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อนาคตของห้องสมุดและบรรณารักษ์ i 

จากภัณฑารักษ์สู่ผู้รังสรรค์อทุยาน 

Sohail Inayatullah 
 
นักพมิพ์ดดีผู้ทรงเกยีรต ิ
 หอ้งสมุดทั�วโลกมิไดเ้ป็นพื�นที�ที�สวยงาม อายมุธัยฐานของบรรณารักษวิ์ชาชีพชาวอเมริกนั
ยงัคงพุ่งสูงขึ�น (ในปี พ.ศ. 2548 บรรณารักษ์ราว 41% มีอายุในช่วง 50 ปี)ii การทะลกัของ
สารสนเทศไม่เพียงแต่นําไปสู่การถือกาํเนิดของห้องสมุดไซเบอร์ (cybrary) หรือห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-library) แต่ยงัเป็นสิ� งท้าทายยิ�งต่อแนวปฏิบัติเดิมในการบริหารจัดการ 
“ทรัพยากร” (collection) รวมทั�งบุคคลที�ทาํหนา้ที�จดัเกบ็และรวบรวมสารสนเทศ 

หลายคนเชื�อวา่อนาคตของหอ้งสมุดนั�นมืดมนiii จริงๆ แลว้ วา่กนัวา่ผูน้าํรัฐออสเตรเลียท่าน
หนึ�งถึงกบัใหค้วามเห็นวา่บรรณารักษเ์ป็นนกัพิมพดี์ดผูท้รงเกียรติ มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจของรัฐตํ�ายิ�ง
กว่าพนักงานสุขาภิบาลเสียอีกiv สาํหรับผูน้าํท่านนั�นแลว้ เห็นไดช้ดัเจนว่าบรรณารักษเ์ป็นตน้ทุน 
มิใช่การลงทุนเพื�อเตรียมพร้อมสาํหรับเศรษฐกิจฐานความรู้ของโลกที�กาํลงัปะทุขึ�น และสิ�งที�เสียด
แทงใจอย่างยิ�งคือ งบประมาณที�จดัสรรให้พวกเขาจะลดลงไปเรื�อยๆ จนกระทั�งในปี พ.ศ. 2563 
โดยประมาณ องคก์รบริหารรัฐจะยติุการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินโดยสิ�นเชิงv ทนัทีที�รับทราบ
ขอ้ความนี�  บรรณารักษ์แห่งรัฐถึงกบัตระหนกและแถลงกลยุทธ์ล่วงหน้า (strategy forward) เพื�อ
ปฏิรูประบบหอ้งสมุด 

บทวิเคราะห์และบทคาดการณ์ในบทความนี� สรุปมาจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการที�จดั
ร่วมกบัภาคประชาชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั�งบรรณารักษจ์ากรัฐนี� และภูมิภาคอื�นๆ อีกหลาย
แห่งทั�วโลก 
 การคาดการณ์อนาคตของห้องสมุดไม่ใช่สิ�งใหม่ ตวัอย่างเช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการ
ระดบัเมืองครั� งหนึ�งก่อนหนา้นี�ไดวิ้เคราะห์อนาคตของหอ้งสมุดไว ้4 ประการvi ไดแ้ก่ (1) ห้องสมุด
จะกลายเป็นเครื�องจกัรสารสนเทศที�บางและทรงประสิทธิภาพ มุ่งสนองความตอ้งการของตลาด 
ถึงแมน้ั�นอาจหมายถึงความเสี�ยงกบัการกลายสภาพเป็น “ห้องสมุดแม็ค” (Mclibrary) (2) การ
กลบัคืนสู่ชุมชนและประชาชนผูก้าํลงัมีอารยะขึ�นเรื�อยๆ โดยห้องสมุดเป็นสถานที�พบปะแทนที�จะ
เป็นเพียงศูนยก์ลางการกระจายขอ้มูล (3) การเป็นศูนยก์ลางการขยายองคค์วามรู้ โดยบรรณารักษ์
ทาํหนา้ที�เป็นตน้หนสู่องค์ความรู้ที�เชี�ยวชาญ (highly skilled knowledge navigators) และ (4) 
ศูนยบ์ริการขอ้มูลขา้มประเทศ (offshore call center) จะถูกกลืนและจา้งเหมาในตลาดผูค้า้เนื�อหา
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ดิจิทลัระดบัโลก ซึ�งปลายทางกคื็อการล่มสลายของหอ้งสมุด สิ�งที�ชดัเจนคือหอ้งสมุดแบบที�เป็นอยู่
ในปัจจุบนัจะหายไปในที�สุด 
 
