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บทนํา 

เนื่องจากประเทศออสเตรเลียเปนประเทศในเครือจักรภพ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่
สองแหงประเทศอังกฤษ ในฐานะพระราชินีแหงประเทศอังกฤษ จึงเปนพระประมุขของประเทศ
ออสเตรเลียในปจจุบัน โดยมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคในระดับสหพันธรัฐ คือ ผูวาการ
สหพันธรัฐ (Governor-General) และผูวาการประจํารัฐของแตละรัฐเปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการ ปจจุบันประเทศออสเตรเลียแบงเขตการปกครองออกเปน 6 รัฐกับอีก 2 เขตการปกครอง
ตนเอง รัฐท้ัง 6 รัฐ ไดแก นิวเซาทเวลส (NSW.) ควีนสแลนด (QLD.) วิคทอเรีย (VIC.) ทัสเม
เนีย (TAS.) เซาทออสเตรเลีย (SA.) และ เวสเทิรนออสเตรเลีย (WA.) สวนอีก 2 เขตการ
ปกครองตนเองคือ เขตการปกครองตนเองออสเตรเลียตอนเหนือ (NT.) และเขตการปกครอง
ตนเองนครหลวงออสเตรเลีย (ACT.)  

ประเทศออสเตรเลียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ (Federal 
Democracy) แบงการปกครองออกเปนสามระดับ คือรัฐบาลสหพันธรัฐ (Commonwealth 
Government) รัฐบาลรัฐ ( State Government) และ รัฐบาลทองถิ่น  

รัฐบาลสหพันธรัฐ (รัฐบาลกลางและรัฐสภา) มีนายกรัฐมนตรีเปนผูบริหารสูงสุด มีอํานาจ
หนาท่ีในการบริหารกิจการบานเมืองในระดับประเทศ และงานในสวนท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนของ
ชาติในระดับประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการปองกันประเทศ การบินพลเรือน 
การตางประเทศ การไปรษณียและการโทรคมนาคม เปนตน 

รัฐบาลรัฐ (รัฐบาลและสภานิติบัญญัติของรัฐท้ังหก) มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารกิจการ
เกี่ยวกับการศึกษา การคมนาคมขนสง การรักษากฎหมายของรัฐ การบริการสาธารณสุข 
การเกษตรและการทําเหมืองแรในแตละรัฐ เปนตน 

รัฐบาลทองถิ่น คือหนวยงานบริหารสวนทองถิ่นระดับเมือง เทศบาลและแขวง ซ่ึงมีอยู
ประมาณ 900 องคกร การบริหารกิจการในระดับนี้มีความแตกตางกันไปในแตละรัฐ โดยทั่วไปจะ
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังเมือง การกอสราง การบํารุงรักษาถนนหนทาง การ
ประปา การกําจัดน้ําเสีย การสาธารณสุขและบริการสุขอนามัย การกําหนดเทศบัญญัติการกอสราง
อาคาร และการพัฒนาและบํารุงรักษาสวนสาธารณะ พื้นท่ีนันทนาการ สระวายน้ํา หองสมุด
สาธารณะ และศูนยชุมชนตาง ๆ เปนตน 

การบังคับใชกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย เปนหนาท่ีรวมกันระหวางตํารวจสหพันธรัฐ 
และเขตการปกครองตนเองซึ่งไมขึ้นตอกัน โดยตํารวจของแตละรัฐหรือแตละเขตการปกครองจะ
ทําหนาท่ีรักษากฎหมายในรัฐและเขตการปกครองของตนเอง อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาท่ี
จะมีการประสานงานและใหความรวมมือระหวางกันท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ สวน



การบังคับใชกฎหมายของรัฐบาลกลาง จะมีกองตํารวจสหพันธออสเตรเลียและการอาชญากรรม
แหงชาติ เปนหนวยงานเบื้องตนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ  

หองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย (National Library of Australia) เปน
ห อ ง ส มุ ด ท่ี
ใหญ ท่ี สุดในประเทศออสเตรเลีย แรกเริ่มหองสมุดดังกลาวใช เปน ท้ังหองสมุดของรัฐสภา 
Commonwealth และหองสมุดแหงชาติท่ีใหบริการแกประชาชนทั่วไป หลังจากนั้นในป ค.ศ. 
1960 ก็ไดมีการแยกตัวออกจากกัน โดยไดมีการตรากฎหมาย National Library Act 1960   
กอตั้ง  National Library of Australia (NLA) เพื่อเปนแหลงขอมูล เก็บรวบรวม รักษา
เอกสารตางๆ ท้ังเอกสารที่เปนของประเทศออสเตรเลียเอง และเอกสารตางๆ ของตางประเทศ 
โดยใหบริการขอมูลดังกลาวแกประชาชนทั่วไป และโดยที่ NLA ตระหนักวาการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลและเอกสารตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ จะชวยสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดมากและงายขึ้น อันจะสงผลถึงการพัฒนาประเทศดวย จึงไดมีการรวมมือกับหองสมุด
อื่นๆ อยางตอเนื่อง จนในปจจุบัน NLA เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ ไวถึงกวา 5 ลานชิ้น   

การดําเนินการ บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ การจัดการองคกรและการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ของ NLA อยูภายใตบังคับของ National Library Act 1960   อยางไรก็ดี 
เนื่องจาก NLAเปนองคกรท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสาร เทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ และผลงาน
ศิลปะ การดําเนินการของ NLA จึงตองอยูภายใตบังคับ Commonwealth Authorities and 
Companies Act 1997 ดวย ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบให NLA ตอง
จัดทํารายงานการดําเนินการในปท่ีผานมาและแผนงานในความรับผิดชอบที่จะดําเนินการตอไปใน
อนาคตดวย (Annual Report) 

การศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ NLA ตลอดจนรูปแบบการ
ดําเนินงานของ NLA ตามกฎหมายเหลานั้น นาจะมีสวนชวยในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเพื่อใหหอสมุดแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีและบทบาทในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตามที่ไดกลาวไวในแผนบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

บทที่ 1. ประวัติความเปนมา บทบาทหนาที่ และโครงสรางองคกรของหองสมุดแหงชาติของ
ประเทศออสเตรเลีย (National Library of Australia: NLA) 

ในบทนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมา บทบาทหนาท่ี และโครงสรางองคกรของ NLA 
อันจะแสดงใหเห็นถึงแนวคิด วัตถุประสงค และความสําคัญของ NLA เพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบและใชในการพัฒนาการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติของประเทศไทย   

 
1.1 ประวัติความเปนมาของหองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย1  

     1.1.1 หองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย (National Library of Australia: 
NLA) 

    NLA เริ่มแรกกอตั้งขึ้นเม่ือป ค.ศ 1901 เพื่อใชเปนหองสมุดรัฐสภาของรัฐบาลกลาง
และ 

หองสมุดของประชาชน ซ่ึงในขณะนั้นยังไมมีการกอตั้งเปนองคกรอยางเปนทางการ โดยใชชื่อวา
Commonwealth Parliamentary Library จนกระทั่งป ค.ศ. 1960  รัฐบาลของ Sir Robert 
Menzies และรัฐสภาของรัฐบาลกลาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีหอสมุดแหงชาติ
เพื่อใหเปนองคกรท่ีจะชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของประเทศ จึงไดตรากฎหมาย The Nation 
Library Act 1960 เพื่อจัดตั้ง และกําหนดบทบาท หนาท่ีของ NLA  ซ่ึงจะไดกลาวตอไปในขอ 
1.2 จากนั้น NLA จึงถูกจัดตั้งขึ้นเปนหอสมุดแหงชาติอยางเปนทางการ โดยไดเริ่มเปดใหบริการ
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1968  ณ กรุง Canberra 
 เริ่มแรกรัฐบาลของ Sir Edmund Barton และ Joint Library Committee ซ่ึง Sir 
Edmund Barton ไดจัดตั้งขึ้น ไดตระหนักถึงความจําเปนในการมีหองสมุดไวเปนศูนยรวม
หนังสือเอกสารและขอมูลตางๆ เพื่อใหบริการแกสมาชิกรัฐสภา โดยไดมีการเชิญท่ีปรึกษาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญท้ังในประเทศออสเตรเลียและตางประเทศมารวมกันคิดและหาแนวทางในการ
จัดตั้งหองสมุดขึ้น จนในที่สุดจึงไดมีการจัดทําหองสมุดรัฐสภา (Parliamentary library) ขึ้นเพื่อ
ใหบริการแกสมาชิกรัฐสภาในลักษณะของการใหบริการพิเศษของรัฐสภา Extra Parliamentary 
Services  
 ในป ค.ศ. 1907 ไดมีการขยายขอบเขตการใหบริการของหองสมุดดังกลาวใหครอบคลุม
ถึ ง ก า ร
ใหบริการแกประชาชนทั่วไป ในลักษณะของหองสมุดแหงชาติดวย โดยใชหองสมุด Library of
 Congress ของรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบ 

                                                 
1National Library of Australia (Canberra 1968) 



 อยางไรก็ดี แมในระยะเริ่มแรกจนถึงป ค.ศ. 1927 ซ่ึงเปนชวงท่ี Arthur Wadsworth 
บรรณารักษคนแรกไดดํารงตําแหนงอยู การบริการของหองสมุดดังกลาว ก็ยังคงมุงใหบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของรัฐสภาเปนหลัก แตในขณะเดียวกันก็ยังไดมีการวางรากฐานเพื่อ
รองรับการดําเนินกิจการตางๆ ในอนาคตไวดวย ไมวาจะเปนการเก็บรวบรวมและการจัดการกับ
ขอมูลและเอกสารตางๆ โดยมีการตรากฎหมาย The Petherick Collection Act ในป ค.ศ. 
1911 เพื่อประโยชนในการจัดหาจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีคาท้ังท่ีเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด และ ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟคไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนั้น
บทบัญญัติตามกฎหมาย Copyright Act 1912 ซ่ึงกําหนดวาเม่ือใดก็ตามหากจะมีการเผยแพรส่ิง
ตี พิ ม พ อ อ ก สู ส า ธ า ร ณ ะ  ห อ ง ส มุ ด ดั ง ก ล า ว มี
อํานาจที่จะเรียกรองใหสํานักพิมพนําสําเนาของส่ิงตีพิมพนั้นมาเก็บไวท่ีหองสมุดจํานวน 1 ชุด โดยไม 
ตองเสียคาใชจายใดๆ 
 ในชวงป ค.ศ. 1928 -1947 ซ่ึงเปนชวงท่ี Kenneth Binns ดํารงตําแหนงบรรณารักษ ตอ
จาก Arthur Wadsworth ไดมีการกอตั้งสถานท่ีทําการของ NLA ขึ้นในป ค.ศ. 1935 บนถนน 
King’s Avenue โดยสถานท่ีดังกลาวถือเปนสถานท่ีทําการของ NLA แหงแรกท่ีแยกตัวออกมา
จากรัฐสภา เนื่องจากสถานท่ีเดิมซ่ึงอยูในรัฐสภาไมเพียงพอท่ีจะใหบริการและเก็บรวบรวมหนังสือ
ตางๆ และในป 1936 บรรณานุกรมแหงชาติ (National bibliography) ก็ไดเริ่มออก Annual 
Catalogue of Australian Publication เปนครั้งแรก  
 ในป ค.ศ. 1942 NLA ก็ไดทําหนาท่ีเปนหอจดหมายเหตุดวย โดยมีการเก็บรักษาขอมูล
ท่ีเปนบันทึกเรื่องราวในชวงสงครามตางๆ โดยไดดําเนินงานรวมกับ The War Memorial และ
ตอมาในชวงป ค.ศ. 1961-1974 สวนงานที่ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องหอจดหมายเหตุ
ก็ไดมีการแยกตัวออกจาก  NLA และมีการกอตั้ง หอจดหมายเหตุของรัฐบาลกลาง 
(Commonwealth Archival Authority) เพื่อทําหนาท่ีดังกลาวโดยเฉพาะ ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนชื่อ
เปน Australian Archives ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุของประเทศ
ออสเตรเลียในขอ1.1.2 

ในป ค.ศ.  1945 เนื่องมาจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ (National Film
 Board) ขึ้น NLA จึงมุงเนนในการพัฒนาการเก็บรวบรวม (Collection) ส่ือท่ีเกี่ยวกับภาพยนต
ท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร การศึกษา และวัฒนธรรมเปนหลัก สงผลใหการรวบรวมสิ่งตีพิมพชนิด
อื่นๆ ในขณะนั้นดําเนินการไปไดไมมากนัก โดย NLA รวบรวมหนังสือ ส่ิงตีพิมพตางๆไดเพียง
ประมาณ 200,000 ฉบับ  

จนตอมาหลังจากป ค.ศ. 1947 รัฐบาลโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ NLA และ
บรรณารักษ (H.L. White) ก็ไดเริ่มการดําเนินการพัฒนา NLA อยางจริงจังโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มจํานวนหนังสือและเอกสารตางๆท่ีจะนํามารวบรวมไวท่ี NLA ใหมากขึ้น ภายใตระบบ
และแผนงานที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการอนุญาตให NLA สนับสนุนใหมีการทําวิจัย และการ
ใหทุนตางๆ ซ่ึงจากการดําเนินการดังกลาวนี้ ยังผลให NLA ประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วใน
การรวบรวมหนังสือ เอกสารและส่ิงตีพิมพตางๆ โดย NLA มีหนังสือ เอกสารและส่ิงตีพิมพ



ตางๆ หลายชนิดเพิ่มขึ้นเปนอยางมากไมวาจะเปน หนังสือ เอกสาร และส่ิงตีพิมพเกี่ยวกับทวีป
ยุโรป เอเชีย และโดยเฉพาะอยางย่ิง สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นก็ไดมีโครงการความรวมมือ
ระหวางกันเกี่ยวกับ Microfilm record ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง ประเทศออสเตรเลียกับ
อังกฤษ และเพื่อการจัดการเกี่ยวกับเอกสารของราชการใหเปนหมวดหมู เอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
ทางราชการหรือจดหมายเหตุของรัฐบาลกลาง นอกจากจะตองสงไปรวบรวมไวท่ีหอจดหมายเหตุ
ของรัฐบาลกลาง(Commonwealth Archival Authority) แลว ก็ยังใหมีการจัดสงมาเก็บไวท่ี 
NLA ดวย  
 จากการดําเนินการตางๆ ท่ีผานมานี้ ทําให NLA ไดรับความรวมมือจากหองสมุดตางๆ 
ท้ังในประเทศออสเตรเลียเองและตางประเทศ รวมไปถึงการมาเย่ียมชมดูงานของนักวิชาการและ
บรรณารักษอยางมากมาย ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตอไปอีกวา NLA มีสถานท่ีไมเพียงพอท่ีจะเก็บ
รวบรวมหนังสือส่ิงตีพิมพตางๆ และไมเพียงพอตอการทํางานของเจาหนาท่ีของ NLA ในการ
ใหบริการดวย 
 ในชวงป ค.ศ. 1948-1953 คณะกรรมการ NLA และบรรณารักษในขณะนั้นไดวางแผนที่
จะพัฒนาสถานที่ของ NLA ท่ีตั้งอยูท่ี King’s Avenue เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณหนังสือ 
เอกสารและส่ิงตีพิมพตางๆ ท่ีเพิ่มขึ้นอยางมาก แตดวยปจจัยตางๆ ยังไมเอื้ออํานวย การ
ดําเนินการดังกลาวจึงยังไมประสบความสําเร็จ 
 ดวยขอเสนอจากคณะกรรมการ NLA ท่ีเนนถึงความตองการสถานท่ีใหม  การดูแลและ
ใหความสําคัญแก NLA อยางตอเนื่องของประธานรัฐสภา (Presiding Officers of Parliament) 
และการเพิ่มงบประมาณในสวนของสํานักนายกรัฐมนตรี ใหแก NLA สงผลใหรัฐบาลจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1956 โดยมี Sir George Paton เปนประธาน 
เพื่อดําเนินการกําหนดอํานาจ หนาท่ี และการควบคุม NLA ซ่ึงในขณะนั้นไดทําหนาท่ีใหบริการ
แกประชาชนทั่วประเทศแลว ท้ังนี้ ประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นท่ีคณะกรรมการดังกลาวไดรับ
มอบหมายใหพิจารณา คือประเด็นท่ีวารัฐสภาในฐานะที่เปนสภานิติบัญญัติ (Legislative body) 
ควรจะมีหนาท่ีในการบริหาร NLA หรือไม และอีกประเด็นหนึ่งคือจะดําเนินการเพื่อรองรับการ
พัฒนา NLA ในอนาคต อยางไร 
 ตอมาในป ค.ศ. 1957 คณะกรรมการดังกลาวซ่ึงมี Sir George Paton เปนประธาน ได
เสนอรายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวใหแกรัฐสภา โดยไดเสนอแนะให NLA มี
สถานะเปนองคกรอิสระ ดําเนินการบริหารโดยคณะกรรมการ (Council) ขึ้นตรงตอรัฐมนตรี 
องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวควรมีจํานวน 9 คน ซ่ึงกรรมการ 2 คน มาจากการแตงตั้ง
โดยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร สวนอีก 7 คนจะถูกแตงตั้งจากผูวาการสหพันธรัฐ (Governor-
General) โดยรายงานผลการพิจารณาดังกลาวถือเปนรากฐานที่สําคัญของกฎหมาย National 
library Act 1960  
 แมเม่ือไดมีการตรา National library Act 1960  ออกมาใชบังคับในป ค.ศ. 1960 และ
ก็ไดมีการกอตั้ง NLA ขึ้นเพื่อเปนหองสมุดสําหรับประชาชนโดยทั่วไปอยางเปนทางการในป
เ ดี ย ว กั น นั้ น



