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ความน้า
สหพันธ์ร ะหว่างประเทศว่าด้ว ยสมาคมห้องสมุดและสถาบัน หรือ นิยมเรียกโดยย่อว่า อิฟล่ า
(International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) เป็นสมาคมวิชาชีพ
ระดับนานาชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1927 มีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ สหพันธ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความร่วมมือ การสื่อสาร การวิจัยและ
พัฒนาในกิจกรรมห้องสมุดทุกด้าน รวมถึงบริการสารสนเทศ การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่บุคลากร
และดาเนินการเพื่อให้วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์เป็นที่ประจักษ์แ ละได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ
(IFLA Headquarters, 2017) โดยมีบทบาทในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิก บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ กิจกรรมที่จัดประจาทุกปี คือ การ
ประชุมทางวิช าการนานาชาติ หมุน เวียนในประเทศต่างๆ แต่ล ะทวีป ทั่ว โลกเพื่อแลกเปลี่ ยนแนวคิด
มุมมอง ผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีในวงวิชาการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเอกสาร จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
การจัดการประชุมนานาชาติในพ.ศ 2560 (ค.ศ. 2017) ครั้งที่ 83 จัดที่ประเทศโปแลนด์ หัวข้อ
“ห้องสมุด ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน และสังคม”(Libraries. Solidarity. Society) โดยแนวเรื่องเน้น
ความเป็นน้าหนึ่งใจเดีย วกัน ความเป็นเอกภาพ ห้องสมุดกับชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความ
ร่วมมือร่วมใจกันของห้องสมุดในโลกที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว สนองความประสงค์ของชุมชน
ผู้ใช้บริการทุกแห่งหน เพื่อตอบสนองวาระขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 (UN 2030 Agenda)
ตลอดจนให้ความสาคัญด้านลิขสิทธิ์ วิกฤติ ด้านมนุษยธรรม และประชากรหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อ
อนาคตของห้ องสมุดและวิช าชีพที่ยั่ งยืน ผู้ เข้าประชุม ประกอบด้ว ย อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิช าชีพ
สารสนเทศ นั กคอมพิวเตอร์ นักการศึกษา ผู้บริห ารองค์การสารสนเทศจากทั่ว โลก จานวนประมาณ
3,100 คน จาก 122 ประเทศ

ภาพที่ 1 การประชุมอิฟล่าครั้งที่ 83 ประเทศโปแลนด์
11

T.L.A. Bulletin Vol.61 No.2 July – December 2017

ประเด็นบทบาทของอิฟล่าในการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดและบรรณารักษ์
อิฟล่ามีวิสัยทัศน์การเป็น ตัวแทนหรือกระบอกเสียงที่เชื่อถือได้ในระดับโลก (trusted global
voice) ของวงวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชุมชน และสังคมจึงได้กาหนด
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(ค.ศ. 2016-2021) และจัดทาโครงการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีเป้าหมายสาคัญ 4
ประการ ได้แก่ 1) การสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของห้องสมุดในสังคมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 2) การสนับสนุนและส่งเสริม สารสนเทศและความรู้ การผลิตและการ
บริการสารสนเทศ การมีเสรีภาพในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ทุกรูปแบบได้อย่างทั่วถึง 3) การ
สนับสนุนและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม การสงวนรักษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 4) การ
สร้างศักยภาพการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรห้องสมุด
ทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ สากล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน การปฏิรูป
บทบาทของห้องสมุดให้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง มีกรอบการพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้ ประชาคมทั้ง
โลกสามารถเข้าถึงสารสนเทศทุกรูปแบบและมีทักษะสากลตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อ ภายในค.ศ. 2030
การส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด
อิฟล่ากาหนดคาขวัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้ห้องสมุด อาทิ “Together we create the
future”(การสร้างอนาคตห้องสมุดร่วมกัน ) “Libraries are the motors for change” (ห้องสมุดเป็น
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง)“Libraries as key assets for communities” (ห้องสมุดเป็น
สมบัติอันล้าค่าสาหรับชุมชน)และมีความพยายามสร้างวิสัยทัศน์ของห้องสมุดร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก
ด้วยความเชื่อมั่นในเรื่อง “Global vision - Localimpact” (วิสัยทัศน์สากล - ผลกระทบท้องถิ่น) โดย
แนวคิดให้ห้องสมุดทุกแห่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและนาไปประยุกต์ปฏิบัติให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละ
ท้องถิ่นการเชื่อมโยงให้ห้องสมุดเป็นหนึ่งเดียว (aunited library field) เกิดเป็นพลังผลักดันศักยภาพของ
