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คริสเตียน ลอเออรเซน เริ่มตนการบรรยายดวยคำถาม 2 ขอ ซึ่งเขาบอกวามีความเกี่ยวเนื่องกันเมื่อพูดถึง
หองสมุดในฐานะพื้นที่สาธารณะที่ใชแบงปนกัน
ขอแรกคือ อะไรที่ทำใหเกิดสถานที่พิเศษ ซึ่งเปนที่ที่ทำใหเรารูสึกดี สะดวกสบาย ปลอดภัย และเชื้อเชิญ
คำตอบอาจมีหลายอยาง ไมวาจะเปนแสงไฟ กลิ่น เสียง ผูคน การออกแบบ ความรับรูข องตัวเราที่เขาไปเกี่ยวของ
กับสถานที่นั้นๆ หรืออาจจะเปนคุณคาของสถานที่ซึ่งสะทอนถึงความเปนตัวเรา
นี่ เ ป น ความรู  ส ึ กเชิ งอั ตวิ ส ัย ที่คนแตล ะคนจะใหความหมายกับ สถานที่พิเศษของตัว เอง แตมัน จะมี
ประโยชนอยางมากเมื่อขบคิดวา อะไรละที่ทำใหเรารูสึกดีและเปนสวนหนึ่งซึ่งกลมกลืน กับสถานที่แบบนั้ น
เพื่อที่จะไดเริ่มคิดตอไปวาแลวเราจะทำใหความรูสึกแบบนี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่หองสมุดไดอยางไร
คำถามขอสองคือ ทำไมเวลาที่มีการถายทำการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการจึงมักใชฉากหลังเปน
หองสมุด เขาไมแนใจวานี่เปนสิ่งที่เกิดเฉพาะคนเดนมารก (เดนิช) หรือวาเปนแนวโนมทั่วโลก แตคิดวาที่เปน
เชนนั้นเพราะผูถายทำคงตองการใหบุคคลผูใหสัมภาษณดูมีความเปน ‘ผูรูผูเชี่ยวชาญ’
แลวทำไมตองเปนหองสมุดละ? ทำไมไมเปนมหาวิทยาลัย?
เหตุผลสำคัญที่สุดก็เพราะหองสมุดเปนสถานที่ที่มีจุดเดนซึ่งผูคนคุนเคยและจดจำไดงาย นั่นก็คือหนังสือ
ในขณะที่มหาวิทยาลัยเปนสถานที่ที่ไมใดมีจุดเนนหรือภาพลักษณซึ่งมีความเจาะจงแบบหองสมุด นอกจากนั้นยังมี
คุณคาบางอยางที่เชื่อมโยงกับความเปนหองสมุด อยางแรกเลยก็คือความนาเชื่อถือ อยางที่สองคือความรูและภูมิ
ปญญา (หนังสือเปนสัญลักษณที่เดนชัดและทรงพลังมากสำหรับคุณคาในขอนี้) และอยางที่สามคือหองสมุดเปน
สถานที่ของทุกคน ดังนั้นถาตองการที่จะสื่อสารเนื้อหาเชิงวิชาการจากผูรูผูเชี่ยวชาญไปยังคนทุกคน จึงเปนเรื่อง
สำคัญทีเดียวที่ตองจัดฉากจัดเวทีสัมภาษณกันในหองสมุด
คำถามทั้งสองขอขางตนไดรวบเอาแกนสาระที่ชี้ใหเห็นวา พื้นที่กายภาพเปนสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งขึ้น
แมวาโลกจะเชื่อมโยงกันกลายเปนดิจิทัลมากขึ้นก็ตาม การสรางสรรคพื้นที่แบงปนเพื่อใหผูคนไดใชชีวิตรวมกัน
ผูกพันกัน เติบโตไปดวยกัน และมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกันและกัน คือสิ่งจำเปนสำหรับการพัฒนาชุมชน
และหองสมุดในฐานะสถานที่ คือหนึ่งในพื้นที่สาธารณะที่ใชแบงปนกันและมีความสำคัญมาก ดังนั้นการ
