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บทนํา
เนื่องจากประเทศออสเตรเลียเปนประเทศในเครือจักรภพ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่
สองแหงประเทศอังกฤษ ในฐานะพระราชินีแหงประเทศอังกฤษ จึงเปนพระประมุขของประเทศ
ออสเตรเลียในปจจุ บัน โดยมีผูสํา เร็จราชการแทนพระองค ในระดั บสหพั นธรัฐ คือ ผู วาการ
สหพันธรัฐ (Governor-General) และผูวาการประจํารัฐของแตละรัฐเปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการ ปจจุบันประเทศออสเตรเลียแบงเขตการปกครองออกเปน 6 รัฐกับอีก 2 เขตการปกครอง
ตนเอง รัฐทั้ง 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.)
ประเทศออสเตรเลี ย มี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแบบสหพั น ธรั ฐ ( Federal
Democracy) แบ ง การปกครองออกเป น สามระดั บ คื อ รั ฐ บาลสหพั น ธรั ฐ ( Commonwealth
Government) รัฐบาลรัฐ ( State Government) และ รัฐบาลทองถิ่น
รัฐบาลสหพันธรัฐ (รัฐบาลกลางและรัฐสภา) มีนายกรัฐมนตรีเปนผูบริหารสูงสุด มีอํานาจ
หนาที่ในการบริหารกิจการบานเมืองในระดับประเทศ และงานในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนของ
ชาติในระดับประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันประเทศ การบินพลเรือน
การตางประเทศ การไปรษณียและการโทรคมนาคม เปนตน
รัฐบาลรัฐ (รัฐบาลและสภานิติบัญญัติของรัฐทั้งหก) มีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการ
เกี่ ยวกับ การศึ กษา การคมนาคมขนสง การรั กษากฎหมายของรั ฐ การบริก ารสาธารณสุ ข
การเกษตรและการทําเหมืองแรในแตละรัฐ เปนตน
รัฐบาลทองถิ่น คือหนวยงานบริหารสวนทองถิ่นระดับเมือง เทศบาลและแขวง ซึ่งมีอยู
ประมาณ 900 องคกร การบริหารกิจการในระดับนี้มีความแตกตางกันไปในแตละรัฐ โดยทั่วไปจะ
มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังเมือง การกอสราง การบํารุงรักษาถนนหนทาง การ
ประปา การกําจัดน้ําเสีย การสาธารณสุขและบริการสุขอนามัย การกําหนดเทศบัญญัติการกอสราง
อาคาร และการพั ฒ นาและบํ า รุงรั ก ษาสวนสาธารณะ พื้ น ที่ นั นทนาการ สระวา ยน้ํ า ห องสมุ ด
สาธารณะ และศูนยชุมชนตาง ๆ เปนตน
การบังคับใชกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย เปนหนาที่รวมกันระหวางตํารวจสหพันธรัฐ
และเขตการปกครองตนเองซึ่งไมขึ้นตอกัน โดยตํารวจของแตละรัฐหรือแตละเขตการปกครองจะ
ทําหนาที่รักษากฎหมายในรัฐและเขตการปกครองของตนเอง อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่
จะมีการประสานงานและใหความรวมมือระหวางกันทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ สวน

การบังคับใชกฎหมายของรัฐบาลกลาง จะมีกองตํารวจสหพันธออสเตรเลียและการอาชญากรรม
แหงชาติ เปนหนวยงานเบื้องตนที่มีหนาที่รับผิดชอบ
หองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย (National Library of Australia) เปน
ห
อ
ง
ส
มุ
ด
ที่
ใหญ ที่ สุ ด ในประเทศออสเตรเลี ย แรกเริ่ ม ห อ งสมุ ด ดั ง กล า วใช เ ป น ทั้ ง ห อ งสมุ ด ของรั ฐ สภา
Commonwealth และหองสมุดแหงชาติที่ใหบริการแกประชาชนทั่วไป หลังจากนั้นในป ค.ศ.
1960 ก็ไดมีการแยกตัวออกจากกัน โดยไดมีการตรากฎหมาย National Library Act 1960
กอตั้ง National Library of Australia (NLA) เพื่อเปนแหลงขอมูล เก็บรวบรวม รักษา
เอกสารตางๆ ทั้งเอกสารที่เปนของประเทศออสเตรเลียเอง และเอกสารตางๆ ของตางประเทศ
โดยใหบริการขอมูลดังกลาวแกประชาชนทั่วไป และโดยที่ NLA ตระหนักวาการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลและเอกสารตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ จะชวยสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดมากและงายขึ้น อันจะสงผลถึงการพัฒนาประเทศดวย จึงไดมีการรวมมือกับหองสมุด
อื่นๆ อยางตอเนื่อง จนในปจจุบัน NLA เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารตางๆ ไวถึงกวา 5 ลานชิ้น
การดําเนินการ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ การจัดการองคกรและการบริหารจัดการ
ดานการเงิน ของ NLA อยูภายใตบังคับของ National Library Act 1960 อยางไรก็ดี
เนื่องจาก NLAเปนองคกรที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร เทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ และผลงาน
ศิลปะ การดําเนินการของ NLA จึงตองอยูภายใตบังคับ Commonwealth Authorities and
Companies Act 1997 ดวย ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบให NLA ตอง
จัดทํารายงานการดําเนินการในปที่ผานมาและแผนงานในความรับผิดชอบที่จะดําเนินการตอไปใน
อนาคตดวย (Annual Report)
การศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ NLA ตลอดจนรูปแบบการ
ดําเนินงานของ NLA ตามกฎหมายเหลานั้น นาจะมีสวนชวยในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเพื่อใหหอสมุดแหงชาติมีอํานาจหนาที่และบทบาทในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามที่ไดกลาวไวในแผนบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551

บทที่ 1. ประวัติความเปนมา บทบาทหนาที่ และโครงสรางองคกรของหองสมุดแหงชาติของ
ประเทศออสเตรเลีย (National Library of Australia: NLA)
ในบทนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมา บทบาทหนาที่ และโครงสรางองคกรของ NLA
อันจะแสดงใหเห็นถึงแนวคิด วัตถุประสงค และความสําคัญของ NLA เพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบและใชในการพัฒนาการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติของประเทศไทย
1.1 ประวัติความเปนมาของหองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย

1

1.1.1

หองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย (National Library of Australia:

NLA

เริ่มแรกกอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ 1901 เพื่อใชเปนหองสมุดรัฐสภาของรัฐบาลกลาง

NLA)

และ
ห อ งสมุ ด ของประชาชน ซึ่ ง ในขณะนั้ น ยั ง ไม มีก ารก อ ตั้ งเป น องค ก รอย า งเป น ทางการ โดยใช ชื่ อ ว า
Commonwealth Parliamentary Library จนกระทั่งป ค.ศ. 1960 รัฐบาลของ Sir Robert
Menzies และรั ฐสภาของรั ฐ บาลกลาง ได ต ระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญ ของการมี หอสมุ ด แห งชาติ
เพื่อใหเปนองคกรที่จะชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของประเทศ จึงไดตรากฎหมาย The Nation
Library Act 1960 เพื่อจัดตั้ง และกําหนดบทบาท หนาที่ของ NLA ซึ่งจะไดกลาวตอไปในขอ
1.2 จากนั้น NLA จึงถูกจัดตั้งขึ้นเปนหอสมุดแหงชาติอยางเปนทางการ โดยไดเริ่มเปดใหบริการ
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1968 ณ กรุง Canberra
เริ่มแรกรัฐบาลของ Sir Edmund Barton และ Joint Library Committee ซึ่ง Sir
Edmund Barton ไดจั ดตั้ งขึ้น ไดต ระหนัก ถึ งความจํา เป น ในการมี หองสมุ ดไว เป น ศูน ยร วม
หนังสือเอกสารและขอมูลตางๆ เพื่อใหบริการแกสมาชิกรัฐสภา โดยไดมีการเชิญที่ปรึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศออสเตรเลียและตางประเทศมารวมกันคิดและหาแนวทางในการ
จัดตั้งหองสมุดขึ้น จนในที่สุดจึงไดมีการจัดทําหองสมุดรัฐสภา (Parliamentary library) ขึ้นเพื่อ
ใหบริการแกสมาชิกรัฐสภาในลักษณะของการใหบริการพิเศษของรัฐสภา Extra Parliamentary
Services

