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บทที่ 1 

ประวัติ โครงสราง อํานาจหนาที่ การบริหารจัดการ  
และบทบาทของหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปร 

 
 
1.1 ประวัติความเปนมาของหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปร และคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ
ประเทศสิงคโปร 
 

ประเทศสิงคโปรเริ่มมีหองสมุดครั้งแรกตั้งแตชวงป ค.ศ. 1823 ซ่ึงเปนเวลาเพียงหาปหลังจากกอตั้ง
เปนประเทศสิงคโปร โดยหองสมุดแหงแรกนั้นถูกจัดตั้งขึ้นในโรงเรียนของรัฐแหงหนึ่ง ตอมาในป 1887 ไดมี
การจัดตั้งหองสมุดสาธารณะ (Public Library) ขึ้นเปนครั้งแรกโดยจัดตั้งขึ้นท่ีหองสมุด Raffles1 ซ่ึงตอมา ณ 
สถานท่ีเดียวกันนี้ ในป 1960 ไดถูกปรับปรุงและเปดใชเปนหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปร (National 
Library) 
 

กอนป ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503)นั้น หองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรถือเปนสวนหนึ่งของ
พิพิธภัณฑแหงชาติประเทศสิงคโปร ภายหลังการตรารัฐบัญญัติ National Library Act ในป ค.ศ. 1958 นั้น 
หองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรในยุคแรกเริ่มจึงไดเริ่มเปดดําเนินการขึ้น โดยมีเปาหมายหลักในการจัดตั้ง 
คือ (1) การเปนหองสมุดแหงชาติ และ (2) การเปนหองสมุดสาธารณะใหกับประชาชนสิงคโปร ซ่ึงหองสมุด
แหงชาติประเทศสิงคโปรไดดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน หองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรไดขยายการ
ใหบริการโดยการจัดตั้งหองสมุดภูมิภาค (Regional Library) 3 แหง หองสมุดชุมชน (Community 
Library) 20 แหง และหองสมุดชุมชนสําหรับเด็ก (Community Children's Library) อีก 15 แหง รวมถึง
การใหบริการผานระบบคอมพิวเตอร นอกเหนือจากการใหบริการขอมูลท่ีเปนหนังสือแลว หองสมุดแหงชาติ
ป ร ะ เ ทศสิ ง ค โป ร ยั ง ใ ห บ ริ ก า ร ข อ มู ล ใน รู ป แบบอื่ น ด ว ย  เ ช น ข อ มู ล ท า งด า น ศิ ล ป ะ  ข อ มู ล 
โสตทัศนะ และระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 

 
อยางไรก็ดี เนื่องจากปริมาณขอมูลท่ีเพิ่มขึ้นและเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน ตลอดจน

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนสิงคโปรในศตวรรษท่ี 21 และอนาคตได หองสมุดแหงชาติ
ประเทศสิงคโปรจึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับโครงสรางองคกรของตนเอง โดยในป ค.ศ. 1995 ไดมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนหองสมุด 2000 (Library 2000 Review Committee) เพื่อทําหนาท่ีศึกษาและ
กําหนดรูปแบบของหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรในอนาคตขึ้น โดยผลการศึกษาของคณะกรรมการ
ดังกลาว (Library 2000 Report) ไดแนะนําใหมีการตั้งคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ (National Library 
Board) ขึ้นเพื่อทําหนาท่ีดูแลและบริหารงานหองสมุดตาง ๆ ในประเทศสิงคโปร โดยมีเปาหมายหลักคือ การ
ขยายความสามารถในการเรียนรูของประชาชน และเพิ่มพูนความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการ

                                                        
1

 Lin Yuping, National Library Board, Nanyang Technological University, Singapore, 2004 



ทําใหหองสมุดนั้นงายตอการเขาถึง งายตอการใชงาน และนาใชงาน2 การเปล่ียนแปลงนี้รวมถึงการทําให
บรรยากาศของหองสมุดสาธารณะเปลี่ยนแปลงจากความเครงครึมของหองสมุดไปเปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศ
สบาย ๆ เชนการเพิ่มรานกาแฟ และลานจัดการแสดง ท้ังนี้เพื่อสรางบรรยากาศโดยรวมใหเปนเหมือนสถานท่ี
ท่ีอยูรวมกับชุมชน 

 
ความเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษาของคณะกรรมการทบทวนหองสมุด 2000 

คือ การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรเพื่อใหสามารถที่จะบรรลุเปาหมายใน
การทําใหหองสมุดสาธารณะภายในประเทศเปนแหลงขอมูลและความรูเพื่อสนับสนุนนโยบายในการผลักดัน
ประเทศสิงคโปรไปสูประเทศที่อาศัยความรูเปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Knowledge-Based Economy) โดย
การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาผานทางการใหความสะดวกในการเขาถึงขอมูล และฐานขอมูลตาง ๆ ใน
ประเทศสิงคโปรและในภูมิภาค3 โดยมีการแกไขกฎหมายในประเด็นท่ีสําคัญอยู 2 ประเด็นคือ  

(1) การจัดตั้ง National Library Board ขึ้นเพื่อใหทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการระดับชาติในการ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบหองสมุดสาธารณะของประเทศสิงคโปร 

(2) กําหนดใหส่ือท่ีไมใชหนังสือ เชน ขอมูลท่ีมีการเผยแพรดวยวิธีการอื่น เชนการเผยแพรผาน
ระบบคอมพิวเตอร หรือโสตทัศนวัสดุตาง ๆ เปนส่ือท่ีอยูในอํานาจของ National Library Board ท่ีจะเรียก
ใ ห ส ง เ ข า ห อ ง ส มุ ด  ห รื อ อ า จ กํ า ห น ด ใ ห เ ป น ส่ื อ ท่ี ต อ ง มี ไ ว ใ น ห อ ง ส มุ ด 
ตาง ๆ ก็ได 

 
นับเปนเวลา 10 ปนับตั้งแตมีการจัดตั้ง National Library Board ตามแผนที่กําหนดโดย Library 

2000 Report ตลอดเวลาที่ ผ านมาหองสมุดแหงชาติประ เทศสิงคโปร ไดดํ า เนินการ 
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาระบบหองสมุดภายในประเทศใหทันสมัยและสอดคลองกับนโยบายทางเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป  นอกจากนี้ เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่ง ในป 2005 National Library 
Board ไดกําหนดแผนพัฒนารอบใหมขึ้นโดยใชชื่อวา Library 2010 ซ่ึงแผนดังกลาวกําหนดหลักการท่ีสําคัญ 
2 ประการคือ 

(1) Libraries for Life เปนนโยบายที่มุงจะปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับเยาวชนของประเทศ
สิงคโปรเพื่อท่ีจะใหมีนิสัยรักการอาน และคนควาตอไปในอนาคตอยางตอเนื่อง 

(2) Knowledge for Success เปนนโยบายที่มุงจะพัฒนาใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องของ
ประชาชน และภาคธุรกิจตาง ๆ ในประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

 
1.2 โครงสราง การบริหารจัดการของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปร 
 
                                                        
2

 National Library Annual Report 2004/2005 Chief Executive's Message "When the National Library Board was 
formed in 1995, the objective as set out in the Library 2000 blueprint was to revamp the library system in Singapore 
to make it more accessible, usable and attractive to Singaporeans" 
3

 How Libraries can contribute to a knowledge-based economy, Library 2010: libraries for life, knowledge for 
success., National Library Board, Singapore 2005 



คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย National Library Board 
Act 1995 โดยโครงสราง และการบริหารจัดการของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติสิงคโปรนั้น เปล่ียนไป
ตามนโยบายและความสําคัญของงานที่เปล่ียนแปลงไป 

 
ปจจุบันคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรแบงออกเปน 7 หนวยงานหลักคือ 
1. สํานักงานหัวหนาเจาหนาท่ีบริหาร  
2. หองสมุดแหงชาติและหองสมุดดิจิตัล  
3. บริการหองสมุดสาธารณะ  
4. บริการหองสมุดและวิชาชีพเฉพาะทาง  
5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
6. ทรัพยากรองคกรและระบบ และ  
7. หนวยงานตรวจสอบภายใน 

 



 
 

โครงสรางดังกลาวนั้นเปนการสะทอนบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศ
สิงคโปรท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย National Library Board Act 1995 โดยกฎหมายนี้เปนกฎหมายที่มี
กระทรวงขอมูลขาวสารและศิลปะ (Ministry for Information and the Arts) เปนผูดูแลกฎหมายฉบับนี้ และ
งานนโยบายที่เกี่ยวของกับระบบหองสมุดแหงชาตินั้นเปนหนาท่ีของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศ
สิงคโปร และคณะกรรมการฯ มีอํานาจแตงตั้งหัวหนาเจาหนาท่ีบริหารคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติโดย
ไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ กระทรวงขอมูลขาวสารและศิลปะ ซ่ึงมีหนาท่ีจัดการงานในดานบริหาร 
และดานธุรการตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรได4 
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 มาตรา 15 National Library Board Act 1995 



 
อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงขอมูลขาวสารและศิลปะตามกฎหมายฉบับนี้รวมถึงการกําหนด

ทิศทางในการดําเนินการของหองสมุดในแนวทางใดก็ไดตามแตรัฐมนตรีจะมีดุลยพินิจ โดยแนวทางการ
ดําเนินการท่ีกําหนดขึ้นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงขอมูลขาวสารและศิลปะนั้นอาจจะอยูในขอบอํานาจตามที่
บัญญัติไวในกฎหมายนี้ก็ได5 

 
อํานาจของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรท่ีเปนเอกลักษณอีกประการหนึ่งคืออํานาจ

ในบริหารจัดการดานการเงินของคณะกรรมการฯ โดยกฎหมายบัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการที่จะดําเนินการ  
(1) ลงทุนโดยการใชเงินจากกองทุนอนุเคราะหคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ (National Library 

Board Endowment Fund)6 
(2) กูยืมเงินจากรัฐบาล หรือกูยืมจากแหลงเงินอื่นโดยไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ขอมูลขาวสารและศิลปะ7 
(3) ออกหลักทรัพยเพื่อเปนประกันเงินกูยืมท่ีไดรับจากรัฐบาล8 

(4) ใหการบริจาคแกหองสมุดหรือประชาชนเพื่อใหบรรลุหนาท่ีตามที่กําหนดในกฎหมาย9 

จากอํานาจดังกลาวทําใหคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรมีอิสระทางการเงินพอสมควร 
การท่ีคณะกรรมการฯ สามารถที่จะบริหารและใชเงินดังกลาวไดตามที่เห็นสมควรทําใหคณะกรรมการมีความ
คลองตัวท่ีจะกําหนดนโยบายไดโดยไมตองหวงประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณ เนื่องจากไปมีงบประมาณผูกพัน
กับงบประมาณสวนกลาง อยางไรก็ดีเนื่องจากคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรเปนหนวยงานที่

                                                                                                                                                                                    
15. (1) The Board shall, with the approval of the Minister, appoint a chief executive officer on such terms and 
conditions as the Board may determine.  
(2) The chief executive officer shall —  
(a) be known by such designation as the Board may determine; and  
(b) be responsible to the Board for the proper administration and management of the affairs of the Board in 
accordance with the policy laid down by the Board. 
5

 มาตรา 14(1) National Library Board Act 1995 
(1) The Minister may, in consultation with the Board or otherwise, give the Board such directions, not inconsistent 
with the provisions of this Act, as he may think fit as to the exercise and performance by the Board of its functions 
under this Act and the Board shall give effect to any such directions. 
6

 มาตรา 20 National Library Board Act 1995 
The Board may invest its funds in accordance with the standard investment power of statutory bodies as defined in 
section 33A of the Interpretation Act (Cap. 1). 
7

 มาตรา 21 National Library Board Act 1995 
The Board may from time to time for the purposes of this Act raise loans from the Government or, with the consent 
of the Minister, from any other source. 
8

 มาตรา 21A National Library Board Act 1995 
As a consequence of the vesting of any property, rights or liabilities of the Government in the Board under this Act, 
or of any capital injection or other investment by the Government in the Board in accordance with any written law, 
the Board shall issue such shares or other securities to the Minister for Finance as that Minister may from time to 
time direct. 
9

 มาตรา 22 National Library Board Act 1995 
For the purpose of enabling the Board to carry out its functions under this Act, the Minister may from time to time 
make grants to the Board of such sums of money as the Minister may determine out of moneys to be provided by 
Parliament. 



ตั้งขึ้นตามกฎหมายและใชงบประมาณของรัฐบาลในการจัดตั้ง จึงจําเปนตองมีหนาท่ีรับผิดชอบตอรัฐสภาใน
ก า ร ชี้ แ จ ง 
งบการเงินของตนทุกรอบปบัญชีดวย โดยสงรายงานประจําปผานรัฐมนตรีใหกับรัฐสภา10 

 
จากโครงสรางอํานาจบริหารดังกลาวจึงทําใหคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรตาม

กฎหมาย National Library Board Act 1995 มีสถานะคลายกับหนวยงานอิสระท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
และอยูนอกกรอบของการบริหารราชการเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย 
 
1.3 บทบาทของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรในการพัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติ
ประเทศสิงคโปร 
 

คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย National Library Board 
Act 1995 ท่ีนํามาใชแทนท่ีกฎหมาย National Library Act 1958 ท่ีมีขอบกพรองในเรื่องอํานาจในการดูแล
หองสมุดประเภทอื่นท่ีรัฐบาลสนับสนุนทางการเงิน ซ่ึงทําใหหองสมุดแหงชาติไมสามารถทําหนาท่ีพัฒนาระบบ
หองสมุดแหงชาติไดเต็มท่ี ภายหลังมีการนํากฎหมายใหมมาใชคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศ
สิงคโปรไดทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย โดยมีอิสระในการตัดสินใจและมีอิสระในการใช
อํานาจจัดการภายในตาง ๆ เชนเรื่องทางการเงินหรือเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร  

 
ปจจุบันคณะกรรมการหองสมุดเเหงชาติประเทศสิงคโปรมีอํานาจตามกฎหมาย National Library 

Board Act 1995 ในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริการหองสมุดของประเทศ และมีอํานาจบริหารจัดการ
หองสมุดท่ีไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐท้ังหมดในประเทศสิงคโปร โดยในชวงแรกของการจัดตั้ง
คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรนั้น คณะกรรมการมีเปาหมายหลักในการดําเนินการตาม
โครงการ Library 2000 ท่ีมุงจะเปล่ียนประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่เนนการใหบริการโดยอาศัยขอมูล 
ความรู และเทคโนโลยีเพื่อผลักดันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมหวังพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาต1ิ1  

หองสมุดในฐานะคลังของความรูจึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป การ
เขาถึงขอมูลกอนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีขอจํากัดท่ีขอมูลจะตองถูกคนขึ้นมาจากส่ือในลักษณะท่ีจับตอง
ได ความเปลี่ยนแปลงของการจัดเก็บและส่ือตาง ๆ ท่ีเขามาในลักษณะของสื่อท่ีผานกระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทําใหการเขาถึงขอมูลทําไดอยางรวดเร็วและมีการตอบสนองตอความตองการอยาง
ทันทวงที เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวหองสมุดจึงตองปรับเปล่ียนตัวเองใหเขากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป
ดวย 
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 มาตรา 13 National Library Board Act 1995 
(1) The Board shall, as soon as practicable after the end of each financial year, cause to be prepared and transmitted 
to the Minister a report dealing generally with the activities of the Board during that financial year.  
(2) The Minister shall as soon as practicable cause a copy of every such report to be presented to Parliament. 
11

 Prime Minister, Mr. Goh Chok Tong, in his 1993 National Day Message 



ในปจจุบัน คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรไดดําเนินการตามโครงการ Library 2000 
เสร็จส้ินแลวและอยูระหวางการปรับปรุงการบริการหองสมุดในประเทศไปสูมิติใหมภายใตโครงการ Library 
2010 

 
โครงการ Library 2010 นั้นเปนผลจากการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบหองสมุดของประเทศสิงคโปรตอ

จากโครงการ Library 2000 โดยตามโครงการ Library 2010 นั้นมีแนวคิดวาหองสมุดนั้น ถือเปนแหลง
อาหารดานความรูสําหรับผูท่ีอยูในสังคมที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนสวนหนึ่งในการชวยสรางตนทุนทาง
ปญญาและเปนท่ีมาของการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ของประเทศ ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการแขงขันและ
จําเปนอยางย่ิงตอการแขงขันในยุคของเศรษฐกิจท่ีอาศัยความรูเปนพื้นฐาน ความรูนั้นนับวันจะมีแตเพิ่ม
ความสําคัญมากย่ิงขึ้นตอความแตกตางของสังคมของทั้งระดับชุมชน และระดับประเทศ คณะกรรมการ
หองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรจึงมีความจําเปนตองสรางความมั่นใจในการสรางความตอเนื่องในการ
ใหบริการใหสามารถเขาถึงความรูไดงายและสะดวกตอผูใชงานอันจะชวยสรางใหสังคมมีความกลมเกลียวอยาง
ย่ังยืน และขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนบุคคลธรรมดา ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการเขาถึงความรูและขอมูลได
อยางฉับไว เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดในสภาวะท่ีมีการแขงขันสูง12 
 
1.4 บทบาทในการทําหนาที่เปนหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ

 
บทบาทของหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรยุคใหมนั้นเริ่มในป 1995 โดยผลของ National 

Library Board Act 1995 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติไวอยาง
ชัดเจน เเตไมรวมถึงการทําหนาท่ีเปนผูดูแลเอกสารสําคัญตามแนวทางของการดูแลเอกสารโดยหอจดหมาย
เหตุ (National Archive) ซ่ึงกอนหนาท่ีจะมีคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติขึ้นนั้น ในป 1993 รัฐสภา
สิงคโปรไดผานกฎหมาย National Heritage Board Act 1993 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวบัญญัติขึ้นเพื่อโอนยาย
งานจากพิพิธภัณฑแหงชาติประเทศสิงคโปร (National Museum) หอจดหมายเหตุแหงชาติประเทศสิงคโปร 
(National Archive and Records Center) และฝายประวัติศาสตรท่ีไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
(Oral History Department) ไปยังคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติ (National Heritage Board) 

 
คณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติมีหนาท่ีหลักในการสงเสริมการคนควา และสงเสริมให

ประชาชนในประเทศตระหนักถึงเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและความเปนชนชาติของคนในประเทศ
สิงคโปร โดยเนนท่ีศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและความเกี่ยวของของประเทศสิงคโปรกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กับทวีปเอเชีย และกับโลก รวมถึงการทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาใหกับรัฐบาลในเรื่องท่ีเกี่ยวของ
กับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศดวย 

 
ตามกฎหมายดังกลาวนั้น ไดใหอํานาจคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติจัดตั้งหอจดหมาย

เ ห ตุ แ ห ง ช า ติ ขึ้ น เ พื่ อ ทํ า ห น า ท่ี รั ก ษ า แ ล ะ ร ว บ ร ว ม เ อ ก ส า ร แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น สํ า คั ญ 
ทางประวัติศาสตรของประเทศสิงคโปร โดยคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติมีอํานาจในการเขา
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ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ท่ีอยูในความดูแลของหอจดหมายเหตุแหงชาติ รวมถึงมีอํานาจในการ
กําหนดรูปแบบของการทําเอกสารประวัติศาสตรซ่ึงรวมถึงเอกสารท่ีเปนเอกสารสาธารณะตาง ๆ (Public 
Records)13  

 
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการทําหนาท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาตินั้น กฎหมายฉบับนี้ไดใหอํานาจหลัก ๆ 

ไว 7 ประการดวยกัน คือ 
(1) กําหนดใหหนวยราชการอื่นท่ีมีเอกสารหลักฐานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรตามที่

คณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติไดพิจารณาแลว ตองมอบเอกสารที่เปนเอกสารสาธารณะดังกลาว
ใหกับหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนผูดูแล14 

(2) กําหนดใหอํานาจในการติดตามเอาคืนซ่ึงเอกสารหลักฐานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรซ่ึง
ถูกนําไปจากความครอบครองของทางการโดยไมชอบดวยกฎหมาย15 

(3) กําหนดใหอํานาจในการทําลายเอกสารสาธารณะเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการมรดกทาง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ง ช า ติ  โ ด ย ก ฎ ห ม า ย ใ ห อํ า น า จ แ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ จ ะ เ รี ย ก เ อ ก ส า ร 
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ดังกลาวก็ได16 

(4)  กํ าหนดขั้ นตอน  และข อกํ าหนดในการตรวจสอบ เอกสารและหลั กฐานที่ อ ยู ใ น 
ความดูแลของหอจดหมายเหตุแหงชาติ17 

(5) กํ าหนดอํานาจในการรับรองเอกสารสาธารณะ  โดยเอกสารที่ผ านการรับรองโดย 
หอจดหมายเหตุแหงชาตินั้นถือเปนเอกสารที่ถูกตองตามตนฉบับและศาลจะตองรับฟงเอกสารนั้นเปนเอกสาร
ท่ีแทจริง18 
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(7) กําหนดใหการสงออกหรือการกระทําการใด ๆ ตอเอกสารสาธารณะโดยไมไดรับความยินยอม
จากคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติถือเปนความผิดอาญา20 

                                                        
13

 มาตรา 17 National Heritage Board Act 1993 
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 มาตรา 19 National Heritage Board Act 1993 
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 มาตรา 20 National Heritage Board Act 1993 
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 มาตรา 21 National Heritage Board Act 1993 
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 มาตรา 22 National Heritage Board Act 1993 
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 มาตรา 23 National Heritage Board Act 1993 
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 Section 24 National Heritage Board Act 1993 กําหนดโทษไวท่ีปรับไมเกิน 5,000 เหรียญสงิคโปร จําคุกไมเกินหนึง่ป 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
20

 Section 25 National Heritage Board Act 1993 กําหนดโทษไวท่ีปรับไมเกิน 5,000 เหรียญสงิคโปร จําคุกไมเกินหนึง่ป 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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จากงานหอจดหมายเหตุแหงชาติอยางชัดเจน เห็นไดจากการบัญญัติกฎหมายใหอํานาจในการดําเนินการแก
คณะกรรมการอีกคณะหนึ่งแยกตางหากจากคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับหองสมุดแหงชาติ กลาวคืองาน
หองสมุดแหงชาติเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติซ่ึงแตงตั้งและทําหนาท่ีโดยอาศัย
ฐานอํานาจจากกฎหมาย National Library Board Act 1995 ในขณะท่ีงานหอจดหมายเหตุแหงชาตินั้น เปน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติซ่ึงแตงตั้งและทําหนาท่ีโดยอาศัยฐานอํานาจ
จากกฎหมาย National Heritage Act 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 ngnuiu National Library Act 1958 u a : t w q u a h ~ a ~ w ~ ~ r ~ u ~ ~ w " ~ ~ u ~ n a n ~ ~ ~ ~ l  

ludsxrnnknldiku lud?~6u~~~aqnls67r~un~sw'aqaynuiilai~$uiiwGid 
" 

s'uijnnau'lunisu%wis~~w'a~aynuM'.ra7~ua:ir'airayna7aisfu: ~nuain'udiuiemu 

flQMMu National Library Act 1958 hulungwuiu$~nd~aAiwundiu7~lGw'a~ayn 

~ d ~ ~ ~ ~ ~ d ~ u i o ~ u n i s $ n ~ ~ ~ * a ~ a y n ~ ~ a ~ w ' u ~ n ~ ~ ~ w ' ~ u ~ ~ ~ ~ a t ~ a d ~ t a ~ u n i s ~ " b a ~  
d d  u 

n'aqayn ua:au"uayu~w'ds:~inld~~~%ni5"u~7"a~w"a~a~n$~nii aliidsnnnauu'aGin'n 

l d S ~ ; 1 4 ~ d 5 : ~ 7 ~  i ~ ~ ~ " ~ a ~ a ~ n t r p i ~ n i ~ ~ ~ a i u i s n i ~ n ~ i i ~ a ~ a ~ n u i ~ n i ~ ~ ~  dsxnau~u 

f l l ~ 6 l t ~ ~ ~ l 5 8 ~ l ~ b ~ ~ ~ u ' 1 ~ w ' ~ ~ a ~ ~ ~ l ~ l 5 ~ Z ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 1 ~ 7 ~ l  &u'FJbfle934lU 

u ? ; r r a a i ~ ~ n i i ~ d s i n ~ i i w ' a ~ a y n ~ ~ i ~ a i 6 t G n s a u ~ i l ~ w " m u i s : u u ~ a ~ a y ( i l r r i s n i Z t r ~  

wuioiuW"~~ui~:uuM'a~aynaimsm:uinnii 

'id " 
aEii~~snnnz!u&ngwuiu National Library Act 1958 i rw idn is~wpnrawi :  

Ga~aynui~aii;i~ra:&;layma7wsm:~ilw'w'a~a~ nds:rnm~?2uia%w'nisaw'uaYumi~ 

nisiju tduGaqaynna~uni"7u1a"u uazaniufinPrin'7ir 7 ldG5"unis~~uaeinM'a~ayw 

unilaiti ua:~i lGnisGwu~s:u~w'a~aynl~us~ul~in~iuaan~a'a~n'u ua:viilw"nisl.a' 

ns'wuinsmi~hqay nlrjri?nds::lun~a'~?n~' 

mun~~ms$n~~nm:nssunis~umauGa~ayn zoo0 i u  tua:iii iuu~Piin~ulGY 

nuir iu  Library 2000 ~ w ~ i i n i s ~ n ( i l " ~ ~ m : n s s ~ n i s w ' a ~ a ~ m ~ ~ i ~ n i ~ ~ u r ~ a ~ u ~ n n a u ~ i u  