หองสมุดรัฐสภาก็ ยังคงดาํเนินการอยูและควบคุมดูแลโดยประธานรัฐสภาโดยคําแนะนาํของ
คณะกรรมการรวม (Joint Committee) ระหวางวุฒิสภาและรัฐสภา และเพื่อใหการแยกตัว
ออกมาของ NLA ไมเกิดความลําเอียงและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ National library Act 
1960 ก็ ยั ง ไ ด กํ า ห น ด
หนาท่ีความรับผิดชอบให NLA ตองใหบริการแกรัฐสภาโดยเฉพาะดวย ซ่ึงในชวงระหวางการ
ดําเนินการแยกตัวออกมาของ NLA นั้น หองสมุดของรัฐสภา และ NLA ก็ไดมีการรวมมือกันเปน
อยางดี ไมวาจะเปนเรื่องของการแบงแยกเจาหนาท่ี การใหบริการ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการหรือ
การดําเนินการของหองสมุด ซ่ึงเม่ือดําเนินการตางๆ รวมทั้งการตอสรางสถานท่ีทําการใหมของ 
NLA เสร็จเรียบรอย NLA ก็ไดเปดใหบริการแกประชาชนโดยทันที  
 คณะกรรมการซึ่งมี Paton เปนประธานนั้น ก็ยังไดแนะนําดวยวา เอกสารทางราชการที่
สําคัญๆ และจดหมายเหตุของรัฐบาลกลาง ควรจะอยูภายใตการจัดการและการควบคุมดูแลตาม
กฎหมายดวย ดังนั้นหลังจากท่ีมีการตรากฎหมาย National library Act 1960 แลว การรวบรวม
แ ล ะ ก า ร จั ด เ ก็ บ 
หนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพตางๆ ไมวาจะเปนของทางราชการหรือเอกชน จึงไดถูกกาํหนดใหเปน
หนาท่ีของ NLA และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตร ี
 หนาท่ีหลักของ NLA ตามที่กําหนดไวใน National library Act 1960 คือการพัฒนาส่ือ
ความรู ไมวาจะเปนหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ หรือวัสดุอุปกรณอื่นๆ (Library Material) ใน
หองสมุด โดยกฎหมายดังกลาวไดกําหนดวิธีการรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพตางๆ ของ
ช า ติ  เ ข า ม า ไ ว ท่ี 
NLA ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการรวบรวมสิ่งตางๆ ท่ีเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียและประชาชนของ
ออสเตรเลีย และยังมีหนาท่ีพิเศษในการเปนหองสมุดท่ีใหบริการแกรัฐสภา กระทรวง และองคกร
ตางๆ ของรัฐบาลกลาง และเขตการปกครองของประเทศออสเตรเลียดวย  
 เพื่อท่ีจะทําใหหองสมุดนี้สามารถปฏิบัติหนาท่ีอันหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายก็ไดใหอํานาจและความเปนอิสระในการดําเนินกิจการหองสมุดของ NLA เชน การมี
ข อ กํ า ห น ด ใ น เ รื่ อ ง
ของ การไดมาซ่ึงทรัพยสินตางๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณของหองสมุด การยอมรับของขวัญและการรับ
บริจาค เปนตน 
 และนับตั้งแตป ค.ศ. 1960 ซ่ึง National library Act 1960 มีผลบังคับใชเปนตนมา 
คณะกรรมการของ NLA ก็มีหนาท่ีท่ีจะตองรายงานการดําเนินงานและกิจการตางๆของ NLA 
ต อ
สาธารณะทุกๆ ป ซ่ึงคณะกรรมการของ NLA ก็ไดจัดทํารายงานประจําป (Council’s annual
reports) ในรูปของเอกสารและรายงานตอรัฐสภา อยางตอเนื่องนับแตนั้นเปนตนมา 

 
ตอมา  NLA  ก็ ได มีการประสานงานและการรวมมือกัน กับหนวยงานตางๆของรัฐ 



(Government Departments) ในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ การฝกอบรม และการ
ชวยเหลือสนับสนุนเจาหนาท่ีของ NLA รวมท้ังไดมีการประสานงานและการรวมมือกันกับองคกร
ตางๆ ในตางประเทศดวย โดยการประสานงานและการรวมมือกันเหลานั้น มีสวนสําคัญในการ
ผลักดันทําให NLA สามารถดําเนินการในฐานะเปนหอสมุดแหงชาติ ซ่ึงเปนศูนยกลางของ
แหลงขอมูลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

              1.1.2 หอจดหมายเหตุของประเทศออสเตรเลีย (Australian Archives) 

 ในชวง ป ค.ศ. 1901-1942 หอจดหมายเหตุเริ่มมาจากการเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐบาล
กลางใชชื่อวา Archives office2 ทําหนาท่ีเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรในชวงสงคราม 
ตอมารัฐบาลของ William Hughes ตระหนักวาไดมีการสูญหายหรือทําลายเอกสารทาง
ประวัติศาสตรดังกลาวไปเปนจํานวนมาก จึงไดกําหนดหามมิใหทําลายเอกสารประวัติศาสตรใดๆ 
โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก NLA (หองสมุดของรัฐสภาในสมัยนั้น) กอน ประมาณในป ค.ศ. 
1927 คณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ (Commonwealth Library Committee) ไดเริ่ม
ดําเนินการรางกฎหมายหอจดหมายเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการจัดเก็บเอกสารสําคัญๆท่ี
ทรงคุณคาของประเทศ และหาทางแกไขปญหากรณีเอกสารถูกทําลายหรือสูญหายไป อยางไรก็
ตามในชวงเวลานั้นก็ยังไมมีความคืบหนาเปนรูปธรรมนัก 

ในป ค.ศ. 1942 รัฐบาลก็ไดจัดตั้งคณะกรรมการหอจดหมายเหตุขึ้นอีกคณะหนึ่งชื่อวา 
War Archives Committee ทําหนาท่ีกํากับดูแล War Memorial (เดิมเรียกวาArchives 
office) ซ่ึงเปนสวนงานที่ทําหนาท่ีเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรเกี่ยวกับสงครามโดยเฉพาะ 
ซ่ึงใชชื่อวา War Memorial สวน NLA นอกจากจะเก็บรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศและ
พลเมืองของประเทศออสเตรเลียแลว ก็ยังไดมีบทบาทในการจัดเก็บและทําลายเอกสารเรื่องราว
เกี่ยวกับสงครามดวย จึงถือวาเปนการทํางานรวมกันระหวาง หอจดหมายเหตุท่ีตั้งขึ้นใหมดังกลาว
และ NLA  

ตอมาในป ค.ศ. 1961 เม่ือ National Library Act มีผลบังคับใช คณะกรรมการ NLA 
โดยมี Paton เปนประธานไดดําเนินการแยกแผนกหอจดหมายเหตุ (Archives Division) ออก
จาก NLA และกอตั้งเปนสํานักงานหอจดหมายเหตุแหงรัฐบาลกลาง (Commonwealth 
Archives Office) ซ่ึง 
เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

ในป ค.ศ. 1974 หอจดหมายเหตุแหงรัฐบาลกลาง ก็ไดเปล่ียนชื่อเปน หอจดหมายเหตุ
แหงประเทศออสเตรเลีย (Australian Archives) และดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งกฎหมายหอ
จดหมายเหตุ (Archives Act 1983) มีผลบังคับใชในป ค.ศ. 1983 ซ่ึง Archives Act 1983 
กําหนดให 

                                                 
2

 P.3 Document a Nation, Australian Archives-The First Fifty Years 



หอจดหมายเหตุแหงชาติทําหนาท่ีหลักในการสงวนและรักษาไวซ่ึงเอกสารสําคัญท่ีมีคุณคาของรัฐบาล
กลาง ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและในอนาคต 

ในป ค.ศ. 1994 หอจดหมายเหตุแหงประเทศออสเตรเลีย ไดยายไปเปนหนวยงานอิสระ
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการสื่อสารและศิลปะ (Department of Communications 
and the Arts) (ปจจุบันคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศิลปะ(Department of 
Communications, Information Technology and Arts) และตอมาในป ค.ศ. 1998 ไดเปล่ียน
ชื่อเปน National Archives of Australia และไดใชชื่อดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน และแม 
National Archives of Australia จะมีอิสระในการดําเนินงานภายใตกฎหมาย Archives Act 
1983 โดยไมขึ้นตรงตอ NLA แตในทางปฏิบัติก็ไดมีการประสานความรวมมือระหวางกันกับ 
NLA มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  
  
 

1.2 โครงสรางองคกร  และบทบาทหนาที่ของ NLA3 

 1.2.1 โครงสรางองคกร ของ NLA 
NLA ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการเก็บรวบรวมเอกสารสิ่งตีพิมพทางวัฒนธรรมของประเทศ

ออสเตรเลีย และเปนหองสมุดสาธารณะที่ใหบริการแกประชาชนโดยทั่วไปนั้น เปนหนวยงานหนึ่ง
ภายใตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศิลปะ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศิลปะและ
กีฬา (Minister for the Art and Sport) รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานศิลปะ (Minister for Communications, Information Technology and the Arts) 
รับผิดชอบกํากับดูแลรวมกัน 

กิจการตางๆ ของ NLA จะดําเนินการโดยผูอํานวยการ (Director-General) ในฐานะ
ผูบริหารสูงสุดในองคกรภายใตการบริหารของคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ (National 
Library Council)ซ่ึงผูอํานวยการมีตําแหนงเปนกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการหองสมุด
แหงชาติดวย 

 
 (1) โครงสรางการจัดการระดับสูงของ NLA (Corporate Management Group) 
ประกอบดวย ผูอํานวยการ (Director-General) และผูชวยผูอํานวยการ (Assistant Director-
General) จํานวน 8 คน ตามแผนภาพโครงสรางองคกรดังตอไปนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2006) 
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หนาท่ีของผูบริหารระดับสูง Corporate Management Group 
1. กําหนดกลยุทธและเปนผูนําในการดําเนินงานของ NLA 
2.  ควบคุมดูแลให NLA ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและกลยุทธท่ีกําหนดไว 
3. ควบคุมงบประมาณ พัฒนานโยบาย และรวมมือกับองคกรอื่นๆ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของ     
NLA 
 

(2) โครงสรางเกี่ยวกับสวนงานภายในของ NLA ในการจัดการกับขอมูลและผลลัพธท่ีได 
(Outcome and Output Structure) 
 แผนภาพนี้จะแสดงถึงหนาท่ีของแผนกตางๆ ใน NLA และหนาท่ีในการจัดการกับขอมูล
ท่ี NLA ไดรับมา เพื่อจะนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ คือการสามารถเขาสืบคนหนังสือ เอกสาร และ
ส่ิงตีพิมพตางๆท่ีมีการจัดเก็บรวบรวมไวใน NLA หองสมุดตางๆ ในประเทศออสเตรเลีย และ
หองสมุดตางๆ ในตางประเทศได โดยผานระบบสืบคนขอมูลของ NLA  



 
 

1.2.2 บทบาทหนาท่ีของ NLA 
 
(1) บทบาทหนาท่ีของ NLA ตามที่กําหนดไวใน Section 6 ของ National Library Act 

1960 มีดังนี ้
ก.รักษา พัฒนา หนังสือ ส่ิงตีพิมพของประเทศออสเตรเลีย และรวบรวมเรื่องราวตางๆ 

ของประเทศออสเตรเลีย และท่ีเกี่ยวของกับประชาชนของประเทศออสเตรเลีย 
ข. ทําใหประชาชนหรือสถาบันตางๆ สามารถใชหนังสือและส่ิงตีพิมพตางๆ ท่ีหองสมุด

แหงชาติเก็บรวบรวมไว ภายใตเง่ือนไขตางๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยคํานึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของประเทศ 

OUTCOME 1 
 
Australians 
have access, 
through the 
National 
Library of 
Australia, to a 
comprehensive 
collection of 
Australian 
library 
material and to 
international 
documentary 
resources. 
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ค.ใหบริการในดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริการของหองสมุด (รวมถึงการใหบริการขอมูล
รายชื่อบรรณานุกรม (Bibliographical services) ดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหบริการในฐานะ
ของ 
 - หองสมุดของรัฐสภา 
 - หนวยงานของรัฐบาลกลาง (The authorities of the Commonwealth) และ 
 - หนวยงานของเขตการปกครองทองถิ่น (Territories) ของประเทศออสเตรเลีย และ 
 - หนวยงานบริการ (ตามความหมายของ หนวยงานบริการ (Agency) ท่ีกําหนดไวใน 
Public Service Act 1999)4 

ง.ทําการประสานความรวมมือกับบุคคลอื่นหรือองคกรอื่นๆ  ไมวาจะในประเทศ 
หรือตางประเทศในการดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับหองสมุด รวมไปถึงการพัฒนาในดาน
บรรณารักษศาสตรดวย  
 (2) จัดเก็บและรักษาขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร (Communication), ขอมูลสารสนเทศ 
(Information Technology), และงานศิลปะ (Art Portfolio) ท่ีเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย
หรือประชาชนของประ เทศออสเตร เลีย  เนื่องจาก NLA เปนหนวยงานหนึ่งซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกับ 
สิ ่ง เหลา นั ้น ในฐ านะที ่ เ ปนสมบัติ สํา คัญของชาติ เพื่อใหม่ันใจไดวามีความพรอมและ
สามารถนํามาใชประโยชนตอไปไดท้ังในปจจุบันและในอนาคต 
  (3) หนาท่ีตามที่กําหนดไวใน Commonwealth Authorities and Companies Act 
1997(CAC Act 1997) NLA ในฐานะที่เปนองคกรตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง จึงมีหนาท่ี
ตองจัดทํารายงานประจําปและกรอบความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ NLA เสนอตอ
รัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภาดวย5 
 
  (3) โครงสรางการจัดการองคกร (Corporate Governance) ของ NLA 
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 Section 7 Public Service Act 1999 

"Agency" means:  
                     (a)  a Department; or  
                     (b)  an Executive Agency; or  
                     (c)  a Statutory Agency.  
 
5 Section 9, Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 
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NLA บริหารกิจการโดยคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ6 (คณะกรรมการ NLA) ซ่ึง
ประกอบไปดวยกรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้ 
 (1) ผูอํานวยการ (Director-General) 
 (2) สมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงเลือกมาจากวุฒิสภา 1 คน 
 (3) สมาชิกผูแทนราษฎร ซ่ึงเลือกมาจากสภาผูแทนราษฎร 1 คน 
 (4) กรรมการอื่นอีกจํานวน 9 คน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากผูวาการสหพันธรัฐ (Governor 
–General) โดยเห็นวาเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณท่ีจะชวยในการพัฒนา
หองสมุด ซ่ึงหนึ่งในกรรมการนี้จะไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการ (Chair of the 
Council)  
 นอกจากคณะกรรมการ NLA แลว การดําเนินกิจการของ NLA จะมีคณะกรรมการที่
ปรึกษาอีก 2 ชุดดวยกัน คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  (The Audit Committee) และคณะ
กรรรมการ 
ธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee) 
 
 ข. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (The Audit Committee)7 
 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน อยางนอยตองประกอบไปดวยคณะกรรมการ NLA ซ่ึง
มิใชกรรมการที่มีหนาท่ีในการบริหาร จํานวน 3 คน โดยผูอํานวยการ (Director-General) ตอง
เขารวม ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งดวย 
 
 หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เพื่อชวยเหลือให NLA และคณะกรรมการ NLA ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน 
Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 ไดอยางถูกตอง
ครบถวน 

2. เพื่อจัดใหมีการอภิปรายรวมกันระหวาง คณะกรรมการ NLA ผูบริหารระดับสูงของ 
NLA และผูตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก 

3. ทําให NLA ม่ันใจไดวาไดดําเนินการอยางมีจริยธรรม และมีการทบทวนนโยบาย
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม 

 
ค. คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)8 

คณะกรรรมการธรรมาภิบาลประกอบไปดวยคณะกรรมการ NLA ซ่ึงมิใชกรรมการที่มี
หนาท่ีในการบริหาร จํานวน 3 คน ไดแก ประธาน รองประธาน และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน คณะกรรรมการธรรมาภิบาลอาจใชสิทธิเลือกกรรมการ NLA ซ่ึงมิใชกรรมการ
ท่ีมีหนาท่ีในการบริหารจํานวน 1 คนเขารวมปนคณะกรรมการธรรมาภิบาลก็ได 
                                                 
6 Section 10, National Library Act 1960 
7 P 22, National Library of Australia Annual Report 2005-2006 
8 P 23, National Library of Australia Annual Report 2005-2006 
 



 
 
หนาท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
1. ประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการ NLA ในแงของหลักธรรมาภิบาล 
2. ประเมินผลการดําเนินงานและคาตอบแทนของผูอํานวยการ (Director-General) 
3. ดูแลสํารวจบัญชีรายชื่อของสมาชิกรัฐสภาท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการใน

คณะกรรมการ NLA ภายใตความเห็นชอบของรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  การดําเนินงานและโครงสรางการบริหารงานของหองสมุดแหงชาติของประเทศ  
ออสเตรเลีย 

 ในบทนี้จะไดศึกษาถึงการดําเนินงานและโครงสรางการบริหารงานของ NLA แตโดยเหตุ
ท่ี NLA เปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะและงานวิจัยนี้มุงเนนถึงการศึกษาทําความ
เขาใจกฎหมายดังกลาว ดังนั้นในบทนี้จะไดนําเสนอในแงมุมของกฎหมายเปนสําคัญ โดยจะได
แบงนําเสนอใน 2 เรื่องสําคัญ คือ   

1. การรวบรวมขอมูลเขามาสูระบบหองสมุด และ 
2. โครงสรางการบริหารงานของหองสมุด  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและ

ผูอํานวยการที่บริหารงานดังกลาว 
 

2.1 การรวบรวมขอมูลเขามาสูระบบหองสมุดแหงชาติ (The Collection) 

ก. อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
 ภายใต National library Act 1960 NLA มีอํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บ รวบรวม ดูแล 
พัฒนา หนังสือ เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ และวัสดุตางๆ ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียและ
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับประชาชนของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการมีหนาท่ีในการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรมอันลํ้าคาของชาติ9 อีกดวย 
 ดังนั้น ขอมูลท่ี NLA เก็บรวบรวมจึงมีความหลากหลายมาก โดย NLA มีหนาท่ีจัดเก็บ
รวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพทุกชนิด ไมวาจะอยูในรูปของ 

(1) เอกสารท่ีมีการตีพิมพ เชน หนังสือ วารสาร ไมโครฟลม แผนท่ี เพลง และเรื่องส้ัน 
โดยอาจจัดเก็บอยูในรูปของไมโครฟอรมดวย (Microform)  

(2) ส่ือส่ิงพิมพซ่ึงเผยแพรทางระบบออนไลน (Online Publication)  
(3) ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีไมไดมีการตีพิมพ เชน ตนฉบับงานพิมพ (Manuscript) รูปภาพ 

และเรื่องเลาตางๆ รวมไปถึงผลงานทางศิลปะและเรื่องราวตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
เตนรํา 

 นอกจาก NLA จะจัดเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพในรูปแบบตางๆ ท่ีเปน
ของประเทศออสเตรเลียเองแลว ก็ยังจัดเก็บรวบรวม หนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพอื่นๆ อีกเชน 

- หนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพอื่นๆ ของตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีเกี่ยวของกับ
ทวีปเอเชียและแปซิฟค  

-  หนังสือหายากหรือท่ีมีอยูเปนจํานวนจํากัด  
-  หนังสือสําหรับคนตาบอด (Braille Collection)  

                                                 
9 Section 6 National Library Act 1960 



- ภาพยนตรแหง ช าติและชื ่อภ าพยนตรอื ่นๆ  ซ่ึงอาจจัดเก็บในรูปของวิดีโอท่ี
สามารถใหประชาชนขอยืมไปชมได  

ดวยอํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บรวบรวมสิ่งตางๆอันหลากหลายดังกลาว ทําให หนังสือ 
เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ี NLA จัดเก็บรวบรวมไว มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว จน
ปจจุบัน NLA มีหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีเก็บรวบรวมไวประมาณ 5.5 ลานชิ้น 
และไดมีการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ เหลานั้น ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้นตลอดเวลา จึงถือไดวาปจจุบัน NLA เปนแหลงจัดเก็บ
รวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีใหญและหลากหลายที่สุดในประเทศออสเตรเลีย 

เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีการปกครองแบบรัฐคู (สหพันธรัฐและมลรัฐ) ทําให
ประเทศ 

ออสเตรเลียนอกจากจะมีหองสมุดแหงชาติ (NLA) แลวก็ยังมีหองสมุดแหงรัฐตางๆ อีกดวย โดย
หองสมุดแหงรัฐตางๆ นั้นกอตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐนั้นๆ และดําเนินกิจการของตนเองโดย
อิสระ เพียงแตจะมีขอกําหนดตาม Copyright Act 1968 ท่ีกําหนดใหหองสมุดแหงรัฐเหลานั้น
ตองสงสําเนาหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพตางๆ ของตนใหแก NLA ดวย 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาหองสมุดแหงชาติ และหองสมุดของแตละมลรัฐจะมีการดําเนินงาน 
ท่ีเปนอิสระไมขึ้นตรงตอกัน แตหองสมุดเหลานี้ก็ไดตกลงท่ีจะรวมมือกันในการสรางฐานขอมูล
รวมกัน เพื่อใหบริการแกผูใชบริการท่ัวประเทศ ไมวาจะเปนการรวมกันสรางฐานขอมูล 
Collection ของทุกหองสมุดใหอยูรวมกันในฐานขอมูล online ซ่ึงมีชื่อฐานขอมูลวา 
PANDORA อยูภายใตการดูแลของ NLA 
 

ข. นโยบายการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวม Collection Development Policy10 
 การจัดเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ของ NLA ไมวาจะเปน

เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียเองหรือเกี่ยวกับตางประเทศ จะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวม (Collection Development Policy) และโดยที่ NLA มี
หนาท่ีตองเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ของชาติ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับประเทศและประชาชนของออสเตรเลีย11และขอมูลเกี่ยวกับตางประเทศ ซ่ึงทําให
ปริมาณหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีจัดเก็บไวมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตลอดเวลา 
NLA จึงตองมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพ 
ตางๆ อยางเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อให NLA เปนแหลงคนควาหา
ขอมูลท่ีมีคุณภาพและสมบูรณท่ีสุด 

 
  - เปาหมายของนโยบายการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวม (Collection Development 
Policy) 

                                                 
10 Collection Development Policy December 2005 
11 Section 6, National Library Act 1960  



 Collection Development Policy จะกําหนดขอบเขตและลักษณะของหนังสือเอกสาร 
และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีจะถูกรวบรวมไวใน NLA ใหชัดเจน โดยมุงหมายที่จะให 

(1) การตีความของคําวา “Australian material” ภายใต National Library Act 1960 
สามารถนํามาใชไดจริงในทางปฏิบัติ 

(2) สาธารณชนทราบถึงนโยบายการเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ 
ของประเทศออสเตรเลียและตางประเทศ ท่ีใชอยูในปจจุบัน 

(3) เปนแนวทางการปฏิบัติแกเจาหนาท่ีของ NLA เพื่อความสะดวกในการเลือกสรร
หนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีจะนํามาเก็บรวบรวม 

(4) เปนแนวทางแกหองสมุดตางๆ ในประเทศออสเตรเลียในการรวมมือประสานงานกัน
เพื่อพัฒนาการรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพ ตางๆ เพื่อประโยชนของ
ประเทศ 

 
- Collection Development Policy ไดกําหนดลักษณะและขอบเขตของหนังสือ  

เอกสารและส่ือส่ิงพิมพตางๆ ของประเทศออสเตรเลียและของประเทศตางๆ ท่ี NLA รวบรวมไว 
ดังตอไปนี้ 
               (1) ลักษณะของหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ 

1. ส่ิงตีพิมพ (Australian printed materials) จะมีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงตีพิมพ
ดังตอไปนี้ ไมวาจะเปนส่ิงตีพิมพภาษาใดก็ตาม 

⎝ ส่ิงตีพิมพท่ีตีพิมพในประเทศออสเตรเลียและเขตปกครองของออสเตรเลีย 
⎝ ส่ิงตีพิมพท่ีตีพิมพในตางประเทศแตเปนผลงานของชาวออสเตรเลีย (ไมวา

เจาของผลงานนั้นจะเกิดในประเทศออสเตรเลีย หรือพักอาศัยอยูในประเทศ
ออสเตรเลียเปนการชั่วคราว หรือจะพํานักอยูในตางประเทศ) หรือ 

⎝ ส่ิงตีพิมพ ท่ีตีพิมพในตางประเทศแตมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเทศ
ออสเตรเลียหรือพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย 

2. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (electronic resources) จะมีความหมายครอบคลุมถึง 
⎝ ฐานขอมูลท่ีอยูในรูปของ Format Physical หรือท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

เชน  
คลาสเซ็ทเทป หรือวิดีโอ และฐานขอมูลดิจิตอล เชน Floppy disks, CD-
ROMs, DVDs หรือ VCDs  โดยการเก็บรวบรวมสื่อทางอิเล็กทรอนิกสนี้
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน Acquisition Guidelines for 
Australian Physical Format Electronic Publications ท้ังนี้อาจสรุปได
วา NLA จะรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกสเกือบทุกชนิด ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับ
เด็กและส่ือการเรียน 

⎝ ฐานขอมูลออนไลน ไมวาจะเผยแพรผานระบบ World Wide Web หรือ
ระบบเครือขายอีเมล(E-mail) โดยการรวบรวมฐานขอมูลเหลานี้จะตอง



เปนไปตาม Guidelines for the Selection of Online Australian 
Publications Intended for Preservation by the National Library of 
Australia   

⎝ ฐานขอมูลดิจิตอล โดยการรวบรวมขอมูลดิจิตอลนี้ก็จะตองเปนไปตาม 
Library’s Digitization Policy  

 
3. ตนฉบับงานพิมพ (Manuscripts)  

NLA จะรวบรวมตนฉบับงานพิมพ หรือเรื่องราวท่ีไมไดตีพิมพเผยแพร เกี่ยวกับ
บันทึกประวัติศาตรหรือสังคม หรือเรื่องราวท่ีพบในสารคดี วิจัย งานพิมพ และ
นิทรรศการตางๆ โดยปจจุบัน NLA มี Manuscripts ท่ีรวบรวมไวจํานวนกวา 1.9 
ลานรายการ 

4. เรื่องเลา (Oral History) และ บันทึกตํานานพื้นบาน (Folklore Recording)  
สืบเนื่องจาก  NLA มีหนาท่ีตองรักษามรดกอันลํ้าคาของชาติ ดังนั้น NLA จึงทํา
หนาท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเลาและเรื่องราวของตํานานพื้นบานของ
ประเทศ 
 
ออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมบทสัมภาษณชาวออสเตรเลียหรือ
ชาวตางชาติเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชาติ สังคม ประสบการณตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ประเทศออสเตรเลียดวย 

5. รูปภาพ และขอมูลเกี่ยวกับการเตนรําตางๆไมวาจะเปนวิธีเตนรํา โรงเรียนสอน หรือ
ภาพการเตนรําตางๆ 
การรวบรวมรูปภาพและขอมูลหรือรูปภาพเกี่ยวกับการเตนรํา ก็เปนหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางหนึ่งของ NLA เชนกัน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอนักวิจัย สํานักพิมพ และผูจัดงานนิทรรศการตางๆ ท่ีจะสามารถคนหา
ภาพของประวัติศาสตรและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพของ 

6. ส่ือส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวกับแผนที่ (cartographic materials) และเพลง    
 

นอกจากนั้น  NLA ก็ไดมีการกําหนดนโยบายในการจัดเก็บ รวบรวมหนังสือ เอกสาร 
และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีเปนของตางประเทศ (The Overseas Collection Development 
Policy) ดวย โดยวัตถุประสงคหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนของตางประเทศก็เพื่อเปนการ
ตอบสนองความตองการนักวิจัยของประเทศออสเตรเลีย และนักคนควาวิจัยท่ัวไป ท่ีตองการ
คนควา เปรียบเทียบ และหาขอมูลใหไดอยางกวางขวางท่ีสุด และเพื่อใหชาวออสเตรเลียมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆของโลก ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปะ เปนตน ท้ังนี้ การรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีเปนของตางประเทศ 
แบงออกเปน 4 กลุมใหญไดแก 

1. กลุมสังคมศาสตร(Social Science) 
2. กลุมมนุษยศาสตรและศิลปะ (Humanities and The Art) 



3. กลุมวิทยาศาสตร (Science) 
4. กลุมหนังสือพิมพ (Newspaper) 

 
 (2) ขอบเขตของการเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพ ตางๆ (Scope of   

collecting) 
1. หนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพ ตางๆ ท่ี NLA ไดเก็บรวบรวมไวจะครอบคลุมถึง 

ส่ิงตีพิมพ (Print Publications) ตนฉบับ (Original Materials) และขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Resources) 
 สวนส่ือท่ีเกี่ยวกับการบันทึก เสียง ภาพยนตร และวิดีโอ ท่ีออกเผยแพรนั้น NLA จะไม
นํามารวบรวมไว เนื่องจากเปนหนาท่ีของหอภาพยนตรและเสียงแหงชาติ (National Film and 
Sound Archive)   
 - ส่ิงตีพิมพ (Print Publications) ไดแก เรื่องราวตางๆ (Monographs) ส่ิงตีพิมพท่ี
เปนตอนๆ (Serials) หนังสือพิมพ เรื่องส้ัน (Ephemera) รายงานลําดับเพลง (Music Scores) 
โนตเพลง (Sheet Music) และสมุดแผนที่และแผนท่ี (Atlases and Sheet Map) 
  - ตนฉบับ (Original Materials) ในกรณีนี้หมายถึงงานท่ีไมไดมีการตีพิมพ ไดแก  
ตนฉบับเอกสารตางๆ (Manuscripts) จดหมายเหตุสวนบุคคล (Private Archives) รูปภาพ 
เรื่องเลา (Oral History) และบันทึกตํานานพื้นบาน (Folklore Recording)  

  -แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Resources) ไดแก  
- รายการหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีรวบรวมโดย NLA (Library’s 
collection)  
- “Born Digital” เชน วารสารอิเล็กทรอนิกส และแหลงขอมูลในเว็บไซด 

(website) ท่ีไมเคยตีพิมพออกมาเปนรูปเลม  
  - แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเผยแพรในเชิงธุรกิจโดยระบบออนไลน  
  - ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในรูปของ CD-ROMs, DVDs, แผน disked เปน
ตน 

สํา เ น า ข อ ง ข อ มูล ที ่ เ ป น อ ิ เ ล ็ก ท ร อน ิก ส  เ ห ล า นี ้จ ะ ถ ูก ร ว บ ร ว ม เ ป น
แหลงขอมูล  

อิเล็กทรอนิกสไวในเว็บไซด ชื่อ PANDORA AUSTRALIA’S WEB ARCHIVES 
(PANDORA) โดยเว็บไซดดังกลาว ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยความรวมมือกันระหวาง NLA หอ
จดหมายเหตุแหงประเทศออสเตรเลีย และหองสมุดแหงรัฐตางๆ12 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
                                                 
12

 องคกรและหองสมุดแหงรัฐท่ีรวมมือกันจัดตั้ง PANDORA ไดแก 
√ Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait 

Islander Studies  
√ Australian War Memorial  
√ National Film and Sound Archive  
√ National Library of Australia  
√ Northern Territory Library  
√ State Library of New South Wales  



เปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล ความรูท่ีสําคัญและมีคุณคาของประเทศออสเตรเลียท่ีเผยแพรใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส เอกสารราชการ และงานวิจัยตางๆ โดยเว็บ
ไซดนี้อยูในความดูแลรับผิดชอบของ NLA 

 อยางไรก็ตาม ในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เขาสู PANDORA ยังมีปญหา
อุปสรรคอยูบาง เนื่องจากกฎหมาย Copyright Act 1968 ซ่ึงเปนกฎหมายของรัฐบาลกลางที่
กําหนดใหผูตีพิมพหนังสือเอกสารทุกชนิดในประเทศออสเตรเลียจะตองสงสําเนาใหแก NLA 
และกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหผูตีพิมพหนังสือเอกสารในแตละรัฐตองสงสําเนาใหแกหองสมุดของ
รัฐแตละรัฐสวนใหญไมอาจใชบังคับกับผูเผยแพรส่ิงพิมพทางอิเล็กทรอนิกสได เพราะตาม
กฎหมายเหลานั้น คําวา “หนังสือเอกสารที่ตีพิมพเผยแพร( Material Publication)” ท่ีจะผู
ตีพิมพจะตองสงสําเนาใหแกหองสมุด มีความหมายเพียงเฉพาะแคเอกสารท่ีไดมีการตีพิมพเปน
เอกสารออกมาเทานั้น ดังนั้น ในปจจุบัน NLA หอจดหมายเหตุแหงประเทศออสเตรเลีย และ
หองสมุดแหงรัฐตางๆ ท่ีรวมมือกันจัดตั้ง PANDORA ขึ้น จึงยังคงตองขออนุญาตจากผูเผยแพร
ส่ิงพิมพทางอิเล็กทรอนิกส กอนท่ีจะนําขอมูลตางๆ เหลานั้นเขามาเก็บรวบรวมไวท่ี PANDORA  
 2. เจาหนาท่ีของ NLA จะพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพ
ตางๆ เขามารวบรวมไวท่ี NLA โดยคํานึงถึงหลักเกณฑตางๆ ท่ีกําหนดไวใน Collection 
Development Policy เปนสําคัญ  
 3. NLA มีการจัดทําฐานขอมูลไวใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเม่ือ NLA เก็บรวบรวม
หนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ เพิ่มเติมเขามาแลว NLA ก็จะขยายฐานขอมูลใหม เพื่อให
ผูใชบริการสามารถเขาสืบคนรายการหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ไดมากขึ้น 
นอกจากนั้น ยังไดมีการเชื่อมโยงแหลงขอมูลโดยระบบออนไลนกับฐานขอมูลขององคกรตางๆ 
มากมาย ท้ังในประเทศออสเตรเลียและตางประเทศ ซ่ึงในการเขาสูระบบฐานขอมูลในแหลงตางๆ 
นั้น โดยสวนใหญผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลผาน website ของ NLA ไดไมวาจะอยูท่ีใดหรือ
เวลาใด  

อยางไรก็ตาม การเขาสืบคนฐานขอมูลบางอยางผูใชบริการอาจสืบคนไดเฉพาะการเขาไป
ใชบริการใน NLA ดวยตนเอง หรือการสมัครเปนสมาชิกของ NLA เทานั้น  
   
 ค. การไดมาซ่ึงหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ และเอกสารตางๆ (Acquisition Method) 
 การไดมาซ่ึงหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ โดยหลักแลวจะไดมาดวยวิธีการตางๆ 
ดังนี้ 

1. การไดมาตามที่กฎหมายกําหนดไว 

                                                                                                                                            
√ State Library of Queensland  
√ State Library of South Australia  
√ State Library of Victoria  
√ State Library of Western Australia 

 



2. การซ้ือไมวาจะซ้ือโดยตรงจากสํานักพิมพ หรือผานตัวแทนจําหนาย (Library 
Supplier) หรือ 

3. การแลกเปล่ียน การให หรือการรับบริจาค 
กฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้ไดแก กฎหมาย Copyright Act 196813  ซ่ึง

กําหนดให ผูตีพิมพส่ือส่ิงพิมพตางๆ ภายใตกฎหมายฉบับนี้ (ผูตีพิมพซ่ึงอยูภายในเขตอํานาจ
ของรัฐบาลกลาง(Commonwealth) มลรัฐ (State) และ เขตการปกครอง(Territories)) จะตอง
สงสําเนางานพิมพท้ังหมดรวมถึง ภาพประกอบ ท่ีเสร็จสมบูรณ และเปนภาพสี ซ่ึงได รวบรวมเขา
เลมเปนอยางดีและใชกระดาษอยางดี ใหแก NLA ภายใน 1 เดือน หลังจากท่ีไดมีการตีพิมพ
เผยแพรผลงานสูสาธารณชน โดยผูตีพิมพตองเปนผูเสียคาใชจายเอง เม่ือ NLAไดรับส่ิงพิมพนั้น
แลว ก็จะออกหลักฐานการรับไวเปนหลักฐานแกผูตีพิมพ หากผูตีพิมพใดไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกลาวอาจถูกปรับเปนเงิน 100 $ เหรียญออสเตรเลีย แตในกรณีของส่ิงพิมพของรัฐบาล 
(Government Publication) นั้น ไดรับยกเวนใหไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น 
NLA เม่ือไมมีกฎหมายบังคับใหหนวยงานของรัฐตองสงสําเนางานพิมพใหแก NLA ดังเชนกรณี
ของงานพิมพของเอกชน การไดมาซ่ึงส่ิงพิมพหรืองานพิมพตางๆของรัฐบาล จึงตองอาศัยการ
ออกหนังสือเวียนเพื่อขอความรวมมือใหหนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบตีพิมพส่ิงพิมพหรือ
งานพิมพนั้น สงส่ิงพิมพหรืองานพิมพเหลานั้นใหแก NLA  ซ่ึงในบางกรณีคณะกรรมการ NLA 
อาจรองขอตอรัฐมนตรี ใหมีคําส่ังใหหนวยงานของรัฐสงส่ิงพิมพ เอกสาร และวัสดุอุปกรณตางๆ 
ท่ีเปนของรัฐบาลกลาง มารวบรวมเก็บรักษาไวท่ี  NLA ไดตามความเหมาะสม14  