บริบท 
 บริบททางประวติัศาสตร์ของบทคาดการณ์และวิสยัทศัน์เพื�อแผนอนาคตนี� คือ: 

ถึงแม้ห้องสมุดดูจะมีเสถียรภาพ แต่ที� จริงกลับเปลี�ยนผันมาตลอดใน
ประวัติศาสตร์ จากพื(นที�สําหรับอภิชนเพียงไม่กี�คนที�อ่านหนังสือออก ไปสู่
พื(นที�สาธารณะซึ�งได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสาธารณชนแทนที�จะ
เป็นจากผู้บริจาคที�มั�งคั�ง นอกจากการถือกาํเนิดของเครื� องพิมพ์ (printing 
press) ได้เปลี�ยนธรรมชาติของห้องสมุดออกจากเขตอารามและจากการจารึก
ด้วยความยากลาํบากของสงฆ์ การเข้าสู่โลกดิจิทัลที� เพิ�งเกิดขึ(นกน็าํไปสู่การ
เปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ยิ�งกว่า 

 ประเดน็ร่วมสมยัดงัที�ประจกัษใ์นความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย  คือ: 
 ห้องสมุดได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความท้าทาย ทั(งในด้านนิยามและบริการที�
เสนอ แล้วใครกันเป็นผู้ ให้นิยาม ใครกันให้การสนับสนุนด้านการเงิน และ
เป้าหมายพื(นฐานของห้องสมุดคืออะไร นอกจากนี( ด้วยกระแสสาระบันเทิง 
(edutainment) และการปฏิวัติความรู้ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที�เครื� องลูกข่ายต่าง
ก็มีโปรแกรมและไฟล์ข้อมูลเก็บไว้ใช้งานที� เครื� องตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ� ง
เซิร์ฟเวอร์ (peer-to-peer knowledge revolution) ที�ก่อตัวขึ(น ห้องสมุดจะไม่
เป็นเพียงแค่สถานที�แสวงหาความรู้ แต่จะกลายเป็นสถานที�สาํหรับสร้างองค์
ความรู้ได้โดยตรงด้วยหรือไม่ 

 การอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นกลยทุธ์ซึ� งพฒันาโดยหัวหนา้บรรณารักษแ์ห่งรัฐใชป้ระโยชน์
จากความคิดสร้างสรรคข์องสมาชิกคณะกรรมการ บรรณารักษ ์และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายกลุ่ม 
(ประชาชน คณะกรรมการชุมชน องคก์ร และอื�นๆ) ในการกาํหนดทิศทางอนาคตที�อาจเกิดขึ�นกบั
ห้องสมุด การดาํเนินการขั�นตอนนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนัมิให้พวกเขากา้วสู่อนาคตดว้ยกรอบ
แนวคิดอนัครํ� าครึเกี�ยวกบัอนาคตที�พวกเขาเคยชิน และมิใหผู้เ้ชี�ยวชาญทั�งหลายปฏิบติัสิ�งเดิมๆ ทั�งที�
สิ�งนั�นไม่ตอบโจทยโ์ลกแห่งความเป็นจริงที�กาํลงัเปลี�ยนแปลง หรือไม่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของ
พวกเขาอีกต่อไป นอกจากนั�น คณะผูน้าํยงัเห็นชดัเจนว่าในขณะที�บทคาดการณ์เป็นส่วนหนึ�งของ
การแก้ปัญหา สิ� งที�สําคัญกว่านั� นคือการแสวงหาวิธีเล่าเรื� องหรือการอรรถาธิบายใหม่ (new 



3 

 

narrative) ที�จะช่วยสร้างการเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรมที�จาํเป็นสําหรับการรังสรรค์ห้องสมุด
สาํหรับอนาคต  
 การอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการคาดการณ์อนาคตกระทาํควบคู่ไปกบัการสร้างนวตักรรม
ในห้องสมุด ตวัอยา่งเช่น การเปลี�ยนแปลงรูปแบบห้องสมุด (เพิ�มสีเขียวและบรรยากาศที�ไม่เป็น
ทางการ) การใชพ้ื�นที�ร่วมกนั (ในศูนยก์ารคา้ เป็นส่วนหนึ�งของการปรับแบบเมือง) การทดลองใช้
เครื�องพิมพ ์3 มิติ 