ในป ค.ศ. 1907 ไดมีการขยายขอบเขตการใหบริการของหองสมุดดังกลาวใหครอบคลุม
ถึ
ง
ก
า
ร
ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนทั่ ว ไป ในลั ก ษณะของห อ งสมุ ด แห ง ชาติ ด ว ย โดยใช ห อ งสมุ ด Library of
Congress ของรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบ
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อยางไรก็ดี แมในระยะเริ่มแรกจนถึงป ค.ศ. 1927 ซึ่งเปนชวงที่ Arthur Wadsworth
บรรณารักษคนแรกไดดํารงตําแหนงอยู การบริการของหองสมุดดังกลาว ก็ยังคงมุงใหบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของรัฐสภาเปนหลัก แตในขณะเดียวกันก็ยังไดมีการวางรากฐานเพื่อ
รองรับการดําเนินกิจการตางๆ ในอนาคตไวดวย ไมวาจะเปนการเก็บรวบรวมและการจัดการกับ
ขอมูลและเอกสารตางๆ โดยมีการตรากฎหมาย The Petherick Collection Act ในป ค.ศ.
1911 เพื่อประโยชนในการจัดหาจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคาทั้งที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย
นิวซี แลนด และ ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิ ฟคไดอย างมี ประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนั้ น
บทบัญญัติตามกฎหมาย Copyright Act 1912 ซึ่งกําหนดวาเมื่อใดก็ตามหากจะมีการเผยแพรสิ่ง
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
อํานาจที่จะเรียกรองใหสํานักพิมพนําสําเนาของสิ่งตีพิมพนั้นมาเก็บไวที่หองสมุดจํานวน 1 ชุด โดยไม
ตองเสียคาใชจายใดๆ
ในชวงป ค.ศ. 1928 -1947 ซึ่งเปนชวงที่ Kenneth Binns ดํารงตําแหนงบรรณารักษ ตอ
จาก Arthur Wadsworth ไดมีการกอตั้งสถานที่ทําการของ NLA ขึ้นในป ค.ศ. 1935 บนถนน
King’s Avenue โดยสถานที่ดังกลาวถือเปนสถานที่ทําการของ NLA แหงแรกที่แยกตัวออกมา
จากรัฐสภา เนื่องจากสถานที่เดิมซึ่งอยูในรัฐสภาไมเพียงพอที่จะใหบริการและเก็บรวบรวมหนังสือ
ตางๆ และในป 1936 บรรณานุกรมแหงชาติ (National bibliography) ก็ไดเริ่มออก Annual
Catalogue of Australian Publication เปนครั้งแรก
ในป ค.ศ. 1942 NLA ก็ไดทําหนาที่เปนหอจดหมายเหตุดวย โดยมีการเก็บรักษาขอมูล
ที่เปนบันทึกเรื่องราวในชวงสงครามตางๆ โดยไดดําเนินงานรวมกับ The War Memorial และ
ตอมาในชวงป ค.ศ. 1961-1974 สวนงานที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องหอจดหมายเหตุ
NLA และมี ก ารก อ ตั้ ง หอจดหมายเหตุ ข องรั ฐ บาลกลาง
ก็ ไ ด มี ก ารแยกตั ว ออกจาก
(Commonwealth Archival Authority) เพื่อทําหนาที่ดังกลาวโดยเฉพาะ ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อ
เปน Australian Archives ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุของประเทศ
ออสเตรเลียในขอ1.1.2
ในป ค.ศ. 1945 เนื่องมาจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ (National Film
Board) ขึ้น NLA จึงมุงเนนในการพัฒนาการเก็บรวบรวม (Collection) สื่อที่เกี่ยวกับภาพยนต
ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร การศึกษา และวัฒนธรรมเปนหลัก สงผลใหการรวบรวมสิ่งตีพิมพชนิด
อื่นๆ ในขณะนั้นดําเนินการไปไดไมมากนัก โดย NLA รวบรวมหนังสือ สิ่งตีพิมพตางๆไดเพียง
ประมาณ 200,000 ฉบับ
จนตอมาหลังจากป ค.ศ. 1947 รัฐบาลโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ NLA และ
บรรณารักษ (H.L. White) ก็ไดเริ่มการดําเนินการพัฒนา NLA อยางจริงจังโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มจํานวนหนังสือและเอกสารตางๆที่จะนํามารวบรวมไวที่ NLA ใหมากขึ้น ภายใตระบบ
และแผนงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการอนุญาตให NLA สนับสนุนใหมีการทําวิจัย และการ
ใหทุนตางๆ ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาวนี้ ยังผลให NLA ประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วใน
การรวบรวมหนังสือ เอกสารและสิ่ งตีพิ มพ ตา งๆ โดย NLA มี หนั งสือ เอกสารและสิ่ งตี พิมพ

ตางๆ หลายชนิดเพิ่มขึ้นเปนอยางมากไมวาจะเปน หนังสือ เอกสาร และสิ่งตีพิมพเกี่ยวกับทวีป
ยุโ รป เอเชี ย และโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สหรั ฐอเมริ ก า หลั งจากนั้ น ก็ ไดมีโ ครงการความร วมมื อ
ระหวางกันเกี่ยวกับ Microfilm record ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง ประเทศออสเตรเลียกับ
อังกฤษ และเพื่อการจัดการเกี่ยวกับเอกสารของราชการใหเปนหมวดหมู เอกสารที่เกี่ยวของกับ
ทางราชการหรือจดหมายเหตุของรัฐบาลกลาง นอกจากจะตองสงไปรวบรวมไวที่หอจดหมายเหตุ
ของรัฐบาลกลาง(Commonwealth Archival Authority) แลว ก็ยังใหมีการจัดสงมาเก็บไวที่
NLA ดวย
จากการดําเนินการตางๆ ที่ผานมานี้ ทําให NLA ไดรับความรวมมือจากหองสมุดตางๆ
ทั้งในประเทศออสเตรเลียเองและตางประเทศ รวมไปถึงการมาเยี่ยมชมดูงานของนักวิชาการและ
บรรณารักษอยางมากมาย ซึ่งกอใหเกิดปญหาตอไปอีกวา NLA มีสถานที่ไมเพียงพอที่จะเก็บ
รวบรวมหนังสือสิ่งตีพิมพตางๆ และไมเพียงพอตอการทํางานของเจาหนาที่ของ NLA ในการ
ใหบริการดวย
ในชวงป ค.ศ. 1948-1953 คณะกรรมการ NLA และบรรณารักษในขณะนั้นไดวางแผนที่
จะพัฒนาสถานที่ของ NLA ที่ตั้งอยูที่ King’s Avenue เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณหนังสือ
เอกสารและสิ่ ง ตี พิ ม พ ต า งๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งมาก แต ด ว ยป จ จั ย ต า งๆ ยั ง ไม เ อื้ อ อํ า นวย การ
ดําเนินการดังกลาวจึงยังไมประสบความสําเร็จ
ดวยขอเสนอจากคณะกรรมการ NLA ที่เนนถึงความตองการสถานที่ใหม การดูแลและ
ใหความสําคัญแก NLA อยางตอเนื่องของประธานรัฐสภา (Presiding Officers of Parliament)
และการเพิ่ มงบประมาณในส วนของสํา นั ก นายกรั ฐมนตรี ให แก NLA ส งผลใหรั ฐ บาลจั ดตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1956 โดยมี Sir George Paton เปนประธาน
เพื่อดําเนินการกําหนดอํานาจ หนาที่ และการควบคุม NLA ซึ่งในขณะนั้นไดทําหนาที่ใหบริการ
แกประชาชนทั่วประเทศแลว ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นที่คณะกรรมการดังกลาวไดรั บ
มอบหมายใหพิจารณา คือประเด็นที่วารัฐสภาในฐานะที่เปนสภานิติบัญญัติ (Legislative body)
ควรจะมีหนาที่ในการบริหาร NLA หรือไม และอีกประเด็นหนึ่งคือจะดําเนินการเพื่อรองรับการ
พัฒนา NLA ในอนาคต อยางไร
ตอมาในป ค.ศ. 1957 คณะกรรมการดังกลาวซึ่งมี Sir George Paton เปนประธาน ได
เสนอรายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวใหแกรัฐสภา โดยไดเสนอแนะให NLA มี
สถานะเปนองคกรอิสระ ดําเนินการบริหารโดยคณะกรรมการ (Council) ขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวควรมีจํานวน 9 คน ซึ่งกรรมการ 2 คน มาจากการแตงตั้ง
โดยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร สวนอีก 7 คนจะถูกแตงตั้งจากผูวาการสหพันธรัฐ (GovernorGeneral) โดยรายงานผลการพิจารณาดังกลาวถือเปนรากฐานที่สําคัญของกฎหมาย National
library Act 1960

แมเมื่อไดมีการตรา National library Act 1960 ออกมาใชบังคับในป ค.ศ. 1960 และ
ก็ไดมีการกอตั้ง NLA ขึ้นเพื่อเปนหองสมุดสําหรับประชาชนโดยทั่วไปอยางเปนทางการในป
เ
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ห อ งสมุ ด รั ฐ สภาก็ ยั ง คงดํา เนิ น การอยู แ ละควบคุ ม ดู แ ลโดยประธานรั ฐ สภาโดยคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการรวม (Joint Committee) ระหวางวุฒิสภาและรัฐสภา และเพื่อใหการแยกตัว
ออกมาของ NLA ไมเกิดความลําเอียงและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ National library Act
1960
ก็
ยั
ง
ไ
ด
กํ
า
ห
น
ด
หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให NLA ต อ งให บ ริ ก ารแก รั ฐ สภาโดยเฉพาะด ว ย ซึ่ ง ในช ว งระหว า งการ
ดําเนินการแยกตัวออกมาของ NLA นั้น หองสมุด ของรัฐสภา และ NLA ก็ไดมีการรวมมือกันเปน
อยางดี ไมวาจะเปนเรื่องของการแบงแยกเจาหนาที่ การใหบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการหรือ
การดําเนินการของหองสมุด ซึ่งเมื่อดําเนินการตางๆ รวมทั้งการตอสรางสถานที่ทําการใหมของ
NLA เสร็จเรียบรอย NLA ก็ไดเปดใหบริการแกประชาชนโดยทันที
คณะกรรมการซึ่งมี Paton เปนประธานนั้น ก็ยังไดแนะนําดวยวา เอกสารทางราชการที่
สําคัญๆ และจดหมายเหตุของรัฐบาลกลาง ควรจะอยูภายใตการจัดการและการควบคุมดูแลตาม
กฎหมายดวย ดังนั้นหลังจากที่มีการตรากฎหมาย National library Act 1960 แลว การรวบรวม
แ
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หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพตางๆ ไมวาจะเปนของทางราชการหรือเอกชน จึงไดถูกกําหนดใหเปน
หนาที่ของ NLA และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี
หนาที่หลักของ NLA ตามที่กําหนดไวใน National library Act 1960 คือการพัฒนาสื่อ
ความรู ไมวาจะเปนหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ หรือวัสดุอุปกรณอื่นๆ (Library Material) ใน
หองสมุด โดยกฎหมายดังกลาวไดกําหนดวิธีการรวบรวมหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพตางๆ ของ
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NLA ซึ่ ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง การรวบรวมสิ่ ง ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเทศออสเตรเลี ย และประชาชนของ
ออสเตรเลีย และยังมีหนาที่พิเศษในการเปนหองสมุดที่ใหบริการแกรัฐสภา กระทรวง และองคกร
ตางๆ ของรัฐบาลกลาง และเขตการปกครองของประเทศออสเตรเลียดวย
เพื่ อ ที่ จะทํ า ให หองสมุ ดนี้สามารถปฏิบั ติ หนา ที่ อั นหลากหลายได อ ยา งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
กฎหมายก็ไดใหอํานาจและความเปนอิสระในการดําเนินกิจการหองสมุดของ NLA เชน การมี
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ของ การไดมาซึ่งทรัพยสิน ตางๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณของหองสมุ ด การยอมรับของขวัญและการรับ
บริจาค เปนตน
และนับตั้งแตป ค.ศ. 1960 ซึ่ง National library Act 1960 มีผลบังคับใชเปนตนมา
คณะกรรมการของ NLA ก็มีหนาที่ที่จะตองรายงานการดําเนินงานและกิจการตางๆของ NLA
ต
อ
สาธารณะทุ ก ๆ ป ซึ่ ง คณะกรรมการของ NLA ก็ ไ ด จั ด ทํา รายงานประจํา ป ( Council’s annual
reports) ในรูปของเอกสารและรายงานตอรัฐสภา อยางตอเนื่องนับแตนั้นเปนตนมา
ต อ มา

