง
หนังสือ (ถึงบ้าน) (Books to Go (household)) นอกจากนี้ หอสมุด สารสนเทศและบริการจดหมาย
เหตุแห่งแมนเชสเตอร์ ยังเป็นหน่วยงานซึ่ง บริหารจัดการส านักสถิติเทศมณฑล แคว้นแมนเชสเตอร์ 
(Greater Manchester County Record Office) ในฐานะตัวแทนของสมาคมองค์กรบริหารแคว้น
แมนเชสเตอร์ (Association of Greater Manchester Authorities) ด้วย  

บริการหอสมุดแห่งแมนเชสเตอร์  (Manchester’s Library Service) ได้แปลงโฉมตนเอง 
การเปลี่ยนแปลงด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และ ขณะนี้ บริการของหอสมุดได้รับการยอมรับอย่างสูงและ
ถูกมองว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งในหัวใจของทุกละแวกและชุมชนของเมือง ในทศวรรษท่ีผ่านมา เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กับห้ องสมุดต่าง ๆ ของแมนเชสเตอร์ อง คาพยพหนึ่งของการพัฒนาคือการ
ลงทุนจ านวนมหาศาลในการก่อสร้างอาคารหอสมุด วิสัยทัศน์ในการให้บริการหอสมุดประชาชนที่
ทันสมัย มีคุณภาพ ยั่งยืนและครอบคลุม บรรลุด้วยโครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดให้ทันสมัย รวมทั้ ง
การ ตกแต่งและก ารทดแทนทรัพยากรที่มีอยู่เดิม  ซึ่งมีหัวใจส าคัญคือ การใช้พื้นท่ีร่วมกัน (co-
location) การพัฒนาด้านดิจิ ทัล (digital development) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในวงกว้าง (wider community engagement and partnership) เพ่ือให้การใช้
ทรัพยากรและโอกาสการลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุด ผลลัพธ์ ที่ได้คือราว 70% ของทรัพยากรหอสมุด
ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ  

กลยุทธ์หอสมุดเมือง (City Library Strategy) มีหลักการส าคัญบางประการที่เป็นรากฐาน
ของวิสัยทัศน์ส าหรับหอสมุดแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester City Libraries) ห้องสมุดท่ีก าเนิด
ใหม่มีการใช้พ้ืนที่ร่วมกันและบูรณาการ การให้บริการร่วมกับผู้ให้บริการประเภทอื่นเมื่อเป็นไปได้ ท า
ให้มั่นใจได้ว่าห้องสมุดของเรา จะเป็นศูนย์กลางของทุกชุมชน ที่ตั้งเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการท าให้
ประชาชนเข้าถึงห้องสมุดได้ง่าย เราจึงด าเนินการให้ห้องสมุดของเราตั้งอยู่บนถนนสายหลักท่ีเดินทาง
ถึงด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวก มีรูปโฉมด้านหน้าที่งดงามดึงดูด อยู่ภายในหรือใกล้กับใจกลาง
เมือง และเป็นอาคารหัวมุม ถ้าเป็นไปได้  

ห้องสมุดท้ังหมดของเรา  (ยกเว้นเพียง 5 แห่ง ) เป็นอาคารอิสระ ส่วนใหญ่ มีการใช้พ้ืนที่
ร่วมกัน โดยมีห้องสมุดเป็นหุ้นส่วนหลัก น าพาเด็กทุกวัยเข้าสู่โลกวิชาการและมหาวิทยาลัย น าพาผู้ที่



2 

 

ไม่ได้เป็นนักเรียนเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้และการศึกษาผู้ใหญ่ และท าหน้าที่เป็นหน้าร้านให้ข้อมูล
บริการด้านอื่น ๆ กับประชาชนที่อาจยังไม่รู้จั กบริการเหล่านั้น มีการใช้พื้นท่ีร่วมกันกับ บริการ สิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านสันทนาการเพ่ิมข้ึนในอย่างน้อย 3 พ้ืนที่ทั่วเมือง รวมทั้งมีการสร้างห้องสมุด
และศูนย์สันทนาการใหม่ซึ่งจะเปิดด าเนินการในปี  พ.ศ. 2559นอกจากนี้ เรายังก าลังเริ่มให้บริการ
ห้องสมุดร่วมกับหน่วยงานจัดสรรที่อยู่อาศัยและบริการส าหรับเยาวชน 