ในขณะที�มิติการคาดการณ์อนาคตของการเปลี�ยนแปลงเป็นปัจจยัสาํคญั แต่ก็มิใช่ทางออก
สาํเร็จรูปที�ปราศจากอุปสรรคเสียทีเดียว เป้าหมายของการคาดการณ์อนาคตคือการกระตุน้ให้เกิด
วิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในองค์กรจนนําไปสู่การปรับตัวให้พร้อมสําหรับภูมิทัศน์ที�ก ําลังวิวฒัน์ขึ� น 
(emerging evolutionary landscape) อีกปัจจยัความสาํเร็จคือการที�หน่วยงานทอ้งถิ�นอื�นๆ ร่วมลง
นาวาแห่งการเปลี�ยนแปลงนี�ดว้ย แน่นอนว่าพวกเขาก็กาํลงัเผชิญกบัอุปสรรคดา้นงบประมาณและ
ความทา้ทายจากประชาชนในหลายดา้น รวมถึงปริมาณการยืมหนงัสือที�ลดลงและความขดัแยง้กบั
สาํนกัพิมพใ์นดา้นการจดัสรรปันส่วนกาํไรและตน้ทุนของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 กระบวนการที�นําไปสู่วิธีเล่าเรื� องหรือการอรรถาธิบายใหม่และการคาดการณ์อนาคต
เรียกว่า “กระบวนการคาดการณ์อนาคตเสาหลกั 6 ดา้นดดัแปลง” (modified six pillars foresight 
process)vii ซึ� งประกอบดว้ย (1) การสร้างแผนที�อนาคตพร้อมกบัการแสวงหาปัจจยัผลกัดนัที�จาํเป็น 
(critical pushes) ภาพปรากฏของอนาคต (images of the future) และตวัถ่วงนํ� าหนักทาง
ประวติัศาสตร์ (historical weights) (2) การคาดการณ์อนาคต เป็นการแสวงหาประเด็นที�กาํลงัผุด
ขึ�นใหม่ซึ�งทา้ทายแผนที�อนาคตที�สร้างขึ�น (3) การกาํหนดกรอบเวลาของอนาคต เป็นการแสวงหา
รูปแบบประวติัศาสตร์มหภาค (macrohistorical patterns) ตั�งแต่การล่มสลายของ Khaldun สู่ความ
รุ่งเรืองของ Sorokin (4) การสร้างความเขา้ใจที�ถ่องแทเ้กี�ยวกบัอนาคต เป็นการวิเคราะห์อุปลกัษณ์
และความเชื�อหลกัเกี�ยวกบัห้องสมุดวนันี� และในอนาคต โดยใช้วิธีวิเคราะห์ชั�นสาเหตุ (causal 
layered analysis) (5) การสร้างทางเลือกผ่านกระบวนการวางแผนคาดการณ์ และ (6) การปฏิรูป
อนาคตดว้ยการกาํหนดวิสยัทศัน์และการพยากรณ์ยอ้นหลงั (backcasting)  
 ในกระบวนการนี�  มีเนื�อหา 2 ส่วนสาํคญั ประการแรกคือความเจ็บปวดและอุปสรรคส่วน
บุคคลที�บรรณารักษเ์ผชิญ ประการที�สองคืออนาคตทางเลือก สิ�งที�ปรากฏเด่นชดัที�สุดในช่วงปฏิบติั
ของการอบรม คือความปรารถนาที�จะเปลี�ยนแปลงไม่เพียงเพื�อตอบสนองความตอ้งการที�เปลี�ยนไป
ของประชาชนในยคุการทะลกัของสารสนเทศ แต่ยงัเพื�อร่วมสร้างให้ห้องสมุดเป็นพื�นที�แห่งการ
สร้างสรรค ์แตกต่างจากพิพิธภณัฑบ์รรจุหนงัสือที�หยดุอยูก่บัที� 
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 เรื� องเล่าที�โดดเด่นคือการที�บรรณารักษ์รู้สึก “ติดอยู่ระหว่างสองโลก” โลกหนึ� งคือ
ทรัพยากร และอีกโลกแห่งกระแสโลกาภิวตัน์ซึ�งขบัเคลื�อนโดยธุรกิจและผูบ้ริโภคที�กาํลงัก่อตวัขึ�น 
กอปรกบังบประมาณที�ลดลง สิ�งเหล่านี� มิใช่การปฏิเสธหรือการหันหลงัให้กบัโลกแห่งเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ แต่เป็นความเจบ็ปวดที�พวกเขาประสบจริง 
 นี�มิใช่เพียงเรื� องเล่าเรื� องเดียว บางท่านกล่าวว่าห้องสมุดก็เสมือนผีเสื�อ อยู่ท่ามกลางการ
เปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ สาํหรับพวกเขา นี�เป็นความตื�นเตน้และการแสวงหา ในขณะที�บางท่าน
รู้สึกวา่อุปลกัษณ์ผีเสื�อนั�นดูจะตายตวัเกินไป สิ�งที�เป็นจริงมากกวา่ในภาวะที�บรรณารักษก์าํลงัเผชิญ
กบัการเปลี�ยนแปลงครั� งใหญ่ที�ยงัไม่เห็นปลายทางชดัเจน คือการที�ห้องสมุดเป็นเสมือนปริศนาซึ� ง
ส่วนประกอบต่างๆ ยงัไม่ไดรั้บการจดัระบบให้เขา้ที�เขา้ทาง แต่กาํลงัถูกสร้าง กาํลงัปรากฏ และ
ปราศจากคําตอบสุดท้ายที� เ ป็นรูปธรรม บรรณารักษ์ท่านหนึ� งซึ� ง เป็นผู ้คลั�งไคล้นวนิยาย
วิทยาศาสตร์มองพวกเขาเองว่าเป็นผูส้ร้างโลกจาํลองเสมือนจริง (holodecks) ดงัที�ปรากฏใน
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทศัน์ Star Trek พวกเขาสร้างปัจจยัดา้นสารสนเทศและองค์ความรู้ให้
ประชาชนไดส้ัมผสักบัโลกอื�น กล่าวไดว้่า ห้องสมุดถูกวางโครงสร้างขึ�นพร้อมกบับทบาทของ
บรรณารักษที์�ชดัเจน แต่ภายในพื�นที�ดงักล่าว ประชาชนสามารถสาํรวจและท่องไปใน “โลกใหม่ที�
น่าอศัจรรย”์ ไดด้ว้ยตนเอง 