ห้องสมุดทั้งโลก ให้ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จได้อย่างแท้จริง
อิฟล่าจัดทาโครงการรณรงค์ให้บรรณารักษ์ทั่วโลกลงคะแนนเสียงแสดงความคิดเห็นในการเลือก
วิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้แก่ห้องสมุดในอนาคตและจัดให้มกี ิจกรรมการระดมสมองจาก
บรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องในทุก กลุ่มภูมิภาคต่างๆ และเชิญชวนให้ ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ที่
เว็บไซต์ https://globalvision.ifla.orgเพื่อแสดงความคิดเห็นใน 6 ประเด็นใหญ่ คือ 1) อะไรคือค่านิยม
องค์กร หรือวัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุด 2) ห้องสมุดมีความเก่งและความถนัดเป็นพิเศษในเรื่องใดบ้าง
3) ห้องสมุดควรทาภารกิจอะไรให้มากขึ้น 4) ห้องสมุดควรทาอะไรให้น้อยลงหรือยกเลิกการกระทานั้น 5)
อะไรคืออุป สรรคและความท้าทายที่สาคัญของห้ องสมุด 6) อะไรคือคุณลักษณะของห้ องสมุด ที่ควรมี
ร่วมกันเพื่อการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว โดยผลสรุปรายงาน Global vision report ดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2561 ทั้งนี้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรตัวแทนวิชาชีพ
บรรณารั กษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ของประเทศไทยได้มีส่ ว นร่ว มอย่างเข้มแข็งในการกาหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้แก่ห้องสมุดในอนาคต

12

วารสารห้องสมุด ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ภาพที่ 2-3 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯมีส่วนร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
เพื่อสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้แก่ห้องสมุดในอนาคต
การส่งเสริมและพัฒนาบรรณารักษ์
บทบาทและสมรรถนะของบรรณารักษ์ในยุคการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล อย่างสมบูรณ์แบบได้รับ
ความสนใจในการประชุมของแผนกต่างๆของอิฟล่า ในรูปแบบการนาเสนอผลงานวิจัย เอกสาร บทความ
การสัมมนา การประชุมโต๊ะกลม การประชุมระดมสมอง การประชุมปฏิบัติการ การมุ่งมั่นดาเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ของห้องสมุดในอนาคต ต้องเริ่มต้นจากบรรณารักษ์ซึ่งเป็นคาเรียกรวมแทนชื่อตาแหน่ง อื่นๆ
ที่ ห ลากหลายที่ ท างานในสภาพแวดล้ อ มใหม่ ข องห้ อ งสมุ ด หรื อ ชื่ อ อื่ น ๆตามพั ฒ นาการที่ เ ปลี่ ย นไป
บรรณารักษ์จาเป็นต้องปรับแนวคิด มุมมอง สมรรถนะ และวิธีดาเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของภาวะ
ผู้นา การมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน การสนับสนุนกิจการต่างๆทักษะการรู้สารสนเทศการสงวนรักษา
สารสนเทศดิจิทัล การปฏิรูป กฎหมายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เพื่อให้การผลิ ตและการบริการสารสนเทศ
ทั้งหมดเข้าสู่ยุคการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ประเทศแคนาดา โดยสมาคมห้องสมุดวิจัยของประเทศแคนาดา ได้นาเสนอสมรรถนะหลัก
สาหรับบรรณารักษ์ศตวรรษที่ 21จาเป็นต้องมี 7 ประการ (Canadian Association of Research
Libraries, 2010) ดังนี้
1) ความรู้ พื้น ฐาน ทั้งความรู้ทางวิช าชีพ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ การ
สื่ อ สารทางวิ ช าการ ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละกฎหมายต่ า งๆ ความรู้ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม การเมือง สภาพแวดล้อมขององค์กรที่ห้องสมุดสังกัดหรือเกี่ยวข้องด้วย
2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมนุษยสัมพันธ์ทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา
การเจรจาต่อรอง การสร้างความร่วมมือ การทางานเป็นทีม การเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา
งาน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความสามารถทางการตลาด ทักษะการเขียนและ
การนาเสนอ
3) ภาวะผู้นาและความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การ
บริหารความเสี่ยง การบริหารโครงการการพัฒนาทรัพยากรและการบริการ การวิเคราะห์
และประเมินผล การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4) ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความรู้ความเข้าใจวงจรของการผลิต
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การพัฒนาและการบริหารจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
การสงวนรักษาและการอนุรักษ์สารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
5) ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการสอน การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การบริการอ้างอิงและสารสนเทศ การตอบคาถามช่วยการค้นคว้า การสร้างสัมพันธ์และ
ความผูกพันของผู้รับบริการ
6) ความสามารถในการทาวิจัยและเผยแพร่ผลงานไปสู่แวดวงวิชาชีพ ความรู้เรื่องระเบียบวิธี
วิจัย ความสามารถในการทาวิจัย การตีพิมพ์ การขอทุนวิจัย การนาเสนอในที่ประชุม
วิชาการ การจัดการประชุมวิชาการ การสอนในหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ การร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ในสมาคมวิชาชีพ การเรียนหรือการศึกษาต่อในระบบ การติดตาม