NLA

ก็ ไ ด มี ก ารประสานงานและการร ว มมื อ กั น กั บ หน ว ยงานต า งๆของรั ฐ

(Government

Departments)

ในเรื่ อ งของการจั ดหาวัสดุ อุป กรณ การฝก อบรม และการ
ชวยเหลือสนับสนุนเจาหนาที่ของ NLA รวมทั้งไดมีการประสานงานและการรวมมือกันกับองคกร
ตางๆ ในตางประเทศดวย โดยการประสานงานและการรวมมือกันเหลานั้น มีสวนสําคัญในการ
ผลักดันทํ าให NLA สามารถดํ าเนินการในฐานะเปน หอสมุดแหงชาติ ซึ่งเป นศูนยก ลางของ
แหลงขอมูลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.2 หอจดหมายเหตุของประเทศออสเตรเลีย (Australian Archives)

ในชวง ป ค.ศ. 1901-1942 หอจดหมายเหตุเริ่มมาจากการเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐบาล
กลางใชชื่อวา Archives office2 ทําหนาที่เก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรในชวงสงคราม
ตอ มารัฐ บาลของ William Hughes ตระหนั กว า ได มีก ารสู ญหายหรือ ทํ า ลายเอกสารทาง
ประวัติศาสตรดังกลาวไปเปนจํานวนมาก จึงไดกําหนดหามมิใหทําลายเอกสารประวัติศาสตรใดๆ
โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก NLA (หองสมุดของรัฐสภาในสมัยนั้น) กอน ประมาณในป ค.ศ.
1927 คณะกรรมการหองสมุ ด แห งชาติ ( Commonwealth Library Committee) ได เ ริ่ ม
ดํ า เนิ น การร า งกฎหมายหอจดหมายเหตุ เพื่ อ กํ า หนดแนวทางการจั ด เก็ บ เอกสารสํ า คั ญ ๆที่
ทรงคุณคาของประเทศ และหาทางแกไขปญหากรณีเอกสารถูกทําลายหรือสูญหายไป อยางไรก็
ตามในชวงเวลานั้นก็ยังไมมีความคืบหนาเปนรูปธรรมนัก
ในป ค.ศ. 1942 รัฐบาลก็ไดจัดตั้งคณะกรรมการหอจดหมายเหตุขึ้นอีกคณะหนึ่งชื่อวา
War Archives Committee ทําหนาที่กํากับดูแล War Memorial (เดิมเรียกวาArchives
office) ซึ่งเปนสวนงานที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตรเกี่ยวกับสงครามโดยเฉพาะ
ซึ่งใชชื่อวา War Memorial สวน NLA นอกจากจะเก็บรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศและ
พลเมืองของประเทศออสเตรเลียแลว ก็ยังไดมีบทบาทในการจัดเก็บและทําลายเอกสารเรื่องราว
เกี่ยวกับสงครามดวย จึงถือวาเปนการทํางานรวมกันระหวาง หอจดหมายเหตุที่ตั้งขึ้นใหมดังกลาว
และ NLA
ตอมาในป ค.ศ. 1961 เมื่อ National Library Act มีผลบังคับใช คณะกรรมการ NLA
โดยมี Paton เปนประธานไดดําเนินการแยกแผนกหอจดหมายเหตุ (Archives Division) ออก
จาก NLA และก อ ตั้ ง เป น สํ า นั ก งานหอจดหมายเหตุ แ ห ง รั ฐบาลกลาง ( Commonwealth
Archives Office) ซึ่ง
เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในป ค.ศ. 1974 หอจดหมายเหตุแหงรัฐบาลกลาง ก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน หอจดหมายเหตุ
แหงประเทศออสเตรเลีย (Australian Archives) และดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งกฎหมายหอ
จดหมายเหตุ (Archives Act 1983) มีผลบังคับใชในป ค.ศ. 1983 ซึ่ง Archives Act 1983
กําหนดให
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หอจดหมายเหตุแหงชาติทําหนาที่หลักในการสงวนและรักษาไวซึ่งเอกสารสําคัญที่มีคุณคาของรัฐบาล
กลาง ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคต
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 ไดเปลี่ยน
ชื่อเปน National Archives of Australia และไดใชชื่อดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน และแม
National Archives of Australia จะมีอิสระในการดําเนินงานภายใตกฎหมาย Archives Act
1983 โดยไมขึ้นตรงตอ NLA แตในทางปฏิบัติก็ไดมีการประสานความรวมมือระหวางกันกับ
NLA มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
และบทบาทหนาที่ของ NLA3
1.2.1 โครงสรางองคกร ของ NLA
NLA ซึ่ ง มี อํา นาจหน า ที่ ใ นการเก็ บ รวบรวมเอกสารสิ่ ง ตี พิ ม พ ท างวั ฒ นธรรมของประเทศ
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
ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ในองค ก รภายใต ก ารบริ ห ารของคณะกรรมการห อ งสมุ ดแห ง ชาติ ( National
Library Council)ซึ่ งผู อํ า นวยการมี ตํ า แหน งเป น กรรมการคนหนึ่ ง ในคณะกรรมการห อ งสมุ ด
แหงชาติดวย
1.2 โครงสรางองคกร

(1)

โครงสรางการจัดการระดับสูงของ NLA (Corporate Management Group)
ประกอบดวย ผูอํานวยการ (Director-General) และผูชวยผูอํานวยการ (Assistant DirectorGeneral) จํานวน 8 คน ตามแผนภาพโครงสรางองคกรดังตอไปนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2006)
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หนาที่ของผูบริหารระดับสูง Corporate Management Group
1. กําหนดกลยุทธและเปนผูนําในการดําเนินงานของ NLA
2. ควบคุมดูแลให NLA ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและกลยุทธที่กําหนดไว
3. ควบคุมงบประมาณ พัฒนานโยบาย และรวมมือกับองคกรอื่นๆ ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของ
NLA
(2) โครงสรางเกี่ยวกับสวนงานภายในของ NLA ในการจัดการกับขอมูลและผลลัพธที่ได
(Outcome and Output Structure)
แผนภาพนี้จะแสดงถึงหนาที่ของแผนกตางๆ ใน NLA และหนาที่ในการจัดการกับขอมูล

ที่ NLA ไดรับมา เพื่อจะนําไปสูผลลัพธที่ตองการ คือการสามารถเขาสืบคนหนังสือ เอกสาร และ
สิ่งตีพิมพตางๆที่มีการจัดเก็บรวบรวมไวใน NLA หองสมุดตางๆ ในประเทศออสเตรเลีย และ
หองสมุดตางๆ ในตางประเทศได โดยผานระบบสืบคนขอมูลของ NLA

OUTCOME 1
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through the
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comprehensive
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library
material and to
international
documentary
resources.
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1.2.2 บทบาทหนาที่ของ NLA

(1) บทบาทหนาที่ของ NLA ตามที่กําหนดไวใน Section 6 ของ National Library Act
1960 มีดังนี้
ก.รักษา พัฒนา หนังสือ สิ่งตีพิมพของประเทศออสเตรเลีย และรวบรวมเรื่องราวตางๆ
ของประเทศออสเตรเลีย และที่เกี่ยวของกับประชาชนของประเทศออสเตรเลีย
ข. ทําใหประชาชนหรือสถาบันตางๆ สามารถใชหนังสือและสิ่งตีพิมพตางๆ ที่หองสมุด
แหงชาติเก็บรวบรวมไว ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่คณะกรรมการกําหนดโดยคํานึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของประเทศ

ค.ใหบริการในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริการของหองสมุด (รวมถึงการใหบริการขอมูล
รายชื่อบรรณานุกรม (Bibliographical services) ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในฐานะ
ของ
- หองสมุดของรัฐสภา
- หนวยงานของรัฐบาลกลาง (The authorities of the Commonwealth) และ
- หนวยงานของเขตการปกครองทองถิ่น (Territories) ของประเทศออสเตรเลีย และ
- หนวยงานบริการ (ตามความหมายของ หนวยงานบริการ (Agency) ที่กําหนดไวใน
Public Service Act 1999)4
ง.ทํา การประสานความร ว มมื อ กั บ บุ ค คลอื่ น หรื อ องค ก รอื่ น ๆ