nisw'~1uiszuuGaqaynuisa~6ua:6irijunisn1u5~ufiun'nd~fiiwunlors7u~iwa~u'un"snha 

~~~n ' i in is~~ is~ ingwuiu~ i i 'u?n 'u~a~aym~w~bnu~ iaa iu 'a~ in 'n~r i?o i j ;dmiu  National 

Library Act 1958 ~ ~ u ~ u ' ~ ~ 7 ~ ~ d ~ ~ 6 ~ ~ ~ : 6 a ~ l n " ~ u n i s ~ ~ ~ ~ n ~ u l ~ n g ~ ~ u % w r j n ' a ~  

~;r~2am3snId~6Geis61nwiunawxnu&nijialu~~auiui~u 1995 16~Finawux~ 
National Library Board Act 1995 

" P. 2, R Ramachandra, The "national" role of the National Library Board of Singapore, 65th IFLA 
Council and General Conference, Bangkok, 1998 



4 -  2 
2.2 flgrru~u National Library Board Act 1995 uesfl?l~rrd~uuuda~wrfl~~u'J7fl 

nlsurYhngwsrlu 

& E: 
n0wu-m National Library Board Act 1995 uurdudqiriin~dnunsqi)inn~5~nwi 

uaqnfusnssuniswunauw'a~ayn 2000 h u ~ i r d i ) : : r ~ f i u n ~ ~ u i u ~ r ~ u ~ n ' a ~ n " u w ' a ~ a y n  

u i ~ a i 5 d s : : r n n k n l d s " r ~ a 1 w ' a i u i ~ n ~ ~ u s ~ ~ ~ i 1 ~ ~ u i u l u n ~ ~ i i ~ ~ ~ n ~ a ~ a y n a i ~ ~ ~ ~ z  

niu~udszrmndurrrr&$ayaua::na~u~ daa~uayuduuiu~ufli5wa'nn'udsz~nn3~n~d5" 

~ d ~ n i s r ~ u d 5 z r n n d a ~ ~ u n ~ ? ~ u ~ ~ ~ u ~ u ~ ~ u n ~ ~ r n 5 1 . f ~ 6 ~  (Knowledge-Based Economy) 

b ~ ~ n l 5 a ~ ~ a ~ ~ f l i 5 ~ < ~ ~ ~ ~ : : n l 5 w " ~ ~ 1 ~ l ~ ~ i ~ f l l 5 ~ w ' ~ ~ i ~ a ~ ~ ~ n ~ ~ n 1 5 ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  bra:: 

~iuUYi)yan'iq 7 lud~z~nn3~nld+rra::1u~iin~n~~ " 

r ~ a ~ i u a ~ n ~ w u ~ u d r d ~ u u ~ ~ d a ~ ' J ~ n f l ~ w u ~ u  National Library Act 1958 ?i&ai 

Lnnwaaunas ~~6~da~a~?uu1uu~u~~d~uurrda~1dua~d~::rmn lnuds::r6u~rd~uu~rdaq 

~ u r ~ u m ~ r ~ i u u u ~ a ~ ~ u ~ z ~ u ' i n ~ ~ a ~ ~ ~ u a ~ 5 ~ u u ~ a ~ a ~ n r r i ~ z i ~  Inuna1urdiuuuda;r 

di37n'nr~nua::r~unn'q~a~d~ 

(1) nisfi~wunlGinaznssunisGa~aynui~zi5 (National Library Board) i u  
2- 82' 

rda?u'ut jna~u~~uan"u~iu67u~"a~a~nmilnn~uu~~u?~ula~~~~d+ sauiisnis<nwiw~d'~3a 

nardan'i;1 7 r~aw '~~u ina iunsaun~~u i )~Gayan ' i~  7 d~z1w'u5ni~luszuuG~-3aynua~ 

d=iztmnaqn~d+~~ 

(3) r i~wun~w'inisdszuaa~ayaus~~iynsu (Catalogue) datjlunawguauaq 

~ a . r a ~ n d r ~ u ~ ~ a s a y n u a ~ ? ~  (Publicly-funded Library) ~ ~ a < n i ~ r ~ u u ~ a ~ a v s ~ ~ i y n s u  

rriqais (National Union ~ a t a l o ~ u e ) ~ ~  

(4 )  f i l M ~ ~ 1 w ' < n ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 i ~ w " ~ ~ ~ n 5 ~ ~ n l 5 w ' ~ 9 ~ ~ ~ ~ t ~ 9 ~ l ~  (National 

Library Board Endowment Fund) r d a r ~ u n a ~ ~ u ~ ~ u n i s 5 ' u ~ u u ~ i ) ~ n r ~ a z ~ u ~ a u ~ w ~ a  

ilinrnn?iirrazmnranau l n u n a ; l y u & n S i i a i ) ~ i s i u ~ 6 i l i n n i s u " s i ~ n a ~ y u l d ~ ~ u  

5i)ns5u&un'ls 7 rsiu n~s<nousua"uuu~1w'n"uussmi?nPj nis<na"uuuilnu 

22 How Libraries can contribute to a knowledge-based economy, Library 2010: libraries for life, 
knowledge for success., National Library Board, Singapore 2005 
23 uinsi 3 ulWi16 nar uins? 7 National Library Board Act 1995 
24 u i o n  2 ua:: uinsi 10 National Libraly Board Act 1995 

25 Ullil'il 11 National Library Board Act 1995 



2.3 i i ~ i 9 w U i i ( i l i ~ l n ~ n ~ w  National Library Board Act 1995 tunisiwwisxuu 

GaoJaycanrioJai~ud%zm~2oJ~1rlf 

ngwuiu National Library Board Act 1995 tut~nifwi) innisf i ini5~nwiva~ 
2' nmznssuni5mun?uw'a~ayn 2000 (Library 2000 Review Committee) lnuruaniuas 

nawuiu~uazn'auw'u~Ei)dfiiwuni;'u~mun~zn55uni~mumauGa~a0!(il 2000 (iliu5iuqiu 
Library 2000 

5 7 8 9 1 ~  Library 2000 ~;rr~u5iusiuaasnfuzn55uni5num2ld~'a~ayn 2000 

r~ur~wuw'oruiszuuM'asay~~ud5zrmf i~~n~didi~~uf i~25~)12000~~ 1ni~6iuu"il-i 

<s& 3 dszni=iiia 

(1) n ~ s i j n i ~ G n ~ s n m z n ~ ~ u n i 5 G a ~ a y n r ~ i ~ ~ i % i ; ' u ; ~ d a d u r n ~ d ~ ~ i j a ~ u n i ~ ~ w u i  

~ ~ ' a J a y ( i l ~ ~ d ~ : L ~ f i k ~ ~ d 5 ' b ~ ~ ~ ~ ~ f u ~ n 5 5 ~ ~ i 5 n " ~ n ~ l 2 f i i ~ ~ i d f i i ~ ~ ( i l ~ ~ i  uwunaqmS 

ua:~ii~~uni5Giia 1 n-~urrwuw'wuilu Library 2000 Report 

( 2 )  n25Girmnlula!ai~au~m~ (IT) r G - 1 u i ~ ~ r d a ~ w u i 5 z u u ~ ~ a s a y c i l  

rbu nis1G'szuurn"siiunauG2rmai ~rami5Gild5~~n5ui~ulunis6umir&ui1a' 
v d d  d d d  

(3) n~s~wuir~i~uimrwalwunnwzmrnu~~~i)~fi'ur~u~mi~~~:rd~~uIdva~~~uu 

Gaqayn 

bun~wuiu National Library Board Act 1995 I 6 i i w u n w ~ ? & ~ n " ~ ~ f u z n ~ s u n i ~  

n'a~aynu&ai% raarynnaGiiq 1 ~ ~ ~ u ~ ~ a ~ n ' u s z u u G a ; 1 a ~ n 6 a ~ ~ a d ~ u " 5  lnuw&d(iliu 

nQ~~luZ~i j , iuaz~~unn'qGi~IdZ 

26 Section 23 National Library Board Act 1995 
" Section 35 National Library Board Act 1995 
28 

~ ~ ~ ~ 3 ~ ~ l ? f i l ~ ~ ~ ~ 3 L ~ ~ l w " ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~  Library 2000 1Ti9 1995 ii39 2000 



.alodeZu!~ u! sa3!uas uo!)euuoju! &elq![ pue saplq!l papuy 
-@[qnd ol 3u!)e[al slaueujo padsal u! sa!x(od pue spaau [euo!leu uo tuaunuanoE) aqt as!npe 03 (4) 

pun :Lqdefio![q!q [euo!leu e pun an3o[ere3 uo!un [euo!wu e u!e)u!eu pue apduo3 01 (3) 
:sa3!~as uo!~euuoju! kre~q![ pue sa!lelq![ 3u!lua3uo3 saD!Nas k~uel[nsuo3 pue &os!npe apfnold 05 0) 

:alode%u!s u! [auuoslad he.tq!ljo %u!u!e~ aql roj splepuels qs![qelsa 01 (a) 
:a[doad 

sl! pue arodeau!~ ot au!lelal s[e!laleu hq![ jo uo!l3al[o3 an!suaqarduo3 e qelu!eru pue annbge 01 (p) 
:arode3u!s u! paqs![qnd s[e!raleru hq![ ioj Lo~lol!sodar e ap!noid ol (9) 

:sa3!~as i!aql pue sa!relq![jo asn aqt q3nolql 8u!urea[ a8emo3ua pue 3rnpea1 alouo~d 01 (q) 
:sa~!~as uo!leuuoju! L~lerq!l ap!nord 01 pue sa!lerq![ qqu!eu pue qs![qqsa 01 (e) 

- aq [[eqs pnoa aqljo suo!l3un~ au 'g 

5661 l3V Pmoa hq!l leUo!IeN 9 =Mute 



-pmoa aql dq pap!~old sa!l![!3ej 10 sa3tNas Lue 103 lua1 lo suo!ss!mmo~ 'saaj aZ~eq3 01 (d) 
pue fuuoj Kue u! &p!lqnd ayeuapun lo ap!~old 01 (o) 

iLuedmo3 ejo 
uo!leuuoj aql q a$edp!ued lo uuoj lo 'suo!les!ueS~o lo suosrad due q)!~ sa1n)uan lu!oColq ralua ol (u) 

isnu qs![qelsa pue suequo3 o1q ram 01 (m) 
f13v 

s!qljO suo!s!~old aql ~I!M luals!suou sasodmd 103 a~odeSu!~ u! ~uamdola~ap hrq!llo a%e)!laq heral!~ 
leuo!leu aqi ql!~ pa13auu03 uo!les!ueSlo ro uosrad Kue 01 sueol lo suo!lnq!auo3 'sl& pualxa ol (1) 

:as!mlaqio 10 bu uo laqlaqm 'suo!leuop pue sy!% an!a3a~ol pue sueam 1ymeI [le Lq spuq aye1 ol (y) 
Id!qsueuerq![ pue sa!lelq![ uo qxeasal alel!I!3ej pue ayevapun 01 (0 

:au!uualap Kern pmoa aql se suo!t!puo3 pue suual 
quns uo sa!rerq![ ql!~ uo!lsauuo3 sa3!Nas jea!uq3ai pue [euo!ssajo~d ap!no~d 10 ~oj a%uem 01 (!) 

:sa!leiq![ u! 
Su!ylom asoq~ pue uo!ssajold aw u! suosradjo Zu!u!m aqlloj saurmedo~d ~osuods 10 aqeuapun ol ('L) 

fsuo!l3uq SI! 01 iueAalal sa!l!A!ne [Iejo uo!leroqe[[o3 
unm!xem am3as ol slap!~oid uo!leuuoJu! pue sa!tuoqlne h~q![ seas1aAo ql!~ uos!e![ qs![qasa ol (3) 

:O [ uorpas lapun 
pleoa aql ql!m pal!sodap s[e!lalem Ktelq!( a~asard pue u!elu!em 01 samseam aleudo~dde aye, 01 6) 

:alodeSu!s u! sauelq![Jo sa3!Nas pue sa3mosal aql uo uogeuuoju! ap!~old pue u!elqo o] (a) 
:sa!leJq!l papuq-K13![qnd [[e q s[e!Jalem Kwqg 01 ssame ale1![!3e~ pue ale~np~o-03 ol (p) 

falode8fn~ 
01 lsalam! pue a3ueuodu!jo seam 13aCqns ~ua~a;j!p uo s[e!lalem Kwqq 13a1103 ol saqua3 pue sa!nxqg 

luala.g!p lqodde pue Baleas pue K3![od uo!pal[o3 [euo!leu aqj iuamaldur! pue dola~ap 'amiap 01 (3) 
:a~ode%u!~ q sa!Jerq![jo ylomlau lalndmo3 e do~anap 01 (q) 

fpmoa aql Lq paqs!gqelsa sa!nxq![ a3euem pue dolahap ol (e) 
lamod apnpu! [[eqs pleoa aqljo sia~od aql '(I) uo!13asqns JO Lp[waua3 all] 01 axpncald ln)no!M (z) 

.suo!l3uy sl~jo axmu.ropad aql ql!~ uo!laauuo3 
q lo loj auop aq ol lua!uahuos lo hessa~au sZqql I[e op 01 lamod aheq [leqs pmoa au (I) 'L 

S661 IJV PmoB kq!l lQuo!leN L u@LR ,, 



(4) 6iuioluni~<mln'Z~~iuf~uia6u~::~i i~Ga~a~mdln'5'uni~au"ua~unii l  
w e  w 

nis~uoin7~uia luni~~uin~~a~Ga~a~( i ld<m~i iua~"~uGa~aymci i i  7 

( 5 )  6iuiilluni~;~'nnir~a::lGu3n1~u'a~a~~u~n'uaanii~a'a~aa~a::u'ini~~a~Ga~a~m 

lullszlwn3~nlds' 

(6) 6 i u i d u n i ~ d i a ~ ~ u i m ~ n i ~ m i u a u ~ ~ ~ ~ ~ a 5 ' n ~ i ? ' a ~ ~ a ~ a ~ m d l i i a i l ~ ~ ' ~ a i l a ~ ( i l  

miu~f id  Legal Deposit df i inun~uu in5 i  I0 National Library Board Act 1995 
s 

(7) ~iui i3 lunisdirGuni~d~um~iun~iuf~uias-ni i~nw~u~iud~uan'7u 

~aiayn~ucii i~dszanna~a::$~u3ni5u'a~a~u~i~d~::ann~uni5dirGu~snssucii i~ 7 

da~u~u'a~6u~widmiun~~uiuva~~o1~n~5uni5Ga;laymaai~m~ 

(8) 6 i u i q l u n i ~ G 1  n%1Gni~au"uay~ni~~ni)u50)~~u~6u3m~wni;1~iuGa~aym 

(9) 6 1 ~ 1 1 ~ ~ n 1 5 < ~ n l 5 ~ ? ~ 1 ~ ~ ~ n l 5  M ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ s ~ ? u L M ~ D o ~ ~ L ~ R ~ A L ~ u ? ~ ' ~  

i r a ~ a y o  ~~~uni~ l~~~ '5n i56un~: :n55~ni5a i~f i i~umdaulu l? 'n iu f i " ln '  

(10) d i u i ~ l u n i 5 < n  ~?a%n'naiu.d.aua~"aluni56unai4<uJ'u"luw"au'a~iu36u 

Ga~aynuat.ussmi5"nwmami 

(1 1) 6iuieluni5il"o~i~un'au'I"siiq 7 d a a u n j u n g ~ u i u  5~o)?1q i iu i~ lun i>  

~u~a~fi iu"a~"sni~5"uu~i) in1~~ii l :n'aunisfia~~ Trust n?ani5u~-ainn"?u?"sni5lm 7 

(12) 6iuiolunis lG u % i n  ~?alG$uufiynnaw?aa~n'n5lm 7 "l~$a~da~u3u'as 

n " u ~ i u a i d a ~ w a s ~ m n ~ ~ u v a ~ 8 i ~  (National Literary Heritage) n~asiun i= j~wui&~ay( i l  

luds:~wn3~nlds"[mun"a~~?'m~ds:a~6aamna'a~6uu~~fu~~lungnuiu~ 

(13) 6iuio~uni~~u~7~ia'@~ibaa::6i~dio~uni5<(i l~~ Trust 

(14) 6iuio%unisa&~?u~~n156uP!~na~~ 7 n?aaiGnsIm 7 n~aa~")i-ru<mXq 

u3Gm 

(15) iiuioluni5<mnisd5::nia'o)w"u5' 

(16) 6iuiqluni5a?una8udiu3ni5 diuiunlds) n?adirSiihns"unislGu3ni5 n?a 

nls%w"n3iu~?ua~~adnt~:nssunisdia~unis~~ 



au'i~ls8iii~u'idua::~iui'3dndi?a~'1ui~?u'a 2.3.1 ua:: 2.3.2 $udu6iuiqnu'id 
d 
nngnuiuu"g~Eil~~::nssunisw'a~aynu~~aiEidsztmn3~nIds"vi~~u'i~~ra::la'6iui~ 

v- w &ndi?ta4 $~uanrnia;~inun~g~nnqniii?~tagl National Library Board Act 1995 
d 2.4 l$ifiinunnu'7~~'n"u~~~aaun~nu~~a~n'us-~u~a~a~~&a~iiad~u"Ein'?u &siuart!omd 

Q-ndi?dald 

2.3.3 n&i Legal Deposit w7unanuia National Library Board Act 1995 

niungnuiu National Library Board Act 1995 6inun~~$d~wuuwi~iu~uds::~nfl 

~ ~ n ~ s " & a ; r k ~ ~ ~ ~ w u ~ ~ w i ~ ~ i i d ~ d r w u ~ w i ~ u i l : : a ~ " ~ u ~ d ~ u u ~ ( i \ ~ n i u  Inu%iiidgGu 
d " d v  nm:nssunisgaqaynrtM'ilair;ihu?u 2 ;n3' niswngnuiuu"~~51$$~wu~~wiii~uina~~ 

i i a ~ d i ~ u i u a ~ d ; ~ d r ~ u ~ ~ w J $ u  r i j ' a ~ i n n n g n u i u i a ' n ~ d s ~ a i l n " d i 3 z a ~ i ~ ~ n ~ G ~ ~ a ~ ~ ~ ~ z ~ 5  
d c$ 

(National Collection) d~n?iunsufl?u uaztwarnurrazu"u~nnisw'mui~~a::nisa~i~assn" 

. r iud i in rSuusnnuaqz i~ lur%;1~ssmnssu~~  lnunu'idniungnuiui;'L"sunii 
Legal Deposit 

n ~ d " ~ n ~ s i i i d ~ i P 1 ~ t u i ~ ~ d t ~ u ~ ~ ~ J ~ u l a ' s ~ ' ; ~ ~ u G ~ ~ ~ $ t ~ u r t ~ i ~ ~ ~ 1 u ~ ~ ~ a ~ s s u n i  

rrazii5ynna &saub;r GG~w"~~az4iwpiiulut%swiGau' u%n$a1d n~~uqiunaq;~  

@mnu.ausu auinu aluas ~ " s a - ~ ~ t ~ ~ ~ l q n l a u l  $qnin;7nniudndi?ui~i~GuGn~irLa:: 
" d "  twu~~mi1rii~;3zi~~~~5za~~~$aniswi~z~n~a10i I!nna~u:ldnui~na~iid~iP1ituina;Ii~i 

twuuwimiolnldid Legal Deposit 

nmznssun~s~a~a~nrrM'sm5dsztmn3;lnld~n7~'rn~waua~nisdG~~ii7i~5i~u~1a' 

z d s ~ n i s ~ a ~ ~  
v dd. 9 d d  ds-nisd I Legal Deposit $ur~unuinmniwun~nun~wuiu rba:~$unu7nn 

n m : : n s s u n i s ~ ' a ~ a ~ n ~ t M ' ~ m r ; i 6 a ~ n s ~ ~ i ~ ~ a 5 ? u ~ ? u ~ r a : : ~ n ~ . f 1 ~ 1 u ~ ~ ~ u ~ n a ~ ~ n b ~ ~ \ d  
< Y d d  39nlds" $%uw"w5nluknlds" sauG~$rwur~wilu3qnld5 n ~ u ~ m a a % ; 1 ~ ~ ~ ~ s l ' a ~ a ~ ~ ~  

nisn'un7'ia~a::4G"uald 
u dd dsznisd 2 ~u i~ands : :n i5nd~ua~Rm: :nssun i~w 'a~a~orLM'~m~~an is~ iu '~~  

wG~~aaasdszawn3qi~nlds" (Singapore National Bibliography) lmuwG~3oaaa~dad~~ 7 

dl65"u?innis~iaqmunu'id Legal Deposit ~ : :~n~n t~ i~~uu" f c1~n ld '~~ana~d5 : :~n f l  

3snlds" ~4u"g~w~1'~~aua~d~::~~n~~~1d~~::~1nu'ld~~uu"u~nnia~n0~ds::~nfl~~~bd5" 

3' ul@I51 10 National Library Act 1995 
12 Legal Deposit; Preserving Singapore published heritage, National Library Board, Singapore, 2006 
" lbid 



11 mag pa3npo~dal Zu!aqjo (iuawd!nba Jaqlo aruos JO p!e aql inoql!M lo 
qqm) alqede~ aq 01 se os pa!poqrua an elep iaqlo lo spunos 'sasem! [ens!& alom 10 auo q31qm ffl a3!nap 

Jaqlo iue pue y3e4 punos 'ss!p 'adel 'a~!1e5au '(aq~go~3!ru e pue UI~~OJ~!UI e %u!pnl3~1) uqg Lue (q) 
pue :lauem palqid laqio iue pue lurid 'qd&oioqd 

'alnpd 'ueld 'ueq3 'dew 'aJo2s (e3!snlu 'la~drued 'ladeds~au '[e3!po!iad 'yooq palqld Lue (e) 
suearu ..s[e!laieru zbwq!l., 5661 13v pm08 .Or?lqq [euo!ieN z Lswn ,, 

ssa3oid aayg iaqlo iue 10 uo!le~![dnp 'LqdeBoql!l 'Zmicyd 

Lq ppa3npold sueaw 'syooq oi uo!lelaJ u! ' ..paiu!~d.. 566 [ 13v pmoa heiq!~ [euogeN z LSMLPI LE 

a~ode4u1~ u! paqsqqnd aq o! [e!Jalem h~qg 
Lue ioj saauene oqm uos~ad iue sueaw ,,~aqs~qnd,, 5661 13v pnoa h~q!~ leuo!ieN z G~LPI ,, 

-.ayuua~ap Leru p~eoa acp se aqd q3ns le 

pnoa aql cp!~ le!laleur h~q!l ieqljo (suo~e[nZai Lq ppap!no~d as!huaqlo se ida3xa) sa!do3 OMI )!sodap 
'uo!le3![qndjo alep aql laye syaam b u!q)!m pue asuadxa umo s,laqs!lqnd aql le '[leqs amdezu!~ 

" paqs![qnd le!ia%ew h~q!l hanajo iaqsgqnd aqI,, $661 19v pmoa heiq!? leuo!ieN (I)OI LS~LR 

900~ 'a~ode8tns 'pmoa h~q!~ IeuoqeN 'aZei!iaq paqsgqnd s,aiode%u!~ Bu!.uasaq '~!sodaa le8a1 eE 



$00~ '$5 -ON 'iauals~a~ ov~~a3 'huq!~ a3uaiajav 
ue!q3 Suox aa7 Mau ql!~ L[n[ " suadoav aiodeSu!~ JO heiq!~ [euo!leN '8ua7 MoaS Suv ,* 

preoa aql ~I!M pal!sodap aq 01 pannbai IOU are q3!q~ s[e!laiew heiq!l aql (e) 

- aq!l3said suo!leln%ai Lq Lew preoa aqJ (Z)OI 566 I 13v pmoa haq!~ [euo!ieN (~)(z)oI LmLn ,, 
P!ql ,, 900~ 'aiode8ur~ 'pieog huqg leuo!]eN 'a8elgaq paqstlqnd a~odesu!~ S~~asaq :)!sodas le8a7 ,, 

uo!$nqgs!p qqnd lo ales ioj a~ode%u!s 

I# paseala1 pue pa3npoid sueaw ,,aiode8u!s u! paqs![qnd,. 5661 13v preog hiq!~ [euo!leN z uuLn ,, 

~b~?en~l~~p~~bgB~l::~pn~~~l9~~l~b~~L f pl~bgB~l2~pfle~(?Mj::t!ll 
EP" 

f~~~~~~~U~~P@~Hb$~LbLRUP::~ll~L~flL~fl~l5LU~~~~1?1b~BMl~5~~LRP~ll ,s 
A 

,m 

~irebe~s~~n~~~~mubeay~pkl~er~~be~spbu_en_ube~uue~::e9lne~~n~l~~~n~~~ 

~~us~usu~~n~sn~~p~u~g~~n~Eun~u i!sodaa @%a? y~pra~pyl~~pu~~eb: ,% 

-nrsls~e~~u~~nn~ 

~LU~Ml~~HnLpHL~~,O~~i,5~~ME~BUi~Spn~>Mi1RMlU(3I?Lp5LU~I?ltM~M5LU 
P 

EonLnn - ,,a~ode8u!s u! paysgqnqnd ~$8 fplubguui-spnlsMnnnla 

nLMg~L~fl@U~spn@@~b@5,UlbOR@fHlRL~nLL~~~n~B5,H 
P 

,a~~nu~~p~n~~~~n~puG::~~s~n~e~e~~ngiu,ouiru P L u~eke!es_k yegnplr 

pmr (a~ge%a~) MLunLpnyE (aq3go.m~ -en ur1gol3!1y bgn~s) nyE (z) 
-en ynguby L uLMnFbg-eii n~ppi MLU~~ ngpnnnsl MLUnMll 

lnnm beMlup1 nynyll prth~egbp LeLirLpnLu;haninMlpyngbg epcn (I) 
P 



auruliaiap Leu p~eoa aql se (L[[e!ued 10 Kllnj laqiaqm) iuaunuano9 aql Lq 
papunj 'L[lsal!p~ 10 K[l~ai!p 'ale qs!qm sa!mIq!l iaqio qq3ns pue Lpoq ho)nieis Lue JO 1uaurruan09 aqi 

Kq pauMo sa!mq!l [[e suealu ,,sayiq![ papunj-Lp!(qnd,, 5661 13v pieoa hq!~ [euo!ieN z LLUL~ ip 

-an%o[e~es 
uo!un [euo!ieu a~ep-oi-dn ue JO iualuqs![qelsa aqt spleenzoi 'sasmos laqio luoy panuap 10 [eu!8uo 
laqlaqm 'splo3a~ %u!p[oq pue %u!n%o[eies naqi alnq!quos [leqs sa!lelqt[ papunj-Kp![qnd [[v (1) 

5661 13v pmoa keiq!? [euo!ieN I I uwn ,, 
[euo!ieu e pue an%o[ele:, uo!un [euo!leu e u!elmeru pue a[!dluo3 01 (a) 

- aq [[eqs pmoa aqljo suo!puy au .9 

5661 13v pmoa heiqq [euo!~e~ s u@Ln ,, 
'000's$Zu!paasxa iou aug e 01 uo!u!nuo3 

uo a[qe![ aq [[eqs pue amago uejo bl!n% aq [[eqs uo!isas s!qi qi!m Lldmo~ 01 S[~J 10 sauane4uo3 

oq~ [e!laielu kelq![ Kuejo laqsl~qnd han~ (E) 5661 13v pleoa hq!~ [euo!leN (E)OI uc4Ln, 

u~n ooo'szr m~rt-y@:~1~( ppfplu~g 

iirnslal .= ooo's nutnlnspflulunwp -, " (E)OI LS~LK ~!soda(l @a? g~p~n~ugp_nFpnln~ 

LP~@ULH ;ha11~~1ueee~~uc~ukebe~bee~p~n;p19n_nycupg ,m v nLnLu;p1uupal:sp 

u~ab~nuke~e~s~unssu~~munu~~uh - - ,s z n~n~~be,nen~~~ukebefibe,~~ea~ni~pbpu,o 

~~~~~ELM~~RMIE~R~~ A 8 6 RL~~~RL~M~U~LUU~F~I~\~~L~~;MI~RM~~~~LSHL~RU~~~~~ ,. w -- - , LIllLpbpU$ 

sLunLLeu2n2sunP1L(Lyb? S661 13V pm08 h1q!7 [vuo!lEN n~nlaFupu~~uen .. 



iiu'aa";l~nnhn~wu?u National Library Board Act 1995 &'1~1ui;Jnmznssunis 

M Y i ) ~ a ~ n ~ t G ~ n i G d s : ~ m n ~ ~ n b d s ~ u n ~ s s ~ u s ~ u u ' a ~ a ~ s s ~ ~ y n s u Z 6 ~ a ~ i z ' ~ ~ n M Y a ~ a ~ ~  

~ 6 5 ' ~ n i s a ~ u a ~ u m i ~ n ~ s ~ ~ u m n 5 ' ~ u i a a v i i ~ u  an?&qri1'Lw"u'al?aussmiynsuuiqaiG$ 

in i i~ubnun~mnsun isM 'a~a~nu~~n i~ds :~mn~;~nbds 'u" ; ru inn? iuau~s&aa~  

ussm~ynsu~G~3a~i io~1uw"a~a~o~an~u1d 

~ i l g ~ u u " a U y a u s s m ~ Y n s u ~ ~ ~ n ~ G ~ a ~ d s ~ ~ m ~ ~ ~ ~ l d ~ i i u ' a Y  a~ndu?~uwG~3a~q$u 

ulnnil 1.4 &uu'a;a ~ a : ~ n ~ i ~ u ' l ~ ~ u d ? u w i ~ ~ a ~ ~ i u u ' a ~ a  ~ o r l d ~ a t ~ ~  2003 inu 

u'ar?ausso1iynsuuG~n~G~a~ds::~mn~~nbdi~~ug(i )u'a1?ag(i l~~sn~a~ds::~mn~~nu 

~ a ~ ~ u - a ~ d ~ ~ n i ~ ~ 5 ' u n i ~ u a u 5 ' ~ ' L w ' ~ a ' i ~ ~ 1 u u ' a ~ a  WorldCat & - ~ & u ~ ~  

(1) u%ni~aantan ISBN 

w " a ~ a o ? n t a ~ ~ ~ i ~ d ~ : : ~ m n ~ ~ n b d s ' ~ u ~ ~ & ~ ~ ~ u ~ ~ ~ u ~ n i s a a n ~ a ~  ISBN 

(International Standard Book Number) aaqdahdsls-tnn iouda6htau6aqii 

ISBN :adadi~ 7 LziunGda uduiu lubns%iiu bdstbnsunau%?~nef dun'u5' 

U16l51 11 National Library Board Act 1995 

(2) The Board may by regulations prescribe - 
(a) the standard and the format ofthe cataloguing and holding records required to be sent to the Board; 
and 
@)the frequency of updating the cataloguing and holding records in the national union catalogue. 
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Library Center (OCLC) 
'O OCLC Adds Singapore National Union Catalogue to WorldCat, Online Computer Library Center, 
Press Release, January 2003 http:ilwww.oclc.orglnewsireleases/20030106.htm 
5' National Library Board - Regulatory Services - ISBN Agency 
http:liwww.nlb.gov.sg/CPMS.portal?Sn~~-true&port1et-l0~5~actionOve~~ide=%2FIBMS%2Fservices 





บทที่ 3 
การพัฒนาหองสมุดแหงชาติสิงคโปร  

ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานของหองสมุดแหงชาติของประเทศสิงคโปร 
 
3.1 กฎหมาย National Library Board Act 1995 และการพัฒนาระบบหองสมุดสิงคโปรตามโครงการ 
Library 2000 
 

นับแตป 2536 ประเทศสิงคโปรมุงท่ีจะเปล่ียนประเทศของตนเองเปนประเทศที่เนนการใหบริการโดย
อาศัยขอมูล ความรู และเทคโนโลยีเพื่อผลักดันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมหวังพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ41 หองสมุดในฐานะคลังของความรูจึงมีบทบาทสําคัญกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนไป  

 
การเขาถึงขอมูลกอนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีขอจํากัดจากการที่ขอมูลจะตองถูกคนหาจากส่ือท่ีจับ

ตองได เชนหนังสือ ไมโครฟลมเปนตน ความเปลี่ยนแปลงของวิธีการจัดเก็บขอมูลและส่ือตาง ๆ ท่ีเขามาใน
ลักษณะของสื่อท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทําใหการเขาถึงขอมูลทําไดอยางรวดเร็ว
และมีการตอบสนองตอความตองการอยางทันทวงทีมากขึ้น เพื่อรับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวหองสมุดจึงตอง
ปรับเปล่ียนตัวเองใหเขากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปดวย จึงมีการกําหนดแนวทางดําเนินการพัฒนาระบบหองสมุด
ของประเทศสิงคโปรโดยกําหนดแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบหองสมุด  

 
ในป 2537 คณะกรรมการทบทวนหองสมุด 2000 (Library 2000 Review Committee) ไดถูก

จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาท่ีทบทวนบริการหองสมุดท่ีมีอยู โดยงานหลักท่ีคณะกรรมการดังกลาวตองรับผิดชอบคือ
การกําหนดแผนงานหลักเพื่อพัฒนาการใหบริการหองสมุดสําหรับอนาคต 10 ปขางหนา และยังตอง
รับผิดชอบในการพิจารณาความเปนไปไดท่ีจะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชกับการใหบริการ
หองสมุดท่ีจะมีบทบาทสําคัญตอการเกิดขึ้นของสังคมที่เนนการบริโภคขอมูล โดยคณะกรรมการใหความสนใจ
กับประเด็นดังตอไปนี้ 

(1) การดําเนินการใหประเทศสิงคโปรผันตัวเองสูการเปนศูนยรวมขอมูลระหวางประเทศ 
(International Information Hub) 

(2) การคุมครองและสนับสนุนมรดกทางวรรณกรรมของประเทศสิงคโปร 
(3) การใหการศึกษา ความรู และการวิจัย 
(4) การสนับสนุนใหเกิดสังคมที่นิยมการอานและไดรับรูขาวสารอยางเทาเทียม 

 
คณะกรรมการทบทวนหองสมุด 2000 นั้นประกอบดวยกรรมการชุดยอยท้ังส้ิน 5 ชุด โดยจัดตั้งขึ้น

เพื่อทําหนาท่ีศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้ (1) ความตองการใชบริการหองสมุด (2) โครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับหองสมุด (3) การบริการดานงานศิลป (4) การบริการขอมูลทางธุรกิจ และ (5) ชุด
ห นั ง สื อ ท่ี เ กี่ ย ว กั บ เ อ เ ชี ย  แ ล ะ บ ริ ก า ร ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  โ ด ย 

                                                        
41 Prime Minister, Mr. Goh Chok Tong, in his 1993 National Day Message 



การทํางานของคณะกรรมการทบทวนหองสมุด 2000 และกรรมการชุดยอยจะตองพิจารณาถึงความสามารถใน
การเขาถึงขอมูลของประชาชนทั่วไป ซ่ึงประชาชนโดยสวนใหญของประเทศจะใช 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษซ่ึง
เปนภาษาราชการและภาษาที่ขึ้นกับเชื้อสายของตนเอง โดยจะตองพัฒนาใหหองสมุดเปนศูนยกลางของ
วัฒนธรรม รวมไปถึงการสรางฐานขอมูลท่ีครบถวนและมีความเปนมืออาชีพ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 
คณะกรรมการทบทวนหองสมุด 2000 จึงไดมีรายงานสรุปผลการทบทวนระบบหองสมุด รายงานฉบับนี้
เรียกวารายงาน Library 2000 
 

โดยรายงายฉบับดังกลาวประกอบดวยเนื้อหาหลักอยู 2 สวนดวยกันคือกลยุทธในการพัฒนา และ
แนวทางในการพัฒนาตามกลยุทธท้ัง 6 ประการ42 

 
กลยุทธท้ัง 6 ประการประกอบดวย 

(1) การปรับปรุงระบบหองสมุดสาธารณะ 

กําหนดใหมีการจัดตั้งหองสมุดอางอิงแหงชาติ (National Reference Library) หองสมุดเฉพาะทาง 
และหองสมุดสาธารณะอีก 120 แหงเพื่อนําหองสมุดและการใหบริการดานขอมูลเขาสูชุมชนมากขึ้น 

 
หองสมุดอางอิงแหงชาติจะทําหนาท่ีเปนแหลงขอมูลอางอิงหลักโดยจะรวบรวมขอมูลจากหองสมุด

อางอิงเฉพาะทางตาง ๆ ในเบื้องตนจะเริ่มโดยการรวบรวมขอมูลจากหองสมุดการแพทย และหองสมุด
กฎหมาย National University of Singapore และจะรวบรวมขอมูลทางดานอื่น ๆ ตอไป ซ่ึงปจจุบัน
หองสมุดอางอิงแหงชาตินั้นเปดใหบริการแลว43 

 
เพื่อสงเสริมการมีหองสมุดในชุมชน จึงไดกําหนดโครงสราง 3 ชั้นของการบริการหองสมุดขึ้นโดย

หองสมุดภูมิภาค 5 แหง (Regional Libraries) หองสมุดชุมชน 18 แหง (Community Libraries) และ
หองสมุดใกลบาน 100 แหง (Neighborhood Libraries) ท้ังหมดจะถูกจัดตั้งและกอสรางเสร็จส้ินในป 
2014 

 
หองสมุดภูมิภาคจะถูกจัดตั้งขึ้นในเขตตาง ๆ ของประเทศ ในขณะท่ีหองสมุดชุมชนจะถูกจัดตั้งขึ้นใน

บริเวณสวนกลางของกลุมบานจัดสรรของรัฐ สวนหองสมุดใกลบานจะตั้งในบริเวณชุมชนและเนนใหบริการแก
เด็ก ๆ  
 

(2) การสรางเครือขายหองสมุดในประเทศสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปรมีโครงการโครงสรางพื้นฐานของระบบขอมูลแหงชาติ (National Information 

Infrastructure) ซ่ึงสามารถใชเปนชองทางในการนําวัสดุหองสมุดและบริการท่ีอยูในลักษณะขอมูลดิจิตอลมา
ใชรวมกันระหวางหองสมุด และทําใหวัสดุหองสมุดและบริการตาง ๆ สามารถเขาถึงไดผานระบบคอมพิวเตอร

                                                        
42 Library 2000 Review Committee. (1994). Library 2000: Investing in a learning nation: Report of the Library 2000 Review Committee. Singapore: Singapore National Printer 
Publishers. 
43 Lee Kong Chian Reference Library, National Library Board, Singapore, 2005 



ท้ังในระดับทองถิ่นและระหวางประเทศ โดยหองสมุดและศูนยขอมูลประมาณ 500 แหงจะถูกเชื่อมโยงเขาสู
เ ค รื อ ข า ย  แ ล ะ เ ชื่ อ ม ต อ ไ ป ยั ง ห อ ง ส มุ ด 
ในตางประเทศดวย 
 

(3) กลยุทธในการรวบรวมชุดหนังสือระดับประเทศ 

กํ าหนดนโยบ าย ในกา รร วบรวมชุ ดหนั ง สือ ร ะดั บประ เทศ เพื่ อ ขย ายคว ามครอบคลุ ม 
และลดความซํ้าซอนของชุดหนังสือของประเทศสิงคโปรท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการขอมูลของ
ประเทศ โดยขอมูลท่ีรวบรวมในชุดหนังสือแหงชาตินั้นรวมถึงขอมูลท่ีเปนภาษามาเลย ภาษาจีน และภาษา
ทมิฬ กลยุทธนี้รวมถึงการจัดเก็บหนังสือไวในคลังเก็บหนังสือนอกเมืองเพื่อบริหารการใชพื้นท่ีใหบริการ
หองสมุดในเขตเมืองตามความจําเปนดวย 

 
(4) การพัฒนาคุณภาพการบริการโดยเนนที่การตลาด (Market Orientation) 

นําการบริการท่ีกวางขวางและมีคุณภาพเขามาใชกับหองสมุด โดยบริการพื้นฐานเชนการยืมหนังสือจะ
ยังใหบริการฟรีแกสมาชิก แตบริการพิเศษอื่น ๆ เชนการแปล การวิเคราะหขอมูล และการทําสําเนาขอมูลจะมี
การเก็บคาบริการ โดยนําแนวคิดการตลาดของภาคธุรกิจมาปรับใชกับการใหบริการหองสมุด 

 
(5) การสรางความสัมพันธกับภาคธุรกิจและชุมชน 

ความสัมพันธกับภาคธุรกิจและชุมชนจะชวยพัฒนาการใหบริการหองสมุดผานทางกิจกรรมที่มีรวมกัน
ระหวางหองสมุดกับภาคธุรกิจและชุมชน การจัดใหชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาอยูในบริเวณเดียวกัน
จะชวยเกื้อหนุนการพัฒนารวมกันและการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ระหวางกันได ซ่ึงภาคธุรกิจอาจ
ไดรับเชิญใหเขารวมในการวางแผนพัฒนาหองสมุดและอาจชวยใหความคิดเห็นในการพัฒนาการบริการโดย
อาศัยหลักการตลาดได 