ความก้าวหน้าของงานวิจัย
7) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานห้องสมุด ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คลังสารสนเทศสถาบัน การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล เทคโนโลยีเว็บ การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ระบบ
การบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ หรือระบบการจัดการเรียนรู้
นอกจากประเด็น สมรรถนะแล้ ว การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ต่อ เนื่อ ง (Continuing professional
development - CPD) และการเรียนรู้ในที่ทางาน (Workplace learning) เป็นประเด็นที่ได้รับความ
สนใจยิ่ง ฝ่ายสนับสนุนวิชาชีพ (Division of support of the profession) ของอิฟล่าได้จัดทาแนว
ปฏิบัติที่ดีสาหรับผู้มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องให้ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ผู้เรียน นายจ้าง
สมาคมห้องสมุดอาจารย์ผู้สอนและผู้จัดการฝึกอบรม
ประเด็นห้องสมุดโรงเรียน
อิฟล่าได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนเมื่อ ค .ศ.1999 (IFLA/UNESCO school
library manifesto (1999) บทที่ 1 กล่าวถึงพันธกิจและวัตถุประสงค์ห้องสมุดโรงเรียนเน้นพื้นฐานการ
สร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การจัดหาสิ่งจาเป็นสาหรับนักเรียนในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และพัฒนาจินตนาการทาให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ ห้องสมุดโรงเรียนมีบทบาท
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ การจัดพื้นที่ทางกายภาพและ
ดิจิทัล การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงบริการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน กระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ห้องสมุดโรงเรียนได้พัฒนาคู่ขนานกับความก้าวหน้าของการศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนมีบทบาท
ในการจั ด โอกาสการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ทั้ ง เป็ น รายบุ ค คล กลุ่ ม เล็ ก และกลุ่ ม ใหญ่ โดยเน้ น การ
สร้างสรรค์ความรู้ เชาวน์ปัญญา การรู้สารสนเทศ วัฒนธรรมและการพัฒนาสังคม ห้องสมุดโรงเรียนหรือ
มี ชื่ อ อื่ น ๆ ในปั จ จุ บั น เช่ น ศู น ย์ สื่ อ ของโรงเรี ย น ศู น ย์ ก ลางเอกสารและสารสนเทศ ศู น ย์ ก ลาง
ทรัพยากรห้องสมุด ต้องมีบรรณารักษ์วิชาชีพที่สาเร็จการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน การสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนาการอ่านและการรู้สารสนเทศ ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอน และมี บทบาทสนับสนุนการศึกษาของ
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ชุมชน ห้องสมุดเป็นห้องทดลองและแหล่งสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านด้วยวิธีการใหม่ๆ การจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดฝึกอบรมครู บรรณารักษ์
รัฐบาลมุ่งสนับสนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาให้พยายามพัฒนาความสนใจของนักเรียนโดยจัด
กิจกรรมในหัวข้อ “หนังสือในความฝันของเรา” (The book of our dreams) มีการจัดสัปดาห์ห้องสมุด
โดยเน้นบทบาทของการอ่านและห้องสมุดในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการศึกษา การจัดกิจกรรม
ห้องสมุดโรงเรียนได้รับความสาคัญและมิได้จากัดแต่การจัดกิจกรรมรูป แบบเดิมเช่น การแข่งขันการอ่าน
การจัดนิทรรศการหนังสือ แต่ได้ขยายไปสู่การจัดกิจกรรมด้วยวิธีการ กระตุ้นการคิด วิเคราะห์ การมีส่วน
ร่วม เช่น กลุ่มการวิจารณ์หนังสือ จัดกิจกรรมรณรงค์ประจาปีในหัวข้อ “อย่าพูดว่าฉันไม่อ่าน” (Don’t
say I do not read) โครงการนี้มีคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการเป็นจานวนพันคน โครงการปั่นจักรยาน
ท่องเที่ยว ในแต่ละจุดที่จอดมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจและมีกลุ่มผู้อ่านรออยู่บรรณารักษ์พูดคุยกับ
เด็กและคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และเชื่อมโยงถึงวรรณกรรมคลาสสิกและวรรณกรรมปัจจุบัน
ในขณะเดีย วกัน ได้ พัฒนาส่ งเสริ มการบาบัดโรคด้ว ยหนังสือ โดยไม่จากัดกิจกรรมที่นาไปสู่การอ่าน
วรรณกรรมและค้นหาสารสนเทศโดยตรงเท่านั้น แต่พยายามขยายกิจกรรมที่มีขอบเขตกว้างขึ้น และให้มี
คนมาร่วมจานวนมาก เช่นกิจกรรมวัฒนธรรม ความตระหนักในการโยงระหว่างการอ่านและการเรียนรู้
ด้วยตนเองขยายไปสู่ขอบเขตเกี่ยวกับชีวิตด้านอื่นๆ อาทิ ศิลปะ กีฬา การเมือง งานอดิเรก ความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล และบรรณารักษ์แสวงหาแนวคิดใหม่ๆที่เชื่อมโยงไปยังผู้ใช้ ทั้งกลุ่ม เด็กและผู้ ใหญ่ (Polish
Librarians’ Association, 2017)
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนโปแลนด์นอกจากทางานประจาทั้งด้านเทคนิคและบริการแล้ว ยัง
ต้องทาหน้าที่สอนและจัดกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งการฝึกงานห้องสมุดให้นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ์มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ จึงต้อง
เรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์อย่างต่อเนื่องการพัฒนาวิชาชีพสามารถทาได้ในหลากหลายรูปแบบเช่น
การศึกษาต่อโดยมีสถาบั นการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผลิ ตครู บรรณารักษ์ใน
ประเทศการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาทางวิชาการวิชาชีพ ตลอดจนการเรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
สมาคมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนฮังการี เป็นองค์กรเอกชน ไม่แสวงหากาไรมีนโยบายหลัก
เพื่อส่ งเสริ มวิช าชีพให้ กับ มวลสมาชิก ร่วมมือกับ องค์กรวิชาชีพ อื่นๆและเพิ่มความสั มพันธ์กับองค์กร
ทางการศึกษาและบรรณารั กษศาสตร์ สมาคมฯ มีส มาชิกประกอบด้ว ยบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
จานวน 227 คน (Domsody, Pataki& Kaman, 2017, 2) เป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนด้านวิชาชีพ
พัฒนาครูบรรณารักษ์ให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สมาคม
สร้างความเข็มแข็งให้กับห้องสมุดโรงเรียนและวิชาชีพ โดยกาหนดพันธกิจสนับสนุนคุณภาพการศึกษาโดย
การจัดฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดพิมพ์คู่มือ เป็นตัวแทนวิชาชีพในการร่างกฎหมายเข้าร่วม
ประชุม ให้คาปรึกษา ร่วมเสวนากับองค์กรอื่นๆ
สมาคมฯ เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพต่อสู้ เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนคงอยู่ และให้บรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากผู้นาและวงการศึกษา และวิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นที่รู้จักและคงอยู่
ในหลักสูตรการศึกษา สมาคมฯ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวภาคประชาชน โดยความร่วมมือ
กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนผลของความร่วมมือในแง่มุมของห้องสมุดโรงเรียนถู กนาเสนอในเอกสารทาง
วิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์ การเข้าร่วมในเวทีปราศรัย
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สาหรับประชาชนเพื่อการศึกษาภาครัฐ ซึ่งเป็นเวทีของผู้เชี่ยวชาญ การร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชน
เพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบการศึกษา นอกจากนี้ สมาคมฯได้แปลและพิมพ์ เอกสาร IFLA
School Library Guidelines ซึ่งจัดทาโดยอิฟล่า เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับห้องสมุดโรงเรียนเพื่อมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศฮังการี
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นองค์ประกอบสาคัญของระบบการศึกษา ประเทศฮังการีมีกฎหมายที่เพิ่ม
ความเข้มแข็งให้ กับห้องสมุดโรงเรียน ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1989 โดยมีข้อกาหนดให้ทุกโรงเรียนมี
ห้องสมุดและบรรณารักษ์ และการสอนวิชาห้องสมุดในหลักสูตรระดับชาติขณะเดียวกันได้ส่งเสริมบทบาท
ของบรรณารักษ์ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมหนังสือในองค์กรต่างๆ แต่แม้จะมีกฎหมายที่ดีแต่การปฏิบัติไม่
สมบูรณ์ ห้องสมุดโรงเรียนประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณการจัดซื้อหนังสือ
ห้องสมุดมีแต่ตาราเรียนของรัฐ
ประเด็นห้องสมุดประชาชน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชนประเทศโปแลนด์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอาคารสถานที่ มีความสนใจ
ในเรื่องสถาปัตยกรรมของห้องสมุด การออกแบบภายในและภายนอกที่สวยงาม ดึงดูดใจนอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาอาคารเดิม โดยเฉพาะอาคารทางประวัติศาสตร์ ปรับแต่งให้ทันสมัย เช่น ห้องสมุดประชาชน
ของเทศบาลเมืองโอปอลห้องสมุดแรกซีนสกี้ (Raczynski) ที่เมืองพอซแนน (Poznan) ห้องสมุดประชาชน
กรุงวอร์ซอ และห้องสมุดประชาชนของเทศบาลลูบลิน (Lublin) เป็นต้น การออกแบบและตกแต่งที่แสดง
ถึงความมีมาตรฐานและทันสมัย สนองความสนใจของผู้ใช้ทุกกลุ่ม ห้องสมุดตั้งอยู่ในศูนย์กลางของชุ มชน
เช่น สถานีรถไฟ ศูนย์การค้า ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
ทาให้การจัดบริการเชิงรุกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และ
การศึกษาทีห่ ลากหลาย รวมทั้งจัดบริการให้ถึงกลุ่มผู้ใช้หลากหลายกลุ่มรวมทั้งผู้อยู่ห่างไกล
ห้องสมุดมิได้เป็นเพียงสถานที่ แหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการนามาใช้ แต่มีบทบาททาง
สังคมมีบทบาทริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งประเทศมีห้องสมุดประชาชน 8,050 แห่ง ห้องสมุดได้รับเงินสนับสนุน
จากรัฐ ร้อยละ92 และมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นเกือบร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการห้องสมุดทั้งประเทศ 11 ล้านคน
(ในจานวนประชาชน 4 คนใช้บริการห้องสมุด 1 คน) (Polish Librarians’ Association, 2017) รัฐบาล
โปแลนด์สนับสนุนเงิน150 ล้านเหรียญโปแลนด์ (PLN) ในการปรับปรุงและสร้างห้องสมุด ประชาชนใหม่