พูดถึงเรื่องของพื้นที่สาธารณะผนวกกับวิธีการใชงานพื้นที่สาธารณะ จึงมิใชแคเรื่องของการออกแบบตกแตงหรือ
สถาปตยกรรมหองสมุดเทานั้น
การใชงานพื้นที่คือการทำงานกับผูคนและชุมชน
อาคารไมใชเปนเพียงแคอาคาร ที่วางไมใชเปนเพียงแคที่วาง เราจำเปนตองเขาใจผูคนและชุมชนจึงจะ
ประสบความสำเร็จในการทำงานพัฒนาพื้นที่ คริสเตียนบอกวาเขาทำงานอยูใน ‘ธุรกิจผูคน’ (people business)
หรือเปนงานที่เกี่ยวกับคน บอยครั้งเขาจึงตองเตือนตัวเองอยูบอยๆ ถึง ‘ทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมาส
โลว’ (Maslow’s hierarchy of needs) เมื่อตองทำงานพัฒนาหองสมุด
อับราฮัม มาสโลว นำเสนอทฤษฎีนี้เมื่อป 1943 ชี้วามนุษยมีแรงจูงใจและถูกขับดันตามความตองการใน
ชีวิตที่แตกตางกันไปเปนลำดับขั้น ขั้นต่ำสุดหรือขั้นพื้นฐานเปนความตองการทางกายภาพ เชนความตองการน้ำ
อาหาร และสิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิต ความตองการขั้นถัดไปคือความปลอดภัย ซึ่งไมใชแคความปลอดภัยใน
ชีวิตและสุขภาพอนามัยเทานั้น แตยังรวมถึงสุขภาพทางการเงินดวย (หมายถึงหลุดพนจากความยากจน - ผูแปล)
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ขั้นถัดไปสำคัญมากคือความรักและความรูสึกไดเปนเจาของ จะเห็นวามนุษยตองการครอบครัว ตองการ
เพื่อน ตองการคนรัก ตองการมีความรูสึกผูกพันกับบางสิ่งที่นอกเหนือไปจากตัวเอง การที่คนจำนวนมากกลายเปน
พวกซึมเศรา โดดเดี่ยว วิตกกังวล หดหู ก็เพราะขาดความรักและความรูสึกไดเปนเจาของ ความตองการดังกลาวนี้
บางทีอาจเหนือกวาความตองการทางกายภาพและความตองการความปลอดภัยเสียดวยซ้ำ ขึ้นอยูกับแรงกดดัน
ของกลุมคนที่แวดลอมดวยวารุนแรงแคไหน
ขั้นตอไปคือความตองการรูสึกไดรับการเคารพนับถือโดยคนที่แวดลอม นั่นรวมไปถึงความรูสึกเคารพนับ
ถือและภาคภูมิใจในตนเองดวย ความเคารพนับถือเปนสัญลักษณของความปราถนาของมนุษยที่อยากไดรับการ
ยอมรับและมีคุณคาในสายตาคนอื่น ผูคนจึงมักเขาไปของเกี่ยวในวิชาชีพที่เนนความสามารถเฉพาะหรืองานอดิเรก
เพื่อที่จะเปนที่จดจำไดของคนอื่น การเขารวมกิจกรรมตางๆ ทำใหคนเกิดความรูสึกเปนผูใหและเปนคนที่มีคา
ความตองการขั้นสุดทายซึ่งเปนขั้นสูงสุดคือการตระหนักรูถึงศักยภาพที่ตนเองมีอยูและไดใชศักยภาพนั้น
อยางเต็มที ่ มาสโลวอธิบายความตองการในระดั บนี้ว าเป นความปรารถนาของมนุษยที่อยากจะปลดปล อย
ศักยภาพตัวเองใหมากที่สุดในการลงมือทำสิ่งตางๆ จนเปนผลสำเร็จ เทาที่คนๆ หนึ่งจะสามารถทำได

ทฤษฎีมาสโลว มาเกี่ยวของกับเรื่องสถานที่ไดอยางไร?
ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรชี้วาคนเราตอบสนองกับสิ่งแวดลอม และทฤษฎีความตองการของมาสโลวก็
เปนแนวทางงายๆ ที่สามารถจับมาโยงกับเรื่องของการตอบสนองกับพื้นที่ เพราะวาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
มอบใหทั้งโอกาสและขอจำกัดแกเรา มันมีพลังในการปรับเปลี่ยนตัวเรา เชื่อมโยงเรา และทำใหเราเติบโต หรือ
กระทั่งทำใหเรารูสึกเศราหมองหรือไมสบายใจก็ได
คริสเตียนยกตัวอยาง 2 เรื่องที่แสดงใหเห็นถึงพลังของพื้นที่สาธารณะที่ใชแบงปนกัน
เรื่องแรก คริสเตียนบอกวาเขารักเมืองเบอรลนิ ทั้งที่ไมมีชีวิตที่เปนทางการใดๆ เกี่ยวของกับเมืองนี้ ไมมี
ญาติ ไมไดทำงานที่นี่ เขาแครูสึกรักเมืองนี้ เขาจึงพยายามหาคำตอบวาทำไม คำตอบนั้นตองยอนกลับไปที่คำถาม
แรกสุดที่วา “อะไรที่ทำใหเกิดสถานที่พิเศษ” เบอรลินเปนเมืองที่มีพื้นที่สาธารณะที่ใชแบงปนกันขนาดใหญ
จำนวนมาก ที่นี่มีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวกวา 2,500 แหง สวนสาธารณะเหลานี้ทำหนาที่เปนจุดเชื่อมตอ
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หรือประตูไปสูชุมชนรายรอบทั่วทั้งเมือง เขาเพียงแคนั่งลงบนพื้นที่สาธารณะสักแหงก็สามารถเชื่อมตอกับชุมชน
รอบขางได อีกทั้งยังเปนพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวา แมวาเขาจะไมไดพูดคุยกับใครเลยสักคนแตกลับรูสึกเปนสวน
หนึ่งของชุมชน
เรื่องที่สอง มาจากงานวิจัยที่ชวยเปดหูเปดตาและนากลัวไปพรอมกัน ในป 1995 เกิดคลื่นความรอนแผ
เขาไปยังเมืองชิคาโก มีผูเสียชีวิตกวา 700 คน นักศึกษาหนุมจากคณะสังคมวิทยา ชื่อ เอริก คลิเนนเบิรก ไดทำ
การวิเคราะหสถิติประชากรจากขอมูลอัตราการเสียชีวิตและพบวา อัตราการเสียชีวิตในพื้นที่ของคนยากจนจะสูง
กวาในพื้นที่ของคนรวย แตเมื่อเขาวิเคราะหลึกลงไปกลับพบขอเท็จจริงที่สรางความประหลาดใจ กลาวคือ ใน
ชุมชนบางแหงที่อยูในพื้นที่คนจน อัตราการเสียชีวิตกลับนอยกวาพื้นที่ของคนรวยอยางเห็นไดชัด
การดูเพียงขอมูลตัวเลขบนแผนกระดาษไมชวยใหเขาไดขอสรุปที่เปนแบบแผนอะไรไดมากนัก เขาจึง
ตัดสินใจขับรถออกไปดูพื้นที่จริง จึงไดพบวาพื้นที่ชุมชนดังกลาวมีสถานที่สาธารณะที่ใชแบงปนกันอยูเปนจำนวน
มาก อาทิ หองสมุด สวนสาธารณะ สนามกีฬา รานของชำ ซึ่งสถานที่เหลานี้ลวนทำหนาที่ผูกพันเชื่อมตอผูคน
ภายในชุมชน จนนำมาสูขอสรุปวา สถานที่ที่ใชแบงปนกันจะทำหนาที่เสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวทางสังคมใหกับชุมชน
ซึ่งหมายความวาในหวงวิกฤต ชุมชนจะสามารถรับรูถึงกลุมเสี่ยงไดอยางรวดเร็ว รูวาใครเจ็บปวย ใครเปนผูสูงวัย
ใครกำลังพำนักอยูภายในบานซึ่งมีแนวโนมจะไดรับอันตรายในกรณีที่คลื่นความรอนแผเขามา หรือรูวาใครบางที่