ยิ�งไปกว่านั�น บรรณารักษ์อีกท่านหนึ� งมองห้องสมุดแห่งอนาคตว่าเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างอะตอมและอิเลก็ตรอน หมายถึงการแลกเปลี�ยนพลงังานซึ� งกนัและกนั สาํหรับพวกเขา นี�
หมายถึงการเปลี�ยนแปลงจากโมเดลที�ผูเ้ชี�ยวชาญเป็นผูแ้บ่งหมวดหมู่และดูแลรักษาองค์ความรู้ 
ไปสู่โมเดลที�องคค์วามรู้ถกูแบ่งปัน สร้างสรรค ์และดูแลรักษาร่วมกนัviii แต่ละอุปลกัษณ์ที�กล่าวถึง
นี�ลว้นขยายขอบเขตของหอ้งสมุดใหก้วา้งออกไปอีก อยา่งไรก็ตาม อุปลกัษณ์หนึ� งที�น่าโนม้นา้วใจ
และทรงพลงัที�สุดคืออุปลกัษณ์ “ผูรั้งสรรค์อุทยาน” (innovator in the gardens) ในเรื� องเล่านี�  
บรรณารักษ์เป็นนักทดลองซึ� งเต็มใจที�จะเสี�ยงกับแนวคิด เพื�อแสดงและทบทวนบทบาทของ
สารสนเทศและองคค์วามรู้ 
 แน่นอนว่าถึงแมเ้รื�องเล่าเหล่านี� จะมาจากจินตนาการ แต่ก็สะทอ้นความทุกข์ที�เกิดขึ�นจริง 
การเฝ้ามองแรงบีบจากตลาดกาํลงัทาํลายบริการสาธารณะที�พวกเขาเชื�อว่าเป็นประโยชน์และเป็น
ธรรมนั�นบั�นทอนเกียรติและสร้างแรงกดดนั บรรณารักษห์ลายคนในการอบรมเชิงปฏิบติัการหลาย
ครั� งและในหลายระดบัการบริหารปรารถนาที�จะอยู่ในโลกที�มั�นคงของการจดัหมวดหมู่หนังสือ
และธาํรงไวซึ้�งประเพณีที�สืบทอดกนัมาเกี�ยวกบัสิ�งซึ� งเป็นความดี ความจริง และความงาม แต่พวก
เขากต็ระหนกัดีวา่โลกภายนอกนั�นไม่เอื�อใหสิ้�งที�ดาํเนินมาในอดีตสืบต่อไปในอนาคต อนาคตใหม่
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เป็นสิ�งจาํเป็น เรื� องเล่าใหม่ที�เชื�อมโยงกบัการเปลี�ยนแปลงเชิงระบบและการปรับโลกทศัน์เป็น
สิ�งจาํเป็น 
 เพื�อสร้างความตระหนักต่อพลงัของการคาดการณ์อนาคตในการสร้างอนาคตใหม่ เหล่า
บรรณารักษ์ทาํการวิเคราะห์ชั�นสาเหตุix ของเรื� องเล่าเก่าและใหม่ ในอนาคตทางเลือกนั�นการวดั
ปริมาณการยืมคืนหนังสือจะเปลี�ยนมาเป็นการวดัปริมาณหรือจาํนวนประชาชนที�เข้าถึงพื�นที�
ห้องสมุด (ทั�งกายภาพและเสมือน) การเปลี�ยนแปลงเชิงระบบครอบคลุมถึงการหันจากหนังสือสู่
เทคโนโลยีใหม่และการที�ห้องสมุดถูกออกแบบใหม่ให้ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีอยา่งสมบูรณ์ 
การปรับโลกทศัน์คือการเปลี�ยนมุมมองจากผูเ้ชี�ยวชาญเป็นผูร่้วมสร้างสรรค ์และทา้ยที�สุดเรื�องเล่าก็
เปลี�ยนจาก “ภณัฑารักษ”์ (keeper of the collection) เป็น “ผูรั้งสรรคอ์ุทยาน” (innovator in the 
gardens) 
 