254 แห่ งทั่ ว ประเทศ นอกจากนั้ น ห้ องสมุ ด ยั งได้ รับ เงิ นสนับ สนุ น จากกองทุน สหภาพยุโ รป (EU
Funding) สนับสนุนการสร้างและปรับปรุงห้องสมุดด้วย
ตัวอย่าง ห้องสมุดแบบมัลติมีเดี ย ที่เมืองวรอตสวัฟ (Wroclow) และเมืองโอลซติน (Olsztyn)
สร้างเป็นแบบห้องสมุดเปิด ใช้กระจกโดยรอบ ออกแบบภายในเป็นโมดูล กลุ่มผู้ใช้ เปลี่ยนแปลงไป เน้น
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น ห้องสมุดสร้างใหม่มีลิฟท์และทางขึ้นพิเศษ เพื่ออานวยความสะดวกแก่กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทางสายตา กลุ่มครอบครัว รวมทั้งการใช้บริการด้วยตนเองห้องสมุดประชาชนนี้ตั้งอยู่
ในสถานีรถไฟ แบ่งพื้นที่รองรับประชาชนทุกวัย หนังสือประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมและบรรยากาศ
เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดประชาชนที่ตั้งในเขตชุมชนที่เน้นความมีส่วนร่วมของเด็ก วัยรุ่น และผู้
เกษียณ เน้น กิจกรรมในรูป แบบต่าง ๆ อาทิ ศิล ป ดนตรี วาดรูป ห้ องทางาน ห้ องอ่านหนังสื อ ห้ อง
อัดเสียงและห้องประชุม
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บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนยุคใหม่ต้องการสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นความรู้และทักษะ
ใหม่ ได้แก่ การสอน/การปฐมนิเทศผู้ใช้ การออกแบบบริการและการตลาด การเรียนรู้และฝึกฝนด้วย
ตนเอง

ภาพที่ 4-6ห้องสมุดประชาชนที่สถานีรถไฟ Wrocław Central Station
ประเด็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย
บทบาทของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ได้รับความสนใจในการประชุมของอิฟล่าในปีนี้ ได้แก่ การ
บริหารจัดการข้อมูลวิจัย การจัดการข่าวลวง การสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ การเข้าถึง สารสนเทศ
ระบบเปิด และประเด็นลิขสิทธิ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้ตอบสนอง
พันธกิจของสถาบันในแนวทางใหม่ ความท้าทายใหม่ จากวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี และการปรั บ โครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ แก่นักวิจัย บรรณารักษ์ต้องกาหนด
บทบาทใหม่ให้เป็นผู้นาและผู้มีส่วนร่วมกับคณาจารย์ ผู้บริหารและนักศึกษา เน้นบทบาทของบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษาในวงจรการวิจัย บรรณารักษ์ต้องแสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ ทักษะการ
จัดการอย่างเป็นระบบ และคุณค่าทางวิชาชีพเพื่อปรับปรุงองค์กรใหม่ ทาให้สถาบันการศึกษาเข้มแข็งด้วย
โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกระทรวงสุขภาพและแพทยศาสตร์ศึกษา
ประเทศอิหร่าน (Ministry of Health and Medical Education) 44 แห่ง ร่วมมือกันสร้างเครือข่าย
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมือน (virtual Library for Iranian Universities of Medical
Sciences) เพื่อค้นข้อมูลดิจิทัลแบบค้นครั้งเดียวแต่ได้ข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่แต่ละมหาวิทยาลัยนา
มาร่วมในโครงการได้สาเร็จ นาเสนอวิธีการบูรณาการทรัพยากรเพื่อใช้ร่วมกันโดยเริ่มจากการสารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะนามารวมในเครือข่าย พร้อมศึกษาเมทาดาทาของ
ข้อมูล จากนั้นจึงสารวจเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐานและโปรโตคอลที่แต่ละห้องสมุดใช้ ลาดับ
สุดท้ายคือพัฒนาโปรแกรมแลกเปลี่ยนสารสนเทศชื่อ Crosswalkแปลงมาตรฐานที่แต่ละห้องสมุดใช้เข้าสู่
การค้นในระบบห้องสมุดเสมือนที่ใช้ร่วมกัน
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ภาพที่7-10 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Wroclaw
สิ่งประดิษฐ์นักศึกษา เครื่องพิมพ์อักษรเบลล์ และบรรยากาศห้องสมุด
ประเด็นห้องสมุดเฉพาะ
ห้องสมุดเฉพาะในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง และคุณลักษณะหรือสมรรถนะที่บรรณารักษ์พึงมีเพื่อรับความเปลี่ยนแปลง รวมถึง
การมีส่วนร่วมของห้องสมุดต่อ วาระของสหประชาชาติ การสนับสนุนและส่ งเสริมการสงวนรักษาและ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสนใจในเรื่องการนาเสนอทางวิทยาศาสตร์
รูปแบบใหม่ ด้วยสื่อรูปแบบใหม่ เรียกว่า Video abstract ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย การ
นาเสนอมิใช่เฉพาะบทคัดย่อ แต่สามารถนาเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้เขียนศึกษาด้วยเวลา 3-5 นาที ผู้ชม
สามารถเข้าใจภูมิหลั ง วิธีการ และผลการศึกษา ปัจจุบัน การนาเสนอและการสื่อสารรูปแบบนี้ เป็นที่
ยอมรับของสานักพิมพ์ขนาดใหญ่ เช่น Wiley, IEEE, Elsevier, American Chemical Society เป็นต้น
ห้องสมุดมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดอบรมนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องการเขียนบท การบันทึกรายการ
ด้ว ยตนเอง รวมทั้งความรู้ เกี่ย วกับ ลิ ขสิทธิ์ การรู้เท่าทันสื่ อเพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ในการผลิ ต
รายการวีดิทัศน์ด้วยตนเอง
ห้องสมุดกฎหมาย ให้ความสาคัญในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมาย เช่น กรณีสหภาพยุโรป มี