ส่ิงพิมพหรืองานพิมพท่ีถูกสงใหแก NLA ไดแก หนังสือ วารสาร แผนท่ี หนังสือพิมพ 
และเนื้อเพลง แตหากเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสและส่ือท่ีไมไดพิมพออกมาในรูปของเอกสาร เชน 
ตนฉบับ (Manu scripts) และภาพวาด ภาพถาย เรื่องเลา ส่ิงพิมพในรูปของฟลม ไมโครฟช 
(Microfiche) ไมโครฟลม (Microfilm) และไมโครการด (Micro card) ซ่ึง Copyright Act 
1968 ไมไดบังคับใหตองมีการสงสําเนาใหแก NLA ดังนั้น NLA ก็จะใชวิธีการซ้ือหรือรับบริจาค 
จากบุคคลหรือองคกรตางๆ 
 เม่ือ NLA ไดรับหนังสือ เอกสาร หรือส่ือส่ิงพิมพตางๆ มาแลว ก็จะรวบรวมรายชื่อ
หนังสือ (Title) ของส่ือส่ิงพิมพตางๆ เหลานั้น และจัดทําเปนบัญชีรายชื่อ (Catalogue) เก็บไว
ในฐานขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติ (National Bibliographic Database: ANBD)  
 นอกจากการไดรับหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ เขามาเก็บรวบรวมไวท่ี NLA 
โดยวิธีการตางๆ ตามท่ีไดกลาวมาแลว NLA ยังไดมีการตีพิมพชีวประวัติของผูเขียนหนังสือ 
บรรณานุกรม และรายชื่อหนังสือท่ีเก็บรวบรวมไวท่ี NLA   เพื่อใหบริการแกนักเรียน นักวิจัยและ 
ประชาชนทั่วไป และมีการตีพิมพหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของประเทศ
ออสเตรเลีย ดวยเพื่อใหการดําเนินงานของ NLA ไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง NLA ซ่ึงก็
                                                 
13 Legal Deposit (section 201), Copyright Act 1968 
14 Section 8 National Library Act 1960 
 



คือ การเผยแพรความรูใหแกประชาชนทั่วไป รวมทั้งเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบวา NLA 
มีการเก็บรวบรวมหนังสือเอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ไวเปนจํานวนมากมาย โดยส่ิงพิมพของ 
NLA เหลานั้น อาจปรากฎอยูในรูปของเอกสาร หรือในรูปของขอมูลในระบบ Online เชน 
รายงานขาวตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลว 
 การตีพิมพหนังสือ หรือเอกสารตางๆ ของ NLA จะตองไดรับการพิจารณาจาก 
Library’s Publications Committee กอนโดยจะตองเปนไปตามนโยบายการตีพิมพ 
(Library’s Publication Policy) ท่ีไดกําหนดไว 
 และเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของ NLA ท่ีตองการให NLA เปนแหลงรวบรวมขอมูล 
หนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีมีคุณคา ใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําได NLA จึง
ไดจัดทําโครงการ Cultural Gifts Program ขึ้นเพื่อจูงใจและชักชวนใหบุคคลหรือองคกรตางๆ 
บริจาคหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ ใหแก NLA โดยตามโครงการดังกลาว ผูบริจาค
หนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพเหลานั้นจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหรือการลดหยอนภาษี
ตามเง่ือนไขและนโยบาย15ท่ี NLA กําหนด 
 

ง. วัตถุประสงคในการใหบริการของ NLA (Services)  
วัตถุประสงคในการใหบริการของ NLA อาจแบงออกไดเปน 4 กลุมใหญ คือ 
1. เพื่อใหบริการขอมูลแกรัฐสภาและรัฐบาล16และประชาชนทั่วไป 
2. เพื่อเปนท่ีสําหรับเก็บชีวประวัติ และความสําเร็จของประชาชนออสเตรเลีย 
3. เพื่อเปนสถานท่ีท่ีนักวิชาการสามารถมั่นใจไดวาจะสามารถคนหางานวรรณกรรมของ

ประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ได 
4. เพื่อเปนศูนยกลางของแหลงขอมูลเกี่ยวกับบรรณานุกรมและการรวมมือกันระหวาง

หองสมุด 
  

2.2 โครงสรางการบริหารงานของหองสมุด และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
ผูอํานวยการ และบุคคลอื่นที่เก่ียวของ  

National Library Act 1960 ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ 
(Council of The National Library of Australia) เพื่อทําหนาท่ีท้ังในดานการบริหารงานและ
ดานการเงินของ NLA นอกจากนั้นคณะกรรมการ NLA ก็ยังตองปฏิบัติตาม Commonwealth 
Authorities and Companies Act 1997 ซ่ึงเปนกฎหมายที่กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ NLA ใหตองจัดทํารายงานผลการดําเนินการและการบริหารงานของ NLA 
โดยความเห็นชอบรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอรัฐสภาและ เผยแพรตอสาธารณะดวย 

 ท้ังนี้ กิจการของ NLA จะดําเนินการโดยคณะกรรมการ NLA17 รวมกับผูอํานวยการ 
(Director-General) 

                                                 
15 Collection Development Policy 
16 Section 6(c) (i) National Library Act 1960 



 2.2.1. คณะกรรมการ NLA  

ก. องคประกอบของคณะกรรมการ NLA  
คณะกรรมการ NLA ประกอบดวย กรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้  

 (1) ผูอํานวยการ (Director-General) 
 (2) สมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงไดรับการเลือกมาจากวุฒิสภา 1 คน 
 (3) สมาชิกผูแทนราษฎร ซ่ึงไดรับการเลือกมาจากสภาผูแทนราษฎร 1 คน  
 (4) กรรมการอื่นอีก จํานวน 9 คน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากผูวาการสหพันธรัฐ 
(Governor –General) โดยผูวาการเห็นวาเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณท่ีจะ
ชวยในการพัฒนาหองสมุด ซ่ึงหนึ่งในกรรมการนี้จะไดรับการแตงตั้งใหเปน ประธานกรรมการ 
(Chair of the Council) ดวย   

สวนรองประธาน (Deputy Chair of the Council) นั้น คณะกรรมการ NLA จะเลือก
จากกรรมการคนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการทั้งหมดใหดํารงตําแหนงรองประธาน18 

 
 ข. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการที่ไดรับการเลือกจากรัฐสภาจะดํารงตําแหนงวาระไมเกิน 3 ป หรือตามที่
รัฐสภากําหนด สวนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก ผูวาการสหพันธรัฐ (Governor –
General) จะดํารงตําแหนงไมเกิน 3 ป หรือตามที่ผูวาการสหพันธรัฐกําหนดไว 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการที่ไดรับการเลือกมาจากรัฐสภา หรือ ไดรับแตงตั้งมาจากผูวาการ
สหพันธรัฐ อาจไดรับการเลือกหรือแตงตั้งใหมได หากเกิดกรณีท่ีกรรมการคนใดคนหนึ่งลาออก 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือตําแหนงกรรมการวางลง  หากตําแหนงกรรมการวางลงไมวา
หนึ่งหรือหลายตําแหนง และยังมิไดมีการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการใหมเขามาทําหนาท่ีแทน ให
ถือวาการดําเนินการใดๆ ของคณะกรรมการไมมีผลบังคับตามกฎหมาย 
  
  ค. คาตอบแทนของคณะกรรมการ  
 ภายใต Remuneration Tribunal Act 1973 คณะกรรมการ จะไดรับคาตอบแทนตามที่ 
Remuneration Tribunal กําหนด19 
 
 ง. การถอดถอนกรรมการ 
 ผูวาการสหพันธรัฐอาจใหกรรมการที่ตนแตงตั้งขึ้น ออกจากตําแหนงได หากเห็นวา
กรรมการที่ตนแตงตั้งนั้นทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม สวนกรรมการ
ท่ีมาจากวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรก็อาจถูกถอดถอนได โดยวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรที่
เลือกกรรมการนั้นเขามา20  

                                                                                                                                            
17 Section 10 National Library Act 1960 
18 Section 12 National Library Act 1960 
19 Section 13 National Library Act 1960 
20 Section 14 National Library Act 1960 



 
 จ. การส้ินสภาพการเปนกรรมการ21 
 นอกเหนือจากกรรมการในตําแหนงผูอํานวยการ (Director-General) แลว ผูวาการ
สหพันธรัฐสามารถถอดถอนกรรมการใหออกจากตําแหนงได หากเกิดกรณีดังตอไปนี้  

1. กลายเปนบุคคลลมละลาย 
2. กรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิกในสภาผูแทนราษฎร ไดพนจากการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นแลว 
3. ไมมาประชุมติดตอกันเกินกวา 3 ครั้ง โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ NLA 

หรือ  
4. ไมปฏิบัติตาม Section 27F หรือ 27J แหง Commonwealth Authorities and 

Companies Act 1997 ซ่ึงกําหนดใหกรรมการที่ประกอบกิจการซ่ึงมีผลประโยชน
หรือมีสวนไดเสียอันปนสาระสําคัญกับหนวยงานของรัฐบาลกลางจะตองเปดเผย
ขอมูลดังกลาวตอกรรมการคนอื่นๆ และกรรมการดังกลาวไมมีสิทธิใชสิทธิออกเสียง
ในการประชุมท่ีมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐบาลกลางท่ีตนมีสวน
เกี่ยวของ 

 
 

ฉ. การลาออกจากตําแหนงกรรมการ22 
นอกเหนือจากกรรมการในตําแหนงผูอํานวยการ (Director-General) แลว กรรมการ
อาจ 

ลาออกจากตําแหนงได โดยทําเปนหนังสือและย่ืนตอบุคคลดังตอไปนี้ แลวแตกรณี  
 1.  กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูวาการสหพันธรัฐใหย่ืนตอผูวาการดังกลาวนั้น 
 2. กรรมการที่เลือกจากสมาชิกวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรยื่นตอประธานสมาชิก
วุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณ ี
 

ช. การแตงตั้งบุคคลรักษาการแทนกรรมการ23  
 รัฐมนตรีอาจแตงตั้งบุคคลใดขึ้นมาทําหนาท่ีรักษาการในตําแหนงกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจากผูวาการได ในกรณีท่ี 
 (1) กรรมการในตําแหนงนั้นวางลง 
 (2) กรรมการนั้นไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ไมวาเวลาใดๆ 
 อยางไรก็ตามกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในกรณีนี้จะปฏิบัติหนาท่ีไดไมเกิน 12 เดือน
หรืออาจกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไวเปนการเฉพาะเจาะจงเปนเง่ือนไขในการแตงตั้ง

                                                 
21  Section 15 National Library Act 1960 
 
22 Section 15A  National Library Act 1960 
23 Section 11 National Library Act 1960 



กรรมการตามกรณีนี้ก็ได ซ่ึงในเง่ือนไขนี้อาจกําหนดในเรื่องคาตอบแทนไวดวยก็ได และรัฐมนตรี
อาจเพิกถอนการแตงตั้งเม่ือใดก็ได 
 ในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงผูรักษาการแทนกรรมการ ในกรณีท่ีกรรมการนั้นไม
อยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หากตอมาตําแหนงกรรมการนั้นวางลง ใหผูรักษาการแทนปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวารัฐมนตรีจะมีคําส่ังเพิกถอนการแตงตั้ง หรือมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น
แลว หรือระยะเวลาไดลวงมาเกิน 12 เดือนนับแตเวลาท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง แลวแต
เหตุการณใดจะถึงกอน 

กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในกรณีนี้อาจลาออกในเวลาใดๆ ก็ได โดยทําหนังสือเปนลาย 
ลักษณอักษรย่ืนตอรัฐมนตร ี

 
 ซ. การประชุมคณะกรรมการ24  

1. ในกรณีท่ีประธาน(The Chair)ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได รองประธาน(Deputy of 
Chair) สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการไดหากเห็นวาเปนการประชุมท่ีเปน
ประโยชนตอการบริหารหองสมุด หรือกรรมการจํานวนไมนอยกวา 4 คนมีหนังสือ
ขอใหมีการเรียกประชุม  

2. รัฐมนตรีจะเรียกประชุมคณะกรรมการในเวลาใดๆ ก็ได 
3. ในการประชุมใหประธาน ทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุม ในกรณีท่ีประธานไม

อยู ใหรองประธานทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุม 
4. หากในการประชุมครั้งนั้น ประธานหรือรองประธานไมอยู กรรมการที่มาประชุมอาจ

แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุม 
5. ในการประชุมแตละครั้งตองมีกรรมการอยางนอย 5 คนเขารวมประชุม จึงจะถือวา

ครบองคประชุม 
6. ในการดําเนินการตัดสินประเด็นปญหาใดๆในการประชุม ใหใชวิธีการลงคะแนน

เสียงเพื่อตัดสินและใหถือเอาเสียงสวนใหญของกรรมการที่รวมประชุมเปนมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการ 

 
ฌ. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ NLA25 
(1) ดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นวาจําเปนและเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ 

NLA ในฐานะหองสมุดแหงชาติ  
(2) ซ้ือ เชา รับฝาก กูยืม เพื่อใหไดมาซ่ึงหนังสือ เอกสารและส่ือส่ิงพิมพตางๆ รวมถึง

วัสดุ อุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินการของ NLA 
(3) จัดการ ใหยืมหรือใหเชา หนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ หรือส่ิงใดๆ ท่ีเปน

กรรมสิทธ์ิของ NLA 
(4) ซ้ือ หรือเชาท่ีดิน หรืออาคารและกอสรางอาคารตามความจําเปน 

                                                 
24 Section 16  National Library Act 1960 
25 Section 7 National Library Act 1960 



(5) จัดการ ใหเชาท่ีดินหรืออาคารท่ีเปนกรมมสิทธ์ิของ NLA 
(6) ครอบครอง ใชและดูแลท่ีดินหรืออาคารตางๆ ท้ังท่ีเปนของ NLA เองหรือท่ีเชามา

จากรัฐบาลกลาง  
(7) ยอมรับของขวัญ การโอนทรัพยสินใหโดยพินัยกรรม หรือการโอนใหตามกฎหมาย 

และ 
(8) ทําหนาท่ีเปนผูจัดการทรัพยสินไมวาจะเปนเงิน ส่ิงพิมพตางๆ หรือทรัพยสินอื่นใด 
     ท่ีเปนของ NLA หรือทําหนาท่ีดังกลาวในนามของรัฐบาลกลาง หรือองคกรของ
รัฐบาล   
       กลางเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
 
การซ้ือหรือจัดการกับทรัพยสินใดๆ ดังตอไปนี้ จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี26  

(1) การดําเนินการใดๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน สิทธิตางๆ ซ่ึงมีมูลคา หรือ
จํานวนมากกวา 250,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 

(2) การจําหนายทรัพยสินหรือสิทธิตางๆ ซ่ึงราคาหรือมูลคาของทรัพยสินนั้นมี
จํานวนหรือมูลคาเกินกวา 250,000 เหรียญออสเตรเลีย 

(3) การเขาทําสัญญาในการกอสรางอาคารของหองสมุด ซ่ึงมีมูลคาเกินกวา 
250,000 เหรียญออสเตรเลีย 

(4) การเขาทําสัญญาเชาท่ีดินท่ีมีระยะเกินกวา 10 ป 
 

 ญ. การลาหยุดของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะลาพักผอนไดตามที่กําหนดไวโดย Remuneration Tribunal27 
 

 
2.2.2 ผูอํานวยการ (Director-General)28 

ก. อํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการ 
  ผูอํานวยการ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยผูวาการสหพันธรัฐ มีฐานะเปนพนักงานฝาย
บริหาร ทําหนาท่ีจัดการกิจการงานของ NLA ภายใตการบริหารและการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ NLA โดยผูวาการสหพันธรัฐมีอํานาจถอดถอนผูอํานวยการได หากเห็นวา 
ผูอํานวยการมีพฤติกรรมไมเหมาะสมหรือ ไมมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน29  นอกจากนั้น 
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการของ NLA จะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย Public Service 
Act 1999 ดวย 

                                                 
26 Section 7A National Library Act 1960 
 
27 Section 17B  National Library Act 1960 
28 Section 17  National Library Act 1960 
29 Section 17C  National Library Act 1960 



  ตามกฎหมาย Public Service Act 199930 ผูอํานวยการ และ ลูกจางของ 
APS31 (Apolitical Public Service) จะตองรวมมือกันในการจัดตั้งหรือจัดใหมีหนวยงานบริการ 
(Statutory Agency) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมาใชบริการ โดยผูอํานวยการจะตอง
เปนหัวหนาของหนวยงานบริการดังกลาว ในกรณีของ NLA ผูอํานวยการอาจมอบหมายให
ตัวแทนดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนี้ได ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการ NLA   

นอกจากหนาท่ีดังกลาวขางตน ผูอํานวยการยังมีหนาท่ีตองแจงเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรี เกี่ยวกับผลประโยชนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมท่ีตนไดรับจากการดําเนินธุรกิจหรือ
กิจการใดๆ ดวย 

 
 
ข. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการ 
ผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงไมเกิน7 ป โดยผูวาการจะกําหนดวาระการ

ดํารงตําแหนงไวในหนังสือแตงตั้ง และสามารถไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอจากวาระเดิม
ไดอีก32 นอกจากนั้น ผูอํานวยการอาจลาออกจากตําแหนงกอนครบวาระไดโดยทําเปนหนังสือย่ืน
ตอผูวาการสหพันธรัฐ33 

 
 ค. การลาหยุดของผูอํานวยการ 

เปนไปตามขอกําหนดในการลาหยุดตางๆ ท่ีคณะกรรมการ NLA กําหนด 
 
ง. การถอดถอนผูอํานวยการออกจากตําแหนง 

                                                 

30 Section 3 Public Service Act 1999 

  The main objects of this Act are: 
 (a) to establish an apolitical public service that is efficient and effective 

in serving the Government, the Parliament and the Australian public; 
and 

 (b) to provide a legal framework for the effective and fair employment, 
management and leadership of APS employees; and 

 (c) to define the powers, functions and responsibilities of Agency 
Heads, the Public Service Commissioner and the Merit Protection 
Commissioner; and 

 (d) to establish rights and obligations of APS employees. 
 
31  Section 7 Public Service Act 1999 
                          APS employee means: 
 (a) a person engaged under section 22; or 
 (b) a person who is engaged as an APS employee under section 72. 
 