 ปัจจุบัน อนาคต 

การสนบัสนุนดา้นการเงิน งบประมาณกาํหนดจาก
จาํนวนหนงัสือที�ยมื 

งบประมาณกาํหนดจาก
ปริมาณผูใ้ชง้าน (people 
traffic)  

ระบบ หนงัสือจดัหมวดหมู่ตาม
ประเภท ควบคุมโดย
บรรณารักษ ์และจดัสรร
งบประมาณโดยรัฐบาล 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ, 
การพิมพ ์3 มิติ, หมวกสร้าง
จินตภาพ (braincaps), 
โปรแกรมเสมือน (virtual 
programs), หนงัสือและ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ รวมทั�ง
พื�นที�หอ้งสมุดที�ออกแบบใหม่ 

โลกทศัน์ ผูเ้ชี�ยวชาญ ผูร่้วมดูแลรักษา, ผูร่้วม
สร้างสรรค ์

ความเชื�อ/อุปลกัษณ์ ภณัฑารักษ ์ ผูรั้งสรรคอ์ุทยาน 
 

การวิเคราะห์ชั�นสาเหตุช่วยสร้างภาพแผนที�สาํหรับเส้นทางขา้งหนา้ ทั�งเรื�องเล่าใหม่ โลก
ทศัน์ใหม่ กลยทุธ์ใหม่ และวิธีการใหม่ในการประเมินอนาคต แต่ถึงแมวิ้สยัทศัน์และกลยทุธ์จะเป็น
ปัจจยัสาํคญั ผูอ้บรมกลุ่มนี�และหอ้งสมุดอื�นๆ ที�ร่วมกระบวนการสาํหรับอนาคตต่างก็ปรารถนาจะ
สาํรวจอนาคตทางเลือกเพื�อลดความเสี�ยงและแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหา 
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บทคาดการณ์อนาคตทางเลือก 4 สภาพการณ์ซึ� งพอจะปรากฏภาพให้เห็นบา้งแลว้ในช่วง
ไม่กี�ปีมานี�  ไดแ้ก่ 

ไดโนเสาร์ยุคดิจิทัลในบทคาดการณ์นี�  การสนทนาแลกเปลี�ยนเริ�มตน้ที� “ห้องสมุดเงียบงนั
กวา่ที�เคย” ประชาชนยมืหนงัสือนอ้ยลง อายมุธัยฐานของบรรณารักษเ์พิ�มขึ�นเรื�อยๆ งบประมาณถูก
ตดัเนื�องจากผูต้รากฎหมายเชื�อว่ากลไกตลาดจะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดดี้กว่า 
ที�สุดแลว้ Google และเสิร์ชเอ็นจินรุ่นต่อไปจะไม่เป็นผูจ้ดัเก็บและรวบรวมสารสนเทศไดดี้กว่า
หรอกหรือ นอกจากนี�  สาํนักพิมพย์งัไม่อนุญาตให้มีการแบ่งปันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ห้องสมุดทอ้งถิ�น ห้องสมุดเมือง และห้องสมุดรัฐ ซึ� งนับเป็นหายนะทา้ยสุดดา้นการเงิน อยา่งไรก็
ตาม ห้องสมุดยงัคงบทบาทสําคญัในหลายพื�นที� เช่น พื�นที�ชนบทหรือประเทศยากจนซึ� งตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายดา้นโครงข่ายความเร็วสูงยงัเป็นอุปสรรคและอตัราการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตยงัอยูใ่นระดบั
ตํ�า 