ไมวาจะในประเทศ
หรื อ ตา งประเทศในการดํ าเนิ น การใดๆ ที่ เกี่ ยวข องกับ ห องสมุ ด รวมไปถึ งการพัฒ นาในด า น
บรรณารักษศาสตรดวย
(2) จัดเก็บและรักษาขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร (Communication), ขอมูลสารสนเทศ
(Information Technology), และงานศิลปะ (Art Portfolio) ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย
หรือประชาชนของประเทศออสเตรเลี ย เนื่ องจาก NLA เปน หนว ยงานหนึ่งซึ่งมี ความ
เกี่ยวของกับ
สิ ่ ง เหล า นั ้ น ใ น ฐ า น ะ ที ่ เ ป น สมบั ต ิ สํ า คั ญ ของชา ติ เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า มี ค วามพร อ มและ
สามารถนํามาใชประโยชนตอไปไดทั้งในปจจุบันและในอนาคต
(3) หนาที่ตามที่กําหนดไวใน Commonwealth Authorities and Companies Act
1997(CAC Act 1997) NLA ในฐานะที่เปนองคกรตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง จึงมีหนาที่
ตองจัดทํารายงานประจําปและกรอบความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ NLA เสนอต อ
รัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภาดวย5
(3) โครงสรางการจัดการองคกร (Corporate Governance) ของ NLA
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บริหารกิ จการโดยคณะกรรมการหอสมุ ดแหงชาติ 6 (คณะกรรมการ NLA) ซึ่ ง
ประกอบไปดวยกรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการ (Director-General)
(2) สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเลือกมาจากวุฒิสภา 1 คน
(3) สมาชิกผูแทนราษฎร ซึ่งเลือกมาจากสภาผูแทนราษฎร 1 คน
(4) กรรมการอื่นอีกจํานวน 9 คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูวาการสหพันธรัฐ (Governor
–General) โดยเห็ น วา เป น ผู ที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ ที่จ ะช ว ยในการพั ฒ นา
หองสมุด ซึ่งหนึ่งในกรรมการนี้จะไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการ (Chair of the
NLA

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 ซึ่ง
มิใชกรรมการที่มีหนาที่ในการบริหาร จํานวน 3 คน โดยผูอํานวยการ (Director-General) ตอง
เขารวม ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งดวย
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. เพื่อชวยเหลือให NLA และคณะกรรมการ NLA ปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไวใน
Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 ไดอย างถูกตอ ง
ครบถวน
2. เพื่อจัดใหมีการอภิปรายรวมกันระหวาง คณะกรรมการ NLA ผูบริหารระดับสูงของ
NLA และผูตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
3. ทําให NLA มั่นใจไดวาไดดําเนินการอยางมีจริยธรรม และมี การทบทวนนโยบาย
เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
ค. คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)8
คณะกรรรมการธรรมาภิบาลประกอบไปดวยคณะกรรมการ NLA ซึ่งมิใชกรรมการที่มี
หนาที่ในการบริหาร จํานวน 3 คน ไดแก ประธาน รองประธาน และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน คณะกรรรมการธรรมาภิบาลอาจใชสิทธิเลือกกรรมการ NLA ซึ่งมิใชกรรมการ
ที่มีหนาที่ในการบริหารจํานวน 1 คนเขารวมปนคณะกรรมการธรรมาภิบาลก็ได
6
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8
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หนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. ประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการ NLA ในแงของหลักธรรมาภิบาล
2. ประเมินผลการดําเนินงานและคาตอบแทนของผูอํานวยการ (Director-General)
3. ดูแลสํา รวจบัญชี รายชื่อ ของสมาชิกรัฐสภาที่จะได รับการแตงตั้งให เปนกรรมการใน
คณะกรรมการ NLA ภายใตความเห็นชอบของรัฐมนตรี

บทที่ 2 การดํา เนิ นงานและโครงสรางการบริหารงานของหอ งสมุดแห งชาติ ของประเทศ
ออสเตรเลีย
ในบทนี้จะไดศึกษาถึงการดําเนินงานและโครงสรางการบริหารงานของ NLA แตโดยเหตุ
ที่ NLA เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะและงานวิจัยนี้มุงเนนถึงการศึกษาทําความ
เข า ใจกฎหมายดังกลาว ดังนั้นในบทนี้จะไดนําเสนอในแงมุมของกฎหมายเปนสําคัญ โดยจะได
แบงนําเสนอใน 2 เรื่องสําคัญ คือ
1. การรวบรวมขอมูลเขามาสูระบบหองสมุด และ
2. โครงสร า งการบริ ห ารงานของห อ งสมุ ด อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการและ
ผูอํานวยการที่บริหารงานดังกลาว
2.1 การรวบรวมขอมูลเขามาสูระบบหองสมุดแหงชาติ (The Collection)

ก. อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ภายใต National library Act 1960 NLA มีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บ รวบรวม ดูแล
พัฒนา หนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ และวัสดุตางๆ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียและ
ขอมูลที่เกี่ยวกับประชาชนของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการมีหนาที่ในการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรมอันล้ําคาของชาติ9 อีกดวย
ดังนั้น ขอมูลที่ NLA เก็บรวบรวมจึงมีความหลากหลายมาก โดย NLA มีหนาที่จัดเก็บ
รวบรวมหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพทุกชนิด ไมวาจะอยูในรูปของ
(1) เอกสารที่มีการตีพิมพ เชน หนังสือ วารสาร ไมโครฟลม แผนที่ เพลง และเรื่องสั้น
โดยอาจจัดเก็บอยูในรูปของไมโครฟอรมดวย (Microform)
(2) สื่อสิ่งพิมพซึ่งเผยแพรทางระบบออนไลน (Online Publication)
(3) สื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่ไมไดมีการตีพิมพ เชน ตนฉบับงานพิมพ (Manuscript) รูปภาพ
และเรื่องเลาตางๆ รวมไปถึงผลงานทางศิลปะและเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เตนรํา
นอกจาก NLA จะจัดเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ ที่เปน
ของประเทศออสเตรเลียเองแลว ก็ยังจัดเก็บรวบรวม หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพอื่นๆ อีกเชน
- หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพอื่นๆ ของตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับ
ทวีปเอเชียและแปซิฟค
- หนังสือหายากหรือที่มีอยูเปนจํานวนจํากัด
- หนังสือสําหรับคนตาบอด (Braille Collection)

9
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-

ภาพ ยนตร แ ห ง ช า ติ แ ล ะ ชื ่ อ ภ าพยน ตร อื ่ น ๆ ซึ่ ง อาจจั ด เก็ บ ในรู ป ของวิ ดี โ อที่
สามารถใหประชาชนขอยืมไปชมได
ดวยอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บรวบรวมสิ่งตางๆอันหลากหลายดังกลาว ทําให หนังสือ
เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่ NLA จัดเก็บรวบรวมไว มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว จน
ปจจุบัน NLA มีหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เก็บรวบรวมไวประมาณ 5.5 ลานชิ้น
และไดมีการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ เหลานั้น ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นตลอดเวลา จึงถือไดวาปจจุบัน NLA เปนแหลงจัดเก็บ
รวบรวมหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่ใหญและหลากหลายที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีการปกครองแบบรัฐคู (สหพันธรัฐและมลรัฐ) ทําให
ประเทศ
ออสเตรเลียนอกจากจะมีหองสมุดแหงชาติ (NLA) แลวก็ยังมีหองสมุดแหงรัฐตางๆ อีกดวย โดย
หองสมุดแหงรัฐตางๆ นั้นกอตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐนั้นๆ และดําเนินกิจการของตนเองโดย
อิสระ เพียงแตจะมีขอกําหนดตาม Copyright Act 1968 ที่กําหนดใหหองสมุดแหงรัฐเหลานั้น
ตองสงสําเนาหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพตางๆ ของตนใหแก NLA ดวย
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาหองสมุดแหงชาติ และหองสมุดของแตละมลรัฐจะมีการดําเนินงาน
ที่เปนอิสระไมขึ้นตรงตอกัน แตหองสมุดเหลานี้ก็ไดตกลงที่จะรวมมือกันในการสรางฐานขอมูล
ร ว มกั น เพื่ อ ให บ ริ ก ารแก ผู ใ ช บ ริ ก ารทั่ ว ประเทศ ไม ว า จะเป น การร ว มกั น สร า งฐานข อ มู ล
Collection
ของทุ ก ห อ งสมุ ด ให อ ยู ร วมกั น ในฐานข อ มู ล online ซึ่ ง มี ชื่ อ ฐานข อ มู ล ว า
PANDORA อยูภายใตการดูแลของ NLA
ข. นโยบายการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวม Collection Development Policy10
การจัดเก็บรวบรวมหนั งสือ เอกสาร และสื่อ สิ่งพิมพ ตางๆ ของ NLA ไมว าจะเป น
เกี่ ย วกั บ ประเทศออสเตรเลี ย เองหรื อ เกี่ ยวกั บ ต า งประเทศ จะต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
นโยบายการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวม (Collection Development Policy) และโดยที่ NLA มี
หนาที่ตองเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ของชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงขอมูลที่
เกี่ยวของกับประเทศและประชาชนของออสเตรเลีย11และขอมูลเกี่ยวกับตางประเทศ ซึ่งทําให
ปริมาณหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่จัดเก็บไวมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตลอดเวลา
NLA จึงตองมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ อยางเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อให NLA เปนแหลงคนควาหา
ขอมูลที่มีคุณภาพและสมบูรณที่สุด
- เปาหมายของนโยบายการพัฒนาการจัดเก็บรวบรวม
Policy)

10
11

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

(Collection Development

Collection Development Policy จะกําหนดขอบเขตและลักษณะของหนังสือเอกสาร

และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่จะถูกรวบรวมไวใน NLA ใหชัดเจน โดยมุงหมายที่จะให
(1) การตีความของคําวา “Australian material” ภายใต National Library Act 1960
สามารถนํามาใชไดจริงในทางปฏิบัติ
(2) สาธารณชนทราบถึงนโยบายการเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ
ของประเทศออสเตรเลียและตางประเทศ ที่ใชอยูในปจจุบัน
(3) เปนแนวทางการปฏิบัติ แกเ จาหนาที่ ของ NLA เพื่ อความสะดวกในการเลือ กสรร
หนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่จะนํามาเก็บรวบรวม
(4) เปนแนวทางแกหองสมุดตางๆ ในประเทศออสเตรเลียในการรวมมือประสานงานกัน
เพื่อพัฒนาการรวบรวมหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ ตางๆ เพื่อประโยชนของ
ประเทศ
-