32 Section 17A  National Library Act 1960 
33 Section 17D  National Library Act 1960 



ผูวาการอาจถอดถอนผูอํานวยการออกจากตําแหนงได34 หากผูอํานวยการนั้น 
1. รับจางกระทําการงานอื่นๆ นอกเหนืออํานาจหนาท่ี โดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

โดยรัฐมนตรีจะตองไมอนุญาตใหผูอํานวยการรับจางกระทําการงานอื่นได เวนแตจะเห็นวาเปน
การรับจางท่ีไมเปนสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูอํานวยการ  

2. ไมปฏิบัติใหเปนไปตาม Section 27F หรือ 27J แหง Commonwealth Authorities 
and Companies Act 199735  เชนการไมเปดเผยวาเปนผูประกอบกิจการซ่ึงมีผลประโยชนหรือมี
สวนไดเสียอันปนสาระสําคัญกับ NLA ตอกรรมการคนอื่นๆ เปนตน 

3. กลายเปนบุคคลลมละลาย 
 
จ. การรักษาการแทนผูอํานวยการ36 
รัฐมนตรีอาจแตงตั้งบุคคลใดขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหนาท่ีและรักษาการ ตําแหนงผูอํานวยการ

ก็ได ในกรณีท่ี 
 (1) ตําแหนงผูอํานวยการวางลง 
 (2) ผูอํานวยการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ไมวาเวลาใดๆ 
 อยางไรก็ตาม ผูรักษาการแทนที่ไดรับการแตงตั้งในกรณีนี้จะปฏิบัติหนาท่ีไดไมเกิน 12 
เดือน หรืออาจกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไวเปนการเฉพาะเจาะจง ในขณะท่ีแตงตั้งก็
ได โดยอาจกําหนดในเรื่องคาตอบแทนไวดวยก็ได และรัฐมนตรีอาจเพิกถอนการแตงตั้งเม่ือใดก็
ได 
 ในระหวางการทําหนาท่ีตําแหนงผูรักษาการแทน ในกรณีท่ีผูอํานวยการนั้นไมอยูหรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ีได หากตอมาตําแหนงผูอํานวยการวางลง ใหผูรักษาการแทนปฏิบัติหนาท่ีตอไป
จนกวารัฐมนตรีจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น หรือมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น หรือระยะเวลาไดลวง
มาเกิน 12 เดือนแลวนับแตตําแหนงนั้นวางลง แลวแตเหตุการณใดจะถึงกอน 

ผูรักษาการแทนที่ไดรับการแตงตั้งในกรณีนี้อาจลาออกในเวลาใดๆ ก็ได โดยทําหนังสือ
เปน 

ลายลักษณอักษรย่ืนตอรัฐมนตรี 
   
 2.2.3 พนักงานเจาหนาท่ี37 

                                                 
34 Section 17E  National Library Act 1960 
35 Commonwealth Authorities and Companies Act 1997  

Section 27F  เปนเรื่องการเปดเผยขอมูลกรณีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการมี
ผลประโยชนอันเปนสาระสําคัญของตนเอง เกี่ยวของกับงานและหนาท่ีในองคกรท่ีตนดํารงอยู 
       Section 27J เปนการกําหนดหามมิใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการซึ่งมีผลประโยชนอัน
เปนสาระสําคัญของตนเอง เกี่ยวของกับงานและหนาท่ีในองคกรท่ีตนดํารงอยู เขารวมประชุมหรือ
ออกความเห็นในการประชุมท่ีมีการพิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของกับธุรกิจ
หรือผลประโยชนของตน 
36 Section 17J  National Library Act 1960 



 พนักงานเจาหนาท่ีของ NLA จะตองปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย Public 
Service Act 1999 ดวย เนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีของ NLA ถือเปนพนักงานท่ีอยูในองคกรท่ี
มีหนาท่ีในการใหบริการแกประชาชน ดังนั้น กฎเกณฑในเรื่องตางๆ เชน การรับจางกระทําการ
งานอื่น การกําหนดอัตราคาตอบแทน การกําหนดวันหยุดและวันลาจึงตองเปนไปตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายดังกลาว 
 

 2.2.4 การดําเนินการดานการเงิน (Finance)  
1. NLA จะไดรับเงินอุดหนุน38จากรัฐสภาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ 

NLA โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาจใหคําแนะนําเกี่ยวกับจํานวนเงินดังกลาวท่ีจะจาย
ใหแก NLA39 

2. NLA จะใชจายเงินของ NLA ไดเฉพาะเพื่อการชําระหนี้ หรือคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากการดําเนินงานของ NLA ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย National Library Act 1960 และ
จายเพื่อเปนคาตอบแทน หรือคาใชจายตางๆ ใหกับคณะกรรมการ NLA ผูอํานวยการ หรือ
พนักงานของ NLA เทานั้น 

3. อยางไรก็ดี NLA สามารถนําเงินสวนท่ีเหลือ (เงินท่ี NLA ยังไมมีความจําเปนตองใช
จายในขณะนั้นโดยทันที)40 ไปลงทุนได  ภายใต เ ง่ือนท่ีกําหนดไวใน  Section 18 
Commonwealth Authorities and Companies Act 199741  ตามกฎหมายดังกลาว NLA อาจ
มีการนําเงินสวนท่ีเหลือไปลงทุนตางๆได เชน  

- ฝากเงินไวกับธนาคาร 
- ลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาลกลาง มลรัฐหรือเขตการปกครองของประเทศ

ออสเตรเลีย 

- ลงทุนในหลักทรัพยอื่น โดยมีรัฐบาลกลาง มลรัฐหรือเขตการปกครองของประเทศ
ออสเตรเลียเปนประกัน 

- ลงทุนโดยวิธีการอื่นซ่ึงไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
4. NLAไดรับการยกเวนใหไมตองเสียภาษีภายใตกฎหมายใดๆ ท้ังปวง ไมวาจะเปน

กฎหมายของรัฐบาลกลาง (Commonwealth) กฎหมายของรัฐ (State) หรือกฎหมายของเขต
ปกครองพิเศษ (Territory)42 

                                                                                                                                            
37 Section 18  National Library Act 1960 
38 ป 2003-2004 NLA ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง    $62.506 million 
    ป 2005-2006 NLA ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง    $59.230 million 
    ป 2007-2008 NLA ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง    $65.673 million 
39 Section 20  National Library Act 1960 
40 Section 18 Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 
41  Section 22 National Library Act 1960 
42 Section 26 National Library Act 1960 



 
2.2.5 การออกหลักเกณฑ และขอบังคับตางๆ43 
Section 28 แหงกฎหมาย National Library Act 1960 ใหอํานาจ ผูวาการสหพันธรัฐ 

(Governor-General) ในการออกหลักเกณฑและขอบังคับ (Regulation) ตางๆ เพื่อใชบังคับกับ
การดําเนินกิจการของ NLA หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของ NLA ได โดยสามารถ
กําหนดคาปรับสําหรับผูท่ีฝาฝนหลักเกณฑหรือขอบังคับตางๆ เหลานั้นไดไมเกิน 500 เหรียญ
ออสเตรเลีย  

ท้ังนี้ NLA ไดออกหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี ้ 
1. การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในบริเวณของ NLA  
เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับ การขาย การจัดให การดําเนินการ หรือควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท่ีใชบังคับกับ Australian Capital Territory จะไมใชบังคับกับพื้นท่ีภายในบริเวณ 
NLAดังนั้น NLA จึงไดควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นท่ีภายใน
บริเวณหองสมุด ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ Australian Capital Territory โดยการออกหลักเกณฑ
ขอบังคับในเรื่องดังกลาวมาใชบังคับ44  

2. การเขาใชบริการของ NLA 
การใชบริการของ NLA แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแกการใชบริการโดยการเขาสูระบบ

ฐานขอมูลออนไลน ซ่ึงไมจําเปนตองเดินทางไปท่ี NLA และการเขามาใชบริการท่ี NLA ดวย
ตนเอง  โดยผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการท้ังสองลักษณะไดตามความตองการและความ
สะดวกของผูใชบริการเอง  และการใชบริการของ NLA ผูใชบริการไมตองเสียคาธรรมเนียมใน
การเขาใชบริการแตอยางใด แตจะตองลงทะเบียนกอนการเขาใชบริการ เม่ือผูใชบริการได
ลงทะเบียนแลวก็จะไดรับบัตรและสามารถเขาใชบริการท่ีหองอานหนังสือ (Reading Room) ของ 
NLA ได  
  ภายใตระบบการใหบริการของ NLA ผูใชบริการจะไมสามารถเดินเขาไปหาหนังสือท่ีชั้น
หนังสือได หากตองการหาหนังสือผูใชบริการสามารถใชระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อคนหา
รายชื่อหนังสือ และแจงตอเจาหนาท่ี จากนั้นเจาหนาท่ีก็จะสงหนังสือท่ีผูใชบริการตองการมายัง
หองอานหนังสือ แตหากผูใชบริการตองการขอยืมหรือถายสําเนาก็สามารถทําไดโดยตองเสีย
คาใชจาย ซ่ึงการเสียคาใชจายนั้น NLA นําระบบที่ทันสมัยมาใช โดยนําบัตรที่ไดรับจากการ
ลงทะเบียนนั้นไปเติมเงินท่ีเครื่องเติมเงิน และเม่ือไดเติมเงินลงในบัตรแลว ก็สามารถนําบัตรนั้น
ไปใชในการชําระคาบริการตางๆ ใน NLA ไดทันที    
 
 
 

3. การควบคุมดูแลพื้นท่ีและอาคารของ NLA 

                                                 
43 National Library Regulations 
44 Section 27A National Library Act 1960 



NLA ไดการออกหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับการควบคุม การจํากัด และการหามบุคคลลักษณะ
ตางๆ เขาไปในบริเวณพื้นท่ีและอาคารของ NLA ดวย45 

 
2.2.6 โครงสรางกฎหมายที่บังคับใชกับ NLA และหองสมุดแหงรัฐตางๆ มีดังนี้ 

 ประเทศออสเตรเลียนอกจากจะมี NLA เปนหองสมุดแหงชาติแลว ในแตละรัฐท้ัง 6 รัฐก็
ยังมีหองสมุดแหงรัฐตางๆอีกดวย ซ่ึงจากการศึกษาพบวา NLA และหองสมุดแหงรัฐตางๆ มีการ
ดําเนินการและการบริหารงานเปนเอกเทศ ไมขึ้นตรงตอกัน โดย NLA จะดําเนินการและ
บริหารงานภายใตกรอบกฎหมาย National Library Act 1960 สวนหองสมุดแหงรัฐตางๆ ก็จะ
มีกฎหมายในระดับรัฐท่ีกําหนดอํานาจ หนาท่ี การดําเนินงานและการบริหารงานของหองสมุดแหง
รัฐแตละรัฐไวเปนการเฉพาะ สรุปไดดังนี้ 
 

ก. หองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย  
⎝ National Library Act, 1960 
⎝ National Library Regulations 
 

ข. หองสมุดแหงรัฐนิวเซาทเวลส (Library Council of New South Wales) 
⎝ Library Act, 1939 
⎝ Library Regulations, 2000  
 

ค. หองสมุดแหงรัฐควีนสแลนด (State Library of Queensland)  
⎝ Libraries Act, 1988 
⎝ Public Records Act, 2002  

 
ง. หองสมุดแหงรัฐเซาทออสเตรเลีย (State Library of South Australia) 

⎝ Libraries Act, 1982 
⎝ Library Regulations, 1988  

 
จ. หองสมุดแหงรัฐทัสเมเนีย (State Library of Tasmania) 

⎝ Libraries Act, 1984 
⎝ Allport Library and Museum of Fine Arts Agreement Act, 1966 
⎝ Allport Library and Museum of Fine Arts Regulations Act, 

1985 
⎝ Library Regulations, 1985 
⎝ Libraries Amendment Regulations,1989 

 
 
 

ฉ. หองสมุดแหงรัฐวิคทอเรีย (State Library of Victoria) 
⎝ Libraries Act, 1984 
⎝ Victorian Public Library Legislation 

                                                 
45 Section 27B National Library Act 1960 



 
ช. หองสมุดแหงรัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย (State Library of Western Australia) 

⎝ Library Board of Western Australia Act, 1951 
⎝ Library Board (Conduct of Proceedings) Regulations, 1955 
⎝ Library Board (Registered Public Libraries) Regulations, 1985 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 ปญหา อุปสรรคและการแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานของหองสมุด
แหงชาติของประเทศออสเตรเลีย 

 ในบทนี้จะไดทําการศึกษาการดําเนินงานของ NLA วามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร และ 
NLA ไดดําเนินการอยางไรเพื่อแกไขปญหาหรืออุปสรรคดังกลาว เหลานั้น นอกจากนี้ ยังจะได
กลาวถึงผลการดําเนินงานท่ีผานมา และแผนการพัฒนาการเก็บรวบรวมขอมูลเขาสูระบบหองสมุด
ของ NLA ในอนาคตตอไปดวย 
  

3.1 ปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินงาน 

3.1.1 ขอบเขตนิยามของคําวา ส่ือส่ิงพิมพตางๆ 
ก. ปญหาและอุปสรรค 
เนื่องจาก Section 201 แหงกฎหมาย Copyright Act 1968 กําหนดใหสํานักพิมพท่ี

เผยแพรส่ือส่ิงพิมพตางๆ ภายในประเทศออสเตรเลีย จะตองสงสําเนางานพิมพท้ังหมดใหแก 
NLA แตเนื่องจาก ตามกฎหมายดังกลาวในปจจุบันนิยามของคําวา ส่ือส่ิงพิมพตางๆ (Library 
Material) มีความหมายถึง หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ หนังสือเลมเล็กๆ (Pamphlet) 
หนังสือท่ีเปนแผน (Sheet of Letterpress) โนตเพลง (Sheet Music) แผนท่ี แผนผัง แผนภูมิ
และตารางตางๆ  ซ่ึงไมครอบคลุมถึงส่ือส่ิงพิมพ ท่ีอยูในรูปแบบอื่นๆ เชน เอกสารยอ 
(Microform) หรือแหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Resources) ทําใหการจัดเก็บ
รวบรวมสื่อส่ิงพิมพเหลานั้น อาจยังไมครบถวนสมบูรณ เนื่องจาก NLA ไมอาจบังคับให
สํานักพิมพหรือเจาของส่ือส่ิงพิมพ ใหสงส่ือส่ิงพิมพนั้นใหแก NLA ได และก็เปนเรื่องยากท่ี 
NLA จะไดรับขอมูลอยางครบถวนวามีส่ือส่ิงพิมพใดท่ีไดมีการตีพิมพออกเผยแพรอยูบาง  

หากมีการแกไขนิยามคําวา “Library Material” ภายใต Copyright Act 1968 ให
ครอบคลุมถึงซ่ึงส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบเอกสารยอ (Microform) หรือแหลงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Resources) ดังกลาวดวย ก็จะทําให NLA สามารถขยายฐานขอมูล
ใหเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมถึงส่ือส่ิงพิมพในทุกๆ รูปแบบครบถวนย่ิงขึ้น ซ่ึงจะทําให NLA 
สามารถใหบริการสนองความตองการของนักคนควา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปไดมากขึ้นเปน
อยางมาก อีกท้ังยังจะสามารถประหยัดคาใชจายในการจัดหาส่ือส่ิงพิมพตางๆ ไดอยางมากอีกดวย  

ข. การแกไขปญหาและอุปสรรค 
ปจจุบัน NLA ไดแกปญหานี้ดวยการพยายามจัดซ้ือส่ือในรูปแบบอื่นๆ เหลานี้มา

รวบรวมไวใหมากท่ีสุด แตการดําเนินการแกไขปญหาตามแนวทางดังกลาวก็จะมีผลทําให NLA 
มีตนทุนในการดําเนินงานท่ีสูงเกินควร นอกจากนั้น NLA ยังไดรวมมือกับหอจดหมายเหตุแหง
ประเทศออสเตรเลีย และหองสมุดแหงรัฐตางๆ จัดตั้งเว็บไซดชื่อ PANDORA ขึ้น เพื่อเปน
แหลงรวบรวมขอมูล ความรูท่ีสําคัญและทรงคุณคาของประเทศออสเตรเลียท่ีเผยแพรในระบบ
อิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส เอกสารราชการ และงานวิจัยตางๆ ไว  

 
 



 3.1.2 บทบังคับในการใหผูตีพิมพสงสําเนา 
 ก. ปญหาและอุปสรรค 
  กฎหมาย Copyright Act 1968  ไมไดกําหนดบังคับใหหนวยงานของรัฐ มีหนาท่ีตองนํา
สําเนางานพิมพของตนมามอบใหแก NLA ดังเชนกรณีของผูตีพิมพงานพิมพตางๆ ท่ีเปนเอกชน 
ส่ิงตีพิมพของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ (Government Publication) จึงมิไดถูกจัดเก็บ
รวบรวมไวท่ี NLA โดยผลบังคับทางกฎหมาย นอกจากนั้นรัฐบาลมลรัฐ (State Government) 
และรัฐบาลของเขตการปกครองตนเอง (Territory Government) ยังไดออกคําส่ัง หลักเกณฑ 
หรือขอบังคับตางๆ มากมายที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐบาลนั้น นําขอมูลหรือส่ิงพิมพของตนไป
จัดเก็บรวบรวมไวท่ีหองสมุดแหงรัฐและหองสมุดของเขตการปกครองดวย  
 
 ข. การแกไขปญหาและอุปสรรค 

NLA ไดแกปญหานี้ดวยการทําสัญญาความตกลงรวมกันกับหองสมุดแหงรัฐและ
หองสมุดของเขตปกครองตางๆ เพื่อให NLA สามารถจัดเก็บขอมูลหรือส่ือส่ิงพิมพตางๆ ของ
รัฐบาลหรือของหนวยงานของรัฐ รวมถึงส่ือส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวกับชุมชนหรือทองถิ่นตางๆ ท่ีจัดเก็บ
รวบรวมไวท่ีหองสมุดแหงรัฐและหองสมุดของเขตปกครองตางๆ มารวบรวมไวท่ี NLA ไดอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยในการนี้ไดมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลของชุมชนตางๆ ขึ้นดวย 

3.2 ปญหาและอุปสรรคดานผูใชบริการ 

 ก. ปญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากวิธีการในการใหบริการของ NLA แตกตางจากหองสมุดอื่นๆ สวนใหญ ซ่ึงเปน
ผลมาจากการที่ NLA เปนแหลงรวบรวมขอมูลเปนจํานวนมหาศาล และมีความพยายามที่จะนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช  ดังนั้น การใหบริการของ NLA จึงไดนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใช
โดยผูใชบริการท่ีมาใชบริการ ณ สถานท่ีของ NLA จะคนควาหาหนังสือจากฐานขอมูลในระบบ
ผานเครื่องคอมพิวเตอรในบริเวณหองอานหนังสือ (Reading Room) เม่ือพบขอมูลเกี่ยวกับ
หนังสือหรือ ขอมูลท่ีผูใชบริการตองการแลว ก็ใหแจงตอเจาหนาท่ี จากนั้นเจาหนาท่ีก็จะไปคนหา
และนําหนังสือนั้นสงใหแกผูใชบริการ ซ่ึงผูใชบริการสามารถอานหนังสือไดแตเฉพาะบริเวณหอง
อานหนังสือเทานั้น และไมสามารถเขาไปคนหาหนังสือตามชั้นวางหนังสือตางๆ ดวยตนเองได 
โดยขั้นตอนดังกลาวจะตองใชเวลาประมาณ 30 นาที ทําใหผูใชบริการตองเสียเวลาในการคนควา
หาหนังสือหรือขอมูลและรอรับหนังสือหรือขอมูลท่ีตองการเหลานั้นพอสมควร 
  

 
ข. การแกไขปญหาและอุปสรรค 
ตาม National Library of Australia Direction 2006 – 2008 NLA ไดตั้งเปาหมายไว

วาจะแกปญหาดังกลาวดวยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช เพื่อให NLA สามารถ
ใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
   



3.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

ในชวงป ค.ศ. 2005-2006 อาจกลาวไดวา NLA ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการ 

เปนอยางมาก  เนื่องจากสามารถพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลจนทําใหผูใชบริการสามารถเขาสู
ระบบฐานขอมูลและสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว และท่ีสําคัญคือการเขาสืบคนขอมูลดังกลาวไม
เสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ซ่ึงฐานขอมูลของ NLA ในปจจุบันมีอยูจํานวนกวา 42 ลานรายการ โดย
ไดมีการรวมมือกันกับหองสมุดอื่นๆ จํานวนกวา 800 แหงในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเชื่อมโยง
ฐานขอมูลซ่ึงกันและกันดวย 

นอกจากนั้น NLA ยังไดรวมมือกันกับ The Council of Australian State 
Libraries จัด 

นิทรรศการ “National Treasures from Australia’s Great Libraries” ซ่ึงเปนงานแสดง
หนังสือจํานวนกวา 170 รายการ สวนใหญเปนหนังสือท่ีหายากและมีคุณคาของประเทศ
ออสเตรเลีย โดยผูเขาชมไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน   

 

3.4 แผนการพัฒนาการเก็บรวบรวมขอมูลเขาสูระบบของ NLA ในอนาคต 

จากการศึกษา National Library of Australia Direction 2006-2008 ซ่ึงเปน
แผนพัฒนา NLA ในอนาคตนั้น NLA มีเปาหมายหลักท่ีสําคัญท่ีจะยกระดับการจัดการกับองค
ความรูตางๆ ใหดีย่ิงขึ้น โดยพยายามที่จะทําใหผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลไดโดยวิธีท่ีงายและ
รวดเร็วย่ิงขึ้น และจัดเก็บรวบรวมสื่อส่ิงพิมพตางๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองความตองการของ
ผูใชบริการท่ีตองการคนหาขอมูลไดอยางกวางขวางและ รวดเร็วย่ิงขึ้น 

 นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาหาวิธีการใหมๆ ในการไดรับส่ือส่ิงพิมพเขามาเก็บ
รวบรวมไวท่ี NLA ดวย โดยจะมีการศึกษาพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมสื่อส่ิงพิมพ การรวมมือ
ระหวางกันกับองคกรอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูล การบันทึกขอมูล และการเผยแพรความรู
ใหแกประชาชนดวย 

และเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายหลักดังกลาวได NLA จึงไดกําหนดเปาหมายยอย
ไว 5 ขอ พรอมท้ังวิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ดังนี ้

 
เปาหมายที่ 1 เพื่อทําใหม่ันใจไดวาเอกสารสําคัญท่ีเกี่ยวของกับพลเมืองและประเทศ

ออสเตรเลียจะถูกเก็บรักษาและคุมครองไวเปนอยางด ี
วิธีการ 
� เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารและส่ือส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวของกับประเทศออสเตรเลีย

ใหหลากหลายมากขึ้น และสรรหาแหลงขอมูลดิจิตอล เชน เว็บไซด จดหมายเหตุ
อิเล็กทรอนิกส และแหลงขอมูลท่ีอยูในรูปของฟลมเอกสาร เชน ตนฉบับ 
รูปภาพ แผนท่ีและเรื่องเลาตางๆ 



� รวมมือกับองคกรอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขาสูแหลงขอมูลท่ีมีคาของ
ประเทศออสเตรเลีย 

� ใหความสําคัญกับหนังสือ เอกสารและส่ือส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวของกับภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกอยางตอเนื่อง 

 
� เก็บรวบรวมสื่อส่ิงพิมพและแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ เพื่อใหมี

ขอมูลอยางครบถวน และเปนประโยชนตองานวิจัย 
� ปองกัน เก็บและรักษาขอมูลใหยาวนานที่สุด 
� จัดทํากลยุทธเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญและขอบเขตของแหลงขอมูล

ตางๆ  
 
เปาหมายที่ 2 เพื่อทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงแหลงขอมูลของ NLA หรือ

แหลงขอมูลอื่นๆ อยางสะดวกและรวดเร็ว 
วิธีการ 

� กําหนดสาระสําคัญของแหลงขอมูลและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช เพื่อให
ประชาชน    

จากท่ัวทุกมุมโลกสามารถเขาถึงไดโดยงาย 
� เพิ่มปริมาณแหลงขอมูลท่ีอยูจัดเก็บอยูในรูปของระบบดิจิตอล 
� คนควาหาเทคโนโลยีท่ีจะชวยใหการคนควาไมซับซอนยุงยาก และพัฒนาวิธีการ

คนหาและการเขาถึงแหลงขอมูลใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
� รักษาระดับการใหบริการท่ีดีแกผูใชบริการท่ีเขาไปใชบริการในหองสมุด 
� ทําใหการคนควาหาขอมูลโดยการเชื่อมโยงกับหองสมุดอื่นๆ  และองคกรอื่นๆท่ี

เกี่ยวของกับวัฒนธรรมในประเทศออสเตรเลียเปนไปโดยงายและสะดวกขึ้น 
� สรางความสัมพันธกับองคกรตางๆ เพื่อให NLA สามารถไดรับขอมูลตางๆ ได

มาก   
                   ขึ้นอยางไมมีขอจํากัด 

� รวมมือกับหองสมุดตางๆ ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อใหผูใชบริการสามารถ
เขาถึง 
แหลงขอมูลท่ีเปนของหองสมุดตางๆ เหลานั้นไดอยางกวางขวาง 

 
เปาหมายที่ 3  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความโดดเดนทางวัฒนธรรม สติปญญา และ

ชีวิต 
ความเปนอยูของประชาชนและประเทศออสเตรเลีย และสนับสนุนใหผูใชบริการเขาใจและ
เพลิดเพลินกับการใชบริการของ NLA 
  วิธีการ 



� สงเสริมใหสังคมและประชาชนไดทราบถึงความสําคัญของแหลงขอมูลและการ
ใหบริการของ NLA 

� ใหความรูโดยละเอียดเกี่ยวกับแหลงขอมูลของ NLA โดยการตีพิมพเผยแพร 
หรือการจัดนิทรรศการ 

� ทําใหม่ันใจไดวา NLA เปนหองสมุดท่ียินดีใหการตอนรับผูใชบริการ และเปน
สถานท่ีสําหรับการแลกเปล่ียนความรู 

� เผยแพรวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียไปสูท่ัวโลก 
� สะทอนให เห็นถึงความหลากหลายและความอุดมสมบูรณของประเทศ

ออสเตรเลียผานชองทางตางๆ ของ NLA 
� สรางความสัมพันธกับองคกรตางๆ โดยการบริจาคหรือการเปนผูสนับสนุน

โครงการตางๆ 
 
เปาหมายที่ 4 เพื่อใหประชาชนของประเทศออสเตรเลียสามารถเขาถึงการใหบริการ 

แหลงขอมูลอยางกวางขวาง 
  วิธีการ 

� รวมมือกับหองสมุดหรือองคกรตางๆ เพื่อใหแผนพัฒนาแหลงขอมูลของ
หองสมุด 

     สัมฤทธิ์ผล 
� สนับสนุนการใหความสําคัญในการบริการของหองสมุด 
� ทําหนาท่ีเชิงรุกในการพัฒนาหองสมุดนานาชาต ิ
� ทําหนาท่ีเปนผูนําโดยการจัดกิจกรรม หรือการแบงปนความรู ความเชี่ยวชาญ
ของ NLA ไปสูองคกรตางๆ 
 
เปาหมายที่ 5  เพื่อให NLA สามารถกาวหนาไปพรอมกับโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยาง 

รวดเร็ว 
วิธีการ 

� สนับสนุนการสรางสรรคองคความรูตางๆ 
� คนควาวิธีการใหมๆ สําหรับการเก็บรวบรวมแหลงขอมูลระบบดิจิตอล  
� สนับสนุนการเผยแพรความรูในระบบออนไลน 
� ขยายโอกาสใหผูใชบริการไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันโดยผาน

ระบบ 
ออนไลน 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4. การดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ เปรียบเทียบกับดําเนินงานของหองสมุด
แหงชาติของประเทศออสเตรเลีย 

 บทนี้จะกลาวถึงรูปแบบและการดําเนินงานของของหอสมุดแหงชาติ โดยเปรียบเทียบกับ
การดําเนินงานของหองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย (NLA) เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาระบบ รูปแบบและการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ ดังนี้ 

1. ความเปนมาของหอสมุดแหงชาติ 
2. การบริหารงานและการแบงสวนราชการ 
3. อํานาจหนาท่ี ระบบงานของหอสมุดแหงชาติ ตลอดจนบทบาทความสําคัญของหอสมุด

แหงชาติท่ีมีผลตอการเรียนรูของประชาชนในปจจุบัน  
4. การดําเนินงานของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
5. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ 
6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ 
 

4.1 ความเปนมาของหอสมุดแหงชาติ 
หอสมุดแหงชาติของประเทศไทย สถาปนาขึ้นดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ

มหากษัตราธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ โดยการรวมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิ
รญาณ และหอพุทธศาสนสังคหะเขาดวยกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 5 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีพระบรมราชโองการประกาศให หอพระสมุดวชิ
รญาณ เปน หอสมุดสําหรับพระนคร เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2448 และไดวิวัฒนาการมาเปน
สํานักหอสมุดแหงชาติในปจจุบัน  

หอพระสมุดวชิรญาณ เดิมตั้งอยูในพระบรมมหาราชวัง ตอมาไดยายมาตั้งอยูขางนอก
ประตูพิมานไชยศรี บริเวณศาลาสหทัยสมาคม แตการบริหารและการใหบริการของหอสมุดใน



ขณะนั้น ยังมิไดมีลักษณะเปนการใหบริการแกประชาชนโดยทั่วไป กลาวคือ มีการบริหารงานใน
รูปแบบของสมาคม หรือสโมสรที่ใหบริการเฉพาะแกสมาชิกเทานั้น  

ในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสยุโรปและได
เสด็จทอดพระเนตรกิจการหอสมุดแหงชาติของประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส เม่ือเสด็จนิ
วัติพระนคร ทรงมีพระราชดําริวา หอพระสมุดวชิรญาณที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนหอพระสมุดสําหรับราช
สกุล แมจะกอใหเกิดประโยชนในทางวิชาการ แตการเผยแพรความรูก็ยังไมกวางขวาง เพราะ
สวนมากผูใชบริการก็ตองเปนสมาชิกและอยูในวงจํากัดเทานั้น ดังนั้น หากสามารถขยายกิจการหอ
พระสมุดออกไปใหเปน หอสมุดสําหรับพระนคร โดยเปดใหบริการแกพสกนิกรท่ัวไปไดเขามา
แสวงหา ประโยชนตางๆ จากการอานหนังสือ ก็คงจะเปนประโยชนมากย่ิงขึ้นและจะสมตามพระ
ราชประสงคท่ีจะทรงเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี4 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ เปนหอสมุด
สําหรับพระนครขึ้นเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2448 และพระราชทานนามวา “หอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนคร” ตามพระสมณนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ตอมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ขณะดํารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เปนสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับ
พระนคร หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครก็ไดพัฒนาและเจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับ เม่ือ
พระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแลว จึงโปรดเกลาฯใหยายหอพระสมุดวชิ
รญาณสําหรับพระนครมาไวท่ีตึกใหญ ริมถนนหนาพระธาตุ ซ่ึงเรียกวาตึกถาวรวัตถุ และพระองค
ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปด เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2459 

กิจการของหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครเจริญกาวหนาขึ้นเปนลําดับไดมีการ
รวบรวมหนังสืออันทรงคุณคาของประเทศไวไดเปนจํานวนมากและยังไดวางรากฐานการจัด
หองสมุดตามมาตรฐานสากลหลายประการ เชน การจัดหมวดหมูหนังสือ การจัดทําบัตรรายการ
คนหนังสือ การจัดทําบรรณานุกรม และการจัดพิมพหนังสือท่ีมีคุณคาตางๆ จํานวนมาก เปนตน  

ใน ป พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 โปรดเกลาฯใหแยก
หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครออกเปน 2 ตึก คือ หอพระสมุดวชิราวุธ ใหใชเปนท่ีเก็บ
รวบรวมเอกสารตีพิมพ และ หอพระสมุดวชิรญาณ ใหใชเปนท่ีเก็บรวบรวมหนังสือตัวเขียนและตู
พระธรรม  

ป พ.ศ. 2476 รัฐบาลไดจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นและมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กําหนดใหหอพระสมุดสําหรับพระนคร มีฐานะเปนกอง กองหนึ่งในกรมศิลปากรเรียกวา กอง
หอสมุด และไดมีการเปล่ียนแปลงชื่อ หอพระสมุดสําหรับพระนคร เปนหอสมุดแหงชาติในเวลา
ตอมา หอสมุดแหงชาติไดพัฒนากิจการเจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับและมีผูใชบริการจํานวนมาก 

ในป พ.ศ. 2505 รัฐบาลจึงไดอนุมัติงบประมาณกอสรางอาคารหอสมุดแหงชาติขึ้น เปน
อาคารทรงไทย สูง 5 ชั้น ท่ีบริเวณทาวาสุกรี ถนนสามเสน และไดมีพิธีเปดอยางเปนทางการ เม่ือ
วันท่ี 5พฤษภาคม 2509 จนกระทั่งปจจุบันสํานักหอสมุดแหงชาติ ก็ยังคงตั้งอยู ณ ทาวาสุกรี 



ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เชนเดิม โดยอยูในสังกัดของกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม 

 
4.2 การบริหารงานและการแบงสวนราชการของหอสมุดแหงชาติ 

4.2.1  สถานะและโครงสรางการบังคับบัญชาของหอสมุดแหงชาติ 
หอสมุดแหงชาติเปนหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่งท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล
ของ 

กรมศิลปากรตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2545 
ดังนั้น หอสมุดแหงชาติจึงมีสถานะเปนสวนราชการมีฐานะเทียบเทากับกองในสังกัดของกระทรวง
วัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 โดยมิไดมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นแตอยางใด  ซ่ึงสงผลใหการดําเนินการตางๆ ของหอสมุดแหงชาติจะตองเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับกับสวนราชการ ดังนี้ 
  (1)  การดํ า เนินการของหอสมุดแห งชาติตองอ ยูภายใตนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะตองสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด46 
  (2) การบรรจุ แตงตั้ง และโยกยายเจาหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติอยูภายใตการ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
  (3) งบประมาณในการบริหารงานของหอสมุดแหงชาติ เปนงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรจากสวนกลางตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 โดยมิไดมีงบประมาณ
ในการบริหารงานของตนเองเปนการเฉพาะ  

4.2.2  การแบงสวนงานตาง ๆ ภายในหอสมุดแหงชาติ 
  ดังท่ีไดกลาวแลววา  หอสมุดแหงชาติมีสถานะเปนสํานักเทียบเทากับกองใน
สังกัดของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปน
ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  ดังนั้น แผนภาพของโครงสรางการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบง
สวนงานตาง ๆ ภายในหอสมุดแหงชาติจงึปรากฏตามแผนภาพดังนี ้
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กระทรวงวัฒนธรรม

สํานักหอสมุดแหงชาต ิ

ฝาย
บริหารงาน
ทั่วไป 

กลุมพัฒนา
ทรัพยากร 
หองสมุด 

กลุมบริการ
คนควา
อางอิง 

กลุม
หนังสือ
ตัวเขียน
และจารึก 

กลุม
โสตทัศนวัส

ดุและ
กิจกรรม

ศูนย
สารนิเทศ
หองสมุด 

กลุม
มาตรฐาน
และวิจัย
หองสมุด 

หอสมุด
แหงชาติ
สาขา 17 
แหง 

กรมศิลปากร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 อํานาจหนาที่ ระบบงานของหอสมุดแหงชาติ ตลอดจนบทบาทความสําคัญของ
หอสมุดแหงชาติที่มีผลตอการเรียนรูของประชาชนในปจจุบัน  

    4.3.1 อํานาจหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติ 
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2545 

กําหนดอํานาจและหนาท่ีของสํานักหอสมุดแหงชาติไวดังนี้ 
  1. ดําเนินการจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา วิทยาการ 
ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติไมวาจะอยูในรูปของหนังสือ ตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึก 
หนังสือ ตัวพิมพ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศนวัสดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส ท่ีผลิตจากในประเทศและ
ตางประเทศ    

ในทางปฏิบัติ หอสมุดแหงชาติมีวิธีการในการจัดหา รวบรวมหนังสือ เอกสารและส่ือ
ส่ิงพิมพ อยู 5 วิธีดวยกัน คือ 
  (1) การไดมาซ่ึงส่ิงพิมพตามพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484  
  (2) การจัดซ้ือตามงบประมาณของรัฐบาล 
  (3) การขอรับส่ิงพิมพรัฐบาลจากหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตามมติ
คณะรัฐมนตรี   (4) การขอรับเปนอภินันทนาการ  

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

 ิ

กลุมงานภาษา
โบราณ กลุม
งานทะเบียน
และบริการ 

กลุมงาน
ทะเบียนและ

บริการ 

กลุมงานสํารวจ
เอกสารโบราณ 

กลุมงานผลิต
โสตทัศนวัสด ุ

กลุมงานบริการ
โสตทัศนวัสด ุ

หองสมุดดนตรี
ทูลกระหมอม 

สิรินธร 

กลุมงานกจิกรรม
หองสมุด 

กลุมงาน
ศิลปกรรม 



  (5) การแลกเปล่ียนในประเทศและตางประเทศทั้งระดับรัฐบาลกับรัฐบาล และ
ระดับหองสมุดกับหองสมุดท่ัวโลก 
  2.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินงานดานเทคนิค วิชาการบรรณารักษศาสตร  
สารนิเทศนศาสตรและเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้ง การใหการฝกอบรม
แกบุคลากรของหนวยงาน สถาบันการศึกษาในและตางประเทศ 
  3. ใหบริการการอาน ศึกษา คนควา และวิจัยแกประชาชน เพื่อใหเปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4. เปนศูนยประสานงานระบบสารสนเทศทางวิชาการแหงชาติ 
  5. เปนศูนยขอมูลวารสารระหวางชาติแหงประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ศูนยกําหนดมาตรฐานสากลของหนังสือและวารสาร ศูนยกําหนดรายละเอียด
ทางบรรณานุกรมของหนังสือท่ีจัดพิมพในประเทศ และเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและยืม
ส่ิงพิมพ 
  6. เปนคลังส่ิงพิมพของชาติ และศูนยรวมส่ิงพิมพขององคการสหประชาชาต ิ
 