ภาษาทางการถึง24 ภาษา จึงมีการจัดทาดัชนีศัพท์ ผู้ใช้สามารถพิมพ์คาค้นด้วยภาษาของตนเอง แต่
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ส า ม า ร ถ ไ ด้ ผ ล ก า ร ค้ น ห ล า ก ห ล า ย ภ า ษ า ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ ช้ EuroVoc ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://eurovoc.europa.euโครงการนี้ ได้รับ ทุน ของคณะกรรมาธิการยุโ รปเพื่อ สนับสนุนการพัฒ นา
ทางด้านดิจิทัลที่จะช่วยให้ประชาคมยุโรปได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการการบันทึกข้อมูล การบารุงรักษา
และการบริหารจัดการศัพท์ควบคุมของ EuroVoc ดาเนินการโดยใช้โปรแกรมVocBench ซึ่งเป็นโปรแกรม
โอเพนซอร์ส ใช้สาหรับพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ตามมาตรฐาน SKOS และ SKOS-XL ภาคึเวิลด์ไวด์เว็บ หรือ
ดับเบิลยูทรีซี (World Wide Web Consortium’s -W3C) กาหนดมาเพื่อทาคือ เว็บเชิงความหมาย
(semantic web)สาหรับศัพท์ควบคุมทุกรูปแบบ เว็บเชิงความหมายช่วยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
และเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้โดยให้ผู้ใช้เลือกแทนการค้นหาข้อมูลจากคาหลักอย่างตรงไปตรงมา
ห้ อ งสมุ ด รั ฐ สภา ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจคื อ การสนั บ สนุ น เครื อ ช่ า ยนั ก วิ จั ย รั ฐ สภา
(Parliamentary Researchers Network - REDIPAL) ความโปร่งใสและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ
สมาชิกรัฐสภา การปรับปรุงเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ เน้ น บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของบรรณารัก ษ์ ใ นการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพโครงการเดินเพื่อสุขภาพ (walkability for health)ทาการสารวจข้อมูล
ถนนอาคารบ้านเรือน และเส้นทางการขนส่งต่างๆ มา เพื่อประเมินว่ามีพื้นที่สามารถเดินและขี่จักรยานได้
มากขึ้นหรือไม่ หากมีการสร้างหรือการเชื่อมต่อทางกายภาพที่ดี จะทาให้มีเส้นทางส่งเสริมการเดิน ทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อนาเสนอเป็นข้อมูลด้านสุขภาพให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ถือเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรหลายวิชาชีพ
ประเด็นการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาชีพ
การฝึกงานมีความสาคัญในการจัดการศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาและทวีปเอเซี ยช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษาและพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาชีพนี้โดยผ่านชั่วโมงการทางานเป็นการศึกษาตลอดชีวิตในองค์กรและห้องสมุด การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยบรรณารักษ์มีบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงในการฝึกงานและศึกษาในห้องสมุด
โดยเน้นความร่วมมือการศึกษาตลอดชีวิตในองค์กรและห้องสมุด
ตัวอย่างการฝึกงานของสถาบันการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต่าง ๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวอลเกียร์โกสกีร์ (Valkeakoski Vocational College) ประเทศฟินแลนด์
เปิดสอนหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 2 ปี
แบ่งเป็นช่วงเรียนและการฝึกงาน มีนักศึกษาประมาณ 20 คน โดยฝึกงานที่ห้องสมุดในเมืองวอลเกียร์โก
สกีร์วิชาที่เรียนในหลักสูตร ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสานักงาน ภาษาต่างประเทศ งานสานักงาน งาน
บริการผู้ใช้ การจัดการสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ในห้องสมุด การตลาดและการสื่อสารด้านบริการ และ
การฝึกงานเป็นต้น
มหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดาจัดโปรแกรมฝึกงานห้องสมุด (Toronto Academic
Libraries Internship Program-TALint) เมื่อ ค.ศ. 2014เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโทรอนโต
คณะสารสนเทศ และห้องสมุดมหาวิทยาลั ยโทรอนโตมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อ เชื่อมห้องเรียนกับโลก
ภายนอก การบูรณาการการทางานกับการเรียนวิสัยทัศน์ของโปรแกรมเพื่อส่งเสริมบรรณารักษ์อาชีพ นัก
จดหมายเหตุ ผู้จัดการงานเอกสารให้มีบทบาทเป็นผู้นาในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่หลากหลาย ตัวอย่าง
ในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสารสนเทศศาสตร์ 2 ปี นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งจากในชั้นเรียนและใน
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สถานที่ฝึกงาน นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานในห้องสมุดได้งานทาในตาแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน
ต่าง ๆ รวมทัง้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโทรอนโตด้วย จากการประเมินผลโครงการพบว่านักศึกษากลุ่มที่ผ่าน
การฝึกอบรมโปรแกรมความร่วมมือนี้ สามารถหางานทาได้เร็วกว่ากลุ่มที่ไม่ฝึกงานในโปรแกรมนี้
มหาวิทยาลัย นอร์ธเท็กซัส สหรัฐอเมริกา จัดเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.