Collection Development Policy ไดกําหนดลักษณะและขอบเขตของหนังสือ

เอกสารและสื่อสิ่งพิมพตางๆ ของประเทศออสเตรเลียและของประเทศตางๆ ที่ NLA รวบรวมไว
ดังตอไปนี้
(1) ลักษณะของหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ
1. สิ่งตีพิมพ (Australian printed materials) จะมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งตีพิมพ
ดังตอไปนี้ ไมวาจะเปนสิ่งตีพิมพภาษาใดก็ตาม
⎝ สิ่งตีพิมพที่ตีพิมพในประเทศออสเตรเลียและเขตปกครองของออสเตรเลีย
⎝ สิ่งตีพิมพที่ตีพิมพในตางประเทศแตเปนผลงานของชาวออสเตรเลีย (ไมวา
เจาของผลงานนั้นจะเกิดในประเทศออสเตรเลีย หรือพักอาศัยอยูในประเทศ
ออสเตรเลียเปนการชั่วคราว หรือจะพํานักอยูในตางประเทศ) หรือ
⎝ สิ่ ง ตี พิ ม พ ที่ ตี พิ ม พ ใ นต า งประเทศแต มี เ นื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ ประเทศ
ออสเตรเลียหรือพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย
2. แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (electronic resources) จะมีความหมายครอบคลุมถึง
⎝ ฐานขอมูลที่อยูในรูปของ Format Physical หรือที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เชน
คลาสเซ็ทเทป หรือวิดีโอ และฐานขอมูลดิจิตอล เชน Floppy disks, CDROMs, DVDs หรือ VCDs โดยการเก็บรวบรวมสื่อทางอิเล็กทรอนิกสนี้
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน Acquisition Guidelines for
Australian Physical Format Electronic Publications ทั้งนี้อาจสรุปได
วา NLA จะรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกสเกือบทุกชนิด ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับ
เด็กและสื่อการเรียน
⎝ ฐานขอมูลออนไลน ไมวาจะเผยแพรผานระบบ World Wide Web หรือ
ระบบเครื อ ข า ยอี เมล ( E-mail) โดยการรวบรวมฐานข อ มู ลเหล า นี้ จ ะต อ ง

เปนไปตาม Guidelines

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

ฐานข อ มู ลดิ จิ ต อล โดยการรวบรวมข อ มู ล ดิ จิ ต อลนี้ ก็ จ ะต อ งเป น ไปตาม
Library’s Digitization Policy

3.

4.

5.

6.

ตนฉบับงานพิมพ (Manuscripts)
NLA จะรวบรวมตนฉบับ งานพิมพ หรือเรื่องราวที่ไมได ตีพิมพเผยแพร เกี่ยวกั บ
บั น ทึ ก ประวั ติ ศ าตร หรื อ สั งคม หรื อ เรื่ อ งราวที่ พ บในสารคดี วิ จั ย งานพิ มพ และ
นิทรรศการตางๆ โดยปจจุบัน NLA มี Manuscripts ที่รวบรวมไวจํานวนกวา 1.9
ลานรายการ
เรื่องเลา (Oral History) และ บันทึกตํานานพื้นบาน (Folklore Recording)
สืบเนื่องจาก NLA มีหนาที่ตองรักษามรดกอันล้ําคาของชาติ ดังนั้น NLA จึงทํา
หนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเลาและเรื่องราวของตํานานพื้นบานของ
ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่ ง รวมถึ ง การเก็ บ รวบรวมบทสั ม ภาษณ ช าวออสเตรเลี ย หรื อ
ชาวต า งชาติ เกี่ยวกับประวัติศาสตรของชาติ สังคม ประสบการณตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ประเทศออสเตรเลียดวย
รูปภาพ และขอมูลเกี่ยวกับการเตนรําตางๆไมวาจะเปนวิธีเตนรํา โรงเรียนสอน หรือ
ภาพการเตนรําตางๆ
การรวบรวมรูป ภาพและข อมู ลหรื อ รูป ภาพเกี่ยวกับ การเตน รํ า ก็ เป น หน า ที่ค วาม
รับผิดชอบอยางหนึ่งของ NLA เชนกัน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอนักวิจัย สํานักพิมพ และผูจัดงานนิทรรศการตางๆ ที่จะสามารถคนหา
ภาพของประวัติศาสตรและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพของ
สื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับแผนที่ (cartographic materials) และเพลง

นอกจากนั้น NLA ก็ไดมีการกําหนดนโยบายในการจัดเก็บ รวบรวมหนังสือ เอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เปนของตางประเทศ (The Overseas Collection Development
Policy) ดวย โดยวัตถุประสงคหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนของตางประเทศก็เพื่อเปนการ
ตอบสนองความตองการนักวิจัยของประเทศออสเตรเลีย และนักคนควาวิจัยทั่ วไป ที่ตองการ
คนควา เปรียบเทียบ และหาขอมูลใหไดอยางกวางขวางที่สุด และเพื่อใหชาวออสเตรเลียมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆของโลก ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปะ เปนตน ทั้งนี้ การรวบรวมหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เปนของตางประเทศ
แบงออกเปน 4 กลุมใหญไดแก
1. กลุมสังคมศาสตร(Social Science)
2. กลุมมนุษยศาสตรและศิลปะ (Humanities and The Art)

3.
4.

กลุมวิทยาศาสตร (Science)
กลุมหนังสือพิมพ (Newspaper)

(2) ขอบเขตของการเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ ตางๆ (Scope of
collecting)
1. หนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ ตางๆ ที่ NLA ไดเก็บรวบรวมไวจะครอบคลุมถึง

สิ่งตีพิมพ (Print Publications) ตนฉบับ (Original Materials) และขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Resources)
สวนสื่อที่เกี่ยวกับการบันทึก เสียง ภาพยนตร และวิดีโอ ที่ออกเผยแพรนั้น NLA จะไม
นํามารวบรวมไว เนื่องจากเปนหนาที่ของหอภาพยนตรและเสียงแหงชาติ (National Film and
Sound Archive)
- สิ่งตีพิมพ (Print Publications) ไดแก

เรื่องราวตางๆ (Monographs) สิ่งตีพิมพที่
เปนตอนๆ (Serials) หนังสือพิมพ เรื่องสั้น (Ephemera) รายงานลําดับเพลง (Music Scores)
โนตเพลง (Sheet Music) และสมุดแผนที่และแผนที่ (Atlases and Sheet Map)
- ตนฉบับ (Original Materials) ในกรณีนี้หมายถึงงานที่ไมไดมีการตีพิมพ ไดแก
ตนฉบับเอกสารตางๆ (Manuscripts) จดหมายเหตุสวนบุคคล (Private Archives) รูปภาพ
เรื่องเลา (Oral History) และบันทึกตํานานพื้นบาน (Folklore Recording)
-แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Resources) ไดแก
รายการหนั ง สื อ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ต า งๆ ที่ ร วบรวมโดย NLA ( Library’s
collection)
- “Born Digital”

เชน วารสารอิเล็กทรอนิกส และแหลงขอมูลในเว็บไซด
(website) ที่ไมเคยตีพิมพออกมาเปนรูปเลม
- แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรในเชิงธุรกิจโดยระบบออนไลน
- ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่อยูในรูปของ CD-ROMs, DVDs, แผน disked เปน
ตน
สํ า เ น า ข อ ง ข อ มู ล ที ่ เ ป น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส เ ห ล า นี ้ จ ะ ถู ก ร ว บ ร ว ม เ ป น
แหล ง ข อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ว ใ นเว็ บ ไซด ชื่ อ PANDORA AUSTRALIA’S WEB ARCHIVES
(PANDORA) โดยเว็บไซดดังกลาว ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยความรวมมือกันระหวาง NLA หอ
จดหมายเหตุแหงประเทศออสเตรเลีย และหองสมุดแหงรัฐตางๆ12 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
12

องคกรและหองสมุดแหงรัฐที่รวมมือกันจัดตั้ง 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 ความรูที่สําคัญและมีคุณคาของประเทศออสเตรเลียที่เผยแพรใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส เอกสารราชการ และงานวิจัยตางๆ โดยเว็บ
ไซดนี้อยูในความดูแลรับผิดชอบของ NLA
อยางไรก็ตาม ในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เขาสู PANDORA ยังมีปญหา
อุปสรรคอยูบาง เนื่องจากกฎหมาย Copyright Act 1968 ซึ่งเปนกฎหมายของรัฐบาลกลางที่
กําหนดใหผูตีพิมพหนังสือเอกสารทุกชนิดในประเทศออสเตรเลียจะตองสงสําเนาใหแก NLA
และกฎหมายอื่นที่กําหนดใหผูตีพิมพหนังสือเอกสารในแตละรัฐตองสงสําเนาใหแกหองสมุดของ
รั ฐ แต ล ะรั ฐ ส ว นใหญ ไ ม อ าจใช บั ง คั บ กั บ ผู เ ผยแพร สิ่ งพิ มพ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด เพราะตาม
กฎหมายเหลานั้น คําวา “หนังสือเอกสารที่ตีพิมพเผยแพร( Material Publication)” ที่จะผู
ตีพิมพจะตองสงสําเนาใหแกหองสมุด มีความหมายเพียงเฉพาะแคเอกสารที่ไดมีการตีพิมพเปน
เอกสารออกมาเทานั้น ดังนั้น ในปจจุบัน NLA หอจดหมายเหตุแหงประเทศออสเตรเลีย และ
หองสมุดแหงรัฐตางๆ ที่รวมมือกันจัดตั้ง PANDORA ขึ้น จึงยังคงตองขออนุญาตจากผูเผยแพร
สิ่งพิมพทางอิเล็กทรอนิกส กอนที่จะนําขอมูลตางๆ เหลานั้นเขามาเก็บรวบรวมไวที่ PANDORA
2. เจาหนาที่ของ NLA จะพิจารณาคัดเลือกรายการหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ
ต า งๆ เข า มารวบรวมไว ที่ NLA โดยคํ า นึ งถึ งหลั ก เกณฑ ต า งๆ ที่ กํ า หนดไว ใน Collection
Development Policy เปนสําคัญ
3. NLA มีการจัดทําฐานขอมูลไวใหบริการแกบุคคลทั่วไป และเมื่อ NLA เก็บรวบรวม
หนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ เพิ่มเติมเขามาแลว NLA ก็จะขยายฐานขอมูลใหม เพื่อให
ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถเข า สื บ ค น รายการหนั ง สื อ เอกสาร และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ต า งๆ ได ม ากขึ้ น
นอกจากนั้น ยังไดมีการเชื่อมโยงแหลงขอมูลโดยระบบออนไลนกับฐานขอมูลขององคกรตางๆ
มากมาย ทั้งในประเทศออสเตรเลียและตางประเทศ ซึ่งในการเขาสูระบบฐานขอมูลในแหลงตางๆ
นั้น โดยสวนใหญผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลผาน website ของ NLA ไดไมวาจะอยูที่ใดหรือ
เวลาใด
อยางไรก็ตาม การเขาสืบคนฐานขอมูลบางอยางผูใชบริการอาจสืบคนไดเฉพาะการเขาไป
ใชบริการใน NLA ดวยตนเอง หรือการสมัครเปนสมาชิกของ NLA เทานั้น
ค. การไดมาซึ่งหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ และเอกสารตางๆ (Acquisition Method)
การไดมาซึ่งหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ โดยหลักแลวจะไดมาดวยวิธีการตางๆ
ดังนี้
1.