 
(6) การใฝหาประโยชนจากความรูระดับโลก 

ขอมูลนั้นเม่ือผานกระบวนการทบทวนและเรียบเรียงใหม และใหบริการผานทางบริการขอมูลท่ีจัดขึ้น
เปนพิเศษนั้นจะชวยสรางมูลคาเพิ่มได และสามารถสรางประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได ซ่ึงวัฒนธรรมและเชื้อ
ชาติท่ีหลากหลายของสิงคโปรท่ีสามารถเชื่อมโยงกับโลกตะวันออกและโลกตะวันตกนั้นจะสามารถชวยให
สิงคโปรสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเปนผูใฝหาประโยชนความรูในระดับโลกได ตัวอยางรูปธรรมคือการ
ใชหองสมุดอางอิงท่ีมีชุดหนังสือของเอเชียจะชวยสรางศูนยขอมูลท่ีสมบูรณแบบและสามารถที่จะใหขอมูลทาง
ธุรกิจแกภาคธุรกิจเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
สวนอื่น ๆ ของเอเชียได 
 

เพื่อใหบรรลุกลยุทธท้ัง 6 ประการ รายงาน Library 2000 แนะนําใหตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาหองสมุดใน

ประเทศสิงคโปร โดยใหคณะกรรมการดังกลาวทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ และดําเนินการตาง ๆ 
ตามแผนพัฒนาใน Library 2000 Report 



(2)  ควรนํ า เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  (IT) เ ข า ม า ใช เพื่ อพัฒนาระบบห อ งส มุด  
เชน การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการนําโปรแกรมชวยในการคนหาเขามาใช 

(3) ควรพัฒนาเจาหนาท่ีเพื่อใหมีทักษะท่ีเกี่ยวของกับแนวทางที่จะเปล่ียนไปของระบบหองสมุด 
 

โดยสรุปรายงาน Library 2000 ไดกําหนดกรอบการทํางานใหกับหองสมุดท่ีไดรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากรัฐบาลเพื่อใหพรอมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตและพรอมท่ีจะรับบทบาทที่เกี่ยวของกับ
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจท่ีกาวหนาของประเทศ ซ่ึงรวมถึงการนําเอาแนวคิดใหม ๆ มาใชในการ
ใหบริการหองสมุดดวย เชนการจัดสงหนังสือถึงบาน การยืมและคืนหนังสือดวยตนเอง 
 

รายงาน Library 2000 จึงเปนมากกวาการวางแผนเพื่อการพัฒนาหองสมุดและบริการหองสมุด
สํ า ห รั บ อ น า ค ต  ห า ก แ ต ยั ง เ ป น ก า ร ล ง ทุ น ใ น ก า ร ข ย า ย ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
ความเกี่ยวโยงกันของขอมูล และเพิ่มพูนความรูเพื่อสรางความไดเปรียบทางเศรษฐกิจและยังชวยใหประเทศ
สิงคโปรสามารถที่จะแขงขันในตลาดโลกได ซ่ึงโครงการหองสมุด 2000 นั้นถือผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
IT2000 ท่ีจะชวยใหประเทศสิงคโปรสามารถทําใหวิสัยทัศนท่ีจะเปนแหลงขอมูลระดับโลกสําเร็จลงได 
 

ผลโดยตรงจากการดําเนินการตามแผนในรายงาน Library 2000 คือการท่ีรัฐสภาสิงคโปรไดผาน
กฎหมาย National Library Board Act 1995 เพื่อจัดตั้งหนวยงานอิสระขึ้นเพื่อพัฒนาการใหบริการ
หองสมุดของประเทศ และเพื่อขจัดอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบหองสมุดในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในประเด็นของการขยายขอบเขตของหนาท่ี Legal Deposit ใหกวางขึ้นจากการใหจัดสงเพียงส่ิงพิมพไปเปน
การสงส่ือจัดเก็บขอมูลประเภทอื่นเขาสูระบบหองสมุดแหงชาติดวย 
 

การดําเนินการตามโครงการ Library 2000 นั้นทําใหระบบหองสมุดแหงชาติของประเทศสิงคโปรมี
ความสมบูรณมากขึ้นตามเปาหมายของโครงการ โดยในป 2004 คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติสิงคโปรได
ทําการประเมินผลลัพธของการดําเนินการตามโครงการ Library 2000 เปรียบเทียบกับสถานะกอนเริ่ม
โครงการ Library 2000 ในป 1994 พบวา 
 



ตารางแสดงขอมูลการพัฒนาระหวางป 1994 - 200444 
ขอมูลท่ีจัดเก็บ ขอมูลป 1994 ขอมูลป 2004 

จํานวนหองสมุด 15 แหง 73 แหง 
จํานวนหนังสือ 3.4 ลานเลม 8 ลานเลม 

จํานวนครั้งท่ีมีผูเขาใชหองสมุด 5.5 ลานครัง้ 31 ครั้ง
จํานวนสมาชิกหองสมุด 5 แสนคน 1.1 ลานคน
จํานวนครั้งท่ียืมหนงัสือ 10 ลานครัง้ 27 ลานครัง้
จํานวนครั้งของการคนหาขอมูล 1.86 แสนครัง้ 2.3 ลานครัง้
จํานวนการคนหาขอมูลผานเครือขาย 0 ครั้ง 4.7 ลานครัง้
จํานวนรอบอายุของหนงัสือ 12 ป 4 ป
 
 

ในป 2002 ไดมีการเปรียบเทียบขอมูลการใชหองสมุดของประเทศสิงคโปรกับทวีปอเมริกาเหนือ
โดยเฉพาะในเขตเมืองโตรอนโต เมืองนิวยอรก และเมือง ลอสแองเจลิส พบวาสถิติการใชหองสมุดของ
ประเทศสิงคโปรนั้นดีกวาเมืองตาง ๆ ดังกลาวโดย  
 
ตารางเปรียบเทียบการใชงานหองสมุดของประเทศสิงคโปรกับทวีปอเมริกาเหนือ45 
 ประเทศสงิคโปร เมืองในทวปีอเมริกาเหนือ 

จํานวนครั้งของการยืมตอจํานวน
ประชากร (Loans per capita) 

9.5 6 

จํานวนสมาชิกคิดเปนรอยละตอ
จํานวนประชากร 

63% 52% 

จํานวนครั้งท่ีใชบริการตอจํานวน
ประชากร (Visits per capita) 

9 4 

คาใชจายตอจํานวนประชากร 
(Expenditure per capita) 

US$23 US$24 

 
ดังนั้นเม่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนจากรายงาน Library 2000 แลวจะพบวาระบบหองสมุด

ประเทศสิงคโปรมีการพัฒนาขึ้นอยางมาก ดังจะเห็นไดจากจํานวนของหองสมุดในประเทศสิงคโปรท่ีเพิ่มขึ้น
จากเดิม 15 แหงในป 1994 เปน 73 แหงในป 2004 ซ่ึงโดยสวนใหญแลวจะเนนท่ีหองสมุดขนาดเล็กใน
ชุมชนตาง ๆ ท่ีสรางขึ้นเพื่อสรางอาหารสมองใหกับเด็กและชุมชน และสรางขึ้นในเขตที่มีความสะดวกที่จะใช
งาน ท้ังจํานวนคนที่เขาใชงานหองสมุด จํานวนครั้งของหนังสือท่ีถูกยืม รวมถึงการคนหาขอมูลยอมเปนเครื่อง
พิสูจนท่ีดีวาการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานในรายงาน Library 2000 นั้น ทําใหประชาชนชาวสิงคโปรมี
ความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูลและความรูเพิ่มขึ้นอยางมาก ไมวาจะเปนการเขาถึงขอมูลในรูปแบบที่ 
จับตองไดและในรูปแบบขอมูลในระบบเครือขาย 
3.2 ระบบหองสมุดสิงคโปรในปจจุบัน และการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเขาสู Library 2010 

                                                        
44 P.2. National Library Board. (2005). Library 2010: Libraries for life, Knowledge for success. Singapore: SNP Publishers. 
45 Ibid., p.2 



 
นับเปนเวลา 10 ปนับตั้งแตมีการจัดตั้งคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรตามแผนที่

กําหนดโดย Library 2000 Report ตลอดเวลาที่ผานมาคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ระบบหองสมุดภายในประเทศใหทันสมัยและสอดคลองกับนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ 
เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่ง ในป 2005 คณะกรรมการฯ ไดกําหนดแผนพัฒนารอบใหม
ขึ้นโดยใชชื่อวา Library 2010 

 
อยางไรก็ดี อุปสรรคสําคัญของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรในปจจุบันนั้นแตกตาง

กับในอดีต เนื่องจากการพัฒนาในระดับของการพัฒนาระบบพื้นฐานตาง ๆ ไดผานพนไปแลว อุปสรรคใน
ปจจุบันจึงเปนเรื่องของการดําเนินนโยบายเพื่อสรางความม่ันใจใหกับสังคมวา ประชาชนทุกคนในสังคมจะได
เขาถึงขอมูลอยางเทาเทียมโดยไมมีสวนหนึ่งสวนใดในสังคมถูกกีดกันออกจากการเขาถึงความรูท่ีอยูในระบบ
หองสมุดสาธารณะ ซ่ึงการเขาถึงความรูไดอยางท่ัวถึงนี้ จะชวยลดชองวางของสังคมได หนึ่งในความพยายาม
ของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรคือ การสรางหองสมุดท่ีอยูบนระบบคอมพิวเตอร 
(Digital Library) เพื่อใหงายตอการเขาถึงของประชาชน และเพื่อสรางใหเกิดการกระจายความรูอยางรวดเร็ว
ผานทางอินเตอรเน็ต46 

 
โครงการ Library 2010 เปนการกําหนดแนวกลยุทธของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศ

สิ ง ค โ ป ร สํ า ห รั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า  5  ป ข า ง ห น า  ( 2 0 0 5 -2 0 1 0 )  ก า ร พั ฒ น า ใ น ช ว ง นี้  
คณะกรรมการฯ กําหนดเปาหมายเพื่อนําความรูท่ีเปนท่ียอมรับระดับโลกมาสูสิงคโปรเพื่อสรางประสิทธิผลใน
ทางบวกใหกับสังคมและเศรษฐกิจ 

 
แผนพัฒนา Library 2010 ไดกลาวถึงปจจัยท่ีทาทายสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปรซ่ึง

ตองการกลยุทธทางดานขอมูลเพื่อรับมือกับปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจสรางผลกระทบกับสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศรวมทั้งเพื่อสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของประเทศสิงคโปรท่ีกาวเขาสูยุคของเศรษฐกิจท่ีอาศัยความรู
เปนพื้นฐาน (Knowledge-based Economy) ซ่ึงเปนเหตุท่ีทําใหหองสมุดมีความสําคัญมากย่ิงขึ้นใน
สภาพแวดลอมในยุคดังกลาว 

 
หองสมุดนั้นถือเปนแหลงความรูสําหรับผูท่ีอยูในสังคมท่ีมีการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนสวนหนึ่งใน

การชวยสรางตนทุนทางปญญาและเปนท่ีมาของการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ของประเทศ การชวยสรางตนทุน
ทางปญญาและการสรางนวัตกรรมใหม ๆ นั้นถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการแขงขันและจําเปนอยางย่ิงตอการ
แขงขันในยุคของเศรษฐกิจท่ีอาศัยความรูเปนพื้นฐาน โดยความรูเพิ่มความสําคัญมากย่ิงตลอดเวลาและยังทํา
ใหเกิดผลกระทบขึ้นตอความแตกตางของสังคมทั้งในระดับชุมชน และในระดับประเทศ คณะกรรมการ
หองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรจึงมีความจําเปนตองสรางความมั่นใจในการสรางความตอเนื่องในการ
ใหบริการใหสามารถเขาถึงความรูไดงายและสะดวกตอผูใชงานอันจะชวยสรางใหสังคมมีความกลมเกลียวอยาง

                                                        
46 Ibid. 



ย่ังยืน และขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนบุคคลธรรมดา ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการเขาถึงความรูและขอมูลได
อยางฉับไวเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดในสภาวะท่ีมีการแขงขันสูง 

 
นอกจากการขยายความสามารถในการเรียนรูใหกับประเทศแลว คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ

ประเทศสิงคโปรยังตระหนักถึงหนาท่ีในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการสรางตนทุนทางความรูใหกับ
ประเทศสิงคโปร คณะกรรมการฯ จึงไดกําหนดบทบาทในการใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรวมมือกันในการสรางทรัพยากรดานความรู และเพื่อใหความรูสามารถเขาถึงไดโดยงาย ดังนี้ 
 

(1) การใหหองสมุดมีสวนสําคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ความทาทายของการบริการหองสมุดในปจจุบันคือการตอบสนองตอความตองการท่ีหลากหลาย

รูปแบบ ซ่ึงรวมถึง 
⎝ การใหบริการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง 
⎝ สนับสนุนความเชื่อมโยงกันระหวางชุมชนในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
⎝ ขยายขอบเขตของเนื้อหา กิจกรรม เพื่อตอบสนองความตองการและแรงจูงใจท่ีแตกตาง 
⎝ สรางพื้นท่ีในการทํากิจกรรมทางสังคมในพื้นท่ีท่ีชุมชุนในการทํากิจกรรมรวมกัน และใช

เปนพื้นท่ีลานแหงการเรียนรูควบคูกันไป 
⎝ ใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการนําเสนอสภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับการสรางสรรค และ

สามารถปรับใหเหมาะสมกับความตองการท่ีแตกตางของผูใชบริการในแตละชุมชนได 
 

(2) การใชหองสมุดเปนพลังในการกาวสูเศรษฐกิจที่อาศัยความรูเปนพ้ืนฐาน 

เศรษฐกิจท่ีอาศัยความรูเปนพื้นฐานนั้นตองประกอบขึ้นจากการคนควาและพัฒนาโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงกับการคนควาเพื่อการใชงาน การมีวัฒนธรรมที่มุงท่ีจะทําการคนควาและพัฒนายอมจะทําใหเกิดวัฒนธรรม
ท่ีจะสรางความรู สงออกความรู การแสวงหาความรู และการนําความรูไปใชงานได 
 

คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรจึงวางเปาหมายที่จะสนับสนุนการคนควาและ
พัฒนาดวยการอํานวยความสะดวกการเขาถึงโลกแหงความรูผานเครือขายของหองสมุดเพื่อคนควาวิจัยและ
ศูนยขอมูลท่ีตั้งอยูในสวนตาง ๆ ของประเทศ ซ่ึงรวมถึงการสรางการเชื่อมตอโดยตรงกับแหลงขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร การออกแบบ การบริหารเทคโนโลยี ขอมูลทางการคา และวิธีการสรางมูลคา
ใหม ๆ ได โดยคณะกรรมการฯ มุงพัฒนาในสาขาตาง ๆ ดังนี้ 

⎝ การคนควาเพื่อการใชงาน (Applied Research) โดยจะทําการรวบรวมแหลงขอมูล
ภายในประเทศสิงคโปรเพื่อสรางความแข็งแกรงในสาขาที่สามารถสรางประโยชนใหกับ
ประเทศได 

⎝ การสรางความรู (Knowledge Creation) โดยจะทําการรวบรวมการเขาถึงฐานขอมูล
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และการออกแบบของประเทศตาง ๆ และองคกรระหวาง
ประเทศ เพื่อใหนักประดิษฐและเจาของธุรกิจสามารถใชประโยชนได 



⎝ การสงออกความรู (Knowledge Export) โดยการเปนตัวกลางในการนําความรูของ
ป ร ะ เ ท ศ สิ ง ค โ ป ร  ท้ั ง ท่ี อ ยู ใ น รู ป ง า น วิ จั ย  ห รื อ ส่ิ ง พิ ม พ ท่ี เ ผ ย แ พ ร 
ตาง ๆ ออกเผยแพรกับประชาคมโลก เพื่อชวยใหหนวยงานตาง ๆ ของสิงคโปรสามารถ
สงออกความรูของตนได 

⎝ การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) โดยการใหบริการขอมูลเชิงพาณิชยและ
ขอมูลทางธุรกิจ การเขาถึงขอมูลการตลาดในตางประเทศและการพัฒนาใหม ๆ ในทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อใหความชวยเหลือแกประชาชน
และภาคธุรกิจในการแสวงหาความรู 

⎝ การนําความรูมาใชงาน (Knowledge Application) โดยการใหการสนับสนุนการนํา
ความรูมาใชงานอยางสรางสรรคกับเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปรดวยการสนับสนุนการ
เรียนรูตลอดชีวิตดวยการปรับปรุงบริการและความครอบคลุมของสาระเพื่อสรางทักษะ
เฉพาะทาง และการพัฒนาการสรางสรรคทางอุตสาหกรรม 

 
(3) การกําหนดหลักการในการนําไปสูเศรษฐกิจที่อาศัยความรูเปนพ้ืนฐาน 

หลักการในการนําไปสูเศรษฐกิจท่ีอาศัยความรูเปนพื้นฐานจะประกอบดวย 3 สวนดวยกัน 
⎝ หองสมุดเพื่อชีวิต – ความรูเพื่อความสําเร็จ  

(Library for Life : Knowledge for Success) 
คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรมีเปาหมายในการสรางใหหองสมุดเปน

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงจะเปนสวนสําคัญในการสรางสังคมแหง
ความรูท่ีแข็งแกรง และจะนําไปสูการใชความรูเพื่อไปสูความสําเร็จ โดยการใชความรูในการ
หาประโยชนและสรางสรรคนวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจท่ีอาศัยความรูเปนพื้นฐาน 

 
⎝ การรับใชสังคมโดยรวม 

คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรมีเปาหมายในการตอบสนองความ
ตองการท่ีแตกตางของชุมชนตาง ๆ ในสังคมทั้งเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือเพื่อการพัฒนา
ตนเองและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติตองการท่ีจะขยายการ
บริการใหลงไปถึงชุมชนที่ปจจุบันไมสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง เชนคนพิการ คน
วางงาน คนงานที่ขาดทักษะ ผูท่ีเกษียณอายุ เปนตน 

 
⎝ การเขามามีบทบาทสําคัญในทีมบริหารจัดการความรูของประเทศสิงคโปร 

ดวยการท่ีประเทศสิงคโปรไดเปล่ียนตัวเองไปเปนประเทศที่เนนการใชเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีอาศัยความรูเปนพื้นฐานเปนแรงขับเคลื่อนประเทศซึ่งตองการความรวมมือของผูมีสวน
เกี่ยวของในหลายภาคสวน คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรในฐานะผู
ใหบริการหองสมุดแหงชาติจึงอยูในฐานะผูนําในการกําหนดยุทธศาสตรในการใชความรูและ
ขอมูลในการผลักดันประเทศสิงคโปรไปสูเปาหมาย และขณะเดียวกันก็จะใหการสนับสนุน
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการผลักดันประเทศไปสู 'Knowledge Singapore' ดวย 



 
ตามโครงการ Library 2010 นั้น คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรคาดหวังวาเม่ือ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาเสร็จสมบูรณแลวจะสามารถบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 
⎝ การสรางใหหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรเปนแหลงขอมูลลําดับแรกสุดท่ีมีเนื้อหาและชุด

หนังสือเกี่ยวกับเอเชียท่ีประชาคมโลกจะนึกถึง 
⎝ การเปนเครือขายหองสมุดสาธารณะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมในฐานะพื้นท่ีแหงการเรียนรู 

(Learning Space) 
⎝ การสรางชุมชนที่ใฝหาความรู ชุมชนที่เกื้อกูลกันท้ังในแถบท่ีอยูอาศัย และในสถานท่ีทํางาน 
⎝ การสรางแหลงขอมูลและความรูเพื่อสนับสนุนผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบการอิสระ ภาค

ธุรกิจ และภาครัฐท่ีจะใชในการสรางศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
⎝ การสรางสภาพแวดลอมลอมท่ีสนับสนุนตอการพัฒนาวิชาชีพการบริหารจัดการขอมูลและ

ความรูเพื่อพัฒนาไปเปนวิชาชีพบริการแขนงใหม 
 

เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรจะดําเนินการ 

(1) การสรางเครือขายความรู 
คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรมีความตั้งใจท่ีจะประมวลแหลงขอมูลความรูท้ังท่ี

อยูในรูปแบบดิจิตอลและรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีอยูในภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาเขาดวยกัน โดย
การกําหนดการเชื่อมโยงขอมูลขามแหลงขอมูลของแตละภาคสวนเพื่อใหเกิดนวัตกรรมในการใชขอมูล ซ่ึง
คณะกรรมการฯ จะเขาไปมีบทบาทในการกําหนดโครงสรางในการรับขอมูล การคนหาขอมูล การกระจาย
ขอมูล และการสรางทางเดินขอมูลท่ีมีคุณภาพ 
 

(2) การใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการสนับสนุนความรวมมือ 

การเติบโตของเทคโนโลยีและส่ือรูปแบบใหมตาง ๆ นั้นชวยสรางโอกาสในการเรียนรูสําหรับ
ประชาชนและชุมชน คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรจึงมุงท่ีจะใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายใน
การสรางความรวมมือในการเรียนรูในสภาพแวดลอมตาง ๆ เชนการใชเครื่องมือในการเรียนรูดวยตนเองของ
เด็กและเยาวชนเพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ไดดวยตนเอง คณะกรรมการฯ ยัง
คํานึงถึงกลุมผูสูงวัยโดยจะใชเครื่องมือท่ีสะดวกตอการใชงานเพื่อใหผูใชบริการกลุมนี้สามารถพึ่งพาตนเองได 
 

(3) การจัดบริการในชุมชนของผูใชบริการ 

คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรจะบริหารความสัมพันธกับผูใชบริการอยางใกลชิด
โดยจะใหโอกาสผูใชบริการสามารถกําหนดรูปแบบ และปรับปรุงบริการของหองสมุดใหเหมาะสมกับความ
ตองการของชุมชนได โดยจะรับฟงความคิดเห็นและใหผูใชบริการมีสวนรวมในการปรับปรุงบริการเพื่อให
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดเต็มท่ี 
 

(4) การเพิ่มขีดความสามารถในดานวิชาชีพ 

เพื่อขยายขอบเขตการใหบริการใหครอบคลุม และเพื่อการเชื่อมโยงความรูของวิชาชีพตาง ๆ 
บรรณารักษและบุคลากรของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรจําเปนตองปรับตัวเรียนรูความรู



ดานวิชาชีพตาง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสามารถสรางระบบการเรียนรูขามสายวิชาชีพผานระบบหองสมุดเพื่อตอบสนอง
ความตองการของชุมชนได 
 

(5) ประเมินผลกระทบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากจากการดําเนินงาน 

ดวยนโยบายที่กวางขวางและซับซอนทําใหการประเมินความคุมคาของการดําเนินการเปนไปไดยาก 
คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรจึงจะดําเนินการประเมินผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซ่ึงจะรวมถึงการทําวิจัยและการนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชเพื่อประเมินผลกระทบ โดยคาดหมายวาจะชวยทําใหคณะกรรมการหองสมุด
แหงชาติประเทศสิงคโปรเปนหนวยงานที่ปรับเปล่ียนตามสถานการณและมีการบริหารจัดการทรัพยากรไดดี 
 

โดยแผนการพัฒนาระบบหองสมุดตามโครงการ Library 2010 นั้นจะเริ่มดําเนินการในชวงป 2006 
เรื่อยไปจนจบป 2010 ซ่ึงแผนดังกลาวนั้นเปนการกําหนดวิธีบริหารจัดการบริการหองสมุดใหมีการขยายตัว
เพื่อใหบริการอยางท่ัวถึง มีขอสังเกตวาในการพัฒนาระบบตามโครงการ Library 2010 นั้น ไมมีประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับการแกไขกฎหมายแตอยางใด จึงทําใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกฎหมาย National Library 
Board Act 1995 ท่ีสามารถรองรับแผนพัฒนาใหม ๆ ไดอยูเสมอ 

 
3.3 มาตรการทางการเงินที่เก่ียวของกับการพัฒนาหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปร 
 

การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติสิงคโปร นอกจากการดําเนินการตาม
แผนการพัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติสิงคโปรตามโครงการ Library 2010 แลวยังมีมาตรการทางการเงินท่ี
ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติสิงคโปรดวย ซ่ึงมาตรการทางการเงินท่ี
เกี่ยวของนั้นมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
(1) มาตรการเกี่ยวกับแหลงเงินไดของหองสมุด 
ตามกฎหมาย National Library Board Act 1995 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อใชในการ

บริหารงานของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปร โดยกองทุนนั้นมีแหลงเงินไดมาจาก47 
⎝ เงินท่ีคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรไดรับจากการให 
⎝ ของขวัญ การบริจาค หรือสวนแบงท่ีคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรไดรับ 
⎝ คาบริการ คานายหนา คาเชา ดอกเบี้ย เงินปนผล และรายไดอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการหองสมุด

แหงชาติประเทศสิงคโปรไดรับ 
⎝ เงินกู ท่ีคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรอาจกูยืมโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายนี ้
⎝ เงินอื่นใดที่คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรอาจไดรับมาเพื่อประโยชนในการ

ทําหนาท่ีตามกฎหมาย 
 

                                                        
47 มาตรา 18 National Library Board Act 1995 



จะเห็นไดวากฎหมายไดเปดชองใหคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรสามารถที่จะหา
เงินเขาสูกองทุนไดหลายวิธี ซ่ึงวิธีหนึ่งท่ีอาจใชในการสงเสริมการใชหองสมุดไดก็คือการกําหนดคาบริการซ่ึงถือ
เปนอํานาจของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรดวยเชนกัน48 อยางไรก็ดีไมมีความชัดเจนวา
ปกติแลวคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรไดรับงบประมาณจากทางรัฐบาลหรือไม แตดวยขอ
กฎหมายแลวคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรก็สามารถรับเงินชวยเหลือจากหนวยงานใดก็ได 
หากเปนการใหความชวยเหลือเพื่อใหดําเนินการตามวัตถุประสงคของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศ
สิงคโปร 

 

                                                        
48 มาตรา 7 (p) National Library Board Act 1995 



ปจจุบันคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรกําหนดอัตราคาบริการตาง ๆ ดังนี้49 

ประเภทบรกิาร คาบริการ 

ยืมหนังสือและส่ือสารสนเทศตอ 0.50 เหรียญสิงคโปรตอชิ้น 

จองหนงัสือและส่ือสารสนเทศอ่ืน 0.50 เหรียญสิงคโปรตอชิ้น 

คาปรับยืมเกินเวลา (1) 0.15 เหรียญสงิคโปรสําหรับหนังสือตอเลมตอวนั 
(2) 0.50 เหรียญสงิคโปรสําหรับสื่อสารสนเทศตอชิ้นตอวัน  

คาชดเชยกรณีหนงัสือหรือส่ือ
สารสนเทศ 

คาชดเชยรวมถึง 
-คาเสียหายเทาราคาของหนงัสือหรือส่ือสารสนเทศ 
-คาจัดการ 7.15 เหรียญสงิคโปรตอชิ้น 
-คากลองวิดีโอ หรือ CD 1.05 เหรียญสิงคโปรตอชิ้น 

คาออกบัตรสมาชิกใหม (1) 1 เหรียญสงิคโปรสําหรับการออกบัตรสมาชิกใหเด็กอายุตํ่า
กวา 15 ป 
(2) 5 เหรียญสงิคโปรสําหรับการออกบัตรสมาชิกใหกับสมาชิกท่ี
อายุ 15 ปข้ึนไป 

 
จากรายการดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา คาบริการตาง ๆ ท่ีเรียกเก็บนั้นไมรวมถึงคายืมหนังสือหรือส่ือ

สารสนเทศตาง ๆ ท่ีอยูในระบบหองสมุดแหงชาติ หากมีเฉพาะคาบริการท่ีเปนบริการพิเศษ เชน การจอง
หนังสือ การยืมตอ หรือการลดราคาคาออกบัตรสมาชิกใหมสําหรับเด็กก็ถือเปนการสงเสริมนิสัยรักการอาน
ใหกับเยาวชนทางหนึ่ง 

 
(2) มาตรการดานภาษีท่ีเกี่ยวของ 
การใหการสนับสนุนทางการเงินไมวาจะโดยการให หรือการบริจาคแกกองทุนท่ีอยูภายใตการ

บริหารงานของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรนั้นสามารถนําไปลดหยอนภาษีได50 เนื่องจาก
เปนการให หรือบริจาคใหกับองคกรของรัฐบาลเพื่อประโยชนสาธารณะ การกําหนดมาตรการทางภาษีใน
ลักษณะดังกลาวสามารถชวยสนับสนุนใหเอกชน และประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบหองสมุด
แหงชาติไดทางหนึ่ง 

อยางไรก็ตามการบริจาคดังกลาวจะตองอยูในหลักเกณฑตอไปนี้ดวย 
(ก) เปนเงินท่ีใหโดยไมมีเง่ือนไขวาจะไดรับคืน 
(ข) เปนเงินท่ีใหโดยไมมีเง่ือนไขวาจะใหผลประโยชนตอบแทน 
(ค) หรือผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับไมมีมูลคาทางพาณิชย (No Commercial Value) ซ่ึง

พิจารณาจากการที่ผลประโยชนดังกลาวไมสามารถแปลงคาเปนเงิน หรือขายตอไป 

 

                                                        
49 http://www.nlb.gov.sg/CPMS.portal?_nfpb=true&_pageLabel=LibraryGuide#fees 
50 http://www.iras.gov.sg/ESVPortal/others/charities/charities_g1.4.1a_which+donations+are+tax-deductible.asp#Cash_Donations 



บทที่ 4 

แนวทางการพัฒนาหอสมุดแหงชาติ  
เปรียบเทียบระบบการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติของประเทศสิงคโปร 

 
4.1 โครงสราง และกฎหมายที่เก่ียวของกับหอสมุดแหงชาติในปจจุบัน 
 

หอสมุดแหงชาตินั้นเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตั้งแตเม่ือป พ.ศ. 2424 เริ่มจากการจัดตั้งหอสมุดวชิ
รญาณ ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยทรงตั้งชื่อหอสมุดวชิรญาณตาม
สมญานามในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ซ่ึง เม่ือเริ่มกอตั้งไดมีท่ีทําการอยูบริเวณชั้นลางพระท่ีนั่งจักรี 
จ า ก นั้ น ต อ ม า ใ น ภ า ย ห ลั ง จึ ง ไ ด ย า ย ม า อ ยู ท่ี ศ า ล า ส ห ทั ย ส ม า ค ม  
(ตึกพิพิธภัณฑเกา) นอกประตูพิมานไชยศรีภาย ในพระบรมมหาราชวัง  

 
ตอมาในป 2443 ไดมีการตั้งหอสมุด ขึ้นภายในพระบรมมหาราชวังอีกแหงหนึ่งใชเปนสถานท่ีรวบรวม

หนังสือตางๆ ท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาแลวพระราชทานนามวาหอพุทธศาสนาสังคหะและในป 2448 ไดมีการ
รวมหอพระมณเฑียรธรรมซึ่งเปนสถานท่ีเก็บ พระไตรปฎกของหลวงภายในพระบรมมหาราชวัง ซ่ึงมีมาแตครั้ง
โบราณกาล เขากับหอสมุดวชิรญาณกับหอพุทธศาสนาสังคหะเปนแหงเดียวกัน โดยใชชื่อวาหอพระสมุดวชิ
รญาณสําหรับพระนคร แตเนื่องจากหอพระสมุดฯ ยังอยูภายในเขตพระราชฐานชั้นนอก จึงไมสะดวกตอการ
เขาไปคนควาหาความรูของประชาชน จนกระทั่งในป 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงทรง
โปรดฯ ใหยายหอพระสมุดวชิรญาณฯ ออกมาอยูภายนอกพระบรมมหาราชวัง  

 
พอถึงป 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานหนังสือ สวนพระองคใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวใหแกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ในครั้งนั้นสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นายกหอพระสมุดวชิรญาณฯ จึงทรงขยายกิจการของหอพระสมุดฯ 
โดยแบงสมุด ขอย คัมภีรใบลาน ศิลาจารึก และตูพระคัมภีรลายรดน้ํา ไปจัดไว ณ พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาณ
ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แลวใหชื่อวาหอพระสมุดวชิรญาณตามที่มีมาแตเดิม สวนหนังสือฉบับพิมพท่ี
มีมาแตเดิมและท่ีไดรับพระราชทานมาใหมคงเก็บ รักษาเอาไวท่ีตึกถาวรวัตถุตามเดิมแลวพระราชทานนามวา
หอพระสมุดวชิราวุธ และ เรียกชื่อพระสมุดท้ังสองแหงรวมกันวาหอพระสมุดสําหรับพระนคร 

 
ครั้นถึง พ.ศ.2469 เม่ือไดมีการตั้งราชบัณฑิตยสถานขึ้นจึงโปรดเกลาฯ ใหหอพระสมุดสําหรับพระนคร

มาขึ้นอยูกับราชบัณฑิตยสถาน ตอมาเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2477 ไดมีการจัดตั้งกรมศิลปากร หอพระสมุดฯ 
จึงตองมาสังกัดอยูกับ กรมศิลปากร แลวเปล่ียนชื่อเปนหอสมุดแหงชาติ 