ไมไดมารวมงานแตงงานที่หองสมุดเมื่อคืน ซึ่งทำใหคนที่รูจักตองแวะไปเยี่ยมเยียน (ซึ่งก็คือการตรวจตราไปในตัว)
เอริก คลิเนนเบิรก เรียกสิ่งนี้วา ‘โครงสรางพื้นฐานทางสังคม’

หองสมุดเปนโครงสรางพื้นฐานทางสังคม ไมใชแคแบงปนหนังสือ แตยังแบงปนสถานที่ดวย
ถนน บานพักอาศัย ระบบขนสงสาธารณะ เหลานี้คือโครงสรางพื้นฐานหลักทั่วๆ ไป แตโครงสรางพื้นฐาน
ทางสังคม ตามนิยามของคลิเนนเบิรก หมายถึง พื้นที่และองคกรที่กำกับวิถีปฏิบัติของผูคน ถาโครงสรางแข็งแรง
ผูคนก็จะมีสวนรวมสูงและเกิดความสัมพันธระหวางกัน แตเมื่อไรที่โครงสรางออนแอ ผูคนไมใสใจกันและกัน ก็จะ
สนใจแตเรื่องของตัวเองและขาดการมีสวนรวม
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมคือสิ่งยึดเหนี่ยวที่โนมนำใหคนในชุมชนเขามาใกลชิดกัน มันเปนสิ่งที่มีอยูจริง
ไมตางไปจากน้ำ พลังงาน หรือการสื่อสาร แมวาจะจับตองมองเห็นยาก แตถาเราละเลยโครงสางพื้นฐานทางสังคม
ก็มีแนวโนมที่เราจะเติบโตขึ้นแบบแยกตัวโดดเดี่ยว ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตามมา
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เอริก คลิเนนเบิรก ใหเหตุผลวาหองสมุดคือสวนประกอบที่เขมแข็งที่สุดในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางสังคม เพราะดีเอ็นเอของหองสมุดคือพื้นที่ชุมชนที่มีการแบงปน (shared community space) หองสมุด
ไม ใช ส ถาบั น ประเภทที ่ ‘สร า งขึ ้ น มาแบบเดีย วแล ว เอาไปใชได ทุก แหง’ (one-size fits all) แตตองปรั บ ให
สอดคลองสนองตอบตามความตองการของชุมชน
หองสมุดเปนสถานที่แบงปน ทั้งดานการใชพื้นที่ การจัดกิจกรรม การบริการทรัพยากร และการเชื่อมโยง
ผูคน บุคลากรหองสมุดไมตัดสินผูเขามาใชและไมมีอำนาจที่เปนทางการ พวกเขาจึงปฏิบัติตอผูใชทุกคนเหมือนๆ
กันโดยไมสนใจวาใครจะร่ำรวยหรือยากจน ใครจะสอบไดคะแนนสูงหรือต่ำ พวกเขาอยูที่นี่เพื่อชวยใหผูใชบริการ
สามารถทำงานไดตามที่ตองการจนสำเร็จ

กิจกรรมรองเพลงยามเชาในชุมชนที่หองสมุดหลักโคเปนเฮเกน
คริสเตียนมีความเชื่ออยางแรงกลาวา พื้นที่สาธารณะดังเชนหองสมุดมีความสำคัญตอชุมชนในแงการ
เชื่อมโยงผูคน การสรางความรูสึกเปนเจาของ และการสงเสริมการพัฒนา หองสมุดไมใชแคสถานที่แบงปนหนังสือ
แตแบงปนสถานที่สำหรับชุมชนดวย พื้นที่แบงปนกันยิ่งมีนอยเทาไรก็ยิ่งทำใหโครงสรางพื้นฐานทางสังคมออนแอ
และนำมาสูการแยกตัวโดดเดี่ยว ซึ่งถือวาเปนมะเร็งรายสำหรับชุมชน
มีงานศึกษาวิจัยจำนวนมากที่ชี้วาคนซึ่งแยกตัวโดดเดี่ยวมีแนวโนมจะเสียชีวิตกอนวัยอันควรสูงถึงรอยละ
50 เมื่อเทียบกับคนที่มีความสัมพันธทางสังคมดีหรือมีเพื่อนฝูงมาก คลื่นความรอนในชิคาโกคือการพิพากษาตอ
พลเมืองที่แยกตัวอยูโ ดดเดี่ยว ขณะที่ในอังกฤษถึงกับตองมีการตั้งรัฐมนตรีกระทรวงแหงความเหงา 1 ดังนั้นตอใหมี