2002 โดยการจัดกิจกรรมด้านบริการในองค์กรที่สนองตอบความต้องการของชุมชน นักศึกษามีโอกาสใช้
เวลาหนึ่งปีในการหาประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงในห้องสมุดโรงเรียนในต่างประเทศ โครงการนี้
นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วย มีหลายประเทศที่ร่วมโครงการอาทิ จาไมกา ไทย
ยู เครน อัล บาเนี ย เปรู รั ส เซีย เยอรมนี สาธารณเช็ค และเดนมาร์ก นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนแต่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางรายการอาทิค่าเครื่องบิน และอื่นๆ โครงการนี้นักศึกษาต้องทางานเป็นทีม เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ของห้องสมุดโรงเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดทาแผนปฏิบัติการ
สัมภาษณ์บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ผู้บริหารและครู กาหนดแผนและนโยบาย แต่ละทีมต้องจัดทา
รายงานในกิจกรรมที่ทาและผลงานที่ทาแล้วเสร็จตามเป้าหมาย รายงานที่ทาพร้อมข้อเสนอแนะจะต้อง
น าเสนอต่อโรงเรี ย นก่อนเสร็ จ สิ้ น โครงการเน้นแนวคิดการศึก ษาด้านบริการในระดับนานาชาติ โดย
เชื่อมโยงกับการศึกษาต่างประเทศและการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม พร้อมประสบการณ์ทางวิชาชีพและสิ่งที่
ได้ค้น พบ ใช้การวิพากษ์ และการตีความ การเรียนรู้จ ากประสบการณ์ โครงการนี้ได้ รับการประเมิ น
โครงการโดยการสัมภาษณ์ ก่อนและหลังรวมทั้งการสังเกตการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาไปสู่การพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการ
มหาวิทยาลั ย ปั ญจาบ ละฮอร์ ประเทศปากีส ถาน โดยภาควิช าการจัดการสารสนเทศศึกษา
ประโยชน์การฝึกงานในห้องสมุดประเภทต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลา 8
สัปดาห์ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ ค.ศ.2000 การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นพื้นฐานการสารวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักศึกษาผู้ผ่านการฝึกงานในช่วงพ.ศ. 2557-2559 ผลวิจัยพบว่าผลที่ได้รับจาการฝึกงานของนักศึกษา
มีความสอดคล้องกันคือการฝึกงานให้ประโยชน์ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาได้เรียนรู้การ
บริการให้ประสบผลสาเร็จ ห้องสมุดโรงเรียนเองก็ได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของสถานที่ เป็นการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการฝึกงาน
อย่ างมีป ระสิ ทธิผล โดยเฉพาะในด้านทักษะงานด้านเทคนิค การจัดหา การจัดหมู่ งานบริการยืมคืน
ทักษะการสื่อสารการเขียน การติดต่อเป็นรายบุคคล การบริการตอบคาถาม นักศึกษาต้องรายงานผลการ
ฝึกงาน 2 ครั้งในช่วง 2 เดือน ผ่านวารสารที่ออกรายวัน (daily journal) ซึ่งมีผู้ตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอก นอกจากนี้ยังต้องเขียนรายฉบับสมบูรณ์ก่อนสิ้นสุดการฝึกงาน โดยมีที่ปรึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมาสัมภาษณ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อสรุปความสาเร็จ ของการฝึกงานต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ห้องสมุดที่เป็นสถานที่ฝึกงาน พี่เลี้ยงมีความสาคัญ ต้องทราบข้อมูลที่ชัดเจนทั้งส่วนสถาบันการศึกษาและ
ห้องสมุด การฝึกงานต้องมีความยืดหยุ่น สถานที่ฝึกงานต้องเตรียมความพร้อมทั้งสภาพแวดล้อม ความรู้
และทักษะที่จะถ่ายทอด มีข้อเสนอจากนักศึกษาต้องการให้บรรณารักษ์ระดับหัวหน้าเป็นผู้กากับดูแล และ
เปิดโอกาสให้ฝึกงานทุกแผนกในห้องสมุด ที่ปรึกษาภายนอกควรช่วยให้ได้รับทักษะด้านการบริหารงาน
และการสื่อสารเป็นรายบุคคล และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ห้องสมุดที่เป็นสถานที่ฝึกงานต่อไป
ประเด็นเครือข่ายห้องสมุด วิชาการและวิชาชีพ
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กรณีศึกษา ประเทศโปแลนด์มีห้องสมุดประเภทต่างๆรวม 32,500 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84 ของ
สถาบันทางวัฒนธรรมทั้งหมด ห้องสมุดส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลท้องถิ่น กระทรวง และ
องค์กร รัฐบาล ท้องถิ่นรับผิดชอบห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดทางการศึกษา การ
ฝึกหัดครู รัฐบาลกลางสนับสนุนหอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุด ในสังกัดกระทรวงต่างๆ เช่นห้องสมุดทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดในหน่วยทหาร ห้องสมุดในเรือนจา นอกจากนั้นยังมีห้องสมุดในศาสนสถาน (โบสถ์
คริสต์) มหาวิทยาลัยเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนมีเครือข่ายมาก
ที่สุด ด้านห้องสมุดประชาชนมีจานวน 8,050 แห่ง แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารประเทศที่แบ่งเป็น 3