 
ในป 2490 ไดมีการกอสรางและจัดตั้งหอสมุดดํารงราชานุภาพขึ้นมาอีก แหงหนึ่ง โดยตั้งอยูดานหลัง

หอพระสมุดวชิราวุธเพื่อเปนท่ีเก็บรักษาหนังสืออันเปน สมบัติสวนพระองคของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
ก ร ม พ ร ะ ย า ดํ า ร ง ร า ช า นุ ภ า พ  ซ่ึ ง ห ม อ ม เ จ า ห ญิ ง พู น พิ ศ มั ย ดิ ศ กุ ล  
พระทายาทในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงมอบ ใหแกรัฐบาล ดังนั้นหอสมุดแหงชาติจึง
ประกอบดวยหอสมุดวชิรญาณ หอสมุดวชิราวุธ และหอสมุดดํารงราชานุภาพ  



 
ครั้งกาลเวลาเนิ่นนานมาจนทําใหจํานวนหนังสือ และจํานวนผูมาใชบริการ หอสมุดแหงชาติเพิ่มขึ้น ใน 

ป 2503 ทางคณะรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงได เริ่มโครงการจัดตั้งหอสมุดแหงใหมขึ้นภายในบริเวณ
ท่ี ดิ น ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ท่ี ข า ง ท า ว า สุ ก รี แ ล ะ ไ ด เ ป ด ใ ช ใ น วั น ท่ี  
5 พฤษภาคม 250951 จวบจนปจจุบันหอสมุดแหงชาติทาวาสุกรีก็ได รับใชประชาชนมาแลว 40 ป 
 

ปจจุบันหอสมุดแหงชาติเปนหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่งท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของกรม
ศิลปากรตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2545 หอสมุดแหงชาติจึงมี
สถานะเปนสวนราชการระดับกองในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2545 และเนื่องจากหอสมุดแหงชาติมิไดมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น การดําเนินการตางๆ ของ
หอสมุดแหงชาติจึงตองเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับกับสวนราชการทั่วไปดวย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

(1) การดําเนินการของหอสมุดแหงชาติตองอยูภายใตนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรมซึ่งจะตองสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(2) การบรรจุ แตงตั้ง และโยกยายเจาหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติ เปนอํานาจของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

(3) หอสมุดแหงชาติไมมีงบประมาณของตนเองหากแตจะตองอยูภายใตงบประมาณของสวนกลางที่
จะจัดสรรใหในแตละปพระราชบัญญัติฯ 
 

หอสมุดแหงชาติมีสถานะเปนสํานักเทียบเทากับกองในสังกัดของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมายโดยภายในสํานักงานหอสมุดแหงชาติ
แบงโครงสรางออกเปน52 
 

(1) ฝายบริหารงานทั่วไป 

ฝายบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีประสานงานระหวางกลุมตางๆ ภายในสํานักหอสมุดแหงชาติ หอสมุด
แหงชาติสาขา และหนวยงานอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุมลักษณะงานทุกอยางท่ีเกี่ยวกับ 
งานสารบรรณ การเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานดูแลอาคารและสถานท่ี งานดานบุคลากร งานดาน
ประชาสัมพันธ การเผยแพรเอกสารและการจัดพิมพหนังสือ โดยเฉพาะที่สําคัญไดแก การทําแผนหรือโครงการ
พัฒนาสํานักหอสมุดแหงชาติใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ เปนศูนยรวมแหงการส่ังการหรือรับนโยบาย
จากหนวยงานชั้นสูงไปยังหนวยงานตางๆ ของสํานักหอสมุดแหงชาติ รวมท้ังคอยติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย ฝายบริหารงานทั่วไปจึงรับผิดชอบตองานบริหารสํานักงานและงาน
อื่นๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือไปจากความรับผิดชอบดําเนินงานของกลุมตางๆ ของสํานักหอสมุดแหงชาติ 

 

                                                        
51 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ปท่ี 51 ฉบับท่ี 24 วันศุกรท่ี 5- พฤหัสบดีท่ี 11 พฤศจิกายน 2547 
52 ขอมูลโครงสรางสํานักหอสมุดแหงชาติ http://www.nlt.go.th/th_organize_detail.htm#h2 



การบริหารงานแบงออกเปน 3 งาน คือ งานธุรการและประสานสาขา งานการเงินและพัสดุ และ
อาคารสถานที่ งานแผนและงบประมาณ 
 

(2) กลุมพัฒนาทรัพยากรหองสมุด 

กลุมพัฒนาทรัพยากรหองสมุด  แบงการบริหารงานภายในออกเปน  5 ฝาย  คือ  
ฝายคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรหองสมุด ฝายวิเคราะหเนื้อหาและจัดหมวดหมูทรัพยากรหองสมุด 
ฝายซอมและสงวนรักษาหนังสือ ฝายคลังส่ิงพิมพ และศูนยกลางการแลกเปล่ียนและยืมส่ิงพิมพ การปฏิบัติงาน
ใน 5 ฝายนี้มีความสัมพันธและตอเนื่องกันท้ังในดานงานเทคนิค และงานบริการในรูปแบบตางๆกัน 

 
ภารกิจหลักท่ีสําคัญของสวนพัฒนาทรัพยากรหองสมุด จึงมุงเนนการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศใน

นามของหอสมุดแหงชาติ เพื่อการพัฒนาใหครบถวนท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใช และเพื่อการจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ  

 
นโยบายหลักในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ คือ มุงจัดหาส่ิงพิมพและส่ิงไมตีพิมพในประเทศให

ครบถวน โดยอาศัยพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช 2484 การจัดซ้ือดวยเงินงบประมาณจากรัฐบาล การ
ข อ รั บ ส่ิ ง พิ ม พ รั ฐ บ า ล จ า ก ห น ว ย ร า ช ก า ร แ ล ะ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ต า ม 
มติคณะรัฐมนตรี การขอรับเปน อภินันทนาการ การแลกเปล่ียนในประเทศและตางประเทศ 
ท้ังระดับรัฐบาลกับรัฐบาล และระดับหองสมุดกับหองสมุดท่ัวโลก เพื่อความรวมมือประสานงานกันระหวาง
หองสมุดและเพื่อประโยชนดานความสัมพันธระหวางประเทศ ทรัพยากรสารนิเทศท่ีดําเนินการจัดหามานี้ได
นํา เข า สูกระบวนการดานงานเทคนิคในดานการจัดหมูและทําบัตรรายการหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุทุกประเภท เพื่อใหบริการในหอสมุดแหงชาติ และหอสมุดแหงชาติ
สาขาในสวนภูมิภาค 

 
นอกจากนั้นภารกิจหลักท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การอนุรักษซอมแซมหนังสือท่ัวไปเอกสาร

ภาษาโบราณ หนังสือหายาก โดยการวิเคราะหสาเหตุการเส่ือมสภาพของวัตถุ และอนุรักษโดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรมาชวยในการซอมแซม เพื่อหยุดย้ังหรือชะลอการเส่ือมสภาพของเอกสารใหชาลง เปนการยืดอายุ
ของเอกสารใหมีสภาพแข็งแรง เพื่อใหทรัพยากรนั้นมีอายุนานที่สุด และเปนหลักฐานสําคัญอันมีคาย่ิงตอ
การศึกษาของชาติตอไปในอนาคต 
 

(3) กลุมบริการคนควาอางอิง 

กลุมบริการคนควาอางอิง เปนศูนยกลางแหงชาติ วาดวยการใหบริการหนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ และส่ือความรู ขอมูลขาวสาร แกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ท้ังในระบบโรงเรียน 
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และแกสวนราชการกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนสมาชิก
รัฐสภา ศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการใหบริการ คนควา อางอิง และพัฒนาเทคนิคการบริการท่ีมีคุณภาพ
ใหทันสมัยตามมาตรฐานสากลตามหลักวิชาบรรณารักษศาสตร และสารนิเทศศาสตร จัดทําคูมือชวยคน
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพและขอมูลความรู วิชาการ เชนดรรชนี บรรณานุกรมเฉพาะวิชา สาระสังเขป 
บรรณานิทัศน กฤตภาค ทําเนียบนามแหลงสารนิเทศ เอกสารเผยแพรแนะนําการใหบริการวิชาการ ปฐมนิเทศ 



ฝกอบรมการใชหองสมุดศึกษา วิเคราะหปญหาและความตองการของผูใชเอกสารส่ิงพิมพวิชาการของหอสมุด
แหงชาติ เปน ท่ีปรึกษาแนะนําและฝกอบรมเกี่ยวกับงานดานบริการหองสมุด บรรณารักษศาสตร และ
สารนิเทศศาสตร 

 
กลุมบริการ ประกอบดวย กลุมงานบริการหนังสือ กลุมงานบริการวารสารและสิ่งพิมพ กลุมบริการ

ขอมูลรัฐสภา ศูนยนราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร หอสมุดดํารงราชานุภาพ และหอเฉลิมพระเกียรติ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  เ ป ด ใ ห บ ริ ก า ร  7 วั น 
ตอสัปดาห 
 

(4) กลุมหนังสือ ตัวเขียน และจารึก 

กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก เปนหนวยงานกลุมหนึ่งในสังกัดของสํานักหอสมุดแหงชาติ กรม
ศิลปากร มีภารกิจและหนาท่ีโดยสรุปในการดูแลรักษา และใหบริการขอมูลความรูจากเอกสารโบราณทุก
ประเภท ขาราชการ ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานนี้ท้ังหมดเรียกชื่อตําแหนงวานักภาษาโบราณ 

 
กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก แบงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปน ๓ กลุมงาน 

คือ กลุมงานภาษาโบราณ กลุมงานสํารวจเอกสารโบราณ กลุมงานทะเบียนและบริการ  
 
ภาระหนาท่ีตามกรอบอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กําหนดไวดังนี ้
 
กลุมงานภาษาโบราณ มีหนาท่ีในการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย ลักษณะรูปแบบอักษรโบราณ 

อักษรสมัยตาง ๆ วิเคราะหขอมูลความรูจากเอกสารโบราณที่เปนประโยชนแกการศึกษาคนควา ดําเนินการ
คัดลอก ถายทอด อานแปลอักษร และภาษาโบราณจัดทําคําอธิบายศัพทโบราณ ทําดรรชนี รวบรวมโบราณิก
ศัพท ประวัติ รูปคําศัพท และอักขรวิธีในอักษรภาษาโบราณแบบตาง ๆ 

 
กลุมงานสํารวจเอกสารโบราณ มีหนาท่ีในการออกสํารวจเสาะแสวงหา สืบคนแหลงเอกสารโบราณ 

รวบรวมและจัดหาหนังสือและเอกสารโบราณทั่วพระราชอาณาจักร ดําเนินการจัดทําบันทึกหลักฐาน บัญชี
เ อ ก ส า ร โ บ ร า ณ  แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ อ ก ส า ร โ บ ร า ณ  ทํ า บั ญ ชี 
เดินทุง (บัญชีสังเขป) เอกสารโบราณที่ไดจากการสํารวจ ดําเนินการตรวจ พิจารณา และคัดเลือกเอกสาร
โบราณในทองถิ่น เพื่อวิเคราะหคุณคาในขั้นตน 

 
กลุมงานทะเบียนและบริการ มีหนาท่ีในการศึกษาคนควา วิเคราะห จัดหมวดหมู ลงทะเบียน ทํา

บัตรรายการ ทําบรรณานุกรม เชิงอรรถ บรรณนิทัศน สาระสังเขปของเอกสารโบราณ เพื่อการบริการ เก็บรักษา 
ควบคุมดูแล ใหบริการศึกษาคนควาแกผูใชบริการ และตอบคําถามเกี่ยวกับเอกสารโบราณ อํานวยความ
สะดวก และใหความรวมมือแกหนวยราชการตาง ๆ ในการคนหาเอกสารและเรื่องราว กําหนดระเบียบวิธีการ
และแบบแผนในการขออนุญาตใชเอกสารโบราณประเภทตนฉบับตัวเขียนและจารึก ตลอดจนคัดเลือกเอกสาร
เพื่อดําเนินการจัดทําสําเนา ใหบริการแทนตนฉบับ 
 



(5) กลุมโสตทัศนวัสดุและกิจกรรมหองสมุด 

กลุมโสตทัศนวัสดุและกิจกรรมหองสมุด รับผิดชอบการดําเนินงานดานการผลิตรวบรวม จัดเก็บ 
และใหบริการโสตทัศนวัสดุในรูปแบบตางๆ ไดแก ไมโครฟลม ไมโครแจ็กเก็ต ไมโครฟช รูปภาพ ถายภาพ 
ส ไ ล ด  วี ดี ทั ศ น  แ ถ บ บั น ทึ ก เ สี ย ง  แ ผ น เ สี ย ง  โ น ต เ พ ล ง  แ ผ น ท่ี 
และขอมูลสารนิเทศท่ีเปนส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อการอนุรักษและใหบริการศึกษาคนควา วิจัยท้ัง 
ดานวิชาการและสาระบันเทิงแขนงตางๆ ดานศิลปวัฒนธรรม และการดนตรี รวมทั้งทําหนา ท่ี 
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในหลายรูปแบบ เชน จัดนิทรรศการ การอภิปราย บรรยาย สาธิต และจัดการแสดง 
โดยมุงเผยแพรความรูและสงเสริมการอานแกประชาชนทั่วไป เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบัน องคกร และ
หนวยงานตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้เพื่อความสะดวกตอการจัดเก็บและคนคืนท้ังของ
เจาหนาท่ีและผูใช ยังจัดทําเครื่องมือชวยคนอยางเปนระบบอีกดวย แบงออกเปน 5 กลุมงาน คือ กลุมงานผลิต
โสตทัศนวัสดุ กลุมงานบริการโสตทัศนวัสดุ หองสมุดดนตรีทูลกระหมอมสิรินธร กลุมงานกิจกรรมหองสมุด 
และกลุมงานศิลปกรรม 
 

(6) ศูนยสารนิเทศหองสมุด 

ศูนยสารนิเทศหองสมุด มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติของ
หอสมุดแหงชาติ งานวิชาการดานเทคโนโลยีสารนิเทศ คลังขอมูล และการสรางเครือขายระบบสารนิเทศ
แหงชาติ การวางแผน โครงการ กิจกรรมตางๆ ของศูนยสารนิเทศหองสมุด วางแผนพัฒนาฐานขอมูล
บรรณานุกรมแหงชาติ กําหนดนโยบายการพัฒนาฐานขอมูลเฉพาะวิชา กําหนดรูปแบบมาตรฐานของการ
บันทึกขอมูล พัฒนาฐานขอมูลวารสาร โสตทัศนวัสดุ หนังสือโบราณและส่ืออื่นๆ จัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ระบบเครือขายของระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ พัฒนาฐานขอมูลเฉพาะวิชาของหอสมุดแหงชาติใน
สวนภูมิภาค จัดทําโครงการและแนวพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารนิเทศ วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชในงานหอสมุด การพัฒนาระบบสารนิเทศสาขามนุษยศาสตร ทําการสํารวจและ
รวบรวมฐานขอมูลในสาขามนุษยศาสตร เพื่อทําการวิจัย จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
ศูนยขอมูลวารสาร การใหบริการเอกสาร PGI และ UNESCO สรางมาตรฐานทางบรรณานุกรม ศัพทเฉพาะ
วิชา (สาขามนุษยศาสตร) ประสานงานดานวิชาการกับหองสมุด และศูนยสารนิเทศตางๆ เพื่อการพัฒนาระบบ
เครือขาย และความรวมมือทางวิชาชีพบรรณารักษดานตางๆ ในระดับประเทศและระหวางประเทศ 

 
ศูนยสารนิเทศหองสมุด ประกอบดวย กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีสารนิเทศ กลุมงานคลังขอมูล 

สารสนเทศ และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการและประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการ
แหงชาติ (กอสช.) 
 

(7) กลุมมาตรฐานและวิจัยหองสมุด 

กลุมมาตรฐานและวิจัยหองสมุด มีหนาท่ีศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ ท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ศึกษา วิจัย ปรับปรุง เกี่ยวกับโครงสรางการ
บริหารงานและการพัฒนาบุคลากรของหอสมุดแหงชาติ ดําเนินการคิดคนหาวิธีการ และเทคนิคปฏิบัติ เพื่อ
สรางและพัฒนาขายงาน หอสมุดท่ัวประเทศ ศึกษา คนควา วิเคราะห เพื่อพัฒนาการใหบริการมีประสิทธิภาพ



สูงขึ้น โดยผูใชบริการสามารถคนควาหาขอมูลไดรวดเร็ว โดยการจัดทําคูมือการใหบริการ เปนท่ีปรึกษาให
คําแนะนํา การดําเนินงานท้ังดานบริหาร วิชาการ และแกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงาน รวบรวมจัดทํา
ตํารา เอกสาร คูมือ และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน ดําเนินการคิดคน วางแผน จัดทําโครงการ/
กิจกรรม ฝกอบรม เพื่อพัฒนาเสริมสราง และเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานหองสมุด นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนผูสนใจ เปนกรรมการตางๆ ในระดับกอง กรม กระทรวง ท้ังท่ีอยูในสังกัด ตางสังกัด 
รวมทั้งองคกรเอกชนอื่นๆ ท่ีไดเชิญเขารวมเปนกรรมการ เขียนบทความ ตลอดทั้งใหคําปรึกษา แนะนําทาง
วิชาการในสาขาวิชาชีพ ติดตอประสานงานกับหองสมุดอื่นๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดําเนินงาน
ตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ดูแล ปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ ความถูกตอง ฐานขอมูลบรรณานุกรม
ใ ห ถู ก ต อ ง 
ตามมาตรฐานสากลอยางสมํ่าเสมอ  ตรวจสอบความถูกตองการลงรายการขอมูลของหนังสือ  
ตามหลักเกณฑ AACR II และ MARC 21 ในแบบกรอกขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ และ 
เปนกรรมการประเมินผลงานวิชาการของบรรณารักษในหนวยงานตางๆ เพื่อการปรับระดับใหสูงขึ้น 
 

(8) หอสมุดแหงชาติทั้ง 17 แหง 
 



แผนผังโครงสรางสํานักหอสมุดแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงวัฒนธรรม

สํานักหอสมุดแหงชาติ

ฝาย
บริหารงาน
ทั่วไป 

กลุมพัฒนา
ทรัพยากร 
หองสมุด 

กลุมบริการ
คนควา
อางอิง 

กลุม
หนังสือ
ตัวเขียน
และจารึก

กลุมโสตทัศน
วัสดุและ
กิจกรรม
หองสมุด 

ศูนย
สารนิเทศ
หองสมุด 

กลุม
มาตรฐาน
และวิจัย
หองสมุด 

หอสมุด
แหงชาติ
สาขา 17 
แหง

กรมศิลปากร

งานธุรการและ
ประสานสาขา 

งานการเงินและ
พัสดุและสถานที่ 

งานแผนและ
งบประมาณ 

ฝายคัดเลือกและ
ประเมินคุณภาพ

ทรัพยากร 
หองสมุด 

ฝายวิเคราะห
เนื้อหาและจัด
หมวดหมู
ทรัพยากร 
หองสมุด 

ฝายซอมและ
สงวนรักษา
หนังสือ 

ฝายคลังส่ิงพิมพ

ศูนยกลางการ
แลกเปล่ียนและ
ยืมส่ิงพิมพ 

กลุมงานบริการ
หนังสือ 

กลุมงานบริการ
วารสารและ
ส่ิงพิมพ 

กลุมบริการ
ขอมูลรัฐสภา 

ศูนยนราธิปเพื่อ
การวจิัยทาง
สังคมศาสตร 

หอสมุดดํารง 
ราชานุภาพ 

หอเฉลิมพระ
เกียรติ

พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช 

กลุมงานพัฒนา
เทคโนโลยีสาร
นิเทศ สํานักงาน

เลขานุการ
คณะกรรมการ

กลุมงาน
คลังขอมูล 
สารสนเทศ 

สํานักงาน
เลขานุการ

คณะกรรมการ
อํานวยการและ
ประสานงาน

ระบบสารนิเทศ
ทางวิชาการ
แหงชาติ 

กลุมงานภาษา
โบราณ กลุม
งานทะเบียน
และบริการ

กลุมงาน
ทะเบียนและ

บริการ

กลุมงานสํารวจ
เอกสารโบราณ 

กลุมงานผลิต
โสตทัศนวัสด ุ

กลุมงานบริการ
โสตทัศนวัสดุ

หองสมุดดนตรี
ทูลกระหมอม 

สิรินธร 

กลุมงานกจิกรรม
หองสมุด

กลุมงาน
ศิลปกรรม



โดยเหตุท่ีหอสมุดแหงชาติเปนเพียงหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่ง ซ่ึงมิไดมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ดังนั้น 
จึงมิไดมีกฎหมายฉบับใดที่กําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานหรือการดําเนินการของหอสมุดแหงชาติไวโดยเฉพาะ 
ตางจากคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติสิงคโปรท่ีจัดตั้งขึ้นโดยอํานาจของกฎหมาย ซ่ึงไดกําหนดโครงสราง
การดําเนินงานของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติสิงคโปรไวอยางชัดเจน 

 
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวามีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของหอสมุดแหงชาติสามารถ

จําแนกไดออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 
(1) กฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารงานของหอสมุดแหงชาติในฐานะที่เปนสวนราชการ 

หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนเพียงหนวยงานราชการระดับกอง ภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงวัฒนธรรม การดําเนินงานหอสมุดแหงชาติจึงตองเปนไปตามกฎหมายกลางที่กํากับดูแลการ
ดําเนินการของสวนราชการ เชน  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 พรบ. วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 พรบ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนตน 

 
(2) กฎหมายที่กําหนดเก่ียวกับการรวบรวมสิ่งพิมพเขาสูการดูแลของหอสมุดแหงชาติ 

กฎหมายที่ใหอํานาจแกหอสมุดแหงชาติในการรวบรวมขอมูลเขาสูการเก็บรักษาของหอสมุดแหงชาติ
นั้นมีเพียง พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมิไดมุงเนนอํานาจหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติเปน
หลัก  หากแตมีเจตนารมณเพื่อควบคุม ผูพิมพและผูโฆษณา  ซ่ึงจะเห็นไดจากบทบัญญัติสวนใหญในกฎหมาย
ดังกลาวจะเนนการควบคุมผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพ โดยกําหนดใหบุคคล
ดังกลาวจะตองเขาสูมาในระบบโดยตองไดรับอนุญาตจากทางการกอน53  นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติท่ีปองกัน
มิใหมีการพิมพ หรือโฆษณาหนังสือ หรือส่ิงพิมพท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ดังจะเห็นไดจากการใหอํานาจแกเจาพนักงานการพิมพมีอํานาจส่ังหามการขายหรือจายแจกส่ิงพิมพนั้น รวมทั้ง
มีอํานาจยึดส่ิงพิมพหรือหนังสือพิมพนั้นดวย54 

 
สวนในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเขาสูหอสมุดแหงชาตินั้น มีเพียงการกลาวไวในมาตรา 

20 และมาตรา 32 เทานั้น กฎหมายดังกลาวกําหนดใหผูโฆษณาสงส่ิงพิมพท่ีพิมพขึ้นในราชอาณาจักรจํานวน
สองฉบับใหกับหอสมุดแหงชาติภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพิมพเสร็จโดยไมคิดราคาและคาสง นอกจากนี้ ผู
โฆษณาสงหนังสือพิมพจํานวนสองฉบับใหกับหอสมุดแหงชาติในวันท่ีโฆษณา55 ซ่ึงหากผูโฆษณาไมปฏิบัติตาม
บ ท บั ญ ญั ติ ดั ง ก ล า ว ต อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ ป รั บ ไ ม เ กิ น 
สิบสองบาท56 อยางไรก็ดีกฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติไวโดยชัดแจงใหหอสมุดแหงชาติมีอํานาจตามกฎหมาย
ท่ีจะดําเนินการใด ๆ กับผูโฆษณาไมสงส่ิงพิมพหรือหนังสือพิมพใหหอสมุดแหงชาติตามกฎหมายดังกลาว  

 

                                                        
53 พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 มาตร 27 
54 พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 มาตร 9 และมาตรา 36 
55 พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 มาตรา 32 
56 พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 มาตร 59 



ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวขางตนแลวพบวา กฎหมายดังกลาวนั้นมิไดมุงท่ีจะใชเปน
เครื่องมือในการกําหนดใหผูท่ีเผยแพรผลงานในประเทศไทยตองนําสงส่ิงพิมพท่ีเผยแพรใหกับหอสมุด
แหงชาติเพื่อสรางชุดหนังสือของหองสมุดใหสมบูรณตามบทบาทของหอสมุดแหงชาต ิ

 
อีกประการหนึ่งคือบทกําหนดโทษที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาวนั้นไมมีความสอดคลองกับยุคสมัย

ท่ีเปล่ียนไป ดังจะเห็นไดจากคาปรับท่ีกําหนดไวเพียงสิบสองบาทเทานั้น57 ท้ังจํานวนอัตราคาปรับตามที่
กฎหมายกําหนดไวจึงไมมีผลเปนการยับย้ังหรือขมขู ผู ท่ีจะปฏิบัติฝาฝนกฎหมายดังกลาวตามทฤษฎี
อรรถประโยชน58 บทลงโทษดังกลาวจึงไมนาจะสอดคลองกับบทบาทการเปนคลังส่ิงพิมพของชาติตามบทบาท
ท่ีกําหนดไวของหอสมุดแหงชาติ เนื่องจากตัวคาปรับสูงสุดเองไมนาจะเพียงพอท่ีจะเปนแรงจูงใจใหกับผู
โฆษณาตองสงส่ิงพิมพใหกับหอสมุดแหงชาติตามที่กําหนดในกฎหมาย  

 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังมิไดรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดเก็บขอมูลท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยกฎหมายดังกลาวครอบคลุมเฉพาะส่ือท่ีอยูในรูปของส่ิงพิมพเทานั้น แตไมรวมถึงส่ือ
รูปแบบอื่นไมวาจะอยูในรูปของอิเล็กทรอนิกสหรือส่ือบันทึกขอมูลประการอื่น เชน CD ROM หรือ DVD 
ROM ทําใหผูท่ีผลิตขอมูลท่ีมิไดอยูในรูปของส่ิงพิมพไมมีหนาท่ีตามกฎหมายที่จะตองสงขอมูลดังกลาวใหแก
หอสมุดแหงชาติ 

 
(3) กฎหมายอื่น ๆ  
แมจะมีกฎหมายกลาวถึงบทบาทของหองสมุดตอการเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต โดย พรบ. 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยไดบัญญัติไวในมาตรา25 วา “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้ง
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลง
การเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ"  

 
แตกฎหมายดังกลาวเองก็ไมไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับผูใดในการทําหนาท่ีจัดใหมีการ

จัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบของหองสมุดประชาชน ดังนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมี
อํานาจรักษาการตามกฎหมายดังกลาวและมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายจึงมีบทบาทโดยตรงในการดูแลบทบาทการสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตภายใตกฎหมายดังกลาว  
 
4.2 บทบาทของหอสมุดแหงชาติในปจจุบันเปรียบเทียบกับแนวคิดระบบหองสมุดแหงชาติ 
 

หอสมุดแหงชาติมีบทบาทที่สําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการเรียนรูของประชาชนในสังคม  ดังจะเห็นได
จากการเปนศูนยกลางในการรวบรวมหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และส่ือความรู ขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการ

                                                        
57 จากการใหสัมภาษณของรองอธิบดีกรมศิลปากรใน สองหนึ่งศตวรรษ "หอสมุดแหงชาติ" หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับ
วันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
58 ณรงค ใจหาญ, กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย, (กรุงเทพมหานคร:วิญูชน, 2543) หนา 73. 



แกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน นอกจากนี้ยังเปนแหลงในการรวบรวมขอมูลความรูระดับชาติเพราะ
เปนหนวยงานที่จัดทําบรรณานุกรมแหงชาติซ่ึงจะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสืบคนถึงแหลงขอมูลตางๆ อัน
จําเปนการศึกษา คนควา และวิจัยอีกดวย  ซ่ึงนอกจากการเปนแหลงขอมูลดังกลาวซ่ึงถือวาเปนบทบาทของ
หอสมุดแหงชาติในเชิงรับ (Passive) แลว หอสมุดแหงชาติยังมีบทบาทในการเผยแพรความรูแกประชาชนใน
เชิงรุก (Active) อีกดวย ซ่ึงตัวอยางสําคัญท่ีเห็นไดชัด คือ การจัดนิทรรศการ การอภิปราย บรรยาย สาธิต 
และจัดการแสดง โดยมุงเผยแพรความรูและสงเสริมการอานแกประชาชนทั่วไป เยาวชน นิสิต นักศึกษาจาก
สถาบัน องคกร และหนวยงานตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ59 

 
อยางไรก็ดีกับคําถามท่ีวาอํานาจหนาท่ีของสํานักหอสมุดแหงชาตินั้นถือไดวาเปนหนาท่ีท่ีเปน

มาตรฐานสากลแลวหรือไมนั้น คงตองพิจารณาจากเปรียบเทียบกับแนวทางขององคกรสากลที่เกี่ยวของกับหอง 
โดยสมาพันธหองสมุดสากล60 (International Federation of Library Associations and Institutions) ได
ใหคําอธิบายหนาท่ีรับผิดชอบของหองสมุดแหงชาติไววา 

 
หองสมุดแหงชาตินั้นมีความรับผิดชอบที่พิเศษจากหองสมุดประเภทอื่นโดยมีหนาท่ีในการเปน

หองสมุดของประเทศ และเปนผูใหบริการระบบขอมูล (Information System) ซ่ึงโดยสวนใหญหนาท่ีดังกลาว
จะกําหนดไวในกฎหมาย ซ่ึงในแตละประเทศหนาท่ีของหองสมุดแหงชาติก็จะตางกันไป แตสวนใหญหนาท่ี
ดังกลาวจะประกอบดวย  

(1) การรวบรวมหนังสือท่ีจัดพิมพขึ้นในประเทศผานทางหนาท่ี Legal Deposit  
(2) การรวบรวมขอมูลบรรณานุกรม และรักษาหนังสือท่ีไดรับตามหนาท่ี Legal Deposit  
(3) การทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการใหบริการหนังสืออางอิง บริการขอมูลบรรณานุกรม บริการรักษา

หนังสือ และการใหยืมหนังสือ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยผานหองสมุดหรือศูนยขอมูลอื่น  
(4) การรักษาสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ  
(5) การรวบรวมหนังสือท่ีเผยแพรของตางประเทศ  
(6) การสนับสนุนนโยบายในดานวัฒนธรรมของประเทศ และ 
(7) การเปนผูนําในการพัฒนาความสามารถในการอานออกเขียนไดของประชาชนในประเทศ 

 
นอกจากหนาท่ีดังกลาวแลวหองสมุดแหงชาติยังจะทําหนาท่ีเปนผูจัดใหมีสัมมนาระดับชาติเพื่อ

โครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหองสมุด โดยหองสมุดแหงชาติอาจจะมีความสัมพันธใกลชิดกับรัฐบาล หรือเขา
ไปมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวของกับขอมูลประเทศ รวมถึงการเปนศูนยรวมของความคิดเห็นของ

                                                        
59 พิจารณาจากอํานาจและหนาท่ีสํานักหอสมุดแหงชาติตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
60 สมาพันธหองสมุดสากล หรือInternational Federation of Library Associations and Institutions เปนองคกรอิสระท่ีไมใช
ภาครัฐและไมแสวงหากําไร (NGO) ท่ีจัดตั้งข้ึนในป 1927 โดยมีมีเปาหมายในการปกปองผลประโยชนของผูใหบริการ
หองสมุด และผูใชบริการหองสมุด และสนับสนุนการใหบริการหองสมุดและบริการขอมูลท่ีมีคุณภาพ ปจจุบันมีสมาชิกอยูใน 
150 ประเทศทั่วโลก http://www.ifla.org/III/intro00.htm  



ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ และในบางกรณีอาจทําหนาท่ีใหขอมูลโดยตรงกับฝายนิติบัญญัติเพื่อใชในการ
พิจารณากฎหมายก็ได61 

 
เม่ือพิจารณาถึงบทบาทของหอสมุดแหงชาติ62 เปรียบเทียบกับแนวคิดระบบหองสมุดแหงชาติตาม

คําอธิบายขางตนแลวพบวา โดยสวนใหญแลวบทบาทหนาท่ีของหอสมุดแหงชาตินั้นครอบคลุมบทบาทการเปน
หองสมุดแหงชาติแลว คงมีบทบาทบางประการเทานั้นท่ีหอสมุดแหงชาติยังใหความสําคัญคอนขางนอยอยู 
ไดแก 

 