  4.3.2 ระบบงานของหอสมุดแหงชาติ  
จากอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน กฎกระทรวง สํานักหอสมุดแหงชาติจึงไดกําหนด

หนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนงานตางๆ ภายในหอสมุดแหงชาติขึ้น ใหสอดคลองกับอํานาจ
หนาท่ีดังกลาว และสะทอนออกมาเปนการใหบริการของหอสมุดแหงชาติแกประชาชน ดังตอไปนี้ 

1) บริการหองอานหนังสือ 
2) บริการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย   ตัวเขียน และตัวจารึก 
3) บริการสืบคนหนังสือ วารสาร หรือบทความ  ซ่ึงรวมท้ังการใหบริการสืบคนขอมูลท่ี

เปนตัวเขียนและตัวจารึกผานทางระบบอินเตอรเน็ตทางเว็บไซด ของหอสมุดแหงชาติ 
4) บริการออกเลข ISBN  สําหรับหนังสือ จุลสาร ท้ังท่ีอยูในรูปของส่ิงพิมพและท่ีไมใช

ส่ิงพิมพ เพื่อใชเปนรหัสเฉพาะตัวของหนังสือแตละเลม  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความ
สะดวก ถูกตอง และรวดเร็วในการสั่งซ้ือหนังสือ การยืม การคืน การยืมระหวาง
หองสมุด การสืบคน และการแลกเปล่ียนขอมูล 

5) บริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloging in Publication :CIP)  ซ่ึง
ไดแก การกําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม เลขหมูหนังสือ และหัวเรื่อง ใน
หนังสือกอนการจัดพิมพเปนรูปเลม ใหแกสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพหนังสือ เพื่อนํา
ขอมูลท่ีกําหนดไปพิมพไวหลังหนาปกใน (Verso of title page) ของหนังสือ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกตอหองสมุดตางๆ ตอสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ
จําหนายหนังสือและเพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควา วิจัย และการจัดทํา
บรรณานุกรม 

6) บริการฐานขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติ  ซ่ึงเปนการรวบรวมฐานขอมูลของส่ิงพิมพ
ท้ังหมดในประเทศไทยไวท่ีเดียวกัน  โดยในปจจุบันหอสมุดแหงชาติไดใหบริการ



ขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติทางอินเตอรเน็ตแลว โดยสามารถคนฐานขอมูลท่ีตีพิมพ
ตั้งแตป พ.ศ. 2545ได 

7)  จัดนิทรรศการและโครงการตาง ๆ ตลอดป เพื่อเปนการกระจายความรูและ
วัฒนธรรมสูประชาชนในทองท่ีตาง ๆ เชน โครงการหอสมุดแหงชาติสูสถานศึกษา
และชุมชน กิจกรรมสงเสริมการอาน และนิทรรศการ “วรรณกรรม...นาฏศิลป...
ดนตรี สมัยรัตนโกสินทร”47 เปนตน 

 
 เม่ือไดพิจารณาถึงอํานาจหนาท่ี ตลอดจนบริการของหอสมุดแหงชาติแลว  จะเห็นไดวา 
หอสมุดแหงชาติมีบทบาทที่สําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการเรียนรูของประชาชนในสังคม  ดังจะ
เห็นไดจากการเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และส่ือความรู 
ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหบริการแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน นอกจากนี้ 
หอสมุดแหงชาติยังเปนแหลงในการเก็บรวบรวมขอมูลความรูระดับชาติโดยเปนหนวยงานที่จัดทํา
บรรณานุกรมแหงชาติซ่ึงจะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสืบคนแหลงขอมูลตางๆ อันจําเปนตอ
การศึกษา คนควา และวิจัยอีกดวย   

นอกจากบทบาทการเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตน ซ่ึงถือเปนบทบาทของ
หอสมุดแหงชาติในเชิงรับ (passive) แลว   หอสมุดแหงชาติยังมีบทบาทในการเผยแพรความรู
แกประชาชนในเชิงรุก (active) อีกดวย  ซ่ึงตัวอยางสําคัญในการแสดงบทบาทในเชิงรุกท่ีเห็นได
ชัด คือ การจัดนิทรรศการ อภิปราย บรรยาย สาธิต และงานแสดงตางๆ โดยมุงเผยแพรความรู
และสงเสริมการอานแกประชาชนทั่วไป เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบัน องคกร 
และหนวยงานตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
 นอกจากนั้น หอสมุดแหงชาติยังมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษเอกสารภาษาโบราณ 
หนังสือหายาก รวมทั้งตัวเขียน และตัวจารึกซ่ึงไมสามารถหาดูท่ีไหนไดอีกดวย  อยางไรก็ตาม 
แมวาหอสมุดแหงชาติจะมีบทบาทหนาท่ีในการอนุรักษเอกสารภาษาโบราณดังท่ีกลาวไปแลว ซ่ึงดู
เสมือนวาหอสมุดแหงชาติทําหนาท่ีเก็บเอกสารจดหมายเหตุของชาติดวยอีกประการหนึ่งก็ตาม  
แตจากการศึกษาพบวา หนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีในการเก็บรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ
โดยเฉพาะอยางย่ิง เอกสารจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรตาง ๆ อยูภายใตการดูแลของ
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ซ่ึงเปนหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งท่ีแยกตางหากจากสํานักหอสมุด
แหงชาติ แตอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเชนกัน 
 

4.4 การดําเนินงานของหอจดหมายเหตุแหงชาติ48 

                                                 
47 http://www.nlt.go.th/theventyear.htm 9 ธันวาคม 2549 
48  หอจดหมายเหตุแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
- ศึกษา คนควา และวางระบบ เพื่อการรวบรวมเอกสารจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
ตางๆ    



4.4.1 ความเปนมา และอํานาจหนาท่ีของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
1.ความเปนมาของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
หอจดหมายเหตุแหงชาติทําหนาท่ีเก็บรักษาเอกสารราชการตั้งแตสมัยปลายรัชกาลท่ี 4 

จนถึงเอกสารราชการสมัยปจจุบัน เอกสารสําคัญท่ีจัดเก็บไวท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติไดแก 
เอกสารของกรมราชเลขาธิการ ซ่ึงเปนเอกสารราชการแผนดินสมัยรัชกาลท่ี 5-7 เอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนเอกสารการบริหารราชการนับตั้งแตการเปล่ียนแปลงการปกครอง รวมถึง
เอกสารของกระทรวงและหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กรมที่ดิน การรถไฟแหง
ประเทศไทย และสภากาชาดไทย เปนตน นอกจากเอกสารราชการดังกลาวแลว หอจดหมายเหตุ
แหงชาติยังเก็บรักษาเอกสารสวนบุคคลซ่ึงเปนเอกสารของรัฐบุรุษ นักปกครอง นักการเมือง และ
บุคคลสําคัญของประเทศในสาขาตางๆ ซ่ึงเจาของเอกสารหรือทายาทมอบไวเปนสมบัติของชาติ
เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย ตัวอยางเอกสารสําคัญประเภทนี้ คือ เอกสารชุดสวนพระองค
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เอกสารหมอมหลวงปน มาลากุล และเอกสารพระยาอนุมาน
ราชธน (เสฐียรโกเศศ) เปนตน 

นอกจากนั้น หอจดหมายเหตุแหงชาติยังไดรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุการณสําคัญ
ของประเทศมาเก็บรักษาไว ท้ังหลักฐานจากวารสาร หนังสือพิมพ ประกาศ ใบปลิว ภาพถาย และ
เทปบันทึกความทรงจําตางๆ ของผูมีบทบาทในเหตุการณสําคัญ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงควบคู
กับเอกสารราชการ รวมทั้งจัดทําสําเนาเอกสารที่มีคุณคาของประเทศ ท้ังท่ีอยูในหอจดหมายเหตุ
แหงชาติและท่ีอยูในตางประเทศมาเก็บไวและใหบริการแกประชาชนดวย 

หอจดหมายเหตุแหงชาติมีหองบริการคนควาวิจัยแบงเปน 2 หอง คือ หองบริการกรม
หลวงพิชิตปรีชากร ใหบริการคนควาวิจัยเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณอักษร ไดแก เอกสาร
โตตอบทางราชการ เอกสารสวนบุคคล ส่ิงพิมพรัฐบาล เอกสารประวัติศาสตรรวมสมัย หนังสือ
อางอิง เปนตน และหองบริการบุรฉัตร ใหบริการคนควาวิจัยเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ไดแก 
ภาพถายสไลด แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน แผนท่ี โปสเตอร เปนตน 

 
 2.อํานาจหนาท่ีของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

                                                                                                                                            
  ใหสอดคลองกับกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ  
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินคุณคาเพื่อการจัดเก็บ รักษา การพัฒนา การอนุรกัษ การ
เผยแพร 
  และการใหบริการเอกสารจดหมายเหตุ  
- ดําเนินงานดานหอจดหมายเหตุเฉพาะ 
- บันทึกเหตุการณสําคัญของชาติท่ีเกิดขึ้นท้ังในและตางประเทศ  
- ดําเนินการเกี่ยวกับหอภาพยนตรแหงชาติ  
- เปนศูนยขอมูล และศูนยประสานงานจดหมายเหตุท้ังในและตางประเทศ 



 หอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี มีหนาท่ีเก็บเอกสารราชการ เอกสารสําคัญๆ ของ
ประเทศที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและทางการวิจัย รวมเรียกเปน จดหมายเหตุ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรักษาไวเปนหลักฐานยืนยันตอไป โดยจะรับมอบเอกสารที่ส้ินสุดการปฏิบัติงาน
แลว สําหรับเอกสารที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไปจะมีนักจดหมายเหตุและเจาหนาท่ีจดหมายเหตุเปน
ผู ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ห ลั ก วิ ช า ก า ร 
               เอกสารท่ีรับมอบจะไดรับการประเมินคุณคาเอกสาร ไดรับการดูแล เก็บรักษา และ
อนุรักษตามหลักวิชาการอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุอยางดี นักจดหมายเหตุจะจัดเอกสารและทํา
เครื่องมือชวยคนควาชนิดตางๆ เพื่อควบคุมเอกสารและอํานวยความสะดวกแกผูคนควา เอกสาร
จดหมายเหตุท่ีจัดเรียบรอยแลวจะบรรจุไวในแฟมและกลองเอกสารท่ีมีขนาดและแบบตาม
มาตรฐานของจดหมายเหตุประเภทตางๆ ไมวาจะเปนประเภทกระดาษแผน ภาพถาย แผนท่ี 
แผนผัง แบบแปลน แถบบันทึกเสียง และไมโครฟลม สําหรับเอกสารตนฉบับสวนใหญไดแก ใบ
บอก สารตรา ฎีกา รายงานการประชุม หนังสือโตตอบ บันทึกความเห็น ประกาศพระราชบัญญัติ 
รายงานการตรวจราชการ สถิติ แผนภูมิ และตาราง เปนตน  

หอจดหมายเหตุแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
- ศึกษา คนควา และวางระบบ เพื่อการรวบรวมเอกสารจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรตางๆใหสอดคลองกับกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ  
 - ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินคุณคาเพื่อการจัดเก็บ รักษา การพัฒนา การอนุรกัษ 
การเผยแพรและการใหบริการเอกสารจดหมายเหตุ  
 - ดําเนินงานดานหอจดหมายเหตุเฉพาะ 
 - บันทึกเหตุการณสําคัญของชาติท่ีเกิดขึ้นท้ังในและตางประเทศ  
 - ดําเนินการเกี่ยวกับหอภาพยนตรแหงชาติ  
 - เปนศูนยขอมูล และศูนยประสานงานจดหมายเหตุท้ังในและตางประเทศ 
 
4.4.2 ภารกิจของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
หอจดหมายเหตุแหงชาติไดกําหนดภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติไวดังนี้ 

  (1) แสวงหา รวบรวม ประเมินคุณคา เก็บรักษา อนุรักษ และใหบริการเอกสาร
สําคัญของชาติ 
  (2) ศึกษา คนควาและวิจัยทางวิชาการจดหมายเหตุ เพื่อการพัฒนาและเผยแพร
เอกสารสําคัญของชาติ 
  (3) บันทึกเหตุการณสําคัญของชาติท่ีเกิดขึ้นท้ังในประเทศและตางประเทศไวเปน
หลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตรของชาติ 
  (4) แสวงหา รวบรวม ประเมินคุณคา เก็บรักษา อนุรักษและใหบริการภาพยนตร
ไทย 
  (5) ดําเนินงานจดหมายเหตุในสวนภูมิภาค 



  (6) เปนศูนยกลางความรวมมือเกี่ยวกับกิจการจดหมายเหตุท้ังในประเทศและ
ระหวางประเทศ 
  (7) เปนศูนยรับฝากเก็บเอกสารสําคัญของสวนราชการ 
  (8) เปนศูนยใหบริการสารนิเทศจดหมายเหต ุ
  (9) เผยแพรกิจกรรมจดหมายเหต ุ
  (10) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานจดหมายเหต ุ

 

4.5 มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ 

 โดยเหตุท่ีหอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนเพียงหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่ง ซ่ึง
มิไดมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ดังนั้น จึงมิไดมีกฎหมายฉบับใดที่กําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานหรือ
การดําเนินการของหอสมุดแหงชาติไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงตางจากกรณีของ NLA ท่ีจัดตั้งขึ้นโดย
อํานาจของกฎหมาย และกฎหมายดังกลาวก็ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีและโครงสรางการดําเนินงาน
ของ NLAไวอยางชัดเจน 
 อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวาการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติจะตองอยูภายใตหรือ
เกี่ยวของกับกฎหมายบางฉบับ ซ่ึงสามารถจําแนกไดออกเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก 
 1.  กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานของหอสมุดแหงชาติในฐานะที่เปนสวนราชการแหง
หนึ่ง 
 ดังท่ีไดกลาวแลววา หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนหนวยงานราชการหนวยงาน
หนึ่ง ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งถือเปนหนวยราชการสวนกลาง  ดังนั้น การ
ดําเนินงานหอสมุดแหงชาติจึงตองเปนไปตามกฎหมายกลางที่กํากับดูแลการดําเนินการของสวน
ราชการนั้น เชน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  เปน
ตน  ซ่ึงจะมีรายละเอียดเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาว  
 2. กฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการรวบรวมหนังสือ เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพเขาสูการดูแลของ
หอสมุดแหงชาติ 
 กฎหมายที่ใหอํานาจแกหอสมุดแหงชาติในการรวบรวมขอมูลเขาสูการเก็บรักษาของ
หอสมุดแหงชาตินั้นมีเพียงกฎหมายวาดวยการพิมพ ซ่ึงประกาศใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ.2484 
เทานั้นท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว  แตโดยเหตุท่ีกฎหมายวาดวยการพิมพดังกลาวได
ถูกตราขึ้นโดยมิไดมุงเนนในเรื่องอํานาจหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติเปนหลัก  หากแตมี
เจตนารมณเพื่อควบคุม ผูพิมพและผูโฆษณา  ซ่ึงจะเห็นไดจากบทบัญญัติสวนใหญในกฎหมาย
ดังกลาวจะเนนการควบคุมผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพ โดย
กําหนดใหบุคคลดังกลาวเหลานั้นตองเขามาอยูในระบบการกํากับดูแลของรัฐ โดยตองไดรับ
อนุญาตจากทางการกอน49  นอกจากนั้น ยังมีบทบัญญัติท่ีปองกันมิใหมีการตีพิมพ หรือโฆษณา

                                                 
49 มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 



หนังสือ หรือส่ิงพิมพตางๆ ท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย ดังจะ
เห็นไดจากการใหอํานาจแกเจาพนักงานการพิมพในการส่ังหามการขายหรือจายแจกสิ่งพิมพนั้น 
รวมทั้งมีอํานาจยึดส่ิงพิมพหรือหนังสือพิมพเหลานั้นดวย50 
 สวนประเด็นท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเขาสูหอสมุดแหงชาตินั้น  มีกําหนดไวเพียงใน
มาตรา 20 และมาตรา 32  โดยเนื้อหาสาระสําคัญของบทบัญญัติท้ังสองมาตราดังกลาว คือการ
กําหนดใหผูโฆษณา51ตองสงส่ิงพิมพท่ีพิมพขึ้นในราชอาณาจักรจํานวนสองฉบับใหกับหอสมุด
แหงชาติภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพิมพเสร็จโดยไมคิดราคาและคาสง ตามมาตรา 20 และ ผู
โฆษณาตองสงหนังสือพิมพจํานวนสองฉบับใหกับหอสมุดแหงชาติในวันท่ีโฆษณา52 ตามมาตรา 
32 โดยหากผูโฆษณาไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวตองระวางโทษปรับเพียงไมเกินสิบสอง
บาท53  นอกจากนั้น กฎหมายดังกลาวก็มิไดมีบทบัญญัติใดท่ีกลาวไวโดยชัดแจงวาใหหอสมุด
แหงชาติมีอํานาจตามกฎหมายที่จะดําเนินการใดในกรณีท่ีผูโฆษณาไมสงส่ิงพิมพหรือหนังสือพิมพ
ใหแกหอสมุดแหงชาติ   
 

3.กฎหมายที่คุมครองบรรณารักษของหองสมุดในการทําซํ้างานอันมีลิขสิทธ์ิ 
สืบเนื่องจาก ในบางกรณี หอสมุดแหงชาติอาจไมสามารถจัดหาหนังสือหรือส่ิงพิมพท่ีมี

ความสําคัญและมีคุณคามาเก็บรักษาไวดวยเหตุผลบางประการ ไมวาจะเปน ผูพิมพหรือผูโฆษณา
ไมไดสงส่ิงพิมพหรือหนังสือดังกลาวใหตามที่กฎหมายกําหนด และหอสมุดแหงชาติไมสามารถหา
หนังสือดังกลาวไดจากท่ีใดอีก  หรือหนังสือหรือส่ิงพิมพดังกลาวมีจํานวนไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนผูใชบริการ  จึงมีความจําเปนท่ีบรรณารักษของหอสมุดแหงชาติจะตอง
จัดทําสําเนาของหนังสือหรือส่ิงพิมพดังกลาวซ่ึงอาจเขาขายเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิของเจาของ
ผลงานนั้น                 อยางไรก็ดี ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับปจจุบันไดใหความคุมครองแก
บรรณารักษของหองสมุดซ่ึงรวมถึงหอสมุดแหงชาติไวแลววา หากการดําเนินการดังกลาวนั้นเปน
การทําเพื่อใชในหองสมุด หรือทําซํ้างานบางตอนใหแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการวิจัยและ
ศึกษา  และการทําซํ้าดังกลาวมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร54   การดําเนินการดังกลาวก็ไมถือ
วาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 