น้ำไหลไฟสวางการสื่อสารเยี่ยม (ความตองการขั้นแรกตามทฤษฎีมาสโลว) แตคนเราก็ตองการสถานที่สาธารณะ
ของชุมชนที่ใชแบงปนกันดวย (ความตองการขั้นที่สามตามทฤษฎีมาสโลว)
กรอบความคิดในการสรางพื้นที่สาธารณะซึ่งกำลังไดรับความสนใจอยางมาก คือแนวคิดที่เรียกวา ‘เทศะ
รังสรรค’ (placemaking) กรอบคิดนี้ ยาน เกล (Jan Gehl) สถาปนิกและนักออกแบบเมืองชาวเดนมารก ใหคำ
จำกัดความเอาไววา “เริ่มที่ชีวิต แลวจึงเปนพื้นที่ จากนั้นจึงเปนอาคาร” สิ่งซึ่งเกลหมายถึงก็คือ เราไมควรกอสราง
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Minister of Loneliness เปนตำแหนงที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษเมื่อป 2018 ถือเปนประเทศแรกในโลก ผูดำรงตำแหนงคนแรกคือ เทรซี่ เคราซ เพื่อ
กำกับดูแลปญหาความเหงาของประชาชน ซึ่งเปนวิกฤตที่พลเมืองอังกฤษกวา 9 ลานคนกำลังเผชิญ และเปนปญหาทางสังคมที่ตองไดรับการเยียวยา
แกไข
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อาคารเพื่อใหไดตัวอาคารที่เพียงแคใหคนเขามาใชงานหรือพักอาศัย เพราะสิ่งที่เรียกวาสถานที่นั้นอันที่จริงแลวคือ
การถักทอกอรางสรางชุมชนและชีวิต ดังนั้นเราจึงควรเริ่มตนจากจุดนั้น
เทศะรังสรรค : เริ่มที่ชีวิต แลวจึงเปนพื้นที่ จากนั้นจึงเปนอาคาร
Placemaking หรื อ เทศะรั งสรรค เปน กรอบความคิดที่น ำไปใชไดหลากหลายมุม ทั้งเรื่องของการ
วางแผน การออกแบบ และการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ กลาวโดยยอ เทศะรังสรรค เปน “เรื่องเกี่ยวกับการ
สรางสรรคพื้นที่สาธารณะเพื่อสงเสริมสุขภาวะ ความสุขและความเปนอยูที่ดีของผูคน” การนำแนวคิดนี้มาใชกับ
บริบทหองสมุด โดยเฉพาะหองสมุดประชาชน ก็อาจมีความหมายเฉพาะและแคบลง กลาวคือ เปน “เรื่องเกี่ยวกับ
การสรางสรรคพื้นที่สาธารณะที่สงเสริมชุมชนวิชาการและประชาสังคมใหมีความสามารถในการเรียนรู การสำรวจ
คนควา การเชื่อมโยงกันและกัน และความรูสึกเปนเจาของและตองการมีสวนรวม”
ศิลปะของ ‘เทศะรังสรรค’ นั้นคือการสรางสรรคที่วางอยูบนหลักการสำคัญเพียงไมกี่อยาง ซึ่งอาจนำมา
ประยุกตเขากับการสรางสรรคหองสมุดไดดังตอไปนี้
ชุมชนรูดีที่สุด ดังที่เกลไดชี้เอาไว เราไมไดสรางพื้นที่และอาคาร (หองสมุด) สำหรับใหเปนพื้นที่และ
อาคารโดยตัวของมันเอง เราสรางมันขึ้นมาเพื่อผูคน เพื่อชุมชน คนจึงเปนศูนยกลางของสถานที่ที่เราสรางขึ้น
ดังนั้นจงคุยกับพวกเขา รับฟงพวกเขา เชื้อเชิญพวกเขาใหเขารวมในกระบวนการ ...(อยาลืมวา) หองสมุดคือธุรกิจ
ผูคน (people business) หรืองานที่เกี่ยวกับคน
สถานที่ ไมใชการออกแบบ เมื่อจะกอสรางหองสมุดในชุมชน ไมควรมุงใหความสนใจเรื่องการออกแบบ
ตัวอาคารหองสมุดเพียงเทานั้น แตควรใสใจใหมากกับความสัมพันธที่มีตอภูมิทัศน เมือง และอาคารที่อยูแวดลอม