                                                        
61 International Federation of Library Associations and Institutions, National Library Section 
http://www.ifla.org/VII/s1/index.htm  
62 ปจจุบันหอสมุดแหงชาติมีบทบาทและหนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2545 
อยูดวยกันท้ังส้ิน 6 ประการคือ (1) ดําเนินการจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา วิทยาการ ศิลปกรรมและ
วัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือ ตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึก หนังสือ ตัวพิมพ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศนวัสดุ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีผลิตจากในและตางประเทศ (2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินงานดานเทคนิค วิชาการบรรณารักษศาสตร 
สารนิเทศศาสตรและเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล การใหการฝกอบรมแกบุคลากรของหนวยงาน 
สถาบันการศึกษาในและตางประเทศ (3) ใหบริการการอาน ศึกษา คนควา และวิจัยแกประชาชน เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย (4) เปนศูนยประสานงานระบบสารสนเทศทางวิชาการแหงชาติ (5) เปนศูนยขอมูล
วารสารระหวางชาติแหงประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศูนยกําหนดและมาตรฐานสากล ประจําหนังสือและ
วารสาร ศูนยกําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือท่ีจัดพิมพในประเทศ และเปนศูนยกลางแลก เปลี่ยนและยืม
ส่ิงพิมพ และ(6) เปนคลังส่ิงพิมพของชาติ และศูนยรวมสิ่งพิมพขององคการสหประชาชาติ 



(1) การรวบรวมหนังสือที่เผยแพรของตางประเทศ 

หอสมุดแหงชาตินั้นมุงจัดหาส่ิงพิมพและส่ิงไมตีพิมพในประเทศใหครบถวน  โดยอาศัย
พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช 2484 การจัดซ้ือดวยเงินงบประมาณจากรัฐบาล การขอรับส่ิงพิมพ
รัฐบาลจากหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี การขอรับเปน อภินันทนาการ การแลกเปล่ียน
ในประเทศและตางประเทศทั้งระดับรัฐบาลกับรัฐบาล และระดับหองสมุดกับหองสมุดท่ัวโลกเปนหลัก การ
รวบรวมหนังสือท่ีเผยแพรของตางประเทศจึงดูเหมือนเปนเรื่องรองทั้งดวยขอจํากัดดานงบประมาณ ซ่ึงการ
กําหนดหนาท่ี Legal Deposit ในกฎหมายใหขยายครอบคลุมถึงหนังสือท่ีนําออกเผยแพรโดยการจัดจําหนาย
ในประเทศไทยนาจะชวยลดปญหาดังกลาวลงได 

 
(2) การเปนผูนําในการพัฒนาความสามารถในการอานออกเขียนไดของประชาชนในประเทศ 

แมจะกําหนดใหหนาท่ีในการ ใหบริการการอาน ศึกษา คนควา และวิจัยแกประชาชน เพื่อใหเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย เปนหนึ่งในบทบาทของหองสมุดแหงชาติแลวก็ตาม 
แตในความเปนจริงนั้น หอสมุดแหงชาติยังคงมีบทบาทนอยมากเมื่อพิจารณาจากเครือขายของหอสมุด
แ ห ง ช า ติ ท่ี มี อ ยู  ซ่ึ ง  ณ  ป จ จุ บั น มี อ ยู  1 7  แ ห ง ท่ั ว ป ร ะ เ ท ศ  
หากเปรียบเทียบกับประเทศที่มีขนาดเล็กเชนประเทศสิงคโปรหองสมุดท่ีเปนเครือขายของหองสมุดแหงชาติ
นั้นมีจํานวนถึง 38 แหง จริงอยูท่ีจํานวนไมใชเครื่องชี้ถึงประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถในการอาน
ออกเขียนไดของประชาชนแตอยางนอยจํานวนของหองสมุดแหงชาติท่ีมีอยูนอยเมื่อเทียบกับประชากรและ
พื้นท่ีของประเทศไทยนั้นไดสะทอนถึงความดอยโอกาสในการเขาถึงหนังสือและขอมูลท่ีมีอยูในระบบหอสมุด
แหงชาติของประชาชนในชนบทไดอยางดี หอสมุดแหงชาติจึงควรพัฒนาเทคโนโลยี หรือการเพิ่มเครือขาย
หองสมุดในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีมีอยูในระบบหอสมุดแหงชาติใหมากขึ้น 

 
(3) การไมมีอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการตามบทบาทที่กําหนด 

ดังท่ีไดวิเคราะหในหัวขอ 4.1 อํานาจตามกฎหมายที่หอสมุดแหงชาติมีอยูนั้นมีเพียงอํานาจตาม 
พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 กําหนดเกี่ยวกับการรวบรวมสิ่งพิมพเขาสูการดูแลของหอสมุดแหงชาติเทานั้น 
บทบาทของหอสมุดแหงชาติในเรื่องอื่น ๆ นอกจากการทําหนาท่ีรวบรวมหนังสือท่ีจัดพิมพขึ้นในประเทศผาน
ทางหนาท่ี Legal Deposit จึงเปนบทบาทที่ไมมีกฎหมายรองรับ ซ่ึงทายสุดอาจทําใหเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติได  

 
ปจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมมีความพยายามที่จะยกรางกฎหมาย พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... ขึ้น

เพื่อสรางฐานทางกฎหมายในรองรับบทบาทหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติ โดยในชั้นนี้รางกฎหมายดังกลาวยังอยู
ระหวางการพิจารณาของกระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงการบัญญัติใหอํานาจแกหอสมุดแหงชาติในฐานะหนวยงานที่
รับผิดชอบระบบหองสมุดแหงชาติจะทําใหระบบหองสมุดแหงชาติของประเทศไทยมีมาตรฐานสอดคลองกับ
สากลมากย่ิงขึ้น 
4.3 การพัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติในประเทศไทยเปรียบเทียบแนวคิดจากระบบหองสมุดแหงชาติ
สิงคโปร 
 



หากนับแตการเปดใชบริการหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี นั้นไดทําหนาท่ีในการเปนผูบริหารระบบ
หองสมุดแหงชาติมาเปนเวลาอยางนอย 40 ป โดย พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจแก
หอสมุดแหงชาติในการปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีการเปนผูดําเนินการ จัดหา รวบรวม และสงวนรักษา
ทรัพยสินทางปญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือตัวเขียน เอกสารโบราณ
และจารึก หนังสือตัวพิมพ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ โสตทัศนวัสดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีผลิตจากในประเทศและ
ตางประเทศ63  อยางไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้ก็เปนกฎหมายมีความลาหลังและไมทันกับยุคสมัย ซ่ึงทําใหหอสมุด
แหงชาติไมสามารถปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีไดอยางสมบูรณ ประกอบกับอํานาจตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการ
สรางระบบหองสมุดแหงชาติท่ีดีนั้นยังคงไมมีกฎหมายรองรับอยูประเด็นสําคัญในการพัฒนาระบบหองสมุด
แหงชาติในประเทศไทยจึงควรเนนท่ีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
กระทรวงวัฒนธรรม ผูมีอํานาจในการกํากับดูแลหอสมุดแหงชาติ ไดยกราง พรบ. หอสมุดแหงชาติไว

แลว โดยขณะนี้รางกฎหมายดังกลาวนั้นอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงและกําลังดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชนผานทางอินเตอรเน็ต64 โดยรางกฎหมายดังกลาวมุงท่ีจะกําหนดรูปแบบ และบทบาท
หนาท่ีใหกับหอสมุดแหงชาติใหม ดังนั้นเพื่อวิเคราะหการพัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติในประเทศไทยจึง
จําเปนตองวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงจากที่เกิดขึ้นจากการยกรางกฎหมายดังกลาวเปรียบเทียบกับกฎหมาย 
National Library Board Act 1995 ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

(1) ประเด็นความครอบคลุมของหองสมุดที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหอสมุดแหงชาติ และ
หนาที่ในการจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ 
 

ราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... ไดกําหนดขอบอํานาจกํากับดูแลของหอสมุดแหงชาติโดย
อาศัยจุดเกาะเกี่ยวของคําวา "หอสมุด" ซ่ึงตามรางกฎหมายดังกลาวนั้นไดนิยามคําวา "หอสมุด" หมายความวา 
หองสมุดหรือสถานท่ีท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันแตเรียกชื่ออยางอื่น ซ่ึงมิไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี6้5 
แ ล ะ ใ ห อํ า น า จ ห อ ส มุ ด แ ห ง ช า ติ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  จั ด ห ม ว ด ห มู  
ทํารายการ และฐานขอมูล เพื่อใหผูใชบริการเขาถึง ทรัพยากรสารสนเทศ และเชื่อมโยงกับเครือขายหอสมุดใน
ประเทศและตางประเทศได66 

 
เม่ือพิจารณาขอบเขตตามรางกฎหมายดังกลาวจะพบวา หอสมุดแหงชาติจะมีอํานาจเพียงทําการ

เชื่อมโยงกับเครือขายของหอสมุดอื่น ๆ ในประเทศและตางประเทศเทานั้น หากแตไมมีอํานาจในการกําหนด
รูปแบบมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห จัดหมวดหมู ทํารายการ และฐานขอมูล ของหอสมุดอื่นได ซ่ึงการท่ี
หอสมุดแหงชาติไมสามารถที่จะกําหนดรูปแบบมาตรฐานดังกลาวไดจะทําใหในการจัดทําและรวบรวม

                                                        
63 ตามบทบาทและหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติ www.nlt.go.th 
64 http://www.lawamendment.go.th/m-culture/ 
65 รางมาตรา 3  
66 รางมาตรา 7(5)  



บรรณานุกรมแหงชาติ67 หอสมุดแหงชาติตองตามแกไขรูปแบบขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันกอนท่ีจะ
สามารถประมวลขอมูลดังกลาวเปนบรรณานุกรมแหงชาติได  

 
แตกตางกับอํานาจตามกฎหมาย National Library Board Act 1995 ท่ีบัญญัติ 

ใหอํานาจคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติท่ีจะสามารถกําหนดหลักเกณฑใหหองสมุดท่ีอยูภายใตการกํากับ
ดู แ ล ถื อ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ก า ร ร ว บ ร ว ม บ ร ร ณ า นุ ก ร ม แ ห ง ช า ติ  ซ่ึ ง ห น า ท่ี ดั ง ก ล า ว เ ป น ห น า ท่ี 
ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย National Library Board Act 1995 มาตรา 6(g)68 และมาตรา 1169 โดยหองสมุด
ท่ีไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล70 (Publicly-funded library) จะมีหนาท่ีสงขอมูลบรรณานุกรม 
(Catalogue) ท่ีอยูในความครอบครองของหองสมุดตนใหกับคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติเพื่อท่ีจะได
รวบรวมขอมูลบรรณานุกรมหนังสือท่ีอยูกับหองสมุดตาง ๆ ท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุนทางการเงินเขาเปนขอมูล
บรรณานุกรมแหงชาต ิ
 

ท้ังนี้กฎหมาย National Library Board Act 1995 ไดกําหนดอํานาจใหคณะกรรมการหองสมุด
แหงชาติสามารถกําหนดหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับขอมูลบรรณานุกรมหนังสือท่ีจะใหหองสมุดตาง ๆ ท่ีอยู
ภายใตการกํากับดูแลจัดสงไดดังนี้71 (1) กําหนดมาตรฐานและรูปแบบของขอมูลบรรณานุกรมหนังสือ และ
ขอมูลท่ีตองการใหจัดสงได และ (2) กําหนดระยะเวลาและความถี่ในการจัดเก็บขอมูลตามที่คณะกรรมการ
หองสมุดกําหนด รวมถึงระยะเวลาและความถี่ในการสงขอมูลเขาฐานขอมูลบรรณานุกรมหนังสือแหงชาติได 
 

ดังนั้นในการยกราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... จึงควรจะตองพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับ
ความครอบคลุมของการกํากับดูแลหองสมุดอื่น ๆ ดวย เพื่อใหมีการรวบรวมบรรณานุกรมแหงชาติไดอยาง
ถูกตองครบถวน ซ่ึงการแกไขอาจอาศัยแนวทางของประเทศสิงคโปรได ดังนี้ 

(ก) การกําหนดความครอบคลุมของหองสมุดท่ีอยูในการกํากับดูแล  
แม พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... จะไดกําหนดนิยาม "หอสมุด" ไวคอนขางกวางกวา

นิยามหองสมุดท่ีอยูในการกํากับดูแลของประเทศสิงคโปรท่ีใหกํากับดูแลเฉพาะหองสมุดท่ีไดรับการ

                                                        
67 รางมาตรา 7(4) ใหหอสมุดแหงชาติมีหนาท่ี ... เปนศูนยกลางในการจัดทําและรวบรวมบรรณานุกรมแหงชาติ และสํารวจ
แหลงขอมูลเอกสารโบราณ 
68 มาตรา 6 National Library Board Act 1995 
6. The functions of the Board shall be — 
(g) to compile and maintain a national union catalogue and a national 
69 มาตรา 11 National Library Board Act 1995  
(1) All publicly-funded libraries shall contribute their cataloguing and holding records, whether original or derived 
from other sources, towards the establishment of an up-to-date national union catalogue.  
70 มาตรา 2 National Library Board Act 1995 "publicly-funded libraries" means all libraries owned by the 
Government or any statutory body and such other libraries which are, directly or indirectly, funded by the 
Government (whether fully or partially) as the Board may determine 
71 มาตรา 11 National Library Board Act 1995 
(2) The Board may by regulations prescribe —  
(a) the standard and the format of the cataloguing and holding records required to be sent to the Board; and  
(b) the frequency of updating the cataloguing and holding records in the national union catalogue. 



สนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล ในขณะที่นิยาม "หอสมุด" ตามราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ 
พ.ศ. ... ไมไดจํากัดประเภทของหองสมุดท่ีอยูในการกํากับดูแล หากแตพิจารณาที่ลักษณะของ
สถานท่ีท่ีจะเขาเชื่อมตอเครือขายเปนสําคัญ ซ่ึงดูแลวเปนการใหอํานาจแกหอสมุดแหงชาติในการ
กํากับดูแลหองสมุดประเภทใดก็ได ตราบที่สถานท่ีดังกลาวเขานิยาม  

 
ในขณะท่ีกฎหมาย National Library Board Act 1995 นั้นอาศัยจุดเกาะเกี่ยวของเรื่อง

งบประมาณของหองสมุดท่ีจะถูกกํากับดูแล โดยหากหองสมุดดังกลาวเปนหองสมุดท่ีรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ หองสมุดนั้นก็จะถือเปนหองสมุดท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล ซ่ึง
วิธีการกําหนดนิยามลักษณะดังกลาวนั้นชวยเสริมกับการใชอํานาจตามกฎหมายในการกําหนด
นโยบาย ขอบเขต การพัฒนา และการดําเนินการนโยบายและกลยุทธเกี่ยวกับชุดหนังสือท่ีประเทศ
ควรมีไวตามหองสมุดตาง ๆ ได เนื่องจากเปนการกํากับดูแลหองสมุดของรัฐบาลซ่ึงคณะกรรมการ
หองสมุดแหงชาติสามารถกําหนดได ซ่ึงยอมจะตองไมรวมถึงหองสมุดเอกชนดวย  

 
แตหากมองในมุมของการรวบรวมบรรณานุกรมแหงชาติการนิยามตามแนวทางของประเทศ

สิงคโปรอาจจะไมคอยเหมาะสมนักเพราะจะทําใหขอมูลบรรณานุกรมแหงชาตินั้นขาดชุดขอมูล
บรรณานุกรมหนังสือท่ีอยูกับภาคเอกชนไป 

 
(ข) อํานาจในการกําหนดมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห จัดหมวดหมู ทํารายการ และฐานขอมูล

ใหหองสมุดอื่นถือปฏิบัต ิ
เพื่อความสะดวกในการรวบรวมบรรณานุกรมแหงชาติ หอสมุดแหงชาติควรจะตองมีอํานาจ

ในการกําหนดมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห จัดหมวดหมู ทํารายการ และฐานขอมูลใหหองสมุด
อื่นถือปฏิบัติไดในลักษณะเดียวกับมาตรา 11 National Library Board Act 1995 

 



(2) ประเด็นเรื่องความครอบคลุมและวิธีการนิยามทรัพยากรสารสนเทศ (Library Material) 
 

พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ...นิยาม "ทรัพยากรสารสนเทศ" หมายความวา ส่ิงพิมพซ่ึงเปนวัสดุท่ี
มีการบันทึกขอมูลขาวสารความรู ความคิด ประสบการณ โดยใชภาษา สัญลักษณ รูปภาพ เสียง รหัส หรือ
วิ ธี ก า ร อื่ น ใ ด  ท้ั ง นี้ ใ ห ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถึ ง เ อ ก ส า ร โ บ ร า ณ  ภ า พ ย น ต ร  
วีดีทัศน แถบเสียง แผนเสียง วัสดุยอย ซีดีรอม ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ิงอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง72 และกําหนดหนาท่ีใหผูพิมพและผูโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการพิมพตองสงสําเนา
จํานวน 2 ชุดสําหรับกรณีของหนังสือ73 และใหผูผลิตในกรณีของส่ืออื่น ๆ ตองสงสําเนา 2 ชุดใหกับ
สํานักหอสมุดแหงชาต7ิ4 
 

จากนิยามดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดสงทรัพยากรสารสนเทศตามที่บัญญัติในกฎหมายทั้ง 3 มาตรา
นั้นจะชวยใหหอสมุดแหงชาติสามารถจัดหา รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ ทรัพยากรสารสนเทศ ท่ี
จัดทําและพิมพในประเทศได สวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทําและพิมพในตางประเทศนั้นยังมีปญหาอยู 
เนื่องจากตามนยิาม "ผูโฆษณา" ใน พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 นั้นนิยาม "ผูโฆษณา" หมายความวา บุคคลซ่ึง
รับผิดชอบในการผลิตส่ิงพิมพและจัดใหส่ิงพิมพนั้นแพรหลายดวยประการใดๆ ไมวาจะเปนโดยการขาย เสนอ
ขายจายแจก หรือเสนอจายแจก และไมวาการนั้นจะเปนการใหเปลาหรือไม 
 

เม่ือพิจารณาจากนิยามดังกลาวแลวจะพบวากรณีของหนังสือท่ีจะสงใหกับหอสมุดแหงชาตินั้นจะ
ครอบคลุมถึงเฉพาะหนังสือท่ีจัดพิมพและเผยแพรโดยบุคคลคนเดียวกันเทานั้น กรณีท่ีมีการนําเขาหนังสือจาก
ตางประเทศมาจําหนายในประเทศไทย ผูจัดจําหนายหนังสือดังกลาวนั้นยอมไมอยูในฐานะของผูโฆษณาตาม
ความหมายของผูโฆษณาตาม พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484เนื่องจากไมไดพิมพและเผยแพร ดังนั้นจึงไมมี
หนาท่ีตองนําสงหนังสือท่ีนําเขามาในประเทศใหกับหอสมุดแหงชาติ สงผลใหหอสมุดแหงชาติจะไมสามารถมี
ทรัพยากรสารสนเทศดานหนังสือไดครบถวน 

 
ในดานของทรัพยากรสารสนเทศที่เปนส่ือดานอื่นเชนกัน เนื่องจากรางกฎหมายบัญญัติชัดแจงให

ตองจัดสงเฉพาะกรณีท่ีส่ือนั้นผลิตขึ้นในในราชอาณาจักรเทานั้น75 จึงทําใหกรณีท่ีเปนส่ือท่ีนําเขามาจาก
ตางประเทศนั้นก็ไมจําเปนตองสงใหกับหอสมุดแหงชาติ สงผลใหหอสมุดแหงชาติจะไมสามารถมีทรัพยากร
สารสนเทศดานส่ืออื่นไดครบถวนเชนกัน 

 

                                                        
72 รางมาตรา 3 
73 รางมาตรา 14 
74 รางมาตรา 15 
75 รางมาตรา 15 ผูผลิตวีดิทัศน ซีดีรอม ส่ืออิเล็กทรอนิกส วัสดุบันทึกเสียง ฟลมบันทึกภาพ ไมโครฟลม หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ท่ีผลิตขึ้นในราชอาณาจักรตองสงผลิตภัณฑดังกลาวแตละรายการจํานวนไม
นอยกวาสองหนวย ใหแกสํานักหอสมุดแหงชาติภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันท่ีผลิตเสร็จหรือวันท่ีออกโฆษณา โดยไมคิด
ราคาและคาสง 



โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือพิจารณาหนาท่ีตามมาตรา 7(1)และ (2) ท่ีบัญญัติใหหอสมุดแหงชาติมี
หนาท่ี (1) จัดหา รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ ทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีจัดทําและพิมพในประเทศและ
ตางประเทศ ท่ีแสดงถึงมรดกทางภูมิปญญา วรรณกรรม และวัฒนธรรมของชาติ และ (2) ดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวกับประเทศไทยที่ไดจัดพิมพ หรือผลิตหรือมีอยูในตางประเทศ พบวา ราง พรบ. 
หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ...เนนท่ีจะจัดหาและรวบรวมเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวของกับประเทศไทย
เทานั้น โดยไมไดคํานึงถึงบทบาทการเปนหองสมุดเพื่อท่ีจะจัดการ รวบรวม หรือสะสมความรูจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อท่ีจะใชในการพัฒนาความรูใหกับประชาชนในประเทศ การกําหนดนิยามทรัพยากรสารสนเทศจึงควร
กําหนดใหรัดกุมและเพียงพอท่ีจะชวยใหหอสมุดแหงชาติสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนแหลงขอมูลท่ีชวยเสริมสราง
ความรูของประชาชนในประเทศได 
 

การพิจารณากําหนดนิยามทรัพยากรสารสนเทศตามรูปแบบของกฎหมาย National Library 
Board Act 1995 นาจะชวยสรางชุดหนังสือท่ีสมบูรณใหกับหอสมุดแหงชาติเพื่อทําหนาท่ีเปนแหลงขอมูลท่ี
ชวยเสริมสรางความรูของประชาชนในประเทศได76 โดยการกําหนดนิยามและมาตรการที่เกี่ยวของนั้นควร
พิจารณาถึง 

(ก) ประเภทของสื่อท่ีตองการเก็บรวบรวม 
ตามนิยาม "ทรัพยากรสารสนเทศ" ในราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ...นั้นส่ิงตาง ๆ ท่ี

ตองการเก็บรวบรวมนั้นคอนขางจะสมบูรณแลว ท้ังยังมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงกําหนด
ขยายขอบเขตของสิ่งท่ีถือเปนทรัพยากรสารสนเทศตามกฎหมายได นิยาม ทรัพยากรสารสนเทศ 
จึงนาจะเพียงพอท่ีจะครอบคลุมถึงความเปล่ียนแปลงของสื่อตาง ๆ ในอนาคตแลว 
(ข) หนาท่ีในการจัดหา รวบรวม จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

หนาท่ีตามกฎหมายของหอสมุดแหงชาตินั้นไมควรท่ีจะจํากัดอยูเพียงกับหนังสือท่ีเกี่ยวของ
กับประเทศไทยเทานั้น หนาท่ีของหอสมุดแหงชาติตามมาตรา 7(1) และ (2) จึงควรที่จะตอง
ครอบคลุมกวาในรางปจจุบันเพื่อท่ีจะใหอํานาจแกหอสมุดแหงชาติสามารถท่ีจะจัดหาหนังสือ
ประเภทอื่น ๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับประเทศไทยแตเกี่ยวของกับความรูและชวยในการพัฒนาความรู
ของประชาชนในประเทศเขาไวในชุดหนังสือดวย 

 
(ค) เง่ือนไขในการพิจารณาสงทรัพยากรสารสนเทศเขาสูหอสมุดแหงชาติ 

การกํ าหนดเ ง่ือนไขในการส งทรัพยากรสารสนเทศเข า สูหอส มุดแห งชาตินั้ น 
ไมควรที่จะกําหนดโดยอาศัยเง่ือนไขตามบทบัญญัติตามกฎหมายการพิมพท่ีเนนการผลิต และ
เผยแพร ในกรณีของหนังสือ เนื่องจากการนําเขาหนังสือจากตางประเทศนั้นจะไมอยูในเง่ือนไข
ของการสงทรัพยากรสารสนเทศเขาสูหอสมุดแหงชาติ  

                                                        
76 ตามกฎหมาย National Library Board Act 1995 กําหนดใหผูท่ีเผยแพรงานในประเทศสิงคโปรตองสงสําเนา 2 ชุดของสิ่ง
ท่ีเผยแพรไมวาจะอยูในรูปแบบใดใหกับคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ การท่ีกฎหมายบัญญัติใหผูเผยแพรมีหนาท่ีตองนําสง
สําเนาของส่ิงท่ีเผยแพรเนื่องจากตองการสรางชุดหนังสือแหงชาติ (National Collection) ท่ีมีความครบถวน และเพื่อเก็บและ
บันทึกการพัฒนาและการสรางสรรคท่ีถือเปนมรดกของชาติในเชิงวรรณกรรม โดยหนาท่ีนี้เรียกวา Legal Deposit 



เนื่องจากผูนําเขานั้นดําเนินการเพียงการเผยแพรหนังสือนั้นโดยวิธีการขายเทานั้น ซ่ึงกรณี
ของส่ืออื่นก็เชนกันเง่ือนไขในการนําสงไมควรเนนท่ีการผลิตในราชอาณาจักรเทานั้น การกําหนด
เง่ือนไขการนําสงทรัพยากรสารสนเทศเขาสูหอสมุดแหงชาติจึงควรท่ีจะพิจารณาจากการเผยแพร
ทรัพยากรสารสนเทศในราชอาณาจักรมากกวาพิจารณาที่การผลิตตามแนวทางของ พรบ. การ
พิมพ พ.ศ. 2484 โดยควรกําหนดนิยาม "เผยแพรทรัพยากรสารสนเทศในราชอาณาจักร" 
เพิ่มเติมไวในมาตรา 3 ดวย โดยอาจกําหนดเง่ือนไขใหครอบคลุมถึง (1) การผลิตและการนํา
ออกเผยแพรในราชอาณาจักรเพื่อจัดจําหนาย หรือ (2) การเผยแพรสูสาธารณะ (3) โดย
หอสมุดแหงชาติอาจกําหนดขอยกเวนการจัดสงไดตามที่เห็นสมควร 
 

การกําหนดเง่ือนไขในลักษณะดังกลาวจะทําใหเกิดความครอบคลุมถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทที่มีการเผยแพรสูสาธารณะ และจะชวยแกไขปญหาเรื่องงบประมาณในการจัดหา
หนังสือและส่ือท่ีเปนภาษาตางประเทศเขาสูหอสมุดแหงชาติไดอีกทางหนึ่งดวย 

 
(3) ประเด็นเรื่องอํานาจตามกฎหมายในการทํา Legal Deposit 

การกําหนดใหสงสําเนาทรัพยากรสารสนเทศ  หรือท่ีเรียกวา Legal Deposit นั้น 
ควรกําหนดใหเปนอํานาจภายใตกฎหมายวาดวยหองสมุดแหงชาติโดยตรง เนื่องจากหนาท่ีดังกลาวเปนหนาท่ี
ของหองสมุดแหงชาติในการท่ีจะจัดเก็บ รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการเผยแพรในประเทศไทยไวให
ครบถวน อยางไรก็ดีตามราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ...มาตรา 1477 บัญญัติใหการนําสงทรัพยากร
สารสนเทศยังคงเปนหนาท่ีของผูพิมพและผูโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการพิมพตองเปนผูท่ีนําสงทรัพยากร
สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ จึงทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายวาหากไมนําสงทรัพยากรสารสนเทศ
ตามที่กําหนดแลวจะใชบทลงโทษตามกฎหมายใดลงโทษเพราะเปนหนาท่ีตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ78 

 
เนื่องจากบทลงโทษใน พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 นั้นกําหนดเพียงบทปรับ และเปนบทปรับท่ีมี

มูลคาต่ําเม่ือเทียบกับคาเงินปจจุบัน ผูโฆษณายอมตองการท่ีจะถูกปรับตาม พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 
มากกวาท่ีจะโดนปรับจํานวนมากกวา ตาม พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ.... ซ่ึงมีการกําหนดโทษจําคุกเอาไวดวย 
ซ่ึงโทษดังกลาวนั้นกําหนดไวเปนโทษลหุโทษ ซ่ึงการเขียนกฎหมายในลักษณะของมาตรา 14 จะทําใหเกิดความ
ลักล่ันในการบังคับใชกฎหมาย กลาวคือมีกฎหมาย 2 ตัว ซ่ึงบทลงโทษไมเทากันใหบังคับใช ดังนั้นจึงควร

                                                        
77 มาตรา 14 ผูพิมพและผูโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการพิมพตองสงส่ิงพิมพท่ีพิมพข้ึนในราชอาณาจักรจํานวนไมนอยกวา
สองเลมหรือสองฉบับ แลวแตกรณี ใหแกสํานักหอสุมดแหงชาติภายในกําหนดสามสิบวนั นับแตวนัท่ีพิมพเสร็จหรือวันท่ีออก
โฆษณา โดยไมคิดราคาและคาสง 
78 ตามราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... มาตรา 27 กําหนดโทษสําหรับ ผูพิมพ  ผูโฆษณา  และผูผลิต  ไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ขณะท่ี มาตรา 59 
พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 กําหนดโทษใหผูโฆษณาคนใดละเลยไมสงส่ิงพิมพใหแกหอสมุดแหงชาติตามมาตรา ๒๐ หรือไม
สงหนังสือพิมพใหแกเจาพนักงานการพิมพหรือหอสมุดแหงชาติตามมาตรา ๓๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสอง
บาท 



แกไขใหหนาท่ี Legal Deposit อยูท่ีหอสมุดแหงชาติโดยตรงและแกไขใหหนาท่ี Legal Deposit ใหอยูใน
กฎหมาย พรบ. หอสมุดแหงชาติแตเพียงท่ีเดียว 
 

(4)  ประเด็นเรื่ องอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายให กับหองสมุดที่ อยู ภายใต 
การกํากับดูแล 

ราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ....นั้นมิไดกลาวถึงเรื่องการกําหนดนโยบายโดยหอสมุดแหงชาติ 
เพื่อใหหอสมุดแหงชาติสามารถที่จะกํากับใหหองสมุดท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลตองจัดหา และสะสมชุด
หนังสือเฉพาะทางตามที่หอสมุดแหงชาติกําหนดได การท่ีไมมีบทบัญญัติดังกลาวในกฎหมายจึงทําใหหอสมุด
แหงชาติไมสามารถที่จะจัดสราง หรือกําหนดนโยบายใหเกิดหองสมุดเฉพาะทางได  
 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสิงคโปรแลว คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ
ประเทศสิงคโปรท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย National Library Board Act 1995 จะมีอํานาจกวางกวา โดยใน
มาตรา 8(2)(c) บัญญัติใหอํานาจในการกําหนดขอบเขต การพัฒนา และการดําเนินการนโยบายและกลยุทธ
เกี่ยวกับชุดหนังสือแหงชาติ (National Collection Policy) และอํานาจในการกําหนดใหหองสมุดแตละแหง
ดําเนินการสะสมวัสดุหองสมุดตามหัวขอท่ีตาง ๆ กันตามความสําคัญและความสนใจของประเทศสิงคโปรได 
อํานาจตามมาตรา 8(2)(c)79 จะชวยใหคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติสามารถที่จะกําหนดใหหองสมุดแหง
ใดแหงหนึ่งทําหนาท่ีเปนฐานในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลเฉพาะดานได 

 
ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมเองวาตองการท่ีจะพัฒนาใหหอสมุดแหงชาติมี

บทบาทเพียงใดในการเปนศูนยกลางของหองสมุด ถาเพียงตองการกําหนดใหรวบรวมและเก็บทรัพยากร
สารสนเทศที่ผลิตในประเทศไทย หรือท่ีเปนทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวของกับประเทศไทยโดยไมตองการให
มีการบทบาทในการกําหนดนโยบาย ก็ไมจําเปนตองเพิ่มบทบาทที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายไวใน
กฎหมายก็ได 
 

(5) ประเด็นเรื่องอํานาจในการใหคําแนะนํากับรัฐบาลในนโยบายที่เก่ียวกับการจัดการงาน
บริการหองสมุด และการบริหารความรู 

เชนเดียวกับประเด็นกอนหนา ราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ....นั้นมิไดกลาวถึงเรื่องอํานาจใน
การใหคําแนะนํากับรัฐบาลในนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการงานบริการหองสมุด และการบริหารความรูไว ซ่ึงคง
เปนเรื่องในเชิงนโยบายที่กระทรวงวัฒนธรรมที่เปนผูดูแลกฎหมายนี้ตองพิจารณาวาจะใหหอสมุดแหงชาติมี
บทบาทในการใหคําแนะนํากับรัฐบาลในนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการงานบริการหองสมุด และการบริหาร
ความรูหรือไม ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับกฎหมาย National Library Board Act 1995 นั้น ประเด็นดังกลาวได

                                                        
79 มาตรา 8(2)(c)  



กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติท่ีจะทําหนาท่ีใหคําแนะนําแกรัฐบาลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการงานบริการหองสมุด และการบริหารความรูไวในมาตรา 6(h)80  

 
(6)  ประ เ ด็ น เ รื่ อ ง อํ า น า จ ใ นกา ร ยื ม  หรื อ ยื ม ใ ช ท รั พย า ก รส า รสน เ ทศ ร ะหว า ง 

หองสมุดตาง ๆ  
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในหองสมุดตาง ๆ ท่ีอยูภายใตอํานาจของหอสมุดแหงชาติอยางมี