ระดับ คือ ระดับเทศบาล มณฑล และจังหวัด จุดประสงค์หลักคือการให้บริการผ่านเครือข่ายที่กว้ างขวาง
ทั่วถึง โดยไม่คิดมูลค่า ห้องสมุดบางแห่งตั้งเป็นเอกเทศ บางแห่งก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
เครือข่ายห้องสมุดในเมืองวรอตสวัฟเมืองวรอตสวัฟเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่เป็นศูนย์กลางทาง
ศิล ปวัฒ นธรรม มีมหาวิทยาลั ย พิพิธ ภัณฑ์ โรงละคร ห้ องแสดงดนตรี อุปรากร ศูนย์วัฒ นธรรมและ
ห้องสมุดประเภทต่างๆ เมืองวรอตสวัฟมีห้องสมุดประชาชน 38 แห่ง ศูนย์มัลติมีเดียอีก 3 แห่ง สมาชิก
ของห้องสมุดประชาชนทั้งหมด 38 แห่ง ที่ลงทะเบียนแล้ว 120,377 คน ผู้สูงอายุ 16,617 คน เด็ก
23,849 คนมีทรัพยากรสารสนเทศประมาณ840,867 รายการ ผู้ใช้ยืมทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่างๆ 2
ล้านรายการต่อปี การรวมเป็นเครือข่ายทาให้ประชาชนในผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาสู่สากล
การพัฒนาสู่ความเป็นสากลเป็นยุทธศาสตร์สาคัญประการหนึ่งของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
วาระ พ.ศ. 2560-2561 สมาคมฯ เป็นสถาบันแรกของประเทศไทยที่เป็นสมาชิกสหพันธ์อิฟล่า และได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ อิฟล่า เมื่อ พ.ศ. 2542 ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
สมาคม โดยการสนับสนุนบางส่วนจากสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้เข้าพบ
Ms. Donna Scheeder ประธานอิฟล่าคนปัจจุบัน Ms. Gloria Perez-Salmeron ประธานอิฟล่าคนใหม่
ค.ศ. 2017- 2019และ Mr.Gerald Leitner เลขาธิการแนะนากรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ รายงาน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอิฟล่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ห้อวสมุดและวิชาชีพ และ
แสดงเจตจานงค์ในการเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอิฟล่า. ค.ศ. 2020 ด้วย

ภาพที่ 11-12 การเข้าพบประธานและเลขาธิการอิฟล่า
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ภาพที่ 13 การพบปะกับนายกสมาคม
ห้องสมุดเกาหลี

ภาพที่ 14 การพบปะกับนายกสมาคม
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น
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ภาพที่ 15 การนาเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ
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ในโอกาสเดีย วกัน นี้ สมาคมห้ องสมุด ฯ ได้ร่ว มกับมหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราชนาเสนอ
โปสเตอร์อันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครือข่ายการรู้สารสนเทศประชาคมอาเซียน (ชุติมา
สัจจานันท์, 2560) และได้มีการพบปะและเจรจาแสวงหาความร่วมมือกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
เกาหลี โดยศาสตราจารย์ ดร.ลี ซัง บอค (Lee Sang Bok) นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารจาก
สมาคมห้องสมุดเกาหลี สมาคมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น (Japan Society
of Library and Information Science) โดยศาสตราจารย์มิตซูฮิโร โอดะ (Mitsuhiro Oda) นายก
สมาคม ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน และแผนกการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ส าหรั บ ประเทศก าลั ง พั ฒ นา โดย ศาสตราจารย์ ดร.อิ ส เมลอั บ ดุ ล าฮี ( Ismail
Abdullahi) และแผนกการบริการและการสอนการรู้ สารสนเทศ โดยศาสตราจารย์ ลิซา ดับลิว ฮินชค
ลิฟฟ (Lisa W. Hinchliffe) .ในการให้ความร่วมมือจัดการประชุมก่อนการประชุมอิฟล่า 2561 (satellite
meeting) ที่ประเทศมาเลเซีย อันแสดงถึงบทบาทของสมาคมห้องสมุดในเวทีสากล
บทสรุป
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลได้ส่งผลกระทบต่อห้องสมุด วิชาการและ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว การประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติของอิฟลาที่ดาเนินการเป็นประจาทุกปี เป็นโอกาสและเวทีของการพัฒนาตนเองของนักวิชาการ
นั กวิชาขีพ การสร้ างเครื อข่ายที่สามารถขยายผลไปสู่ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
วิชาชีพและสังคม สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับก้าวแรกที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาความโดดเด่นในเรื่องความเป็นสากล ตอบรับวิสัยทัศน์ พันธกิจที่เน้นย้าความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
และการเป็นผู้นาในการพัฒนาบรรณารักษ์ และนักวิชาชีพสู่บทบาทและสมรรถนะใหม่
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