การไดมาตามที่กฎหมายกําหนดไว

√
√
√
√

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

2.

การซื้ อ ไม ว า จะซื้ อ โดยตรงจากสํ า นั ก พิ ม พ หรื อ ผ า นตั ว แทนจํ า หน า ย ( Library
Supplier) หรือ
3. การแลกเปลี่ยน การให หรือการรับบริจาค
กฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้ไดแก กฎหมาย Copyright Act 196813 ซึ่ง
กําหนดให ผูตีพิมพสื่อสิ่งพิมพตางๆ ภายใตกฎหมายฉบับนี้ (ผูตีพิมพซึ่งอยูภายในเขตอํานาจ
ของรัฐบาลกลาง(Commonwealth) มลรัฐ (State) และ เขตการปกครอง(Territories)) จะตอง
สงสําเนางานพิมพทั้งหมดรวมถึง ภาพประกอบ ที่เสร็จสมบูรณ และเปนภาพสี ซึ่งได รวบรวมเขา
เลมเปนอยางดีและใชกระดาษอยางดี ใหแก NLA ภายใน 1 เดือน หลังจากที่ไดมีการตีพิมพ
เผยแพรผลงานสูสาธารณชน โดยผูตีพิมพตองเปนผูเสียคาใชจายเอง เมื่อ NLAไดรับสิ่งพิมพนั้น
แลว ก็จะออกหลักฐานการรับไวเปนหลักฐานแกผูตีพิมพ หากผูตีพิมพใดไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกลาวอาจถูกปรับเปนเงิน 100 $ เหรียญออสเตรเลีย แตในกรณีของสิ่งพิมพของรัฐบาล
(Government Publication) นั้น ไดรับยกเวนใหไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น
NLA เมื่อไมมีกฎหมายบังคับใหหนวยงานของรัฐตองสงสําเนางานพิมพใหแก NLA ดังเชนกรณี
ของงานพิมพของเอกชน การไดมาซึ่งสิ่งพิมพหรืองานพิมพตางๆของรัฐบาล จึงตองอาศัยการ
ออกหนังสือเวียนเพื่อขอความรวมมือใหหนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบตีพิมพสิ่งพิมพหรือ
งานพิมพนั้น สงสิ่งพิมพหรืองานพิมพเหลานั้นใหแก NLA ซึ่งในบางกรณีคณะกรรมการ NLA
อาจรองขอตอรัฐมนตรี ใหมีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐสงสิ่งพิมพ เอกสาร และวัสดุอุปกรณตางๆ
ที่เปนของรัฐบาลกลาง มารวบรวมเก็บรักษาไวที่ NLA ไดตามความเหมาะสม14
สิ่งพิมพหรืองานพิมพที่ถูกสงใหแก NLA ไดแก หนังสือ วารสาร แผนที่ หนังสือพิมพ
และเนื้อเพลง แตหากเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อที่ไมไดพิมพออกมาในรูปของเอกสาร เชน
ตนฉบับ (Manu scripts) และภาพวาด ภาพถาย เรื่องเลา สิ่งพิมพในรูปของฟลม ไมโครฟช
(Microfiche) ไมโครฟลม (Microfilm) และไมโครการด (Micro card) ซึ่ง Copyright Act
1968 ไมไดบังคับใหตองมีการสงสําเนาใหแก NLA ดังนั้น NLA ก็จะใชวิธีการซื้อหรือรับบริจาค
จากบุคคลหรือองคกรตางๆ
เมื่อ NLA ไดรับหนังสือ เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ มาแลว ก็จะรวบรวมรายชื่อ
หนังสือ (Title) ของสื่อสิ่งพิมพตางๆ เหลานั้น และจัดทําเปนบัญชีรายชื่อ (Catalogue) เก็บไว
ในฐานขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติ (National Bibliographic Database: ANBD)
นอกจากการไดรับหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ เขามาเก็บรวบรวมไวที่ NLA
โดยวิธีการตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลว NLA ยังไดมีการตีพิมพชีวประวัติของผูเขียนหนังสือ
บรรณานุกรม และรายชื่อหนังสือที่เก็บรวบรวมไวที่ NLA เพื่อใหบริการแกนักเรียน นักวิจัยและ
ประชาชนทั่ ว ไป และมี ก ารตี พิ มพ หนั งสื อ เกี่ ยวกั บ วั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร ของประเทศ
ออสเตรเลีย ดวยเพื่อใหการดําเนินงานของ NLA ไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง NLA ซึ่งก็
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Legal Deposit (section 201), Copyright Act 1968
Section 8 National Library Act 1960

คือ การเผยแพรความรูใหแกประชาชนทั่วไป รวมทั้งเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดทราบวา NLA
มีการเก็บรวบรวมหนังสือเอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ไวเปนจํานวนมากมาย โดยสิ่งพิมพของ
NLA เหลา นั้น อาจปรากฎอยูในรู ปของเอกสาร หรื อในรู ปของขอ มูลในระบบ Online เช น
รายงานขาวตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลว
การตี พิ ม พ ห นั ง สื อ หรื อ เอกสารต า งๆ ของ NLA จะต อ งได รั บ การพิ จ ารณาจาก
Library’s Publications Committee ก อ นโดยจะต อ งเป น ไปตามนโยบายการตี พิ ม พ
(Library’s Publication Policy) ที่ไดกําหนดไว
และเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของ NLA ที่ตองการให NLA เปนแหลงรวบรวมขอมูล
หนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่มีคุณคา ใหไดมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได NLA จึง
ไดจัดทําโครงการ Cultural Gifts Program ขึ้นเพื่อจูงใจและชักชวนใหบุคคลหรือองคกรตางๆ
บริจาคหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ใหแก NLA โดยตามโครงการดังกลาว ผูบริจาค
หนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพเหลานั้นจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหรือการลดหยอนภาษี
ตามเงื่อนไขและนโยบาย15ที่ NLA กําหนด
ง. วัตถุประสงคในการใหบริการของ NLA (Services)
วัตถุประสงคในการใหบริการของ NLA อาจแบงออกไดเปน 4 กลุมใหญ คือ
16
1. เพื่อใหบริการขอมูลแกรัฐสภาและรัฐบาล และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเปนที่สําหรับเก็บชีวประวัติ และความสําเร็จของประชาชนออสเตรเลีย
3. เพื่อเปนสถานที่ที่นักวิชาการสามารถมั่นใจไดวาจะสามารถคนหางานวรรณกรรมของ
ประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ได
4. เพื่อเปนศูนยกลางของแหลงขอมูลเกี่ยวกับบรรณานุกรมและการรวมมือกันระหวาง
หองสมุด
2.2

โครงสรางการบริหารงานของหองสมุด และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ผูอํานวยการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
National Library Act 1960 ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการหองสมุดแหงชาติ
(Council of The National Library of Australia) เพื่อทําหนาที่ทั้งในดานการบริหารงานและ
ดานการเงินของ NLA นอกจากนั้นคณะกรรมการ NLA ก็ยังตองปฏิบัติตาม Commonwealth
Authorities and Companies Act 1997 ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ NLA ใหตองจัดทํารายงานผลการดําเนินการและการบริหารงานของ NLA
โดยความเห็นชอบรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอรัฐสภาและ เผยแพรตอสาธารณะดวย
ทั้งนี้ กิจการของ NLA จะดําเนินการโดยคณะกรรมการ NLA17 รวมกับผูอํานวยการ
(Director-General)
15
16