ประสิทธิภาพเต็มท่ี หอสมุดแหงชาติควรมีอํานาจในการจัดการระบบระหวางหองสมุดตาง ๆ เพื่อใหสามารถที่
จะยืมหรือคืนทรัพยากรสารสนเทศระหวางกัน (Inter Library Borrowing) ได ซ่ึงตามราง พรบ. หอสมุด
แหงชาติ พ.ศ. ... นั้นไดกําหนดหนาท่ีดังกลาวเอาไวในมาตรา 7(10) โดยใหหอสมุดแหงชาติมีหนาท่ีเปน
สถานท่ีใหบริการ เชื่อมโยงขอมูลแกหอสมุดท่ีเขามาเปนเครือขายกับหอสมุดแหงชาติได ซ่ึงอํานาจดังกลาวควร
จะรวมถึงอํานาจในการทํายืมหรือคืนทรัพยากรสารสนเทศระหวางกนัไดดวย 
 

อยางไรก็ดีจากถอยคําในมาตรา 7(10) นั้น อาจมีปญหาในการบังคับใชมาตราได เนื่องจากคําวา 
"เปนเครือขายกับหอสมุดแหงชาติ" การเชื่อมโยงขอมูลกับหองสมุดอื่น ๆ นั้นควรจะดําเนินการโดยอาศัย
อํานาจในการกําหนดนโยบายเพื่อใหการเชื่อมโยงขอมูลของหนังสือท่ีมีอยูตามหองสมุดตาง ๆ ครบถวน 
มากกวาการกําหนดใหเขาเปนเครือขายกับหอสมุดแหงชาติ ซ่ึงในตัวราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ...เองก็
ไมไดนิยาม หรือกําหนดวิธีการเขาเปนเครือขายกับหอสมุดแหงชาติไวแตอยางใด  
 

อีกประเด็นหนึ่ง ดวยการกําหนดใหเขาเปนเครือขายกับหอสมุดแหงชาตินั้น รูปแบบของมาตรการ
นั้นคอนไปทางตองการใหหองสมุดอื่น ๆ สมัครใจเขาเปนเครือขายกับหองสมุดแหงชาติเอง ในขณะท่ีหอสมุด
แหงชาติควรจะทําหนาท่ีหองสมุดแหงชาติในการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่อยูใน
หองสมุดตาง ๆ ท่ัวประเทศใหครบถวน อํานาจในการกําหนดใหมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหองสมุดตาง ๆ จึง
ควรจะเปนอํานาจของหอสมุดแหงชาติเพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนและเปนประโยชนตอการตอยอดการ
คนควาวิจัยภายในประเทศตอไป 
 

(7) ประเด็นเรื่องการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธิ์ และการใชเอกสารอันมีลิขสิทธิ์ในการทําหนาที่
หองสมุดแหงชาติ 

ประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธอันเนื่องจากการทําหนาท่ีของหองสมุดแหงชาตินั้นอาจเกิดขึ้นไดใน 2 กรณี 
คือ การสําคัญผิดหนาท่ีในการนําสงสําเนาทรัพยากรสารสนเทศกับการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ และการทําซํ้างานอันมีลิขสิทธ์ิ และการใชเอกสารอันมีลิขสิทธ์ิในการทําหนาท่ีหองสมุดแหงชาต ิ

 
กรณีการสําคัญผิดหนาท่ีในการนําสงสําเนาทรัพยากรสารสนเทศกับการไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายลิขสิทธ์ินั้น เนื่องจากระบบกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยนั้นใหความคุมครองแกงานอันมีลิขสิทธ์ิ

                                                        
80มาตรา 6 National Library Board Act 1995 The functions of the Board shall be — (h) to advise the Government on 
national needs and policies in respect of matters relating to publicly-funded libraries and library information services 
in Singapore 



ทันทีท่ีมีการสรางสรรคงานในรูปแบบที่กฎหมายยอมรับเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ81 การบัญญัติใหมีการสงสําเนา
ภายใตกฎหมาย พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... เม่ือมีการโฆษณา จึงอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดกับผู
สรางสรรคงานอันมีลิขสิทธ์ิไดวา หนาท่ีตาม พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ...นั้นเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําเพื่อให
งานท่ีตนสรางสรรคขึ้นไดรับความคุมครองในลิขสิทธ์ิ เพื่อความชัดเจน จึงควรบัญญัติใหชัดเจนในกฎหมายวา
เง่ือนไขในมาตรา 14 และมาตรา 15 พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ...นั้นมิใชเง่ือนไขในการไดมาซ่ึงความ
คุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

 
สวนในประเด็นการทําซํ้างานอันมีลิขสิทธ์ิ และการใชเอกสารอันมีลิขสิทธ์ิในการทําหนาท่ีหองสมุด

แหงชาตินั้น เนื่องจากการทําหนาท่ีหองสมุดแหงชาติอาจจําเปนตองมีการทําซํ้า รวมถึงการใชเอกสารอันมี
ลิขสิทธ์ิ ไมวาจะเปนเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหองสมุด การทําสําเนาอิเล็กทรอนิกสหนังสือตาง ๆ หรือ
การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศซึ่งจําเปนตองมีการทําซํ้าหรือใชทรัพยากรดังกลาวอันอาจถือเปนการละเมิด
ลิขสิทธ์ิได ดังนั้นในการทําหนาท่ีหองสมุดแหงชาติจึงมีประเด็นตองพิจารณาขอยกเวนตาม พรบ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 
2537 ดวย 

 
ซ่ึงแมนิยามคําวา "ทรัพยากรสารสนเทศ" นั้นมีความหมายคอนขางกวางและครอบคลุมส่ือประเภท

ตาง ๆ 82 เปนจํานวนมากก็ตาม แตในความคุมครองตาม พรบ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ท่ีมีใหกับงานหองสมุด
ในมาตรา 3483 นั้น ก็นาจะเพียงพอตอการทําหนาท่ีหองสมุดแหงชาติได เนื่องจากไดกําหนดขอยกเวนการ
กระทําอันเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิไวสําหรับการทําซํ้างานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีใชภายในหองสมุด หรือทําซํ้างานบาง
ตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการ วิจัยหรือการศึกษา หากการทําซํ้าดังกลาวทําโดย
บรรณารักษ 

 
ดวยเหตุท่ีมาตรา 34 ใชคําวา "งานอันมีลิขสิทธ์ิ"84 การทําซํ้างานอันมีลิขสิทธ์ิทุกประเภทโดย

บรรณารักษหองสมุดภายใตเง่ือนไขมาตรา 34 จึงไดรับการยกเวนใหไมเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ความคุมครอง

                                                        
81 พรบ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 8 ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธ์ิในงานท่ีตนไดสรางสรรคข้ึน ... 
82 พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. .... มาตรา 3 “ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความวา ส่ิงพิมพซึ่งเปนวัสดุท่ีมีการบันทึกขอมูล
ขาวสารความรู ความคิด ประสบการณ โดยใชภาษา สัญลักษณ รูปภาพ เสียง รหัส หรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ใหหมายความ
รวมถึงเอกสารโบราณ ภาพยนตร วีดีทัศน แถบเสียง แผนเสียง วัสดุยอย ซีดีรอม ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
83 พรบ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 34 การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให
ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิหากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงค เพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตาม มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณี
ดังตอไปนี ้

(1) การทําซ้ําเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอ่ืน  

(2) การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชนในการ วิจัยหรือการศึกษา 
84 พรบ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 งานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแกงานสรางสรรค ประเภทวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด 



ตาม พรบ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 จึงนาจะเพียงพอท่ีจะใหความคุมครองแกหอสมุดแหงชาติในการทําซํ้างาน
อันมีลิขสิทธ์ิเพื่อการทําหนาท่ีหองสมุดแหงชาติได 

 
มีขอสังเกตประการหนึ่ง คือการทําซํ้างานอันมีลิขสิทธ์ินั้น แมจะทําโดยบรรณารักษก็ตาม หากไดทํา

ในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลว งานอันมีลิขสิทธ์ิดังกลาวก็อาจจะถูกนําไปใชโดยทําใหเจาของลิขสิทธ์ิ
ดังกลาวเสียประโยชนได ซ่ึงหากเกิดกรณีดังกลาวขึ้นจะทําให การทําซํ้าโดยบรรณารักษขัดตอเง่ือนไขมาตรา 
34 ท่ีหามมิใหทําซํ้าโดยกระทบตอสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร85 ดังนั้นหากหอสมุดแหงชาติจะ
พิจารณาทําซํ้างานอันมีลิขสิทธ์ิในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลวก็ควรพึงระวังถึงการใชขอมูลดังกลาวในทาง
อันจะกระทบตอสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิดวย โดยอาจกําหนดเง่ือนไขในลักษณะการใชงานอันมีลิขสิทธ์ิอยาง
เหมาะสม (Fair Use) เปนพิธีปฏิบัติภายในหอสมุดแหงชาติเอง หรือกําหนดเง่ือนไขหรือใหเปนขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิเพิ่มเติมไวในกฎหมายก็ได 
 

(8) ประเด็นอํานาจเปรียบเทียบปรับเพ่ือหลีกเลี่ยงความเปนโทษทางอาญาของการไมสง
ทรัพยากรสารสนเทศตามหนาที่ Legal Deposit 

ตาม พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 ความผิดอันเกิดจากการที่ไมสงมอบส่ิงพิมพ โดยผูพิมพ หรือผู
โฆษณานั้นมีคาปรับอยูท่ีสิบสองบาท ซ่ึงเปนคาปรับท่ีไมสอดคลองกับราคาหนังสือและคาจัดสงในปจจุบัน ซ่ึง
ตามราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ...ไดกําหนดคาปรับและโทษจําคุกสําหรับการไมจัดสงสําเนาทรัพยากร
สารสนเทศไวดวย86 โดยการกําหนดโทษในลักษณะดังกลาวนั้นมีขอสังเกตอยู 3 ประการคือ 
 

ประการที่ 1 โทษจําคุกนั้นเปนโทษทางอาญาที่รุนแรงและเปนโทษที่มีลําดับรองเพียงโทษประหาร
ชีวิตเทานั้น87 การไมสงสําเนาทรัพยากรสารสนเทศตามหนาท่ี Legal Deposit เปนเพียงหนาท่ีในทาง
กฎหมายปกครองในการกําหนดหนาท่ีใหจัดสงสําเนาทรัพยากรสารสนเทศเทานั้นจึงไมควรจะกําหนดโทษ
จําคุกกับการไมปฏิบัติตามหนาท่ีดังกลาว ท้ังโทษดังกลาวแมจะเปนโทษจําคุกก็ตามแตก็ยังคงถือเปนโทษอัน
เปนความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา88 ซ่ึงในความเปนจริงแลวผูกระทําความผิดสามารถที่จะทําให

                                                        
85 พรบ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 34 ประกอบมาตรา 32 วรรค 1 
86 ราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... มาตรา 27 ผูพิมพ ผูโฆษณา และผูผลิต ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
87 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 โทษสําหรับลงแตผูกระทําความผิดมีดังนี ้

(1) ประหารชีวิต 

(2) จําคุก 

(3) กักขัง 
(4) ปรับ 

(5) ริบทรัพยสิน 
88 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 ความผิดลหุโทษ คือความผิดซึ่งตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรบัไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจํา ท้ังปรับ เชนวามานี้ดวยกัน 



คดีอาญาเลิกกันโดยการใหพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับสูงสุดได89 การกําหนดโทษจําคุกไวในกฎหมาย
จึงไมนาจะสามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ หรือหากจําเปนตองการใหมีโทษจําคุก ก็ควรบัญญัติใหชัดเจนใน
ทํานองเดียวกันกับ พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 ท่ีใหผูแทนนิติบุคคลตองรับผิดเพื่อความผิดของนิติบุคคล
แทนดวย90 

ประการที่ 2 จํานวนคาปรับจํานวนหนึ่งพันบาทนั้นเม่ือพิจารณาจากความครอบคลุมของนิยาม 
"ทรัพยากรสารสนเทศ" ท่ีครอบคลุมส่ือหลายรูปแบบแลว อาจเปนจํานวนที่นอยกวามูลคาของสําเนาทรัพยากร
สารสนเทศที่จําเปนตองสงตามหนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมายได ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนคาปรับท่ีกําหนดไวคูกับ
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนแลวนั้น เขาใจไดวาการยกรางคงพิจารณาที่จะใหเปนโทษนั้นเปนความผิดลหุโทษ 
แตในความเปนจริงแลวกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปดชองใหสามารถทําการเปรียบเทียบปรับสําหรับ
ความผิดท่ีเปนโทษปรับเพียงอยางเดียว หรือมีการกําหนดใหเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายอื่น ดังนั้นความผิด
จากการไมสงสําเนาทรัพยากรสารสนเทศตามกฎหมายจึงอาจกําหนดโทษปรับเพียงอยางเดียวโดยใหโทษขั้นสูง
เปนจํานวนเงินท่ีมากพอท่ีจะทําใหผูท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติตามก็ได และใหคดีเลิกกันโดยการเปรียบเทียบปรับ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา91 

 
ประการที่ 3 ตาม พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 นั้นกําหนดใหความผิดจากการไมสงสําเนา

ทรัพยากรสารสนเทศเปนโทษที่พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบและใหคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาได92 ซ่ึงหากมีการแกไขให ราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... มาตรา 14 เปน
กฎหมายหลักในการกําหนดหนาท่ี Legal Deposit โดยไมตองอางอิงกับ พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 แลว ก็
ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในทํานองเดียวกันไวใน พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... ดวย 
 
4.4 บทบาทของหอสมุดแหงชาติเพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน ศึกษาเปรียบเทียบ
แนวทางของประเทศสิงคโปร 
 
                                                        
89 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 (2) คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้ 
... 
(2)ในคดีความผิดท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดท่ีมีอัตราโทษ ไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือคดีอ่ืนท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยาง
สูง ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือความผิดตอกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร ซึ่งมีโทษปรับอยางสูงไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท เม่ือผูตองหา
ชําระคาปรับ ตามที่พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว ... 
90 พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 มาตรา 49 ในกรณีท่ีนิติบุคคลไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ กระทําความผิด
ใดๆ ดวยการโฆษณาสิ่งพิมพ ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับผิดดวยเทาท่ีตนไดกระทํา 
91 ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  37 (1) และ  (4) คดีอาญาเลิกกันได  ดังตอไปนี้ 
(1) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาท่ี
กอน ศาลพิจารณา 
... 
(4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เม่ือผูตองหาได ชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาท่ีแลว 
92 พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 มาตรา 50 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบใหคดี
เลิกกันไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๕  ไดกําหนดอํานาจ
และหนาท่ีของสํานักหอสมุดแหงชาติไวท้ังส้ิน 6 ประการคือ93  

(1) ดําเนินการจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา วิทยาการ ศิลปกรรมและ
วัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือ ตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึก หนังสือ ตัวพิมพ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
โสตทัศนวัสดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส ท่ีผลิตจากในและตางประเทศ 

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินงานดานเทคนิค วิชาการบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตรและ
เทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล การใหการฝกอบรมแกบุคลากรของหนวยงาน สถาบันการศึกษา
ในและตางประเทศ 

(3) ใหบริการการอาน ศึกษา คนควา และวิจัยแกประชาชน เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(4) เปนศูนยประสานงานระบบสารสนเทศทางวิชาการแหงชาติ 
(5) เปนศูนยขอมูลวารสารระหวางชาติแหงประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ

เปนศูนยกําหนดมาตรฐานสากล ประจําหนังสือและวารสาร ศูนยกําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของ
หนังสือท่ีจัดพิมพในประเทศ และเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนและยืมส่ิงพิมพ 

(6) เปนคลังส่ิงพิมพของชาต ิและศูนยรวมส่ิงพิมพขององคการสหประชาชาต ิ
 

บทบาททั้ง 6 ประการนั้นไดสะทอนออกมาเปนบริการตาง ๆ ของหอสมุดแหงชาติท่ีใหบริการตอ
ประชาชนไดแก 

(1) บริการหองอานหนังสือ 
(2) บริการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย ตัวเขียน และตัวจารึก 
(3) บริการสืบคนหนังสือ วารสาร บทความ ซ่ึงรวมทั้งการใหบริการสืบคนขอมูลท่ีเปนตัวเขียนและ

ตัวจารึกผานทางระบบอินเตอรเน็ตทาง website ของหอสมุดแหงชาติ 
(4) บริการออกเลข ISBN สําหรับหนังสือ จุลสาร ท้ังท่ีอยูในรูปของส่ิงพิมพและท่ีไมใชส่ิงพิมพ เพื่อ

ใชเปนรหัสเฉพาะตัวของหนังสือแตละเลม ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความสะดวก ถูกตอง รวดเร็วในการส่ังซ้ือหนังสือ 
การยืมคืน การยืมระหวางหองสมุด การสืบคน และการแลกเปล่ียนขอมูล 

(5) บริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloging in Publication: CIP) ซ่ึงไดแก การ
กําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม เลขหมูหนังสือ หัวเรื่อง ในหนังสือกอนการจัดพิมพเปนรูปเลม ใหแก
สํานักพิมพหรือผูจัดพิมพหนังสือ เพื่อนําขอมูลท่ีกําหนดไปพิมพไวหลังหนาปกใน (Verso of title page) ของ
หนังสือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกตอหองสมุดตาง ๆ ตอสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพจําหนาย
หนังสือและเพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควา วิจัย การจัดทําบรรณานุกรม 

(6) บริการฐานขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติ ซ่ึงเปนการรวบรวมฐานขอมูลของส่ิงพิมพท้ังหมดใน
ประเทศไทยไวท่ีเดียวกัน  โดยในปจจุบันหอสมุดแหงชาติไดใหบริการขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติทาง
อินเตอรเน็ตแลว โดยสามารถคนฐานขอมูลท่ีตีพิมพในป ๒๕๔๕ ได 

                                                        
93 บทบาทและหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติ http://www.nlt.go.th/th_duty.htm 



(7) จัดนิทรรศการและโครงการตาง ๆ ตลอดป เพื่อเปนการกระจายความรูและวัฒนธรรมสู
ประชาชนในทองท่ีตาง ๆ เชน โครงการหอสมุดแหงชาติสูสถานศึกษาและชุมชน  กิจกรรมสงเสริมการอาน 
นิทรรศการ "วรรณกรรม.นาฎศิลป.ดนตรี สมัยรัตนโกสินทร"94 เปนตน 
 

บทบาทของหอสมุดแหงชาตินั้นกําลังจะเปล่ียนแปลงไป โดยกระทรวงวัฒนธรรมไดกําหนดวาระ 100 
ปหอสมุดแหงชาติเพื่อปรับภาพลักษณและบริการ ใหเปนหอสมุดแหงชาติท่ีทันสมัย มีการจัดทําฐานขอมูล
บรรณานุกรมหอสมุดแหงชาติในเว็บไซตเชื่อมโยงกับเครือขายตางๆ และทําเปน e-books ประมาณ 3 ลานเลม
ซ่ึงจะทยอยดําเนินการ โดยพยายามนําหนังสือท่ีเปนลิขสิทธ์ิของกรมศิลปากรและหนังสือเกาหายากท้ังหมดถาย
ลงไมโครฟลมในรูปแบบดิจิตอล เพื่อสะดวกในการศึกษาคนควา และปองกันไมใหตนฉบับชํารุดเสียหาย 
รวมถึงการปรับปรุงอาคารใหใหญขึ้นรับกับจํานวนผูอานท่ีขยายตัวมากขึ้น และจะออกแบบใหมีรานกาแฟ 
รานอาหาร รานขายของที่ระลึก มุมอานหนังสือ มุมพักผอนสบายๆ โดยจะใชงบประมาณประมาณ 1,300 ลาน
บาท95 
 

แมหองสมุดแหงชาติจะมีแผนในการพัฒนาภาพลักษณและบริการภายใตวาระ 100 ปหอสมุดแหงชาติ
ก็ตาม แตแผนดังกลาวก็ยังเปนแผนงานที่มุงเนนการปรับปรุงหอสมุดแหงชาติในสวนกลางเทานั้น ซ่ึงไมไดชวย
แกไขบทบาทในการพัฒนาการเรียนรูของประชาชนในประเทศได เนื่องจากจํานวนสาขาและความครอบคลุม
ของหอสมุดแหงชาตินั้นคอนขางจํากัด ดังนั้นแมจะมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศของหอสมุดแหงชาติตาม
วาระ 100 ปหอสมุดแหงชาติก็ตาม หากประชาชนไมสามารถที่จะเขาถึงฐานขอมูลดังกลาวได การพัฒนาระบบ
สารสนเทศของหอสมุดแหงชาติก็คงไมไดชวยพัฒนาการเรียนรูของประชาชนมากขึ้นเทาใด 

 
เพื่อสรางการพัฒนาท่ีย่ังยืนของหอสมุดแหงชาติและพัฒนาการเรียนรูของประชาชน หากกระทรวง

วัฒนธรรมในฐานะหนวยงานตนสังกัดของหอสมุดแหงชาติจะไดพิจารณารายงาน Library 2000 ของประเทศ
สิงคโปรประกอบการวางนโยบายพัฒนาระบบหอสมุดแหงชาติของประเทศไทยดวยก็นาจะเปนประโยชน 

 
โดยการพัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติในประเทศสิงคโปรนั้นถูกกระตุนดวยรายงาน Library 2000 

และแผน IT 2000 : National Information Infrastructure จนทําใหเกิดกฎหมาย National Library 
Board Act 1995 ท่ีทําใหเกิดการพัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติสิงคโปรในยุคปจจุบัน โดยการพัฒนาในชวง
ของการดําเนินงานตามแนวทางของรายงาน Library 2000 นั้น คณะกรรมการที่ดําเนินการจัดทํารายงาน 
Library 2000 นั้นจัดทํารายงานโดยเนนถึง (1) ความตองการใชบริการหองสมุด (2) โครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับหองสมุด (3) การบริการดานงานศิลป (4) การบริการขอมูลทางธุรกิจ และ (5) ชุด
หนังสือท่ีเกี่ยวกับเอเชีย และบริการท่ีเกี่ยวของ โดยจะตองพิจารณาถึงความสามารถในการเขาถึงขอมูลของ
ประชาชนทั่วไป ซ่ึงเปนประชาชนที่ใช 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษท่ีเปนภาษาราชการกับภาษาเชื้อชาติเชน จีน 

                                                        
94 http://www.nlt.go.th/th_event_year.htm  
95 จากการใหสัมภาษณของรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมใน สองหนึ่งศตวรรษ "หอสมุดแหงชาติ" หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
ฉบับวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 



มาเลย ทมิฬเปนตน และตองการพัฒนาใหหองสมุดเปนศูนยกลางของวัฒนธรรม รวมไปถึงการสราง
ฐานขอมูลท่ีครบถวนและมีความเปนมืออาชีพ 

 
การพัฒนาภายใตกรอบรายงาน Library 2000 มีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของ

ประชาชนที่สําคัญและสามารถนํามาใชกับกรณีของประเทศไทยไดอยู 2 ประการคือ  
 

(1) การปรับปรุงระบบหองสมุดสาธารณะ: 

รายงาน Library 2000 กําหนดใหมีการจัดตั้งหองสมุดสาธารณะอีก 120 แหงเพื่อนําหองสมุดและ
การใหบริการดานขอมูลเขาสูชุมชนมากขึ้น เพื่อสงเสริมการมีหองสมุดในชุมชน จึงไดกําหนดโครงสรางของ
บริการหองสมุดท้ังส้ิน 3 ระดับ โดยกําหนดใหมีหองสมุดภูมิภาค 5 แหง (Regional Libraries) หองสมุด
ชุมชน 18 แหง (Community Libraries) และหองสมุดใกลบาน 100 แหง (Neighborhood Libraries) 
โดยหองสมุดท้ังหมดจะถูกจัดตั้งและกอสรางเสร็จส้ินในป 2014 

 
สําหรับแนวทางการขยายการใหบริการของหอสมุดแหงชาตินั้น ดวยขอจํากัดดานงบประมาณและ

บุคลากร การขยายการใหบริการของหอสมุดแหงชาติจึงอาจไมจําเปนตองดําเนินการโดยการจัดตั้งหองสมุด
เพิ่มเติม แตอาจทําไดโดยการอาศัยระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยเหลือ ดวยการรวมเครือขายของหองสมุดตาง 
ๆ ท่ีมีอยูแลวในชุมชนเขาดวยกันผานการเชื่อมตอเครือขาย และนําหนังสือและส่ือตาง ๆ เขาสูระบบดิจิทัลเพื่อ
สะดวกตอการใชงาน และสามารถสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลใหกับประชาชนในตางจังหวัดดวย แตใน
ขณะเดียวกันหอสมุดแหงชาติก็จําเปนตองจัดอบรมหรือฝกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพื่อเตรียมรับมือการใชงาน
ระบบเมื่อมีการเชื่อมตอกับเครือขายหองสมุดแลวดวย 
 

(2) การสรางเครือขายหองสมุดในประเทศสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปรมีโครงการโครงสรางพื้นฐานของระบบขอมูลแหงชาติ (National Information 

Infrastructure) ซ่ึงสามารถใชเปนชองทางในการนําวัสดุหองสมุดและบริการท่ีอยูในลักษณะขอมูลดิจิตัลมาใช
รวมกันระหวางหองสมุด และทําใหวัสดุหองสมุดและบริการตาง ๆ สามารถเขาถึงไดผานระบบคอมพิวเตอรท้ัง
ในระดับทองถิ่นและระหวางประเทศ โดยหองสมุดและศูนยขอมูลประมาณ 500 แหงจะถูกเชื่อมโยงเขาสู
เครือขาย และเชื่อมตอออกไปยังหองสมุดในตางประเทศดวย 

 
ในประเทศไทย แมปจจุบันนั้นจะมีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน

ระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ (กอสช.)96 ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ปจจุบัน
ขึ้นอยูกับกระทรวงวัฒนธรรม มีสํานักหอสมุดแหงชาติเปนเลขานุการ 

                                                        
96 กอสช. มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อ 

(1) เพื่อใหมีแหลงรวบรวมและใหบริการสารนิเทศแกหนวยราชการ องคกร และองคการตาง ๆ ของรัฐและเอกชน เพื่อ
ประโยชนแกการพัฒนาบุคคลและประเทศ 

(2) เพื่อใหสามารถจัดระบบและบริการท่ีมีมาตรฐานเพื่อ ประโยชนในการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว 

(3) เพื่อขจัดปญหาแหลงสารนิเทศซ้ําซอน 



 
คณะกรรมการ กอสช. ทําหนาท่ีประสานงานกับศูนยสารนิเทศตาง ๆ ในระบบสารนิเทศทางวิชาการ 

เพื่อสนองประโยชนในการพัฒนาประเทศของไทย โดย กอสช. จะตั้งศูนยประสานงานสารนิเทศในแตละ
สาขาวิชาเพื่อเปนหนวยงานกลางในการรวบรวมขอมูลสารนิเทศท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น ๆ เชน การรวบรวม
ขอมูลสารนิเทศท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตรท่ีธนาคารแหงประเทศไทยเปนตน 

 
อยางไรก็ดีดวยรูปแบบของการจัดตั้งศูนยประสานงานสารนิเทศในแตละสาขาวิชานั้นทําใหการ

บริหารจัดการขอมูลสารนิเทศในแตสาขาวิชามีการพัฒนาท่ีแตกตางกันไปตามแตงบประมาณและความตองการ
ของหนวยงานที่รับหนาท่ีเปนศูนยประสานงานสารนิเทศสามารถจัดหามาได รวมทั้งนโยบายในเก็บรวบรวม
ขอมูลของแตละแหงก็อาจแตกตางกันได และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการเชื่อมโยงขอมูลกับสวนกลาง เนื่องจากภาพ
ของ กอสช. กับศูนยประสานงานสารนิเทศแตละแหงนั้นเหมือนกับการจัดตั้งหองสมุดเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อ
รองรับการใหบริการขอมูลกับภาครัฐ แตยังไมมีเชื่อมโยงทั้งระบบเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลผาน
ทางเครือขายได ดังนั้นเพื่อใหความรูในแตละสาขาวิชาสามารถกระจายสูประชาชนในตางจังหวัดไดอยางท่ัวถึง 
การเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของ กอสช. ก็ควรท่ีจะไดรับการพัฒนาใหสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงมากย่ิงขึ้น 
 

จากการพิจารณาการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมุดแหงชาติ และบทบาทหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติ
นั้นจะพบวา สวนงานตาง ๆ นั้นรับผิดชอบงานตาง ๆ ในลักษณะท่ีสามารถเทียบไดกับแนวทางของหองสมุด
แหงชาติประเทศสิงคโปร เชน การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติ การกําหนดรูปแบบ
มาตรฐานของการบันทึกขอมูล และดําเนินการคิดคน วางแผน จัดทําโครงการ จัดทํากิจกรรม ฝกอบรม เพื่อ
พัฒนาเสริมสราง และเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานหองสมุด เปนตน 
 
 

กลาวโดยสรุปแลว จากการพิจารณาบทบาทและหนาท่ีของหอสมุดแหงชาตินั้นแมจะเปนหนาท่ีท่ีเปน
แนวทางเดียวกันกับหนาท่ีของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรไดกําหนดไวในกฎหมายก็ตาม 
เ ช น ก า ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล บ ร ร ณ า นุ ก ร ม แ ห ง ช า ติ  
การกําหนดรูปแบบมาตรฐานของการบันทึกขอมูล และดําเนินการคิดคน วางแผน จัดทําโครงการ กิจกรรม 
ฝ ก อ บ ร ม  เ พื่ อ พั ฒน า เ ส ริ ม ส ร า ง  แ ล ะ เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู แ ก บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ห อ ง ส มุ ด 
ก็ตาม แตหนาท่ีดังกลาวก็มิไดกําหนดไวในกฎหมาย การดําเนินการตาง ๆ ของหอสมุดแหงชาติในการติดตอ
กับหองสมุดแหงอื่น ๆ รวมถึงการกําหนดรูปแบบมาตรฐานตาง ๆ จึงเปนไปในลักษณะขอความรวมมือ
มากกวาท่ีจะมีอํานาจตามกฎหมายที่จะส่ังใหหองสมุดตาง ๆ ตองดําเนินการตามรูปแบบที่หอสมุดแหงชาติ
เห็นสมควร การท่ีไมปรากฏวามีกฎหมายใดใหอํานาจในการกําหนดมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหองสมุด

                                                                                                                                                                                    
(4) เพื่อใหมีแหลงสารนิเทศครบถวนทุกสาขา เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ 

(5) เพื่อใหเกิดความรวมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยนขอสนเทศ  ขาวสาร ในระดับชาติ และในระดับระหวางประเทศ โดย
รักษาไวซึ่งผลประโยชนของชาติ 

จาก เ วบไซท   ศู นย ป ระส าน ง านสา รนิ เ ทศส าข า เศ รษฐศาสตร  ในระบบสา รนิ เ ทศทาง วิ ช า ก ารแห ง ช าต ิ
http://www.bot.or.th/BOTWEBSite+Thai/BankAtWork/AboutTheBOT/Organize/LibraryAndArchives/Econ
Center/AboutEconCenter/ 



จึงทําใหบทบาทการเปนหองสมุดแหงชาติท่ีมีหนาท่ีกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการและการใหบริการ
หองสมุดในประเทศของหอสมุดแหงชาตินั้นดอยลง การพัฒนาระบบหองสมุดแหงชาติจึงควรเริ่มจากการ
พิจารณานโยบายของประเทศเกี่ยวกับบริการหองสมุดกอน แลวจึงทบทวนวาควรกําหนดอํานาจอะไรบางใน
กฎหมายเพื่อความเหมาะสม ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผานมาขางตนพบวายังมีความไมชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบหองสมุดอยูมากพอสมควร ซ่ึงคงเปนเรื่องท่ีผูรับผิดชอบควรตองนําไปพิจารณาตามความ
เหมาะสมตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

บทสรุป 
 

บทบาทของหอสมุดแหงชาตินั้นถือเปนบทบาทที่มีความสําคัญตอการพัฒนาความรูของประชาชนใน
ประเทศผานทางการใหบริการขอมูลและหนังสือของหองสมุด ซ่ึงโดยสวนใหญแลวในตางประเทศจะให
ความสําคัญกับหอสมุดแหงชาติโดยการกําหนดกฎหมายใหอํานาจเฉพาะแกผูดําเนินการระบบหองสมุด
แหงชาติในการทําหนาท่ีเก็บรวบรวมหนังสือท่ีเผยแพรในประเทศนั้นผานทางหนาท่ีท่ีเรียกวา Legal Deposit 
และอีกหนาท่ีหนึ่งคือการรวบรวมและจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ (National Catalogue) เพื่อรวบรวมขอมูล
หนังสือท่ีมีอยูในระบบหองสมุดตาง ๆ ในประเทศ 

 
จากการศึกษาระบบหองสมุดแหงชาติของประเทศสิงคโปรท่ีอยูในความดูแลของคณะกรรมการ

หองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรซ่ึงถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย National Library Board Act 1995 นั้น 
นอกจากหนาท่ีท่ีสําคัญดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการฯ ยังมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ
หองสมุดและมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับหองสมุด รวมถึงหนาท่ีในการใหคําแนะนําแกรัฐบาลในการ
ดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริการหองสมุดดวย  

 
หนาท่ีของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติประเทศสิงคโปรท่ีแตกตางจากหนาท่ีของหองสมุดแหงชาติ