ศูนย์บริการครบวงจร ซึ� งอาํนวยความสะดวกในการร่วมสร้างสรรค์ภายในชุมชน ในบท
คาดการณ์นี�  การสนทนาแลกเปลี�ยนเปิดตวัดว้ย “หวัใจของชุมชน” ถึงแมว้า่ประชาชนจะยมืหนงัสือ
นอ้ยลง แต่ผูค้นเขา้มาใชห้อ้งสมุดทั�งที�เป็นหอ้งสมุดกายภาพและหอ้งสมุดหอ้งสมุดไซเบอร์มากขึ�น 
หอ้งสมุดและประชาชนผูใ้ชบ้ริการมีการสร้างสรรคร่์วมกนั ปรากฏการณ์นี� เกิดขึ�นในหลายรูปแบบ 
เช่น (1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับผูสู้งอายวุ่าดว้ยเรื�องการวางแผนทางการเงิน การสูงวยั
อยา่งมีคุณภาพ หรืออนาคตหลงัการเกษียณ (2) พื�นที�ปลอดภยัสาํหรับวยัรุ่น หรือพื�นที�ที�ผูป้กครอง
อนุญาตใหว้ยัรุ่นใชเ้วลาอยูห่ลงัเลิกเรียน (3) เครื�องพิมพ ์3 มิติและอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่มากมาย 
เช่น หนงัสืออินเตอร์แอคทีฟแบบพกพาและหุ่นยนต์ที�เป็นมิตร ในอนาคตบรรณารักษอ์าจจะตอ้ง
ทาํงานกบัเด็กในการออกแบบไดโนเสาร์และหุ่นอื�นๆ แลว้จึงพิมพภ์าพ 3 มิติออกมา และเด็กจะ
กลบับา้นพร้อมกบัภาพพิมพแ์ละหุ่นไดโนเสาร์พลาสติก (หรืออาจะเป็นหุ่นไดโนเสาร์อจัฉริยะใน
กาลขา้งหนา้) (4) ประเด็นสาธารณะอื�นที�สัมพนัธ์กบัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เช่น สาธารณสุข 
หรือแมก้ระทั�งโยคะ และ (5) การเคลื�อนยา้ยห้องสมุดไปสู่พื�นที�เมืองในรูปแบบใหม่ เช่น การใชตู้ ้
โทรศพัทด์ั�งเดิมเป็นห้องสมุดขนาดยอ่ม (mini-libraries) หรือใชพ้ื�นที�ส่วนหนึ�งของสนามบินเป็น
หอ้งสมุด  

บรรณารักษแ์ห่งอนาคตนี�อาจตอ้งละทิ�งความเชี�ยวชาญบางประการ เปลี�ยนบทบาทจากผูมี้
ค ําตอบ—ว่าหนังสือเล่มนี� อยู่ที�ไหน—มาสู่การค้นคว้าไปพร้อมกับประชาชนผู้ช ํานาญด้าน
เทคโนโลยเีพื�อร่วมสร้างสรรคป์ระสบการณ์ใหม่ พวกเขายงัคงบริหารจดัการห้องสมุดอยู ่แต่ระยะ
ความสนใจที�สั� นลงของประชาชนจะทําให้พวกเขาต้องรับบทบาทเป็นผู ้นําและสนับสนุน
นวตักรรมอย่างต่อเนื�อง บรรณารักษ์ทอ้งถิ�นชาวออสเตรเลียท่านหนึ� งสังเกตเห็นการเริ�มตน้ของ
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ปรากฏการณ์อนาคตนี�  เมื�อปริมาณการเขา้ห้องสมุดสูงกว่าจาํนวนหนังสือที�ยืม และคิดว่าการผูก
โยงงบประมาณกบั “ผูค้นที�ผา่นเขา้ประตูหอ้งสมุด” เป็นสิ�งชาญฉลาด 

โลกใหม่ที6น่าอศัจรรย์ ในขณะที�อนาคต 2 รูปแบบแรกเชื�อมโยงกบัปรากฏการณ์เฉพาะหนา้ 
(immediate future) และปรากฏการณ์ระยะกลาง (medium-term future) อนาคตรูปแบบที� 3 เป็น
ปรากฏการณ์ระยะยาว (longer-term future) เนื�องดว้ยพฒันาการดา้นวิทยาศาสตร์สมองและความ
เป็นจริงเสมือน (virtual reality) (ซึ� งมีความเป็นไปไดม้าหลายทศวรรษ) บรรณารักษ์เริ�มจะมอง
ห้องสมุดเป็นสถานที�ปลอดภัยที�จะท่องไปในโลกเสมือนที�ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนx ในบท
คาดการณ์อนาคตนี�  บรรณารักษ์จะทํางานร่วมกับบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) ในการสร้างพื�นที�การศึกษาเสมือน ซึ� งอาจอยู่ในรูปการจาํลองเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์หรือสภาวะโลกอนาคตที�เป็นไปได ้ถึงแมบ้ริษทัเอกชนจะเป็นผูน้าํในดา้นนี�  แต่
หอ้งสมุดจะเป็นพื�นที�ใหย้มื (หรือใชง้าน) อุปกรณ์สร้างโลกจาํลองเสมือนจริงหรือหมวกสร้างจินต
ภาพxi ดงักล่าวกบัสาธารณชนโดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้าย และบรรณารักษ์จะเปลี�ยนบทบาทจากตน้
หนสู่โลกแห่งความรู้ไปเป็นตน้หนและผูน้าํทางสู่โลกแห่งประสบการณ์และการเป็นผูส้ร้าง 