รวมถึงชุมชนตางๆ ที่อยูโดยรอบดวย
ลงมือทำและปฏิบัติดวยการสังเกตการณ หมั่นสังเกตวาพื้นที่สาธารณะถูกใชไปอยางไร ซึ่งจะเปน
ประโยชน และช ว ยให เ ราเข า ใจว า ชุ มชนนั ้ น ชอบหรือ ไมช อบอะไรต อสิ่ ง ที่ เรากำลัง ทำ จงทำตัว เหมื อ นนั ก
มานุษยวิทยาและออกไปสังเกตชุมชนของเราซะบาง
เรียกรองวิสัยทัศน เมื่อตัดสินใจทำ เทศะรังสรรค ใหประสบผลสำเร็จ เราตองมีวิสัยทัศนวาเปาหมายที่
จะมุงไปคืออะไร วิสัยทัศนไมควรสะทอนหมุดหมายของคนเพียงคนเดียวหรือมุงไปที่เรื่องสถาปตยกรรม แตควร
สะทอนถึงชุมชน ถามตัวเองวาหองสมุดตองการจะเปนอะไรหรือมีบทบาทอยางไรเพื่อชุมชนนั้นๆ
เทศะรั ง สรรค เ ป น กระบวนต อ เนื ่ อ ง ไม ม ี ว ั น ที ่เ ราจะทำ ‘เทศะรั ง สรรค ’ แล ว เสร็ จ เพราะชุ มชน
เปลี่ยนแปลงตลอดและความตองการพื้นที่สาธารณะก็เปลี่ยนไปดวย การทำงานตอเนื่องใหสอดคลองกับ การ
เปลี่ยนแปลง แมจะเปนเพียงเรื่องเล็กๆ ก็อาจสรางความแตกตางมหาศาลใหเกิดขึ้นมาได
โดยสรุป การสรางสรรคพื้นที่ที่ดีตามแนวคิด ‘เทศะรังสรรค’ คือการที่พื้นที่นั้นสามารถรองรับชีวิต
สาธารณะไดดี เปนพื้นที่ที่สามารถแสดงออกถึงความเปนตัวตนของเรา เปนพื้นที่ที่เราสามารถคนพบสถานที่
(เรื่องราว) ใหมๆ เปนพื้นที่สาธารณะที่สามารถเชื่อมตอกับผูคนและเขาถึงไดงายรวมถึงควรจะแบงปนกั น ได
ดังเชนหองสมุด
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เทศะรังสรรค (Placemaking) เปนแนวคิดที่นำมาใชในการพัฒนาทางเขาหลักแหงใหมของหองสมุดรอสกิลด ซึ่ง
เปดไปสูตัวเมือง
และยังสรางสรรคพื้นที่เปดที่ใชแบงปนเพิ่มขึ้นมาอีกจุดหนึ่งบริเวณดานหนาของหองสมุด
ทำไมผูคนจึงมาหองสมุด? หองสมุดในฐานะที่เปนสถานที่และแบรนด
เดิมทีคริสเตียนทำงานเปนบรรณารักษอยูที่คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ที่นั่นมีหองสมุด
อยูสองแหง คือหองสมุดคณะ และอีกแหงที่เล็กกวาคือหองสมุดเพื่อคนควา ตั้งอยูกลางมหาวิทยาลัย หองสมุดเพื่อ
คนความีเคานเตอรสืบคนอางอิงเล็กๆ เพียงจุดเดียว มีเจาหนาที่ประจำชวงสิบโมงเชาถึงบายสามเฉพาะวัน
ธรรมดา และมีหองอานขนาดใหญ 3 หองซึ่งเปดใหใชงานระหวางเวลาแปดโมงเชาถึงสี่ทุม ซึ่งหมายความวาในแต
ละวันจะไมมีเจาหนาที่อยูเลยเปนเวลา 9 ชั่วโมง
คริสเตียนเลาวาในการประชุมประจำเดือนของคณะ ปญหาที่มีการพูดคุยหารือกันบอยที่สุดคือพฤติกรรม
ที่นาตำหนิของบรรดานักศึกษา เชน ทิ้งขยะไมเปนที่ทาง แอบจัดปารตี้ ทำตัวไมเหมาะสมหรือหยาบคาย แตเขาไม
เคยไดยินปญหาที่เกิดขึ้นกับหองสมุดเพื่อคนควาเลย ทั้งๆ ที่หองสมุดตั้งอยูกลางมหาวิทยาลัยและแทบจะไมมี
เจาหนาที่ประจำอยูเลยเกือบทั้งวันก็ตาม ทำไมจึงเปนเชนนั้น? ทำไมนักศึกษาจึงไมแยแสมหาวิทยาลัย แตกลับรัก
และใสใจกับหองสมุด?