Collection Development Policy
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2.2.1. คณะกรรมการ NLA
ก. องคประกอบของคณะกรรมการ NLA
คณะกรรมการ NLA ประกอบดวย กรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการ (Director-General)
(2) สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งไดรับการเลือกมาจากวุฒิสภา 1 คน
(3) สมาชิกผูแทนราษฎร ซึ่งไดรับการเลือกมาจากสภาผูแทนราษฎร 1 คน
( 4) กรรมการอื่ น อี ก จํ า นวน 9 คน ซึ่ งได รั บ การแต งตั้ งจากผู ว า การสหพั น ธรั ฐ
(Governor –General) โดยผูวาการเห็นวาเปนผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณที่จะ
ชวยในการพัฒนาหองสมุด ซึ่งหนึ่งในกรรมการนี้จะไดรับการแตงตั้งใหเปน 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
ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ ไดรั บการเลื อกมาจากรัฐสภา หรื อ ไดรับ แตงตั้งมาจากผูว าการ
สหพันธรัฐ อาจไดรับการเลือกหรือแตงตั้งใหมได หากเกิดกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งลาออก
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือตําแหนงกรรมการวางลง หากตําแหนงกรรมการวางลงไมวา
หนึ่งหรือหลายตําแหนง และยังมิไดมีการเลือกหรือแตงตั้งกรรมการใหมเขามาทําหนาที่แทน ให
ถือวาการดําเนินการใดๆ ของคณะกรรมการไมมีผลบังคับตามกฎหมาย
ค. คาตอบแทนของคณะกรรมการ
ภายใต Remuneration Tribunal Act 1973 คณะกรรมการ จะไดรับคาตอบแทนตามที่
Remuneration Tribunal กําหนด19
ง. การถอดถอนกรรมการ
ผู ว า การสหพั น ธรั ฐ อาจให ก รรมการที่ ต นแต งตั้ งขึ้ น ออกจากตํ า แหน งได หากเห็ น ว า
กรรมการที่ตนแตงตั้งนั้นทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม สวนกรรมการ
ที่มาจากวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรก็อาจถูกถอดถอนได โดยวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรที่
เลือกกรรมการนั้นเขามา20
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จ. การสิ้นสภาพการเปนกรรมการ21
นอกเหนือจากกรรมการในตําแหนงผูอํานวยการ (Director-General) แลว ผูวาการ
สหพันธรัฐสามารถถอดถอนกรรมการใหออกจากตําแหนงได หากเกิดกรณีดังตอไปนี้
1. กลายเปนบุคคลลมละลาย
2. กรรมการที่ ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ในสภาผู แ ทนราษฎร ได พ น จากการเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นแลว
3. ไมมาประชุมติดตอกันเกินกวา 3 ครั้ง โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ NLA
หรือ
4. ไมปฏิบัติตาม Section 27F หรือ 27J แหง Commonwealth Authorities and
Companies Act 1997 ซึ่งกําหนดใหกรรมการที่ประกอบกิจการซึ่งมีผลประโยชน
หรื อ มีสวนได เสี ยอัน ป น สาระสํ า คัญ กั บหน ว ยงานของรั ฐ บาลกลางจะต องเปดเผย
ขอมูลดังกลาวตอกรรมการคนอื่นๆ และกรรมการดังกลาวไมมีสิทธิใชสิทธิออกเสียง
ในการประชุมที่มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐบาลกลางที่ตนมีสวน
เกี่ยวของ
ฉ. การลาออกจากตําแหนงกรรมการ22
นอกเหนือจากกรรมการในตําแหนงผูอํานวยการ (Director-General) แลว กรรมการ
อาจ
ลาออกจากตําแหนงได โดยทําเปนหนังสือและยื่นตอบุคคลดังตอไปนี้ แลวแตกรณี
1. กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูวาการสหพันธรัฐใหยื่นตอผูวาการดังกลาวนั้น
2. กรรมการที่ เ ลื อ กจากสมาชิ ก วุ ฒิสภาหรื อ สภาผู แ ทนราษฎรยื่ น ต อ ประธานสมาชิ ก
วุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี
ช. การแตงตั้งบุคคลรักษาการแทนกรรมการ23
รัฐมนตรีอาจแตงตั้งบุคคลใดขึ้นมาทําหนาที่รักษาการในตําแหนงกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจากผูวาการได ในกรณีที่
(1) กรรมการในตําแหนงนั้นวางลง
(2) กรรมการนั้นไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ไมวาเวลาใดๆ
อยางไรก็ตามกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในกรณีนี้จะปฏิบัติหนาที่ไดไมเกิน 12 เดือน
หรืออาจกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไวเปนการเฉพาะเจาะจงเปนเงื่อนไขในการแตงตั้ง

21

22
23

Section 15 National Library Act 1960
Section 15A National Library Act 1960
Section 11 National Library Act 1960

กรรมการตามกรณีนี้ก็ได ซึ่งในเงื่อนไขนี้อาจกําหนดในเรื่องคาตอบแทนไวดวยก็ได และรัฐมนตรี
อาจเพิกถอนการแตงตั้งเมื่อใดก็ได
ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงผูรักษาการแทนกรรมการ ในกรณีที่กรรมการนั้นไม
อยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หากตอมาตําแหนงกรรมการนั้นวางลง ใหผูรักษาการแทนปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวารัฐมนตรีจะมีคําสั่งเพิกถอนการแตงตั้ง หรือมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น
แลว หรือระยะเวลาไดลวงมาเกิน 12 เดือนนับแตเวลาที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง แลวแต
เหตุการณใดจะถึงกอน
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในกรณีนี้อาจลาออกในเวลาใดๆ ก็ได โดยทําหนังสือเปนลาย
ลักษณอักษรยื่นตอรัฐมนตรี
ซ. การประชุมคณะกรรมการ24
1. ในกรณีที่ประธาน(The Chair)ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได รองประธาน(Deputy of
Chair) สามารถเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการได ห ากเห็ น ว า เป น การประชุ ม ที่ เ ป น
ประโยชนตอการบริหารหองสมุด หรือกรรมการจํานวนไมนอยกวา 4 คนมีหนังสือ
ขอใหมีการเรียกประชุม
2. รัฐมนตรีจะเรียกประชุมคณะกรรมการในเวลาใดๆ ก็ได
3. ในการประชุมใหประธาน ทําหนาที่เปนประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานไม
อยู ใหรองประธานทําหนาที่เปนประธานในการประชุม
4. หากในการประชุมครั้งนั้น ประธานหรือรองประธานไมอยู กรรมการที่มาประชุมอาจ
แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในการประชุม
5. ในการประชุมแตละครั้งตองมีกรรมการอยางนอย 5 คนเขารวมประชุม จึงจะถือวา
ครบองคประชุม
6. ในการดํ า เนิ น การตั ดสิ น ประเด็ น ป ญ หาใดๆในการประชุ ม ให ใช วิ ธีก ารลงคะแนน
เสียงเพื่อตัดสินและใหถือเอาเสียงสวนใหญของกรรมการที่รวมประชุมเปนมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ
ฌ. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ NLA25
(1) ดํ า เนิน การใดๆ ตามที่เ ห็ น วา จํ า เป น และเหมาะสมเพื่ อ ให บ รรลุ วั ตถุป ระสงค ข อง
NLA ในฐานะหองสมุดแหงชาติ
(2) ซื้อ เชา รั บฝาก กูยืม เพื่อ ใหได มาซึ่งหนังสื อ เอกสารและสื่ อสิ่งพิ มพตา งๆ รวมถึ ง
วัสดุ อุปกรณตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการของ NLA
(3) จัดการ ใหยืมหรือใหเชา หนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ หรือสิ่งใดๆ ที่เปน
กรรมสิทธิ์ของ NLA
(4) ซื้อ หรือเชาที่ดิน หรืออาคารและกอสรางอาคารตามความจําเปน
24
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(5)

จัดการ ใหเชาที่ดินหรืออาคารที่เปนกรมมสิทธิ์ของ NLA
(6) ครอบครอง ใชและดูแลที่ดินหรืออาคารตางๆ ทั้งที่เปนของ NLA เองหรือที่เชามา
จากรัฐบาลกลาง
(7) ยอมรับของขวัญ การโอนทรัพยสิน ใหโดยพินัยกรรม หรือ การโอนให ตามกฎหมาย
และ
(8) ทําหนาที่เปนผูจัดการทรัพยสินไมวาจะเปนเงิน สิ่งพิมพตางๆ หรือทรัพยสินอื่นใด
ที่ เ ป น ของ NLA หรื อ ทํ า หน า ที่ ดั งกล า วในนามของรั ฐ บาลกลาง หรื อ องค ก รของ
รัฐบาล
กลางเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบ
การซื้อหรือจัดการกับทรัพยสินใดๆ ดังตอไปนี้ จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี26
(1) การดํ า เนิ น การใดๆ เพื่ อให ได มาซึ่ งทรั พ ย สิน สิ ทธิ ต า งๆ ซึ่ งมี มูลค า หรื อ
จํานวนมากกวา 250,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือ
(2) การจําหนายทรัพยสินหรือสิทธิตางๆ ซึ่งราคาหรือมูลคาของทรัพยสินนั้นมี
จํานวนหรือมูลคาเกินกวา 250,000 เหรียญออสเตรเลีย
(3) การเข า ทํ า สั ญ ญาในการก อ สร า งอาคารของห อ งสมุ ด ซึ่ ง มี มู ล ค า เกิ น กว า
250,000 เหรียญออสเตรเลีย
(4) การเขาทําสัญญาเชาที่ดินที่มีระยะเกินกวา 10 ป
ญ. การลาหยุดของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีสิทธิที่จะลาพักผอนไดตามที่กําหนดไวโดย Remuneration Tribunal27
28

2.2.2 ผูอํานวยการ (Director-General)

ก. อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยผูวาการสหพันธรัฐ มีฐานะเปนพนักงานฝาย
บริ ห าร ทํ า หน า ที่ จั ด การกิ จ การงานของ NLA ภายใต ก ารบริ ห ารและการกํ า กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการ NLA โดยผู ว าการสหพั น ธรั ฐมี อํ านาจถอดถอนผูอํ า นวยการได หากเห็น ว า
ผูอํานวยการมีพฤติกรรมไมเหมาะสมหรือ ไมมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน29 นอกจากนั้น
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการของ NLA จะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย Public Service
Act 1999 ดวย

26

27

Section 7A National Library Act 1960

Section 17B National Library Act 1960
Section 17 National Library Act 1960
29
Section 17C National Library Act 1960
28