โดยทั่วไปนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนทางภูมิศาสตร และความจําเปนทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปรท่ี
ทําใหประเทศสิงคโปรตองการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศขึ้นเพื่อทดแทนความขาดไรซ่ึงทรัพยกรธร
รมชาติของประเทศ นโยบายในการพัฒนาระบบหองสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและ
การสรางแหลงขอมูลความรูสาธารณะท่ีเขาถึงงายและมีตนทุนกับประชาชนต่ําจึงเปนนโยบายที่สําคัญของ
ประเทศที่สะทอนออกมาเปนกฎหมายที่มีรูปแบบเปนเอกลักษณ ซ่ึงกอนหนาการจัดตั้งคณะกรรมการทบทวน
หองสมุด 2000 ในป 1994 นโยบายของประเทศสิงคโปรในดานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบหองสมุดก็ไม
มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ม า ก นั ก  แ ต ห ลั ง จ า ก ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดั ง ก ล า ว ไ ด อ อ ก ร า ย ง า น  
Library 2000 ซ่ึงตอมาไดถูกนําไปเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย National Library Board Act 1995 
นั้น ระบบหองสมุดแหงชาติของประเทศสิงคโปรก็เปล่ียนแปลงไป 

 
สําหรับประเทศไทยนั้นระบบหองสมุดแหงชาตินั้นไดดําเนินการโดยหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากรมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2477 รวมเปนเวลา 72 ปนับจนถึงปจจุบัน โดยในปจจุบันหอสมุดแหงชาติไดกําหนดบทบาทใน
การดําเนินงานใหครอบคลุมถึง  

(1) การดําเนินการ จัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และ
วัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึก หนังสือตัวพิมพ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ 
โสตทัศนวัสด ุและส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีผลิตจากในประเทศและตางประเทศ  

(2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินงานดานเทคนิควิชาการบรรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตรและ 
เทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนใหการฝกอบรมแกบุคลากรของ หนวยงาน และ
สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ  



(3) ใหบริการการอาน ศึกษาคนควาและวิจัยแกประชาชนเพื่อใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

(4) เปนศูนยประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ และ 
(5) เปนศูนยขอมูลวารสารระหวางชาติแหงประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศูนย

กําหนดเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ และวารสาร ศูนยกําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือท่ี
จัดพิมพในประเทศ และเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนและยืมส่ิงพิมพ ในระดับชาติและนานาชาต ิ

 
ในการดําเนินการตามบทบาทดังกลาวขางตนนั้น หากพิจารณาจากอํานาจทางกฎหมายที่ใหอํานาจแก

หอสมุดแหงชาติแลวคงมีเฉพาะอํานาจตาม พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 ท่ีใหอํานาจในการรวบรวมหนังสือท่ี
ผลิตขึ้นในประเทศเทานั้น สวนหนาท่ีอื่น ๆ ตามบทบาทที่เหลือนั้นคงเปนการอาศัยความรวมมือของหอสมุด
แหงชาติกับหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของในการประสานงานเพื่อใหสามารดําเนินการตามบทบาทที่วางไวได 

 
ปจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเปนผูดูแลกรมศิลปากรไดมีแนวคิดท่ีจะยกรางกฎหมาย พรบ. หอสมุด

แหงชาติ พ.ศ. ... ขึ้นเพื่อสรางอํานาจทางกฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินการของหอสมุดแหงชาติ97 อยางไรก็
ดีเม่ือไดพิจารณารางกฎหมายดังกลาวซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงวัฒนธรรมแลวพบวา ราง
กฎหมายดังกลาวยังคงเปนการใหอํานาจแกหอสมุดแหงชาติในการทําหนาท่ีเทาท่ีกําหนดในบทบาทปจจุบัน
เทานั้น ซ่ึงในความเห็นของผูวิจัยนั้นเห็นวาการพัฒนากฎหมายนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการพัฒนา
กฎหมายนั้นเปนสําคัญ หากวัตถุประสงคของกระทรวงวัฒนธรรมมีเพียงเพื่อตองการสรางอํานาจทางกฎหมาย
เพื่อรองรับการดําเนินการของหอสมุดแหงชาติ การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาวก็อาจเพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองวัตถุประสงคดังกลาวได แตหากกระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณากฎหมายดังกลาวเพ่ือพัฒนาระบบ
หองสมุดแหงชาติใหสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในประเทศดวยนั้น โดยสวนตัวแลวผูวิจัยเห็น
วาราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... ยังคงขาดสาระสําคัญอยูหลายประการที่จะชวยสรางระบบหองสมุด
แหงชาติท่ีสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต เชน ความครอบคลุมของระบบหองสมุดท่ียังจํากัดอยูเพียงหองสมุด
แหงชาติแตไมรวมไปถึงหองสมุดทองถิ่นตาง ๆ ทําใหไมสามารถกําหนดแนวทางพัฒนาหองสมุดไดอยางเปน
ระบบเทาท่ีควร การท่ีหองสมุดตาง ๆ ไมอยูภายใตการกํากับโดยรวมของระบบหองสมุดแหงชาตินั้นทําใหไม
สามารถบริหารทรัพยากรสารสนเทศที่อยูในระบบหองสมุดไดอยางเต็มท่ี หรือในประเด็นของความครอบคลุม
และวิธีการนิยามทรัพยากรสารสนเทศ (Library Material) ท่ีแมจะมีการกําหนดหนาท่ีใหตองสงสําเนา
ทรัพยากรสารสนเทศ (Legal Deposit) ก็ตาม แตหากนิยามของทรัพยากรสารสนเทศยังคงไมครอบคลุมถึง
ทรัพยากรใหม ๆ เชน CD DVD โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือหนังสือภาษาตางประเทศที่นําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทยเปนตน ซ่ึงประเด็นดังกลาวขางตนไดกลาวถึงโดยละเอียดแลวในบทที่ 4 

 
ดังนั้นการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ราง พรบ. หอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... ใหออกมาในรูปแบบใดนั้นคง

ขึ้นอยูกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมวาตองการกําหนดรูปแบบหอสมุดแหงชาติใหสอดคลองกับการ

                                                        
97 หลักการและเหตุผลประกอบราง พรบ. หอสมุดแหงชาต ิพ.ศ. ...   



พัฒนาความรูและศักยภาพของประชาชนในประเทศ หรือเพียงตองการดําเนินการใหมีอํานาจตามกฎหมาย
รองรับการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดเทานั้น 

 
ความเห็นสวนตัวของผูวิจัยนั้นเห็นวา หอสมุดแหงชาติควรมีบทบาทมากกวาการเปนหองสมุดขนาด

ใหญท่ีคอยรวบรวมหนังสือท่ีผลิตในประเทศ หรือรวบรวมงานวรรณกรรมที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศเทานั้น หอสมุดแหงชาติควรปรับเปล่ียนตนเองใหเปนหนวยงานที่ดําเนินงานในทางรุก (Active) เพื่อ
สามารถที่จะเปนหนวยงานที่สําคัญในการเสริมสรางความรูใหกับประชาชน ซ่ึงการศึกษาขอบกพรองในการ
ใหบริการหองสมุด และความตองการหองสมุดในองครวมของประเทศคงเปนเรื่องท่ีควรจะตองดําเนินการเพื่อ
ใชในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนากฎหมายดวย ซ่ึงหากสามารถพัฒนาความรูใหกับประชาชน
อยางย่ังยืนก็ยอมเทากับเปนการสรางทรัพยากรบุคคลอันมีคุณคาใหกับประเทศ และเสริมศักยภาพในการ
แขงขันใหกับประเทศไทยไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

National Library Board Act 1995 

 
Short title. 
1. This Act may be cited as the National Library Board Act.  
 
Interpretation. 
2. In this Act, unless the context otherwise requires —  
"Board" means the National Library Board established under section 3;  
"Chairman" means the Chairman of the Board and includes any temporary Chairman of the 
Board;  
"chief executive officer" means the chief executive officer of the Board and includes any person 
acting in that capacity;  
"Deputy Chairman" means the Deputy Chairman of the Board and includes any temporary 
Deputy Chairman of the Board;  
"Fund" means the National Library Board Endowment Fund established under section 23;  
"library information service" means any information service provided and managed in 
conjunction with a library or library service;  
"library materials" means —  
(a) any printed book, periodical, newspaper, pamphlet, musical score, map, chart, plan, picture, 
photograph, print and any other printed matter; and  
(b) any film (including a microfilm and a microfiche), negative, tape, disc, sound track and any 
other device in which one or more visual images, sounds or other data are embodied so as to be 
capable (with or without the aid of some other equipment) of being reproduced from it;  
"member" means a member of the Board;  
"printed" , in relation to books, means produced by printing, lithography, duplication or any other 
like process, and “printer” has a corresponding meaning;  
"publicly-funded libraries" means all libraries owned by the Government or any statutory body 
and such other libraries which are, directly or indirectly, funded by the Government (whether 
fully or partially) as the Board may determine;  
"published in Singapore" means produced and released in Singapore for sale or public 
distribution;  
"publisher" means any person who arranges for any library material to be published in Singapore.  
 
Establishment of National Library Board. 
3. There shall be established a body to be known as the National Library Board which shall be a 
body corporate with perpetual succession and shall, by that name, be capable of —  
(a) suing and being sued;  
(b) acquiring, owning, holding, developing and disposing of property, both movable and 
immovable; and  
(c) doing and suffering all such acts or things as bodies corporate may lawfully do or suffer.  
Common seal. 
4. —(1) The Board shall have a common seal which shall be kept in such custody as the Board 
thinks fit.  
(2) All deeds and other documents requiring the seal of the Board shall be sealed with the 
common seal of the Board and every document to which the common seal is affixed shall be 



signed by any 2 members of the Board generally or specially authorised by the Board for the 
purpose or by one member so authorised and the chief executive officer.  
(3) All courts, judges and persons acting judicially shall take judicial notice of the common seal 
of the Board affixed to any document and shall presume that it was duly affixed.  
 
Constitution of Board. 
5. —(1) The Board shall consist of —  
(a) a Chairman;  
(b) a Deputy Chairman; and  
(c) not less than 10 nor more than 20 other members as the Minister may from time to time 
determine.  
(2) The First Schedule shall have effect with respect to the Board, its members and proceedings.  
 
Functions of Board. 
6. The functions of the Board shall be —  
(a) to establish and maintain libraries and to provide library information services;  
(b) to promote reading and encourage learning through the use of libraries and their services;  
(c) to provide a repository for library materials published in Singapore;  
(d) to acquire and maintain a comprehensive collection of library materials relating to Singapore 
and its people;  
(e) to establish standards for the training of library personnel in Singapore;  
(f) to provide advisory and consultancy services concerning libraries and library information 
services;  
(g) to compile and maintain a national union catalogue and a national bibliography; and  
(h) to advise the Government on national needs and policies in respect of matters relating to 
publicly-funded libraries and library information services in Singapore.  
 
Powers of Board. 
7. —(1) The Board shall have power to do all things necessary or convenient to be done for or in 
connection with the performance of its functions.  
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the powers of the Board shall include 
power —  
(a) to develop and manage libraries established by the Board;  
(b) to develop a computer network of libraries in Singapore;  
(c) to define, develop and implement the national collection policy and strategy and appoint 
different libraries and centres to collect library materials on different subject areas of importance 
and interest to Singapore;  
(d) to co-ordinate and facilitate access to library materials in all publicly-funded libraries;  
(e) to obtain and provide information on the resources and services of libraries in Singapore;  
(f) to take appropriate measures to maintain and preserve library materials deposited with the 
Board under section 10;  
(g) to establish liaison with overseas library authorities and information providers to secure 
maximum collaboration of all activities relevant to its functions;  
(h) to undertake or sponsor programmes for the training of persons in the profession and those 
working in libraries;  
(i) to arrange for or provide professional and technical services in connection with libraries on 
such terms and conditions as the Board may determine;  
(j) to undertake and facilitate research on libraries and librarianship;  
(k) to raise funds by all lawful means and to receive gifts and donations, whether on trust or 
otherwise;  



(l) to extend grants, contributions or loans to any person or organisation connected with the 
national literary heritage or library development in Singapore for purposes consistent with the 
provisions of this Act;  
(m) to enter into contracts and establish trusts;  
(n) to enter into joint ventures with any persons or organisations, or form or participate in the 
formation of a company;  
(o) to provide or undertake publicity in any form; and  
(p) to charge fees, commissions or rent for any services or facilities provided by the Board.  
 
Directors and advisory committees for libraries. 
8. The Board may appoint directors for the general management and control of the libraries it has 
established and may also appoint advisory committees to advise on the operations and services of 
those libraries.  
 
Appointment of committees and delegation of powers. 
9. —(1) The Board may appoint, from among its own members or other persons who are not 
members of the Board, such number of committees as it may think fit consisting of members or 
other persons or members and other persons for purposes which, in the opinion of the Board, 
would be better regulated and managed by means of such committees.  
(2) The Board may, subject to such conditions or restrictions as it may think fit, delegate to any 
such committee or to any member, officer or employee of the Board, any of the functions or 
powers of the Board under this Act, except the power of delegation conferred by this section.  
(3) No delegation under this section shall prevent the performance or exercise of any function or 
power by the Board.  
 
Deposit of library materials. 
10. —(1) The publisher of every library material published in Singapore shall, at the publisher’s 
own expense and within 4 weeks after the date of publication, deposit two copies (except as 
otherwise provided by regulations) of that library material with the Board at such place as the 
Board may determine.  
(2) The Board may by regulations prescribe —  
(a) the library materials which are not required to be deposited with the Board; and  
(b) the quality and the format of the copies of library materials required to be deposited.  
(3) Every publisher of any library material who contravenes or fails to comply with this section 
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $5,000.  
(4) The Board may, in its discretion, compound any offence under this section by collecting from 
the person reasonably suspected of having committed the offence a sum not exceeding $500.  
 
Establishment of national union catalogue. 
11. —(1) All publicly-funded libraries shall contribute their cataloguing and holding records, 
whether original or derived from other sources, towards the establishment of an up-to-date 
national union catalogue.  
(2) The Board may by regulations prescribe —  
(a) the standard and the format of the cataloguing and holding records required to be sent to the 
Board; and  
(b) the frequency of updating the cataloguing and holding records in the national union catalogue.  
 
Participation in interlibrary loan scheme. 
12. All publicly-funded libraries shall participate in such scheme for interlibrary loan and 



interlibrary information services as may be established by the Board in consultation with such 
libraries.  
 
Annual report. 
13. —(1) The Board shall, as soon as practicable after the end of each financial year, cause to be 
prepared and transmitted to the Minister a report dealing generally with the activities of the 
Board during that financial year.  
(2) The Minister shall as soon as practicable cause a copy of every such report to be presented to 
Parliament.  
 
Directions by Minister. 
14. —(1) The Minister may, in consultation with the Board or otherwise, give the Board such 
directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as he may think fit as to the exercise 
and performance by the Board of its functions under this Act and the Board shall give effect to 
any such directions.  
(2) The Board shall give the Minister such information with regard to its property and activities 
as the Minister may require.  
 
Chief executive officer of Board. 
15. —(1) The Board shall, with the approval of the Minister, appoint a chief executive officer on 
such terms and conditions as the Board may determine.  
(2) The chief executive officer shall —  
(a) be known by such designation as the Board may determine; and  
(b) be responsible to the Board for the proper administration and management of the affairs of the 
Board in accordance with the policy laid down by the Board.  
(3) If the chief executive officer is temporarily absent from Singapore, or is temporarily unable to 
perform his duties by reason of illness or otherwise, another person may be appointed by the 
Board to act in the place of the chief executive officer during any such period of absence from 
duty.  
 
Appointment of staff. 
16. The Board may —  
(a) appoint such number of officers and employees on such terms as to remuneration or otherwise 
as the Board may determine and may terminate their service or exercise disciplinary control over 
them in accordance with their terms of service; and  
(b) engage and remunerate for their services such persons as the Board considers necessary for 
carrying out its functions and duties.  
 
Public servants for purposes of Penal Code. 
17. All members, officers and employees of the Board (including persons seconded to the Board 
for any period) shall be deemed to be public servants for the purposes of the Penal Code.  
 
Funds of Board. 
18. The funds of the Board shall consist of —  
(a) all moneys received by the Board by way of grants;  
(b) all gifts, donations and contributions to the Board;  
(c) all fees, commissions, rents, interests, dividends and other income accruing to the Board;  
(d) all moneys borrowed by the Board under this Act; and  
(e) all other moneys lawfully received by the Board for the purposes of the Board.  
 



Bank accounts and application of moneys. 
19. —(1) The Board may open and maintain an account or accounts with such bank or banks as 
the Board thinks fit; and every such account shall be operated upon as far as practicable by 
cheque signed by such person or persons as may from time to time be authorised in that behalf by 
the Board.  
(2) The moneys of the Board shall be applied only in payment or discharge of the expenses, 
obligations and liabilities of the Board and in making any payments that the Board is authorised 
or required to make.  
 
Power of investment 
20.   The Board may invest its funds in accordance with the standard investment power of 
statutory bodies as defined in section 33A of the Interpretation Act (Cap. 1).  
 
Power to borrow. 
21. The Board may from time to time for the purposes of this Act raise loans from the 
Government or, with the consent of the Minister, from any other source.  
 
Issue of shares, etc. 
21A.   As a consequence of the vesting of any property, rights or liabilities of the Government in 
the Board under this Act, or of any capital injection or other investment by the Government in the 
Board in accordance with any written law, the Board shall issue such shares or other securities to 
the Minister for Finance as that Minister may from time to time direct.  
 
Grants. 
22. For the purpose of enabling the Board to carry out its functions under this Act, the Minister 
may from time to time make grants to the Board of such sums of money as the Minister may 
determine out of moneys to be provided by Parliament.  
Establishment of National Library Board Endowment Fund. 
23. —(1) There shall be established a fund to be known as the National Library Board 
Endowment Fund which shall vest in the Board and consist of —  
(a) all moneys received by the Board by gifts, bequests or otherwise for the Fund;  
(b) such contributions to the Fund as the Minister may specify from moneys provided by 
Parliament; and  
(c) such other moneys as the Board may decide to transfer to the Fund.  
(2) The income of the Fund shall be applied for all or any of the following purposes:  
(a) the provision of training programmes and scholarships for librarians and persons working in 
libraries;  
(b) the delivery of lectures by distinguished persons in the field of library and information 
science;  
(c) the sponsorship of major library promotional programmes;  
(d) the financing of research on reading and librarianship;  
(e) such other purposes consistent with this Act as the Board may decide.  
 
Financial provisions. 
24. The financial provisions set out in the Second Schedule shall apply to the Board.  
 
Transfer of assets and liabilities. 
25. —(1) As from 1st September 1995, all movable property vested in the Government 
immediately before that date and used or managed by the National Library and all assets, rights, 



interests, liabilities and obligations of the Government relating to the National Library shall be 
transferred to and shall vest in the Board without further assurance.  
(2) As from 1st September 1995, the Board shall control and manage all the libraries which are 
under the control of the National Library.  
(3) If any question arises as to whether any particular property, or whether any particular asset, 
right, interest, liability or obligation has been transferred to or vested in the Board under 
subsection (1), a certificate under the hand of the Minister for Finance shall be conclusive 
evidence that the property, asset, right, interest, liability or obligation was or was not so 
transferred or vested.  
 
Existing agreements, etc. 
26. All deeds, bonds, agreements, instruments and arrangements, subsisting immediately before 
1st September 1995, affecting any of the property, rights, interests, liabilities and obligations 
transferred to or vested in the Board under section 25 (1) shall continue in force on and after that 
date and shall be enforceable by or against the Board as if, instead of the Government or a person 
acting on behalf of the Government, the Board had been named therein or had been a party 
thereto.  
 
Pending legal proceedings. 
27. Any proceedings or cause of action pending or existing immediately before 1st September 
1995 by or against the Government or any person acting on behalf of the Government relating to 
the National Library may be continued and shall be enforced by or against the Board.  
 
Transfer of employees. 
28. —(1) As from 1st September 1995, such categories of persons employed immediately before 
that date in the National Library as the Minister may determine shall be transferred to the service 
of the Board on terms no less favourable than those enjoyed by them immediately prior to their 
transfer.  
(2) Until such time as terms and conditions of service are drawn up by the Board, the scheme and 
terms and conditions of service in the Government shall continue to apply to every person 
transferred to the service of the Board under subsection (1) as if he were still in the service of the 
Government.  
 
Pension rights, etc., of Government employees to be preserved. 
29. —(1) The terms and conditions of service of persons transferred to the service of the Board 
under section 28 shall take into account the salaries and terms and conditions of service, 
including any accrued rights to leave, enjoyed by such persons while in the employment of the 
Government and any such term or condition relating to the length of service with the Board shall 
provide for the recognition of service under the Government by persons so transferred to be 
service by them under the Board.  
(2) Nothing in the terms and conditions of service to be drawn up by the Board shall adversely 
affect the conditions that would have been applicable to persons transferred to the service of the 
Board as regards any pension, gratuity or allowance payable under the Pensions Act.  
(3) In every case where a person has been transferred to the service of the Board under section 
28, the Government shall be liable to pay the Board such portion of any gratuity, pension or 
allowance payable to such person on his retirement as the same shall bear to the proportion which 
the aggregate amount of his pensionable emoluments during his service with the Government 
bears to the aggregate amount of his pensionable emoluments during his service under both the 
Government and the Board.  
 



No benefits in respect of abolition or reorganisation of office. 
30. Notwithstanding the provisions of the Pensions Act, no person who is transferred to the 
service of the Board under section 28 shall be entitled to claim any benefit under the Pensions 
Act on the ground that he has been retired from the service of the Government on account of 
abolition or reorganisation of office in consequence of the establishment and incorporation of the 
Board.  
 
Continuation and completion of disciplinary proceedings. 
31. —(1) Where on 1st September 1995, any disciplinary proceedings are pending against any 
person transferred to the service of the Board under section 28, any committee acting under due 
authority to hear or investigate the matter shall continue to exist, notwithstanding this Act, for the 
purpose of completing the hearing or investigation and the making of an order or rendering a 
decision, as the case may be, and the Government or committee shall complete the hearing or 
investigation in accordance with the authority vested in the Government or committee 
immediately before that date and make such order, ruling or direction as the Government or 
committee could have made under the authority vested in it immediately before that date.  
(2) Any order, ruling or direction made or given by the Government or committee pursuant to 
this section shall be treated as an order, a ruling or a direction of the Board and have the same 
force or effect as if it had been made or given by the Board pursuant to the power vested in the 
Board under this Act.  
Misconduct or neglect of duty by employee before transfer. 
32. The Board may reprimand, reduce in rank, retire, dismiss or punish in some other manner a 
person transferred to the service of the Board under section 28 for any misconduct or neglect of 
duty committed prior to 1st September 1995 which would have rendered him liable to be 
reprimanded, reduced in rank, retired, dismissed or punished in some other manner if he had 
continued to be in the employment of the Government and if this Act had not been enacted.  
 
Board’s symbol. 
33. —(1) The Board shall have the exclusive right to the use of such symbol or representation as 
it may select or devise and thereafter display or exhibit in connection with its activities or affairs.  
(2) A person who, without the permission of the Board, uses a symbol or representation identical 
with that of the Board or which so resembles the Board’s symbol or representation as to deceive 
or cause confusion, or to be likely to deceive or cause confusion, shall be guilty of an offence and 
shall be liable on conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not 
exceeding 6 months or to both.  
 
Protection from personal liability. 
34. No suit or other legal proceedings shall lie personally against any member, officer or 
employee of the Board or other person acting under the direction of the Board for anything which 
is in good faith done or intended to be done in the execution or purported execution of this Act.  
 
Regulations. 
35. —(1) The Board may, with the approval of the Minister, make regulations for carrying out 
the purposes and provisions of this Act and for prescribing any matter which may be prescribed 
under this Act.  
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), such regulations may —  
(a) provide for the use of its libraries and library buildings and of their contents, fittings and 
furniture, and for protecting them from injury, destruction or misuse;  
(b) require from any persons using its libraries a guarantee or security against the loss of, or 
injury to, any library materials belonging to the libraries;  



(c) enable the officers or employees of the Board to exclude or remove from its libraries or 
library buildings and grounds persons committing any offence under this Act or any regulations 
made thereunder;  
(d) provide for the preservation of order and the prevention of nuisance in its libraries, library 
buildings and grounds;  
(e) fix the days and times of admission to its libraries;  
(f) provide for the admission of vehicles to the grounds of its libraries and the regulation of traffic 
therein;  
(g) prescribe the amount of fines that may be levied for the damage, loss or late return of 
borrowed library materials and for the waiving or refund of such fines; and  
(h) prescribe that any act or omission in contravention of the provisions of any regulations made 
under this Act shall be an offence and imposing penalties for those offences, which penalties 
shall not exceed a fine of $5,000.  
 
Transitional provision. 
36. Any scheme, contract, document, certificate, licence, permission or resolution prepared, 
made, granted or approved under the repealed National Library Act shall, so far as it is not 
inconsistent with the provisions of this Act, continue and be deemed to have been prepared, 
made, granted or approved under this Act.  
 



National Heritage Board Act 1993 
 
Short title. 
1. This Act may be cited as the National Heritage Board Act.  
 
Interpretation. 
2. In this Act, unless the context otherwise requires —  
"Board" means the National Heritage Board established under section 3;  
"Chairman" means the Chairman of the Board and includes any temporary Chairman of the 
Board;  
"chief executive officer" means the chief executive officer of the Board and includes any person 
acting in that capacity;  
"Deputy Chairman" means the Deputy Chairman of the Board and includes any temporary 
Deputy Chairman of the Board;  
"Fund" means the National Heritage Endowment Fund established under section 35;  
"member" means a member of the Board;  
"National Archives" means the National Archives of Singapore established under section 17;  
"object" includes any work of art and any artifact;  
"public archives" means those public records that —  
(a) are more than 25 years old;  
(b) are specified by the Board as being of national or historical significance; and  
(c) have been transferred to the Board or to such other place as the Board may from time to time 
determine;  
"public office" means any department, office, institution, agency, commission, board, local 
authority or statutory body or any other office of the Government or branch or subdivision 
thereof, and any other body that the President may, by notification in the Gazette, declare to be a 
public office;  
"public records" means papers, documents, records, registers, printed materials, books, maps, 
plans, drawings, photographs, microforms, videotapes, films, machine readable and electronic 
records, sound recordings and other forms of records of any kind whatsoever, produced or 
received by any public office in the transaction of official business, or by any officer in the 
course of his official duties, and includes public archives.  
 
Establishment of National Heritage Board. 
3. There shall be established a body to be known as the National Heritage Board which shall be a 
body corporate with perpetual succession and shall, by that name, be capable of —  
(a) suing and being sued;  
(b) acquiring, owning, holding, developing and disposing of property, both movable and 
immovable; and  
(c) doing and suffering all such acts or things as bodies corporate may lawfully do or suffer.  
 
Common seal. 
4. —(1) The Board shall have a common seal which shall be kept in such custody as the Board 
thinks fit.  
(2) All deeds and other documents requiring the seal of the Board shall be sealed with the 
common seal of the Board and every document to which the common seal is affixed shall be 
signed by any two members of the Board generally or specially authorised by the Board for the 
purpose or by one member so authorised and the chief executive officer.  
(3) All courts, judges and persons acting judicially shall take judicial notice of the common seal 
of the Board affixed to any document and shall presume that it was duly affixed.  



 
Constitution of Board. 
5. —(1) The Board shall consist of —  
(a) a Chairman;  
(b) a Deputy Chairman; and  
(c) not less than 10 nor more than 25 other members as the Minister may from time to time 
determine.  
(2) The First Schedule shall have effect with respect to the Board, its members and proceedings.  
 
Functions of Board. 
6. The functions of the Board shall be —  
(a) to explore and present the heritage and nationhood of the people of Singapore in the context 
of their ancestral cultures, their links with South-East Asia, Asia and the world through the 
collection, preservation, interpretation and display of objects and records;  
(b) to promote public awareness, appreciation and understanding of the arts, culture and heritage, 
both by means of the Board’s collections and by such other means as it considers appropriate;  
(c) to promote the establishment and development of organisations concerned with the national 
heritage of Singapore;  
(d) to provide a permanent repository of records of national or historical significance and to 
facilitate access thereto;  
(e) to conduct records management programmes for the Government;  
(f) to record, preserve and disseminate the history of Singapore through oral history methodology 
or other means; and  
(g) to advise the Government in respect of matters relating to the national heritage of Singapore.  
 
Powers of Board. 
7. —(1) The Board shall have power to do all things necessary or convenient to be done for or in 
connection with the performance of its functions.  
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the powers of the Board shall include 
power —  
(a) to develop and manage museums, archives, oral history centres and other facilities related to 
its functions;  
(b) to collect, classify, preserve and display objects and records relevant to its functions;  
(c) to advise and facilitate the preservation of historic sites;  
(d) to undertake or sponsor research and investigation relevant to its functions;  
(e) to arrange for the acquisition, production or publication and the sale to the public of books, 
pamphlets, replicas and other materials related to its functions;  
(f) to undertake or sponsor programs for the training of persons in the professions and skills 
involved in the operation of museums, archives and oral history centres;  
(g) to establish liaison with other museums, archives, oral history centres, universities and other 
institutions to secure maximum collaboration of all activities relevant to its functions;  
(h) to arrange for or provide professional and technical services, on such terms and conditions as 
may be approved by the Board;  
(i) to raise funds by all lawful means and receive gifts and donations, whether on trust or 
otherwise;  
(j) to extend grants, contributions or loans to any person or organisation connected with the 
national heritage of Singapore;  
(k) to enter into contracts and establish trusts;  
(l) to enter into joint ventures with any person or organisation, or form or participate in the 
formation of a company;  



(m) to provide or undertake publicity in any form; and  
(n) to charge fees, commissions or rent for any objects, services or facilities provided by the 
Board.  
 
Appointment of committees and delegation of powers. 
8. —(1) The Board may appoint, from among its own members or other persons who are not 
members of the Board, such number of committees as it thinks fit consisting of members or other 
persons or members and other persons for purposes which, in the opinion of the Board, would be 
better regulated and managed by means of such committees.  
(2) The Board may, subject to such conditions or restrictions as it thinks fit, delegate to any such 
committee or to any member, officer or employee of the Board, any of the functions or powers of 
the Board under this Act, except the power of delegation conferred by this section.  
(3) No delegation under this section shall prevent the performance or exercise of any function or 
power by the Board.  
 
Annual report. 
9. —(1) The Board shall, as soon as practicable after the end of each financial year, cause to be 
prepared and transmitted to the Minister a report dealing generally with the activities of the 
Board during that financial year.  
(2) The Minister shall as soon as practicable cause a copy of every such report to be presented to 
Parliament.  
 
Directions by Minister. 
10. —(1) The Minister may, in consultation with the Board or otherwise, give the Board such 
directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as he thinks fit as to the exercise and 
performance by the Board of its functions under this Act and the Board shall give effect to any 
such directions.  
(2) The Board shall give the Minister such information with regard to its property and activities 
as the Minister may require.  
 
Establishment of museums. 
11. —(1) The Board shall establish such museums as it thinks fit.  
(2) Every museum established by the Board under subsection (1) shall be known by such name as 
the Board thinks fit.  
(3) All museums established by the Board under subsection (1) and the museum transferred to the 
Board under section 37 shall collectively be known as the National Museum of Singapore.  
 
Appointment of directors of museums. 
12. The Board may appoint a director for any museum established by the Board under section 11 
and the museum transferred to it under section 37 who shall be responsible to the Board for the 
general management and control of the museum so established or transferred.  
 
Initial vesting of objects in Board. 
13. —(1) Where the property in an object was vested in the Government immediately before 1st 
August 1993, and the object —  
(a) then formed part of the collections of the National Museum; or  
(b) was then in use in respect of the collections or solely for the purposes of the administration of 
the National Museum,  
then the property shall on that date become vested instead in the Board.  



(2) In the case of an object mentioned in subsection (1) (a), it is immaterial that, immediately 
before 1st August 1993, it was situated elsewhere than at premises managed for the purposes of 
the National Museum.  
(3) On 1st August 1993, any right, power, duty or liability which was immediately before that 
date exercisable by or incumbent on the Government in relation to any object mentioned in 
subsection (1) shall instead become exercisable by or incumbent on the Board.  
(4) Subsections (1) and (3) shall not apply as regards such object excepted from those provisions 
as the Minister may specify.  
 
Certain gifts vesting on or after 1st August 1993. 
14. —(1) Subsection (2) shall apply to a gift (by will or otherwise) —  
(a) which is contained in an instrument made or executed before 1st August 1993 but coming into 
effect on or after that date; and  
(b) which would, apart from this Act, have vested an interest in property (of any nature) in the 
Government for the purposes of the National Museum.  
(2) The gift shall, in the absence of any contrary intention expressed in that or another instrument 
made by the testator or donor, have effect so as to vest the interest in the Board in place of the 
Government.  
 