หองสมุดดำรงอยูมาเกือบ 5,000 ปแลว สวนหองสมุดประชาชนก็ถือกำเนิดขึ้นมานับตั้งแตยุคเรืองปญญา
(Enlightenment era) 2 คำถามที ่ ว  า “ทำไมคนจึ งเขา มาห อ งสมุด?” อาจพบคำตอบได จ ากพฤติ กรรมของ
นักศึกษาดังตัวอยางที่กลาวถึงนั่นเอง กลาวคือ พวกเขามาหองสมุดเพราะวาหองสมุดนั้นเปนทั้งสถานที่และเปน
แบรนดที่บงบอกถึงชีวิตของผูใช แบรนดหองสมุดเกี่ยวของเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เพื่อการเรียนรู เพื่อการศึกษา
เพื่อการวิจัย และกิจกรรมทางวัฒนธรรม คุณคาของหองสมุดคือการเปดกวาง ความหลากหลาย การไมแบงแยก
กีดกัน และการเขาถึงไดงาย หองสมุดเปนสถาบันทางประชาธิปไตย (แตไมจำเปนตองเปนกลาง!) หนังสือโดยตัว
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บางก็เรียกวา ยุครูแจง หรือ ยุคภูมิธรรม หรือ ยุคสวางไสวทางปญญา คือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของเหลาปญญาชนในยุโรปและอาณานิคมบน
ทวีปอเมริกา เริ่มกอตัวมาตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 17 และแผขยายเฟองฟูในคริสตศตวรรษที่ 18 เปาหมายเพื่อปฏิรูปสังคมและสงเสริมการใชหลัก
เหตุผลมากกวาการใชหลักจารี ตและความเชื ่อ โดยเฉพาะคำสั่งสอนทางศาสนา รวมไปถึงสงเสริ มความรู ทางวิทยาศาสตร ขั้ นสูง สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนความรูหรือการใชปญญา ตอตานความเชื่อทางไสยศาสตรและโมหคติ ใหความสำคัญกับเสรีภาพ สิทธิสวนบุคคลและปจเจกชน ซึ่งเปน
รากฐานสำคัญของแนวคิดระบอบประชาธิปไตยในยุคตอมา
2
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ของมันเองก็เปนแบรนดหนึ่งที่เชื่อมโยงกับหองสมุด ดังนั้น การที่นักศึกษาปฏิบัติตอหองสมุดเพื่อคนควาดัง
ตัวอยางขางตน ไมใชเปนเพราะพวกเขารักหองสมุด แตเปนเพราะพวกเขาเคารพในคุณคาและความเปนหองสมุด
ตางหาก
หองสมุดไมไดตองการเงินทองจากผูคน หองสมุดตองการใหผูคนพบกับความสำเร็จ อยากใหพวกเขา
เรียนรู แสวงหาความรู และเขาถึงโลกใบใหญกวาเดิม หองสมุดตองการใหผูคนสามารถเชื่อมตอกัน เปนสวนหนึ่ง
ของกันและกัน และมีสวนรวมกับชุมชน หองสมุดจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการยึดเหนี่ยวและโนมนำผูคนใหเกิดสุข
ภาวะทางสังคมรวมกัน
นอกจากจะเปนพื้นที่แบงปนซึ่งมีความสำคัญตอชุมชนแลว ควรกลาวไวดวยวาสถานที่ดังเชนหองสมุดนั้น
จะมีความหมายก็ตอเมื่อมีบุคลากรที่เปนคนทำงานหองสมุดมืออาชีพ 3 คนเหลานี้คือสวนสำคัญที่สุดของหองสมุด
ในโลกทุนนิยมที่ถูกแบงขั้วและกำลังกลายเปนดิจิทัลมากขึ้น คริสเตียนมองวาผูคนกำลังเชื่อมตอกันมาก
ขึ้น แตพัฒนาการของหองสมุดในอนาคตก็ยังคงมีฐานะเปนพื้นที่ชุมชนที่ใชแบงปนกัน นั่นเปนเหตุผลที่ทำไมเราถึง
ไมเคยเปลี่ยนคำเรียก “หองสมุด” (The Library) ไปเปนชื่ออื่น เพราะวาผูคนลวนเขาใจวาหองสมุดคืออะไรและ
ดำรงอยูเพื่ออะไร ขณะที่พวกเขาไมรูหรอกวาอะไรคือศูนยการเรียนรู (learning center) อะไรคือเลิรนนิ่งคอม
มอน (learning common) อะไรคือศูนยความรู (knowledge hub)
2
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