หัวใจสําคญัสําหรับบทคาดการณ์การณ์อนาคตแบบที� 2 และ 3 คือความไวเ้นื�อเชื�อใจ 
(trust)xii ห้องสมุดยงัคงเป็นพื�นที�บริการสาธารณะในโลกที�ขบัเคลื�อนโดยตลาด ประชาชนตอ้ง
เชื�อมั�นว่าบรรณารักษจ์ะปฏิบติัหนา้ที�เพื�อรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ มิใช่เพื�อผลประโยชน์
ส่วนตน ดงันั�นความชอบธรรมจึงเป็นปัจจยัพื�นฐานสาํคญั 

และเพื�อให้แน่ใจว่าจะไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินทุน องคก์รการกุศลจึงเป็นหน่วยงานที�
สาํคญัไม่ยิ�งหย่อนไปกว่าเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (ไม่ว่าจะเป็นระดบัทอ้งถิ�น รัฐ ประเทศ หรือ
นานาชาติ) โดยปกติแลว้ เมื�อมีการหยบิยกประเด็นค่าธรรมเนียมขั�นตํ�าขึ�นมาพดูคุย บรรณารักษจ์ะ
ตื�นตวัเป็นพิเศษ เนื�องจากเงินสนับสนุนเป็นปัญหาฉกรรจ์ อย่างไรก็ตาม จาํเป็นจะต้องมีพื�นที�
ใหบ้ริการสารสนเทศโดยปราศจากค่าใชจ่้ายใดๆ 

บทคาดการณ์อนาคตบทสุดทา้ยที�ปรากฏ คือ ห้องสมุดในฐานะสํานักพมิพ์ บทคาดการณ์นี�
มิไดพ้ฒันาโดยกลุ่มต่างๆ ในกระบวนการคาดการณ์อนาคต แต่เสนอโดยคณะทาํงานนวตักรรม
ของหอ้งสมุดแห่งรัฐเอง พวกเขาแสวงหาการพิมพรู์ปแบบใหม่ ซึ� งจะทาํให้ห้องสมุดเปลี�ยนแปลง
ไปอย่างสิ�นเชิงจากสถานที�เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ และเก็บรักษาหนังสือที�ผูอื้�นตีพิมพ ์เป็น
สถานที�ซึ� งเหล่าบรรณารักษ์รวมตวัสร้างสาํนักพิมพเ์สียเอง ถึงแมส้ภาพการณ์อนาคตนี� จะเผชิญ
อุปสรรคมากมาย แต่ก็มีลู่ทางเป็นไปไดเ้มื�อพิจารณาส่วนต่างตน้ทุนในการพิมพด์ว้ยตวัเองและ
ตน้ทุนของสาํนกัพิมพข์า้มชาติขนาดใหญ่ 
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สาํหรับห้องสมุด ความเชื�อใจและบตัรห้องสมุดของประชาชนนับลา้นเป็นปัจจยัที�ทาํให้
การเติบโตในลู่ทางใหม่นี� มีความเป็นไปได ้นี�เป็นโอกาสสาํหรับประชาชนรุ่นเยาวแ์ละนกัเขียนมือ
สมัครเล่นทั�วไป มิใช่นักเขียนชื�อดังก้องโลก ในการตีพิมพ์ผลงานชิ�นแรกกับห้องสมุดชุมชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งถา้งานเขียนนั�นนาํเสนอประเด็นเรื�องราวภายในทอ้งถิ�น ประชาชนยงัอาจมีส่วน
ร่วมในการ “กดไลค”์ ใหก้บัหนงัสือหรือเผยแพร่หนงัสือออกไปในวงกวา้ง นอกจากนั�น ห้องสมุด
อาจมีบทบาทเป็นผูน้าํในเวทีการตีพิมพห์นงัสืออินเตอร์แอคทีฟอจัฉริยะแบบพกพาดว้ย  