Acquisition and disposal of objects. 
15. —(1) The Board may acquire (whether by purchase, exchange or gift) any object which in its 
opinion it is desirable to add to its collections.  
(2) Without prejudice to any power apart from this subsection, the Minister may transfer to the 
Board any object (whether or not he acquired it before the Board’s establishment) if in his 
opinion it would appropriately form part of its collections.  
(3) The Board may not dispose of an object of significant national or historical value the property 
in which is vested in the Board and which is comprised in its collections unless with the prior 
approval of the Minister and the disposal is by way of sale, exchange or gift of an object which 
—  
(a) is a duplicate of another object the property in which is so vested and which is so comprised; 
or  
(b) in the Board’s opinion is unsuitable for retention in its collections.  
(4) The Board may dispose of (by whatever means, including destruction) any object which the 
Board is satisfied has become useless for the purposes of its collections by reason of damage, 
physical deterioration or infestation by destructive organisms.  
(5) An object may be disposed of as mentioned in subsection (4) notwithstanding a trust or 
condition (express or implied) prohibiting or restricting the disposal of the object.  
(6) Money accruing to the Board by virtue of a disposal mentioned in this section shall be applied 
by the Board in the acquisition of objects to be added to its collections.  
 
Lending and borrowing of objects. 
16. —(1) Subject to subsection (2), the Board may lend any object the property in which is vested 
in the Board and which is comprised in its collections (whether or not the loan is for purposes of 
public exhibition, and whether or not under the terms of the loan the object is to remain in 
Singapore).  
(2) In deciding whether or not to lend an object, and in determining the time for which and the 
conditions subject to which an object is to be lent, the Board —  
(a) shall give special consideration to a request for the loan of an object for public exhibition; and  
(b) subject to paragraph (a), shall have regard to the interests of students and other persons 
visiting the Board’s collections, the suitability of the prospective borrower, the purpose of the 



loan, the physical condition and degree of rarity of the object and any risks to which it is likely to 
be exposed.  
(3) Where the property in an object has become vested in the Board subject to a condition, the 
power conferred by subsection (1) is exercisable in a manner inconsistent with the condition if 
either —  
(a) 25 years have elapsed since the date on which the property became vested in the Board; or  
(b) the person who first imposed the condition or his personal representatives have consented in 
writing to the exercise of the power in that manner.  
(4) The Board may accept loans of objects for the purpose, subject to the terms of the loan, of 
exhibiting them, or of study or research by the Board or by persons seeking to inspect them.  
 
Establishment of National Archives of Singapore. 
17. —(1) The Board shall establish the National Archives of Singapore in which records of 
national or historical significance shall be preserved.  
(2) The Board —  
(a) shall examine the public records in any public office and advise the office as to their care and 
custody;  
(b) shall take necessary measures to classify, identify, preserve and restore public records;  
(c) shall make known information concerning archives by any means, including publications, 
exhibitions and heritage promotional activities;  
(d) shall conduct a records management programme for the efficient creation, utilisation, 
maintenance, retention, preservation and disposal of public records;  
(e) shall advise public offices concerning standards and procedures pertaining to the management 
of public records;  
(f) may provide information, consultation, research and other services related to archives;  
(g) may, subject to the terms and conditions, if any, on which they were acquired, reproduce or 
publish any public archives; and  
(h) may acquire by purchase, donations, bequest or otherwise any document, book or other 
material which, in the opinion of the Board, is or is likely to be of national or historical 
significance.  
 
Appointment of director of National Archives. 
18. —(1) The Board shall appoint a director of National Archives who shall be responsible to the 
Board for the general management and control of the National Archives.  
(2) The director of National Archives and any person acting on behalf or under the direction of 
the director shall, with respect to access to public records, satisfy any security requirements 
applicable to, and take any oath of secrecy required to be taken by, persons who normally have 
access to the public records.  
 
Transfer of public records to National Archives. 
19. Any public records which, in the opinion of the Board, are of national or historical 
significance shall be transferred to the care and control of the National Archives in accordance 
with such schedules or other agreements for the transfer of records as may be agreed on between 
the Board and the public office or person responsible for the public records.  
 
Return of illegally removed public records. 
20. The Board shall demand in writing and take steps for the return of any public records 
belonging to the Government that have been illegally removed from official custody.  
 



Destruction or disposal of public records only on authority of Board. 
21. —(1) No person shall, without the authorisation of the Board under subsection (4), destroy or 
otherwise dispose of, or authorise the destruction or disposal of, any public records which are in 
his possession or under his control.  
(2) Any person intending to destroy or dispose of or to authorise the destruction or disposal of 
any public records shall first notify the Board of that intention and shall, in his notification, 
specify the nature of the public records in question.  
(3) The Board may inspect any public records specified in any notification under subsection (2) 
and shall, if it requires those records to be made available to it, inform the person making the 
notification of that requirement, and the public records shall be made available to the Board.  
(4) The Board may authorise the destruction of any specified classes of public records which by 
reason of their number, kind or routine nature do not in its opinion possess any enduring value for 
preservation as public archives.  
 
Inspection of public records and recordings. 
22. —(1) No person who is not an officer of the National Archives shall inspect any public 
records or recordings, other than public archives made available to the public under subsection 
(2), without the written authority of the director of National Archives.  
(2) Any person may, for the purpose of reference or research, inspect any public archives or 
recordings made available to the public subject to —  
(a) any conditions or restrictions imposed by the office, officer or person from whom the public 
archives or recordings were acquired; and  
(b) such conditions as the director of National Archives may consider necessary for their 
preservation.  
(3) The National Archives shall be open for the inspection of public records during such hours as 
may be determined by the Board.  
(4) For the purpose of this section, “recording” means any recording deposited with the Board 
under section 26.  
 
Certified copy of public records. 
23. Any copy of a public record which is certified by the director of National Archives as a true 
copy of the original document shall be admissible in a court of law.  
 
Deposit of certain recordings. 
26. —(1) The producer or distributor of a recording shall, within 6 months after a request in 
writing is made by the Board, provide the Board without charge with a copy of the recording in 
such form as may be specified in the request.  
(2) Any person who fails to comply with subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be 
liable on conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 
one year or to both.  
(3) This section shall not apply to or in respect of —  
(a) a recording that has not been broadcast or made public in Singapore; or  
(b) any recording of a class or kind that is exempted from the application of this section by such 
regulations as the Minister may make for the purpose.  
(4) In this section, “recording” means anything in which sounds are embodied or on which 
images are fixed or both, regardless of form.  
 
Establishment of oral history centre. 
27. The Board may establish an oral history centre whose purposes shall be —  



(a) to collect, document and disseminate information on the history of Singapore through oral 
history methodology or other means;  
(b) to interview persons who have influenced or participated in the history of Singapore, to 
preserve these interviews and to produce transcripts of selected interviews;  
(c) to preserve and care for the recordings and transcripts of such interviews;  
(d) to allow access to the recordings and transcripts to persons seeking to inspect them in 
connection with study or research subject to any conditions or restrictions imposed by the 
interviewee or the Board; and  
(e) to disseminate information on the collection and work of the centre by any means, including 
publications, audio-visual educational packages, exhibitions, consultations, research and heritage 
promotional activities.  
 
Chief executive officer of Board. 
28. —(1) The Board shall, with the approval of the Minister, appoint a chief executive officer on 
such terms and conditions as the Board may determine.  
(2) The chief executive officer shall —  
(a) be known by such designation as the Board may determine; and  
(b) be responsible to the Board for the proper administration and management of the affairs of the 
Board in accordance with the policy laid down by the Board.  
(3) If the chief executive officer is temporarily absent from Singapore, or is temporarily unable to 
perform his duties by reason of illness or otherwise, another person may be appointed by the 
Board to act in the place of the chief executive officer during any such period of absence from 
duty.  
 
Appointment of staff. 
29. The Board may —  
(a) appoint such number of officers and employees on such terms as to remuneration or otherwise 
as the Board may determine and may terminate their service or exercise disciplinary control over 
them in accordance with their terms of service; and  
(b) engage and remunerate for their services such persons as the Board considers necessary for 
carrying out its functions and duties.  
 
Public servants for purposes of Penal Code. 
30. All members, officers and employees of the Board shall be deemed to be public servants for 
the purposes of the Penal Code.  
 
Funds and property of Board. 
31. —(1) The funds and property of the Board shall include —  
(a) all moneys and property transferred to the Board pursuant to section 37;  
(b) all gifts, donations and contributions to the Board;  
(c) all moneys received by the Board by way of grants;  
(d) all fees, commissions, rents, interests, dividends and other income accruing to the Board; and  
(e) all moneys borrowed by the Board under this Act.  
(2) The Board may open and maintain an account or accounts with any bank or banks as the 
Board thinks fit.  
(3)   The Board may invest its funds in accordance with the standard investment power of 
statutory bodies as defined in section 33A of the Interpretation Act (Cap. 1).  
(4) Subject to the terms of any trust or endowment, the funds and property of the Board shall be 
applied solely for the purposes of or in connection with the performance of the functions, powers 
and duties of the Board under this Act.  



 
Power to borrow. 
32. The Board may from time to time for the purposes of this Act raise loans from the 
Government or, with the consent of the Minister, from any other source.  
 
Issue of shares, etc. 
32A.   As a consequence of the vesting of any property, rights or liabilities of the Government in 
the Board under this Act, or of any capital injection or other investment by the Government in the 
Board in accordance with any written law, the Board shall issue such shares or other securities to 
the Minister for Finance as that Minister may from time to time direct.  
 
Grants. 
33. For the purpose of enabling the Board to carry out its functions under this Act, the Minister 
may from time to time make grants to the Board of such sums of money as the Minister may 
determine out of moneys to be provided by Parliament.  
 
Income of Board to be exempt from income tax, etc. 
34. The Board shall be deemed to be —  
(a) an institution specified in the First Schedule to, and under section 13 (1) (e) of, the Income 
Tax Act; and  
(b) an institution of a public character approved by the Minister for Finance for the purposes of 
section 37 (2) (c) of the Income Tax Act.  
 
Establishment of National Heritage Endowment Fund. 
35. —(1) There shall be established a fund to be known as the National Heritage Endowment 
Fund which shall vest in the Board and consist of —  
(a) all moneys received by the Board by gift, bequest or otherwise for the Fund;  
(b) such contributions to the Fund as the Minister may specify from moneys provided by 
Parliament; and  
(c) such other moneys as the Board may decide to transfer to the Fund.  
(2) Any interest, dividends and other income derived from the Fund shall be credited to the 
general funds of the Board.  
(3) For the purposes of this section, “general funds of the Board” means the funds of the Board 
other than the Fund.  
(4) The Fund shall not, except with the prior written approval of the Minister, be applied, 
disposed of or alienated otherwise than as specified in section 31 (3) and (4).  
 
Financial provisions. 
36. The financial provisions set out in the Second Schedule shall apply to the Board.  
 
Transfer of assets and liabilities. 
37. —(1) As from 1st August 1993, all movable property vested in the Government immediately 
before that date and used or managed by the National Museum, the National Archives and 
Records Centre or the Oral History Department, and all assets, rights, interests, liabilities and 
obligations of the Government relating to the National Museum, the National Archives and 
Records Centre or the Oral History Department shall be transferred to and shall vest in the Board 
without further assurance.  
(2) As from 1st August 1993, the Board shall control and manage the National Museum which 
shall be known by such name as the Board thinks fit.  



(3) If any question arises as to whether any particular property, or whether any particular asset, 
interest, right liability or obligation has been transferred to or vested in the Board under 
subsection (1), a certificate under the hand of the Minister for Finance shall be conclusive 
evidence that the property, asset, interest, right, liability or obligation was or was not so 
transferred or vested.  
 
Existing agreements, etc. 
38. All deeds, bonds, agreements, instruments and working arrangements, subsisting immediately 
before 1st August 1993, affecting any of the property, rights, interests, liabilities and obligations 
transferred to or vested in the Board under section 37 (1) shall continue in force on and after that 
date and shall be enforceable by or against the Board as if, instead of the Government or a person 
acting on behalf of the Government, the Board had been named therein or had been a party 
thereto.  
 
Pending legal proceedings. 
39. Any proceedings or cause of action pending or existing immediately before 1st August 1993 
by or against the Government or any person acting on behalf of the Government relating to the 
National Museum, the National Archives and Records Centre or the Oral History Department 
may be continued and shall be enforced by or against the Board.  
 
Transfer of employees. 
40. —(1) As from 1st August 1993, such categories of persons employed immediately before that 
date in the National Museum, the National Archives and Records Centre and the Oral History 
Department as the Minister may determine shall be transferred to the service of the Board on 
terms no less favourable than those enjoyed by them immediately prior to their transfer.  
(2) Until such time as terms and conditions of service are drawn up by the Board, the scheme and 
terms and conditions of service in the Government shall continue to apply to every person 
transferred to the service of the Board under subsection (1) as if he were still in the service of the 
Government.  
 
Pension rights, etc., of Government employees to be preserved. 
41. —(1) The terms and conditions of service of persons transferred to the service of the Board 
under section 40 shall take into account the salaries and terms and conditions of service, 
including any accrued rights to leave, enjoyed by such persons while in the employment of the 
Government and any such term or condition relating to the length of service with the Board shall 
provide for the recognition of service under the Government by persons so transferred to be 
service by them under the Board.  
(2) Nothing in the terms and conditions of service to be drawn up by the Board shall adversely 
affect the conditions that would have been applicable to persons transferred to the service of the 
Board as regards any pension, gratuity or allowance payable under the Pensions Act.  
(3) In every case where a person has been transferred to the service of the Board under section 
40, the Government shall be liable to pay the Board such portion of any gratuity, pension or 
allowance payable to such person on his retirement or otherwise leaving the service of the Board 
as the same shall bear to the proportion which the aggregate amount of his pensionable 
emoluments during his service with the Government bears to the aggregate amount of his 
pensionable emoluments during his service under both the Government and the Board.  
(4) Where any person who is transferred to the service of the Board under section 40 is a 
contributor under the Widows’ and Orphans’ Pension Act, he shall, for the purposes of that Act, 
continue to make contributions under that Act as if he had not been transferred to the service of 



the Board and, for the purposes of that Act, his service with the Board shall be deemed to be 
service with the Government.  
 
No benefits in respect of abolition or reorganisation of office. 
42. Notwithstanding the provisions of the Pensions Act, no person who is transferred to the 
service of the Board under section 40 shall be entitled to claim any benefit under the Pensions 
Act on the ground that he has been retired from the service of the Government on account of 
abolition or reorganisation of office in consequence of the establishment and incorporation of the 
Board.  
 
Continuation and completion of disciplinary proceedings. 
43. —(1) Where on 1st August 1993, any disciplinary proceedings are pending against any 
person transferred to the service of the Board under section 40, any committee acting under due 
authority to hear or investigate the matter shall continue to exist, notwithstanding this Act, for the 
purpose of completing the hearing or investigation and the making of an order or rendering a 
decision, as the case may be, and the Government or committee shall complete the hearing or 
investigation in accordance with the authority vested in the Government or committee 
immediately before that date and make such order, ruling or direction as the Government or 
committee could have made under the authority vested in it immediately before that date.  
(2) Any order, ruling or direction made or given by the Government or committee pursuant to 
this section shall be treated as an order, ruling or direction of the Board and have the same force 
or effect as if it had been made or given by the Board pursuant to the authority vested in the 
Board under this Act.  
 
Misconduct or neglect of duty by employee before transfer. 
44. The Board may reprimand, reduce in rank, retire, dismiss or punish in some other manner a 
person transferred to the service of the Board under section 40 for any misconduct or neglect of 
duty committed prior to 1st August 1993 which would have rendered him liable to be 
reprimanded, reduced in rank, retired, dismissed or punished in some other manner by the 
Government as if this Act had not been enacted.  
 
Interpretation of this Part. 
45. In this Part, “National Archives and Records Centre” means the National Archives and 
Records Centre established under the repealed National Archives and Records Centre Act in 
force immediately before 1st August 1993.  
 
Power to enter upon lands to conduct archaeological investigation. 
46. —(1) Subject to this section, any person specifically authorised in writing by the Board, after 
giving not less than 24 hours’ notice in writing to the occupier of the land of his intention to enter 
the land and on production of his authority, if so required by or on behalf of the occupier, may 
enter for the purposes of archaeological investigation or examination at all reasonable times upon 
any land which the Board has reason to believe contains any ancient monument and may make 
excavations in the land.  
(2) No person shall, under any power conferred by subsection (1), enter any dwelling-house or 
any building, park, garden, pleasure ground or other land used for the amenity or convenience of 
a dwelling-house except with the consent of the occupier.  
(3) No excavation shall be made under the power conferred by subsection (1) except with the 
consent of every person whose consent to the making of the excavation would, apart from that 
subsection, be required.  



(4) Any power of entry under this section shall be construed as including power for any person 
entering any land in exercise of the power of entry to take with him any assistance or equipment 
reasonably required for the purpose to which his entry relates and to do there anything reasonably 
necessary for carrying out that purpose.  
(5) Without prejudice to subsection (4), where a person enters any land in exercise of any power 
of entry under this section for the purpose of carrying out any archaeological investigation or 
examination of the land, he may take and remove such samples of any description as appear to 
him to be reasonably required for the purpose of archaeological analysis.  
(6) Where a person enters any land in exercise of any power of entry under this section for the 
purpose of carrying out any archaeological investigation or examination of the land, he may take 
temporary custody of any object of archaeological or historical interest discovered during the 
course of the excavations carried out for that purpose, and remove it from its site for the purpose 
of examining, testing, treating, recording or preserving it.  
(7) The Board or other person by or on whose behalf the power of entry was exercised may not 
retain the object without the consent of the owner beyond such period as may be reasonably 
required for the purpose of examining and recording it and carrying out any test or treatment 
which appears to the Board or to that person to be desirable for the purpose of archaeological 
investigation or analysis or with a view to restoring or preserving the object.  
(8) Nothing in this section shall affect any right of the Government in relation to treasure trove.  
(9) Any person who wilfully obstructs or hinders any person in the exercise of the powers 
conferred by this section shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine 
not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.  
(10) For the purposes of this section —  
"ancient monument" means any monument which, in the opinion of the Board, is of public 
interest by reason of the historic, architectural, traditional, artistic or archaeological interest 
attaching to it;  
"monument" means —  
(a) any building, structure or work, whether above or below the surface of the land, and any cave 
or excavation;  
(b) any site comprising the remains of any such building, structure or work or of any cave or 
excavation; and  
(c) any site comprising, or comprising the remains of, any vehicle, vessel, aircraft or other 
movable structure or part thereof which neither constitutes nor forms part of any work which is a 
monument within paragraph (a),  
and any machinery attached to a monument shall be regarded as part of the monument if it could 
not be detached without being dismantled.  
(11) For the purposes of this section, “archaeological investigation” means any investigation of 
any land, objects or other material for the purpose of obtaining and recording any information of 
archaeological or historical interest and includes in the case of an archaeological investigation of 
any land —  
(a) any investigation for the purpose of discovering and revealing and (where appropriate) 
recovering and removing any objects or other material of archaeological or historical interest 
situated in, on or under the land; and  
(b) examining, testing, treating, recording and preserving any such objects or material discovered 
during the course of any excavation or inspection carried out for the purposes of any such 
investigation.  
(12) For the purposes of this section, an archaeological examination of any land means any 
examination or inspection of the land (including any buildings or other structures thereon) for the 
purpose of obtaining and recording any information of archaeological or historical interest.  
 



Board’s symbol. 
47. —(1) The Board shall have the exclusive right to the use of such symbol or representation as 
it may select or devise and thereafter display or exhibit in connection with its activities or affairs.  
(2) A person who, without the permission of the Board, uses a symbol or representation identical 
with that of the Board or which so resembles the Board’s symbol or representation as to deceive 
or cause confusion, or to be likely to deceive or cause confusion, shall be guilty of an offence and 
shall be liable on conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not 
exceeding one year or to both.  
 
Immunity of Board and its employees, etc. 
48. No suit or other legal proceedings shall lie against the Board, any member, officer or 
employee of the Board or other person acting under the direction of the Board for anything which 
is in good faith done or intended to be done in the execution or purported execution of this Act.  
 
Regulations. 
49. —(1) The Board may, with the approval of the Minister, make regulations for any matter 
which may be prescribed under this Act and generally for the better carrying out of the objects 
and purposes of this Act.  
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the regulations may —  
(a) provide for the use, custody, preservation, reproduction, removal, destruction and disposal of 
the objects, public records and other documents under this Act;  
(b) provide for regulating the conduct of persons on any land or building owned by, or under the 
control of, the Board;  
(c) provide for regulating the taking of oral history recordings and transcripts;  
(d) prescribe the forms, fees or registers for the purposes this Act; and  
(e) provide for the exemption from the payment, in whole or in part, of any fee under this Act.  
 
Transitional provisions. 
50. —(1) Any scheme, contract, document, certificate, licence, permission or resolution prepared, 
made, granted or approved under the repealed National Archives and Records Centre Act shall, 
so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue and be deemed to have 
been prepared, made, granted or approved under this Act.  
(2) Any subsidiary legislation made under the repealed National Archives and Records Centre 
Act and in force immediately before 1st August 1993 shall, so far as it is not inconsistent with the 
provisions of this Act, continue in force as if made under this Act until it is revoked or repealed 
by subsidiary legislation made under this Act.  



พระราชบัญญัติ 
หอสมุดแหงชาติ   

พ.ศ. ....   
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    .......................................................................................................................   
.............................................................................   
    โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยหอสมุดแหงชาติ    
  .......................................................................................................................   
....................................................................................................................... ...........................
............................................................................................ .................   
  .......................................................................................................................   
..............................................................................   
  
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ....”   
  
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป   
  
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้   
  “หอ” หมายความวา หอสมุดท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้   
  “หอสมุด” หมายความวา หองสมุดหรือสถานท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันแตเรียกชื่ออยางอื่น ซ่ึง
มิไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้   
  “ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความวา ส่ิงพิมพซ่ึงเปนวัสดุท่ีมีการบันทึกขอมูลขาวสารความรู 
ความคิด ประสบการณ โดยใชภาษา สัญลักษณ รูปภาพ เสียง รหัส หรือวิธีการอื่นใด ท้ังนี้ใหหมายความ
รวมถึงเอกสารโบราณ ภาพยนตร วีดีทัศน แถบเสียง แผนเสียง วัสดุยอย ซีดีรอม ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ิงอื่น
ใดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
  



  “เอกสารโบราณ” หมายความวา กระดาษ ใบลาน ผา แผนหนัง หรือวัตถุอื่นใด ท่ีมีรูปอักษร
เขียนหรือจารึกไวบนวัตถุดวยอักษรและภาษาโบราณ   
  “คลังพิสูจน” หมายความวา สถานท่ีเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับมาตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่นและหอสมุดแหงชาติไดแยกเก็บหนังสือสวนนี้ไวบริการเพื่อเปนเอกสารใชอางอิงตาม
กฎหมายหรือเพื่อประโยชนอื่นใดของหนวยราชการ หนวยงาน และประชาชน   
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหอ   
  “คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหอ   

“กองทุน” หมายความวา กองทุนหอ    
  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศิลปากร   
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
  
  มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได   
    

หมวด ๑   
หอสมุดแหงชาติและอํานาจหนาที่   

  
  มาตรา ๕ ใหหอสมุดแหงชาติเปนแหลงเรียนรูของสังคม คลังพิสูจน และเปนแหลง
รวบรวม เก็บรักษา อนุรักษทรัพยากรทางปญญา หรือภูมิปญญาของชาติ เอกสารโบราณ ทรัพยากรสารสนเทศ 
และส่ิงพิมพท่ีไดรับตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น รวมทั้งการบริหารจัดการ จัดระบบ จัดทํา
บรรณานุกรมแหงชาติ ใหบริการอาน ศึกษา คนควา บริการจัดทําสําเนา ทรัพยากรสารสนเทศที่เปนมรดกทาง
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชาติ   
  
  มาตรา ๖ หอสมุดแหงชาติจะจัดตั้งขึ้น ณ ท่ีใด หรือจะใหสถานท่ีใดเปนหอสมุด
แหงชาติ รวมทั้งการยุบเลิกหอสมุดแหงชาติ ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  
  มาตรา ๗ ใหหอสมุดแหงชาติมีหนาท่ี ดังตอไปนี้   
  (๑) จัดหา รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ ทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีจัดทําและพิมพใน
ประเทศและตางประเทศ ท่ีแสดงถึงมรดกทางภูมิปญญา วรรณกรรม และวัฒนธรรมของชาติ   
  (๒) ดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวกับประเทศไทยที่ไดจัดพิมพ หรือผลิตหรือ
มีอยูในตางประเทศ   



    (๓) ใหเปนคลังเพื่อเก็บรักษาและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ   
    (๔) เปนศูนยกลางในการจัดทําและรวบรวมบรรณานุกรมแหงชาติ และสํารวจแหลงขอมูล
เอกสารโบราณ   
   (๕) วิเคราะห จัดหมวดหมู ทํารายการ และฐานขอมูล เพื่อใหผูใชบริการเขาถึง ทรัพยากร
สารสนเทศ และเชื่อมโยงกับเครือขายหอสมุดในประเทศและตางประเทศ   
   (๖) ใหบริการแกประชาชนและสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางท่ัวถึง   
   (๗) ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ   
   (๘) ทําหนาท่ีรับรองทรัพยากรสารสนเทศที่อยูในคลังพิสูจน เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงตาม
กฎหมาย   
   (๙) จัดฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนําวิชาบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตรใหแก
บุคลากรหอสมุดอื่นๆ และผูสนใจ   
   (๑๐) เปนสถานที่ใหบริการ เชื่อมโยงขอมูลแกหอสมุดท่ีเขามาเปนเครือขายกับหอสมุด
แหงชาติ   
  

หมวด ๒   
คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ   

  
  

   มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ ประกอบดวย   
  (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานกรรมการ   
  (๒) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนรองประธานกรรมการ   

(๓) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ปลัด
กรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ   
  (๔) นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  นายกสมาคมผูจัดพิมพและจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย     นายกสมาคมการพิมพ
ไทย ผูแทนหอสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน จํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ   
  (๕) ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวนไมเกินหาคนเปน
กรรมการ   
  ใหอธิบดีกรมศิลปากรเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักหอกรมศิลปากร เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ    
 

มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๕) ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้   



  (๑) มีสัญชาติไทย   
   (๒) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
  (๓) เปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญดานวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ดานบริหารจัดการ ดานอนุรักษ และดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนดาน
ละหนึ่งคน   
  (๔) เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม   
  (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
 (๖) ไมเปนผูมีประวัติเส่ือมเสีย ในเรื่องการจัดพิมพ และการจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ   
    

มาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งอีกได   
  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม   
  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือในกรณีท่ีมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือแทนตําแหนงวางใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงตั้งเพิ่มขึ้น หรือ
แทนตําแหนงท่ีวางอยูในตําแหนงตามวาระที่เหลือ   
    
  มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา  ๑๐  กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ   

(๑) ตาย   
   (๒) ลาออก   
    (๓) เปนบุคคลลมละลาย   
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ   
  (๕) ขาดคุณสมบัติตาม มาตรา ๙   
  (๖) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาท่ี หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย   
  (๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  
  มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม   
  ในกรณีประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการทํา
หนาท่ีประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี
ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม   



  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   
  กรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด ไมมีสิทธิเขารวมพิจารณาและออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น   
  ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองครั้ง   
  
  มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้   
  (๑) เสนอแนะ ใหความเห็น หรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบ 
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยหอ   
    (๒) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อการพัฒนาหอสมุดแหงชาติ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารสนเทศทางวิชาการ   
  (๓) ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงานดานหอสมุดแหงชาติ และงานดาน
สารนิเทศแหงชาติ   
  (๔) สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการอาน การเรียนรู และการใชหอสมุด   
  (๕) กําหนดใหมีมาตรฐานเพื่อการฝกอบรมบุคลากรดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร   
  (๖)เชิญบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารและหลักฐาน หรือวัตถุอื่นใดมาประกอบการ
พิจารณาได   

(๗)แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
  (๘)ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
   

หมวด ๓   
การบริหารจัดการหอสมุดแหงชาติและการใหบริการ   

 
มาตรา ๑๔ ผูพิมพและผูโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการพิมพตองสงส่ิงพิมพท่ีพิมพขึ้น

ในราชอาณาจักรจํานวนไมนอยกวาสองเลมหรือสองฉบับ แลวแตกรณี ใหแกสํานักหอสมุดแหงชาติภายใน
กําหนดสามสิบวัน นับแตวันท่ีพิมพเสร็จหรือวันท่ีออกโฆษณา โดยไมคิดราคาและคาสง   

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสงส่ิงพิมพตามความในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
อธิบดีกําหนด   

  
มาตรา ๑๕ ผูผลิตวีดิทัศน ซีดีรอม ส่ืออิเล็กทรอนิกส วัสดุบันทึกเสียง ฟลมบันทึกภาพ 

ไมโครฟลม หรือส่ิงอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ท่ีผลิตขึ้นในราชอาณาจักรตอง



สงผลิตภัณฑดังกลาวแตละรายการจํานวนไมนอยกวาสองหนวย ใหแกสํานักหอสมุดแหงชาติภายในกําหนด
สามสิบวัน นับแตวันท่ีผลิตเสร็จหรือวันท่ีออกโฆษณา โดยไมคิดราคาและคาสง   

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสงตามความในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด   

 
  มาตรา ๑๖ ใหสํานักหอสมุดแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีในการออกเลขมาตรฐานสากล
ประจําหนังสือ หรือวารสาร เพื่อจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ   

ผูใดจะขอออกเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ หรือวารสาร จากสํานักหอ ใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด   

  
มาตรา ๑๗ ผูใดประสงคจะเขาใชบริการในหอสมุดแหงชาติ การขอใชสถานท่ีในสังกัด

หอสมุดแหงชาติ การทําสําเนาทรัพยากรสารสนเทศ และหนังสือหายากท่ีเก็บรักษาไวในหอสมุดแหงชาติ 
รวมทั้งการขอใชบริการอื่นตามหนาท่ีของกรมศิลปากร ใหเปนไปหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด   

ในกรณีการขอใชบริการทําสําเนา หรือการขอใชสถานท่ีในสังกัดหอสมุดแหงชาติตามวรรค
หนึ่ง ผูขอใชตองชําระคาบริการตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   

   
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการจัดหา รวบรวม เก็บรักษา ทรัพยากรสารสนเทศ 

เอกสารโบราณ และหนังสือหายาก ไวเปนสมบัติของชาติ ใหอธิบดีมีอํานาจจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ เอกสาร
โบราณ และหนังสือหายากนั้นไวได   

  
มาตรา ๑๙ ใหหอสมุดแหงชาติเก็บรักษา ทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับการพิจารณา

คัดเลือกวามีความสําคัญระดับชาติ   
  

หมวด ๔   
กองทุนหอสมุดแหงชาติ   

   
    มาตรา ๒๐ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนหอสมุดแหงชาติ” ในกรม
ศิลปากร มีวัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการหอสมุด   
  
  มาตรา ๒๑ กองทุนหอสมุดแหงชาติ ประกอบดวย   
  (๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให   



  (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   
  (๓) เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป   
  (๔) เงินคาบริการ เงินคาใชจาย หรือเงินท่ีไดมาตามพระราชบัญญัตินี้   
  (๕) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรือมอบให   
  (๖) เงินดอกเบี้ย หรือผลประโยชนอื่นใดที่เกิดจากกองทุน หรือท่ีกองทุนไดรับตามกฎหมาย
หรือโดยนิติกรรมอื่น   
  (๗) เงินและทรัพยสินอื่นท่ีตกเปนของกองทุน   
  (๘) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ตางประเทศ หรือองคกรตางประเทศ   
  เงินหรือทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหสงเขากองทุน โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน   
  
  มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมศิลปากรเปน
ประธาน  รองอธิบดีกรมศิลปากรที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ  ผูแทนสํานัก
งบประมาณ  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงอธิบดีกรมศิลปากรแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญในงานดาน
บรรณรักษศาสตรหรือสารสนเทศศาสตร  ดานภาษาเอกสารและหนังสือ  ดานบริหารจัดการ  ดาน
ศิลปวัฒนธรรม  และดานกฎหมายไมเกินหาคนเปนกรรมการ  ใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดแหงชาติเปน
กรรมการและเลขานุการ  และหัวหนากลุมคลังและพัสดุ  สํานักงานเลขานุการกรม  กรมศิลปากร เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
  
  มาตรา ๒๓ ใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการ
ดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน  และการแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม   
  

มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้   
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
(๒) พิจารณาแผนการใชจายกองทุน   
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด   
(๔) พิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุน   
(๕) พิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ  เอกสารโบราณ  และหนังสือหายาก   
    



มาตรา ๒๕ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการ
บริหารกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

  
มาตรา ๒๖ ผูบริจาคเงิน หรือทรัพยสินใหแกกองทุนมีสิทธินําไปลดหยอนในการคํานวณ

ภาษีเงินได หรือไดรับการยกเวนภาษีสําหรับเงิน หรือทรัพยสินท่ีบริจาคแลวแตกรณี ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร   



หมวด ๕   
บทกําหนดโทษ   

  
  
  มาตรา  ๒๗  ผูพิมพ  ผูโฆษณา  และผูผลิต  ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔  และมาตรา  ๑๕  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ   
   

มาตรา ๒๘  ผูใดซอนเรน ครอบครอง จําหนาย เอาไปเสีย รับซ้ือ รับจํานํา หรือรับไวดวย
ประการใด ๆ ซ่ึงทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   
  ถาการทําผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อการคา ผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ด
ป  หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   
   

บทเฉพาะกาล   
  

มาตรา  ๒๙ ใหบรรดาหอ ซ่ึงไดจัดตั้งขึ้นกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนหอสมุด
แหงชาติ ท่ีไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี ้
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