รากฐานของกลยุทธ์ฯ คือความจ าเป็นในการสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับสิ่งที่ห้องสมุดจะ
เสนอได้ เราให้บริการห้องสมุดหลายระดับ ซึ่งมีการก าหนดอย่างชัดเจน กอปรกับด าเนินการบริการที่
ไม่เพียงสอดคล้องแต่ยังปรับให้เหมาะกับบริบทในด้านข นาด เวลาเปิด -ปิด คลังหนังสือ การคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ การเรียนรู้ การอ่าน และบริการสารสนเทศ  

โครงการแปลงโฉมห้องสมุดได้รับการสนับสนุนโดยระบบที่ดีข้ึน เทคโนโลยี ใหม่และการ
ปรับปรุงการบริการที่มีผู้ใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางหลายประการ การปรับช่องทางการบริการ 
(channel shift) รูปแบบนี้ทั้งมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน สะดวกและเพ่ิมอ านาจให้กับผู้ใช้ห้องสมุดซึ่ง
ต้องการการเข้าถึงสารสนเทศและทรัพยากรห้องสมุดที่เร็วและง่ายขึ้น รวมทั้งความสามารถในการ
บริหารจัดการบัญชีห้องสมุดของตนเอง เว็บไซต์ห้องสมุดเป็นกุญแจส าคัญไปสู่การเข้าถึงทรั พยากร 
เพ่ือการยืมวัสดุเกี่ยวกับท้องถิ่น ประวัติตระกูล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มี
การน า wifi มาใช้ในห้องสมุดทุกแห่งทั่วเมือง รวมถึงการเปิดตัวโปรแกรมห้องสมุดบนโทรศัพท์พกพา 
(mobile phone library app) ซึ่งรองรับอุปกรณ์ทั้งระบบไอโฟน แอนดรอยด์ และแบล็คเบอร์รี่ ท า
ให้การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ห้องสมุดและรายการหนังสือสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น  

เพชรยอดมงกุฎของหอสมุดแห่งเมืองแมนเชสเตอร์คือหอสมุดกลาง  (Central Library) ที่
ได้รับการแปลงโฉมและขยายขนาดขึ้น ห้องสมุดเปิดด าเนินการอีกครั้งในเดือนมีนาคม ปี  ค.ศ. 2557 
หลังจากโครงการบูรณะตกแต่ง เป็นระยะเวลา 4 ปีและใช้งบประมาณ 48 ล้านปอนด์ ในการ
วางรากฐานบริการห้องสมุดส าหรับทั้งเมือง ขณะนี้ หอสมุดฯ โดดเด่นด้วยหอจดหมายเหตุ  
(Archives) และศูนย์แห่งความเป็นเลิศ  (Center of Excellence) แห่งใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลใน
การประชาสัมพันธ์ทรัพยากรหอสมุดฯ ในกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุด ราย ใหม่ โดยเน้นที่เด็ก โรงเรียน 
ครอบครัว และชุมชนที่หลากหลายของเรา นอกจากนี้ หอสมุดฯ ยังเป็นที่ตั้งของหอสมุดดนตรีเฮนรี 
วัตสัน (Henry Watson Music Library) หนึ่งในทรัพยากรดนตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในห้องส มุด
ประชาชนของสหราชอาณาจักร รวมทั้งได้พัฒน าโปรแกรมวัฒนธรรมในรูปแบบงานอีเว นท์และ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งดึงดูดผู้คนเข้าชมกว่า 1.4 ล้านครั้งภายในปีแรกหลังการเปิดตัว  

ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายส าหรับหอสมุดแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ ทั้งในด้าน
การต่อยอดงานอั นโดดเด่นที่มีการเริ่มต้นไว้ และในด้านการพัฒนาอาคารใหม่ หุ้นส่วน รายใหม่และ
เทคโนโลยีใหม่ ในบรรยากาศการรัดเข็มขัดท่ีด าเนินอยู่ ณ ขณะนี้ บทความนี้จะบรรยายการเดินทาง
จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ รวมทั้งน าเสนอแผนส าหรับอนาคตของเรา  

 