                                                 
50 มาตรา 9 และมาตรา36 แหงพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 
51 มาตรา 4 กําหนดนิยามของคําวา “ผูโฆษณา” หมายความวา บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการผลิต
ส่ิงพิมพและจัดใหส่ิงพิมพนั้นแพรหลายดวยประการใดๆ ไมวาจะเปนโดยการขาย เสนอขายจาย
แจก หรือเสนอจายแจกและไมวาการนั้นจะเปนการใหเปลาหรือไม 
52 มาตรา 32 พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484 
53 มาตรา 59 พรบ. การพิมพ พ.ศ.2484 
54 มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 



4.6 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ 
 จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานของหอสมุด
แหงชาติ ท่ีสําคัญอาจสรุปไดดังนี้ 
 1.ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางการบังคับบัญชา 
 โดยเหตุท่ีหอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนสวนราชการ และอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลสวนราชการ ระบบการบริหารงานและการบังคับบัญชาจึงยังอยู
ในลักษณะขององคกรขนาดใหญ (Bureaucracy) กลาวคือ มีสายบังคับบัญชาหลายขั้นตอน และ
ทุกอยางก็จะกลับไปสูการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียวคือรัฐมนตรีในลักษณะของสามเหลี่ยม
พีระมิด55  ซ่ึงทําใหเกิดการลาชาในการตัดสินใจ 
 ดังนั้น แมวาจะไดมีการกําหนดใหหอสมุดแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตางๆ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหอสมุดแหงชาติ เชนการวางแผนพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ของหอสมุดแหงชาติ การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ  การปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรของหอสมุดแหงชาติ ก็ตาม  แตการดําเนินการ
ดังกลาวก็ยังจะตองผานขั้นตอนตามสายบังคับบัญชาจนถึงระดับรัฐมนตรี เพราะเหตุวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของสํานักหอสมุดแหงชาติตาม
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงทําใหเกิดการลาชา
ในการดําเนินงาน จะเห็นวาจนถึงปจจุบันหอสมุดแหงชาติก็ยังไมไดมีการปรับปรุงใหเปนหองสมุด
ท่ีทันสมัยแตอยางใด 
 
 2.ปญหาเกี่ยวกับการใหความสําคัญแกหอสมุดแหงชาติในการสงเสริมการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของประชาชน 
 จากการศึกษาพบวา รัฐบาลยังมิไดใหความสําคัญแกบทบาทของหอสมุดแหงชาติในการ
เปนองคกรท่ีสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของประชาชนเทาท่ีควร ท้ังนี้ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
  (1) แมวากฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.
2545 จะไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของสํานักหอสมุดแหงชาติไวดูเสมือนวาหอสมุดแหงชาติจะ
มีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน  และจากแผนบริหารราชการ
แผนดิน ป พ.ศ.2548 - 2551 ซ่ึงออกตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จะไดกําหนดใหมีการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยการ
สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักหนึ่งในเกาประการที่รัฐบาล
มุงเนนใหความสําคัญเปนอันดับแรก56  โดยกลยุทธหลักในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวได
กําหนดใหมีการสรางแหลงบริการองคความรู57 ซ่ึงอาจจะดูเหมือนวารัฐบาลไดใหความสําคัญแก
                                                 
55 วรเดช จันทรศร, ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ, คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, พ.ศ.2539 หนา 40 
56 แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548 -2551 หนา 5, 6 และ 7 
57 แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 -2551 หนา 21 



บทบาทของหอสมุดแหงชาติก็ตาม  แตเนื่องจากแผนบริหารราชการแผนดินดังกลาวกําหนดให
กระทรวง ศึกษาธิการเปนเจาภาพในการขับเคลื่อนกลยุทธหลักในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว 
โดยที่หอสมุดแหงชาติมิไดเปนสวนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ การดําเนินการ
ดังกลาวจึงอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ทําใหไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
  (2) เม่ือพิจารณาในสวนของประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมที่
หอสมุดแหงชาติสังกัดอยูแลว  จะเห็นไดวา เปนการเนนเฉพาะการอนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงามและพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดย
มิไดกลาวถึงสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติ หรือการพัฒนาหองสมุดแหงชาติ 
แตอยางใด   
  (3)  แมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จะไดกลาวถึง
บทบาทของหองสมุด ในฐานะเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตอยูดวย โดยมาตรา 25 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดวา “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และ
แหลงการเรียนรู อื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” แต โดยเหตุ ท่ีรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนรัฐมนตรี ท่ีมีอํานาจรักษาการตามกฎหมายและมีอํานาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตางๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวนี้  มิไดมีอํานาจในการ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศใดๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาหอสมุดแหงชาติ 
เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมิไดกลาวถึงอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาหอสมุดแหงชาติไวโดยเฉพาะ 
ดังนั้น กฎหมายดังกลาวจึงไมอาจเอื้อประโยชนตอการพัฒนาหอสมุดแหงชาติไดอยางเต็มท่ีและ
เหมาะสม 
 
 3.ปญหาเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมเอกสาร หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพเขา
สูความดูแลของหอสมุดแหงชาติ 
 ในปจจุบัน แมวาหอสมุดแหงชาติจะมีวิธีการเก็บรวบรวมเอกสาร หนังสือและส่ือส่ิงพิมพ
ตางๆ เขามาอยูในความดูแลของหอสมุดแหงชาติเพื่อใหประชาชนไดศึกษาคนควา ซ่ึงหอสมุด
แหงชาติก็ไดพยายามมุงเนนถึงท้ังเรื่องคุณภาพและปริมาณอยูแลว โดยไดใชวิธีการตางๆ อยู
หลายวิธีดังท่ีไดกลาวมาแลว แตประเด็นสําคัญท่ียังเปนปญหาและอุปสรรคในการเก็บรวบรวม
ขอมูลก็คือขอกฎหมายและวิธีการบังคับตามกฎหมายในการใหผูผลิตส่ิงพิมพสงขอมูลใหหอสมุด
แหงชาติ 
 หากพิจารณาในบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการพิมพแลว  แมจะดูเหมือนวาเปนบท
บังคับใหผูโฆษณาสงส่ิงพิมพและหนังสือใหแกหอสมุดแหงชาติก็ตาม เพราะมีบทปรับทางอาญาที่
บังคับแกผูท่ีไมปฏิบัติตาม  แตเนื่องจากคาปรับท่ีบังคับแกผูท่ีไมปฏิบัติตามมีจํานวนเพียงไมเกิน
สิบสองบาทเทานั้น  ซ่ึงถือวามีมูลคานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาของส่ิงพิมพหรือ
หนังสือพิมพในปจจุบัน ดังนั้น โทษปรับตามที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาว จึงไมมีผลเปนการชวย



ยับย้ังหรือขมขูผูท่ีจะปฏิบัติฝาฝนกฎหมายดังกลาวตามทฤษฎีอรรถประโยชน58 โดยผลที่เกิดขึ้น
ในทางปฏิบัติก็คือ สํานักพิมพบางแหง  หรือผูจัดพิมพบางคนก็จะไมปฎิบัติตามที่กฎหมาย
กําหนดไว ซ่ึงสงผลใหหอสมุดแหงชาติไมมีหนังสือหรือส่ิงพิมพหลายฉบับท่ีควรจะไดรับการ
จัดเก็บไวในหอสมุดแหงชาติ ซ่ึงหากหอสมุดแหงชาติไมมีงบประมาณเพื่อจัดซ้ือหนังสือหรือ
ส่ิงพิมพเหลานั้น ประชาชนก็ไมสามารถที่จะเขาคนควาหนังสือหรือส่ิงพิมพดังกลาวได59 
 นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังมิไดรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงไป  กลาวคือ เอกสาร หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพท่ีผูโฆษณาจะตองสงใหแกหอสมุด
แหงชาติท่ีอยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาวยังครอบคลุมเฉพาะท่ีอยูในรูปของส่ิงพิมพเทานั้น 
แตไมรวมถึงขอมูลท่ีอยูในรูปของส่ือส่ิงพิมพหรือส่ือบันทึกขอมูลประเภทอื่น เชน ส่ือส่ิงพิมพทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน CD ROM หรือ DVD ROM เปนตน ทําใหผูท่ีผลิตขอมูลท่ีมิไดอยูในรูป
ของส่ิงพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ ไมมีหนาท่ีตามกฎหมายที่จะตองสงขอมูลดังกลาว
ใหแกหอสมุดแหงชาติ ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวนี้ ก็ยังคงเปนปญหาท่ีหองสมุดแหงชาติของประเทศ
ออสเตรเลีย (NLA) เผชิญและพยายามแกไขอยูเชนกัน  
 

4.7 บทบาทอื่นของหอสมุดแหงชาติ 

นอกจากหอสมุดแหงชาติจะทําหนาท่ีตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว หอสมุดแหงชาติยังทํา
หนาท่ีในทํานองเดียวกันกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ โดยการดําเนินการเก็บรักษาเอกสาร
ประวัติศาสตรของชาติไวดวย  

 

4.8.รางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. .... 
 จากปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติท่ีเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน  ทํา
ใหกระทรวงวัฒนธรรมไดมีแนวความคิดท่ีจะยกรางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. .... ขึ้น 
เพื่อใหมีกระบวนการทางกฎหมายที่จะมารองรับการดําเนินการของหอสมุดแหงชาติ โดย
กระทรวงวัฒนธรรมเห็นวา การกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยหอสมุดแหงชาติ จะเปนประโยชนแก
ประชาชนทั่วไปท่ีจะไดเขาถึงขอมูล และแหลงความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหดีย่ิงขึ้น 
ตลอดจนเปนการสงเสริมและสนับสนุนผูพิมพ หรือสํานักพิมพในธุรกิจ หรือการดําเนินงาน
เกี่ยวกับหนังสือภายในประเทศใหแพรหลายและมีระบบเพื่อการคนหาขอมูลและเชื่อมโยงกัน
ระหวางประเทศไดอยางท่ัวถึง  โดยขณะนี้รางกฎหมายดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของ
กระทรวงวัฒนธรรม และอยูในระหวางการระดมความคิดเห็นจากประชาชน 
 
 

                                                 
58 ณรงค ใจหาญ, กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย, (กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, 2543) หนา 73. 
59 http://www.praphansarn.com/new/c_lift/detail.asp?ID=191 9 ธันวาคม 2549 



บทที่ 5. บทสรุป 

       หองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย (NLA)  เปนหองสมุดท่ีประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานมากพอสมควร โดยปจจุบันไดขยายพื้นท่ีใหกวางขวางขึ้น สามารถเก็บรวบรวม
หนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆไดถึงจํานวนกวา 5.5 ลานชิ้น ในขณะเดียวกันก็ยังไดมีการ
เสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและการ
พัฒนาฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส อยางตอเนื่อง เพื่อให NLA เปนแหลงจัดเก็บรวบรวม
หนังสือ เอกสารและส่ือส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย ประชาชนชาวออสเตรเลีย รวมทั้ง
ส่ือส่ิงพิมพอันทรงคุณคาอื่นๆ ของตางประเทศ ท้ังท่ีอยูในรูปแบบของหนังสือเอกสารและท่ีอยูใน
รูปของส่ือทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปนการตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการในการสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว สะดวกและกวางขวางย่ิงๆ ขึ้น 

 
5.1 ความสําเร็จของ NLA ท่ีผูวิจัยเห็นวาหอสมุดแหงชาติอาจสามารถพิจารณานํามาเปน

แบบอยางในการพัฒนาการดําเนินกิจการได มีประเด็นหลักๆ ดังนี้ 
1. การมีกฎหมายเฉพาะเพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานของตนเอง 

และการมีกฎหมายรองรับโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ(Council of 
The National Library of Australia) ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานของ NLA  ซ่ึง
นอกจากจะมีคณะกรรมการชุดดังกลาวแลวก็ยังมีคณะกรรมการชุดตางๆ เชน Audit Committee 
และCorporate Governance Committee เพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนําและตรวจสอบการทํางาน
ของ  NLA  ดวย โดยคณะกรรมการตางๆ เหลานั้น มีสวนสําคัญอยางย่ิงท่ีทําให NLA  สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส อันจะสงผลใหสามารถพัฒนาแหลงการเรียนรู
ใหแกประชาชนอยางแทจริง นอกจากนั้น การกําหนดอํานาจหนาท่ีของ NLA ไวในกฎหมายอยาง
ชัดเจน ให NLA มีอํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บ รักษา พัฒนาหนังสือ เอกสาร และ ส่ือส่ิงพิมพของ
ประเทศออสเตรเลีย รวมท้ังรวบรวมเรื่องราวตางๆ ของประเทศออสเตรเลีย และท่ีเกี่ยวของกับ
ประชาชนของประเทศออสเตรเลีย ยังทําให NLA สามารถดําเนินการและวางแผนการพัฒนาใน
อนาคตไดงายและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นดวย 

 
2. การกําหนดให NLA ตองดําเนินกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล กลาวคือ NLA 

จะตองดํา เนินการเพื่ อใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลท้ังในด านของความโปรงใส 
(Transparency) และความรับผิดชอบ (Accountability) เนื่องจาก NLA ไดรับการตรวจสอบ
จาก Audit Committee และ ตองจัดทํารายงานประจําปรายงานผลการดําเนินกิจการตอรัฐมนตรี
และรัฐสภาสภาอีกดวย  
 
   
 3. การใชมาตรการทางภาษีเพื่อให NLA สามารถบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพเต็มท่ี เชน การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการยกเวนภาษีใหกับรายไดท่ีเกิดจากการ
ดําเนินกิจการของ NLA  การลดหยอนภาษีใหกับผูบริจาคหนังสือใหแก NLA ตาม The 



Cultural Gift Program รวมไปถึงการลดหยอนภาษีใหแกผูท่ีบริจาคเงินใหแก NLA ตั้งแต 2 
ดอลลารออสเตรเลียขึ้นไปดวย60 ซ่ึงมาตรการดังกลาวเปนการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจการของ NLA อันจะสงผลให NLA สามารถเก็บรวบรวมเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ
ตางๆ เพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็วย่ิงขึ้นและเปนการประหยัดตนทุนในการดําเนินกิจการดวย 
 

5.2 การนําแนวทางในการดําเนินงานของ  NLA มาปรับใชกับหอสมุดแหงชาติเพื่อการ
พัฒนา  

ปรับปรุงและสงเสริมการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ เพื่อใหหอสมุดแหงชาติมีสวนในการ
พัฒนาการเรียนรูของประชาชนอยางแทจริง อาจสรุปไดดังนี้  
 
 1. มาตรการที่ใชเพื่อสงเสริมใหขอมูล และแหลงความรู ท่ีไดจัดเก็บรวบรวมไวใน
หองสมุด มีการเผยแพรออกไปสูสาธารณะมากย่ิงขึ้น  ซ่ึงอาจกระทําไดดังนี ้
  (1) การจัดใหบริการทางอินเตอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานงาย ซ่ึง
จะทําใหผูรับบริการประหยัดเวลาในการสืบคนขอมูล และรับขอมูลท่ีอยูในความดูแลของหอสมุด
แหงชาติได  โดยผูใชบริการสามารถที่จะสืบคนและรับขอมูลดังกลาวไดโดยไมตองเดินทางมาที่
หอสมุดแหงชาติ รวมทั้งการใหบริการส่ังซ้ือบทความ งานวิจัย หรือขอมูลผานทางระบบ
อินเตอรเน็ตดวย   
  (2) การใหบริการสงขอมูล หรือบทความใหม ๆ ในทุกสัปดาห ไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรของผูรับบริการ ไมวาจะเปนท่ีบาน หรือท่ีทํางาน ผานทาง e-mail address ของ
ผูใชบริการ  
  (3) จัดทําโครงการ workshop หรือกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมทางภาษาและวรรณคดี ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม ใหแกครู อาจารย นักเรียน 
นักศึกษา หรือบุคคลท่ัวไปท้ังในและนอกสถานที่ เพื่อใหหอสมุดแหงชาติเปนแหลงความรู และ
เปนศูนยกลางในการเรียนรูอยางแทจริง 
 
 
  2. มาตรการที่เกี่ยวกับการใหบริการ 
  การจัดทําฐานขอมูลระบบอิเล็กทรอนิกสใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น โดยใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางรวดเร็วและครบถวน อันจะเปนการ
ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของหอสมุดแหงชาติ  และควรใหประชาชนไดมีโอกาสมีสวนใน
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการของหอสมุดแหงชาติดวย 
 
  3.  มาตรการเกี่ยวกับการเก็บรักษาขอมูล 
  การใชมาตรการเกี่ยวกับการเก็บรักษาหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพตางๆ โดย
ท่ีไมอนุญาตใหผูใชบริการเขาไปคนหาขอมูลเหลานั้นดวยตนเอง เปนการลดความเสี่ยงท่ีจะทําให

                                                 
60 http://www.nla.gov.au/library/sponsorship/  



เอกสารหรือขอมูลเหลานั้นเสียหายหรือสูญหายไดมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มาตรการดังกลาวจึงเปน
มาตรการหนึ่งท่ีหอสมุดแหงชาตินาจะนํามาศึกษาพิจารณา  เพื่อทําใหหอสมุดแหงชาติสามารถ
เก็บรักษาเอกสาร  หนังสือ และส่ือส่ิงพิมพตางๆ  ไดครบถวนและมีอายุยาวนานยิ่งขึ้น  
นอกจากนั้น ยังนาจะจัดใหมีระบบ การควบคุมความเสี่ยงในดานตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เชน 
ความเส่ียงจากการใชระบบคอมพิวเตอร หรือความเส่ียงจากการถูกขโมยขอมูล เปนตน 
   
  ท้ังนี้ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่กรมศิลปากรและกระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดขึ้นในคราวที่มีการจัดตั้งหอสมุดแหงชาติ กลาวคือ61  
  (1) พยายามหาหนังสือ และเอกสารในสาขาวิชาตางๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  (2) มีคณะเจาหนาท่ีท้ังฝายบริหารและวิชาการท่ีมีความรูความสามารถดี มี
จํานวนเพียงพอท่ีจะบริหารงานและใหบริการแกผูท่ีจะเขามาศึกษาคนควาไดเปนอยางด ี
  (3) ใหบริการแกประชาชนผูใชบริการอยางกวางขวาง สะดวก และรวดเร็ว  
  อันจะนํามาซ่ึงประโยชนสูงสุด คือเพื่อใหหอสมุดแหงชาติของไทยมีบทบาทใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 คํากลาวรายงานของ ม.ล.ปน มาลากุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในพิธีเปดหอสมุด
แหงชาติ ทาวาสุกรี เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2509 ใน แมนมาส ชวลิต, ประวัติหอสมุดแหงชาติ, 
กรุงเทพมหานคร:หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 2509, หนา 98. 
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