แน่นอนว่าบทคาดการณ์ขา้งตน้ทั�งหมดมิไดแ้ยกจากกนัเป็นเอกเทศ อาจมีห้องสมุดและ
บรรณารักษม์ากมายที�ยงัคงเป็นประหนึ�งไดโนเสาร์ยคุดิจิทลั ซึ� งจะสูญพนัธ์ไปโดยเหล่าอุกกาบาต
แห่งการปฏิวติัเทคโนโลยีดิจิทลัและสมอง รวมทั�งกระแสการครอบงาํของโลกธุรกิจ และยงัอาจมี
พื�นที�สําหรับห้องสมุดยอ้นยุค (retro-libraries) เฉกเช่นการที�แผ่นเสียงเล่นเพลงต่อเนื�องยงัเป็น
ทางเลือกสาํหรับคุณภาพและความเท่าเทียมกนัทางสังคม อย่างไรก็ตาม การกา้วสู่ความเชื�อมโยง
ทางสังคมและการทบทวนเกี�ยวกบัพื�นที�กายภาพของห้องสมุดจะเป็นหนทางสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนจาํนวนมาก ทั�งผูที้�ไขวค่วา้ความช่วยเหลือในโลกอิเลก็ทรอนิกส์ (e-world) และผูที้�แสวงหา
พื�นที�ปลอดภยัในการกา้วสู่เวทีใหม่ในโลกเศรษฐกิจฐานความรู้ สภาพการณ์อนาคตที�เชื�อมโยงกบั
หมวกสร้างจินตภาพเป็นปรากฏการณ์ระยะยาวและตอ้งพึ�งพาเทคโนโลยีเสมือนที�ใชง้านไดจ้ริง
และการพฒันาซอฟทแ์วร์ที�สร้างพื�นที�แห่งองคค์วามรู้ใหม่ได ้บทคาดการณ์อนาคตรูปแบบสุดทา้ย
คือห้องสมุดในฐานะสาํนกัพิมพอ์าจเป็นนวตักรรมเฉพาะทาง (niche innovation) อยา่งไรก็ตาม 
ปรากฏการณ์นี�อาจเป็นแหล่งรายไดแ้ละการเชื�อมโยงใหม่ที�ช่วยให้ห้องสมุดไม่เพียงแต่อยูร่อดได้
ในอนาคตอนัใกล ้แต่ยงัเติบโตเฟื� องฟใูนระยะยาวดว้ย  

นอกจากนี�  ยงัมีสภาพการณ์อื�นๆ จากมุมมองของชนยุคดิจิตอล (digital natives)xiii เช่น 
ห้องสมุดกลายเป็นเครือข่าย “สังคมการแบ่งปันไฟล”์ (bit-torrent) ระหว่างเครื�องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายของแต่ละคน ซึ�งหนงัสือทั�งหมดจะหาอ่านไดจ้ากอุปกรณ์พกพาของตวัเอง 
 
บรรณารักษ์ 
 สิ�งที�ชดัเจนสาํหรับบรรณารักษคื์อพวกเขาอาจเป็นศูนยก์ลางการปฏิวติัองคค์วามรู้ของโลก
ได ้อยา่งไรก็ตาม พวกเขาจะตอ้งทา้ทายเรื�องเล่าดั�งเดิมเกี�ยวกบัการเป็นภณัฑารักษห์รือผูดู้แลเก็บ
รักษาทรัพยากร ไม่ว่าในกรณีใด ปรากฏการณ์นี� ใกลถึ้งจุดจบ เนื�องดว้ย Google และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (bots) ทาํหนา้ที�นั�นไดดี้กวา่มาก (ถึงแมว้า่จะยงัเล่าเรื�องราวต่างๆ ไม่ไดก้็ตาม) แนวคิด
ผูรั้งสรรคอ์ุทยานซึ�งมีแตม้ต่อกวา่จะนาํไปสู่เป้าหมายและความยดืหยุน่มากขึ�น และช่วยวาดอนาคต



9 

 

ใหม่ใหก้บัพวกเขา แนวคิดดงักล่าวยงัช่วยเปิดกวา้งต่ออนาคตทางเลือก รวมทั�งการยอมรับและการ
แสวงหาที�พกัพิงสาํหรับไดโนเสาร์ยคุดิจิทลั (ผูสู้งวยั) ในขณะโลกใหม่ถกูสร้างและดาํเนินไป 

บรรณารักษด์าํรงอยูต่รงใจกลางของความซบัซอ้นและการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยมีากกวา่อาชีพใดๆ พวกเขาจะนาํการเปลี�ยนแปลงและสร้างนวตักรรมก็ได ้หรือพวกเขา
จะเฝ้ามองค่านิยมหลกัค่อยๆ สูญสลายและรอคอยจุดจบของอนาคตที�พวกเขาคุน้เคยกไ็ดเ้ช่นกนั 
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