ตามกฎหมาย Public Service Act 199930 ผูอํานวยการ และ ลูกจางของ
APS31 (Apolitical Public Service) จะตองรวมมือกันในการจัดตั้งหรือจัดใหมีหนวยงานบริการ
(Statutory Agency) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมาใชบริการ โดยผูอํานวยการจะตอง
เปนหัวหนาของหนวยงานบริการดังกลาว ในกรณีของ NLA ผูอํานวยการอาจมอบหมายให
ตัวแทนดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนี้ได ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการ NLA
นอกจากหนาที่ดังกลาวขางตน ผูอํานวยการยังมีหนาที่ตองแจงเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรี เกี่ยวกับผลประโยชนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่ตนไดรับจากการดําเนินธุรกิจหรือ
กิจการใดๆ ดวย
ข. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการ
ผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงไมเกิน7 ป โดยผูวาการจะกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหนงไวในหนังสือแตงตั้ง และสามารถไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอจากวาระเดิม
ไดอีก32 นอกจากนั้น ผูอํานวยการอาจลาออกจากตําแหนงกอนครบวาระไดโดยทําเปนหนังสือยื่น
ตอผูวาการสหพันธรัฐ33
ค. การลาหยุดของผูอํานวยการ
เปนไปตามขอกําหนดในการลาหยุดตางๆ ที่คณะกรรมการ 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

32
33

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.
Section 17A National Library Act 1960
Section 17D National Library Act 1960

ผูวาการอาจถอดถอนผูอํานวยการออกจากตําแหนงได34 หากผูอํานวยการนั้น
1. รับจางกระทําการงานอื่นๆ นอกเหนืออํานาจหนาที่ โดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
โดยรัฐมนตรีจะตองไมอนุญาตใหผูอํานวยการรับจางกระทําการงานอื่นได เวนแตจะเห็นวาเปน
การรับจางที่ไมเปนสาระสําคัญและไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ
2. ไมปฏิบัติใหเปนไปตาม Section 27F หรือ 27J แหง Commonwealth Authorities
and Companies Act 199735 เชนการไมเปดเผยวาเปนผูประกอบกิจการซึ่งมีผลประโยชนหรือมี
สวนไดเสียอันปนสาระสําคัญกับ NLA ตอกรรมการคนอื่นๆ เปนตน
3. กลายเปนบุคคลลมละลาย
จ. การรักษาการแทนผูอํานวยการ36
รัฐมนตรีอาจแตงตั้งบุคคลใดขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหนาที่และรักษาการ ตําแหนงผูอํานวยการ
ก็ได ในกรณีที่
(1) ตําแหนงผูอํานวยการวางลง
(2) ผูอํานวยการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ไมวาเวลาใดๆ
อยางไรก็ตาม ผูรักษาการแทนที่ไดรับการแตงตั้งในกรณีนี้จะปฏิบัติหนาที่ไดไมเกิน 12
เดือน หรืออาจกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไวเปนการเฉพาะเจาะจง ในขณะที่แตงตั้งก็
ได โดยอาจกําหนดในเรื่องคาตอบแทนไวดวยก็ได และรัฐมนตรีอาจเพิกถอนการแตงตั้งเมื่อใดก็
ได
ในระหวางการทําหนาที่ตําแหนงผูรักษาการแทน ในกรณีที่ผูอํานวยการนั้นไมอยูหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได หากตอมาตําแหนงผูอํานวยการวางลง ใหผูรักษาการแทนปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวารัฐมนตรีจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น หรือมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น หรือระยะเวลาไดลวง
มาเกิน 12 เดือนแลวนับแตตําแหนงนั้นวางลง แลวแตเหตุการณใดจะถึงกอน
ผูรักษาการแทนที่ไดรับการแตงตั้งในกรณีนี้อาจลาออกในเวลาใดๆ ก็ได โดยทําหนังสือ
เปน
ลายลักษณอักษรยื่นตอรัฐมนตรี
2.2.3 พนักงานเจาหนาที่
34
35

37

Section 17E National Library Act 1960
Commonwealth Authorities and Companies Act 1997
Section 27F เปนเรื่องการเปดเผยขอมูลกรณีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการมี

ผลประโยชนอันเปนสาระสําคัญของตนเอง เกี่ยวของกับงานและหนาที่ในองคกรที่ตนดํารงอยู
Section 27J เปนการกําหนดหามมิใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการซึ่งมีผลประโยชนอัน
เปนสาระสําคัญของตนเอง เกี่ยวของกับงานและหนาที่ในองคกรที่ตนดํารงอยู เขารวมประชุมหรือ
ออกความเห็นในการประชุมที่มีการพิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจ
หรือผลประโยชนของตน
36

Section 17J National Library Act 1960

พนักงานเจาหนาที่ของ NLA จะตองปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย Public
Service Act 1999 ดวย เนื่องจากพนักงานเจาหนาที่ของ NLA ถือเปนพนักงานที่อยูในองคกรที่
มีหนาที่ในการใหบริการแกประชาชน ดังนั้น กฎเกณฑในเรื่องตางๆ เชน การรับจางกระทําการ
งานอื่น การกําหนดอัตราคาตอบแทน การกําหนดวันหยุดและวันลาจึงตองเปนไปตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายดังกลาว

2.2.4 การดําเนินการดานการเงิน (Finance)
1. NLA จะไดรับเงินอุดหนุน

38

จากรัฐสภาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
NLA โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาจใหคําแนะนําเกี่ยวกับจํานวนเงินดังกลาวที่จะจาย
ใหแก NLA39
2. NLA จะใชจายเงินของ NLA ไดเฉพาะเพื่อการชําระหนี้ หรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานของ NLA ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย National Library Act 1960 และ
จายเพื่อเปนคาตอบแทน หรือคาใชจายตางๆ ใหกับคณะกรรมการ NLA ผูอํานวยการ หรือ
พนักงานของ NLA เทานั้น
3. อยางไรก็ดี NLA สามารถนําเงินสวนที่เหลือ (เงินที่ NLA ยังไมมีความจําเปนตองใช
18
จ า ยในขณะนั้ น โดยทั น ที ) 40 ไปลงทุ น ได ภายใต เ งื่ อ นที่ กํ า หนดไว ใ น Section
Commonwealth Authorities and Companies Act 199741 ตามกฎหมายดังกลาว NLA อาจ
มีการนําเงินสวนที่เหลือไปลงทุนตางๆได เชน
- ฝากเงินไวกับธนาคาร
- ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ข องรั ฐ บาลกลาง มลรั ฐ หรื อ เขตการปกครองของประเทศ
ออสเตรเลีย
- ลงทุนในหลักทรัพย อื่น โดยมีรั ฐบาลกลาง มลรัฐหรื อเขตการปกครองของประเทศ
ออสเตรเลียเปนประกัน
- ลงทุนโดยวิธีการอื่นซึ่งไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
4. NLAไดรั บการยกเวนใหไมต องเสียภาษีภายใตก ฎหมายใดๆ ทั้ งปวง ไม วา จะเป น
กฎหมายของรัฐบาลกลาง (Commonwealth) กฎหมายของรัฐ (State) หรือกฎหมายของเขต
ปกครองพิเศษ (Territory)42
37
38

Section 18 National Library Act 1960
ป 2003-2004 NLA ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง

ป 2005-2006 NLA ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง
ป 2007-2008 NLA ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง
39

$62.506 million
$59.230 million
$65.673 million

Section 20 National Library Act 1960
Section 18 Commonwealth Authorities and Companies Act 1997
41
Section 22 National Library Act 1960
42
Section 26 National Library Act 1960
40

2.2.5 การออกหลักเกณฑ และขอบังคับตางๆ

43

แหงกฎหมาย National Library Act 1960 ใหอํานาจ ผูวาการสหพันธรัฐ
(Governor-General) ในการออกหลักเกณฑและขอบังคับ (Regulation) ตางๆ เพื่อใชบังคับกับ
การดําเนินกิจการของ NLA หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของ NLA ได โดยสามารถ
กําหนดคาปรับสําหรับผูที่ฝาฝนหลักเกณฑหรือขอบังคับตางๆ เหลานั้นไดไมเกิน 500 เหรียญ
ออสเตรเลีย
ทั้งนี้ NLA ไดออกหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในบริเวณของ NLA
เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับ การขาย การจัดให การดําเนินการ หรือควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่ใชบังคับกับ Australian Capital Territory จะไมใชบังคับกับพื้นที่ภายในบริเวณ
NLAดังนั้น NLA จึงไดควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพื้นที่ภายใน
บริเวณหองสมุด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Australian Capital Territory โดยการออกหลักเกณฑ
ขอบังคับในเรื่องดังกลาวมาใชบังคับ44
2. การเขาใชบริการของ NLA
การใชบริการของ NLA แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแกการใชบริการโดยการเขาสูระบบ
ฐานขอมูลออนไลน ซึ่งไมจําเปนตองเดินทางไปที่ NLA และการเขามาใชบริการที่ NLA ดวย
ตนเอง โดยผูใชบ ริการสามารถเลือ กใชบริการทั้งสองลักษณะไดตามความตองการและความ
สะดวกของผูใชบริการเอง และการใชบริการของ NLA ผูใชบริการไมตองเสียคาธรรมเนียมใน
การเข า ใช บ ริ ก ารแต อ ย า งใด แต จ ะต อ งลงทะเบี ย นก อ นการเข า ใช บ ริ ก าร เมื่ อ ผู ใ ช บ ริ ก ารได
ลงทะเบียนแลวก็จะไดรับบัตรและสามารถเขาใชบริการที่หองอานหนังสือ (Reading Room) ของ
NLA ได
ภายใตระบบการใหบริการของ NLA ผูใชบริการจะไมสามารถเดินเขาไปหาหนังสือที่ชั้น
หนังสือได หากตองการหาหนังสือผูใชบริการสามารถใชระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อคนหา
รายชื่อหนังสือ และแจงตอเจาหนาที่ จากนั้นเจาหนาที่ก็จะสงหนังสือที่ผูใชบริการตองการมายัง
หองอ านหนังสื อ แตหากผูใชบริ การตองการขอยืมหรือ ถายสําเนาก็ สามารถทําไดโดยตอ งเสี ย
คาใชจาย ซึ่งการเสียคาใชจายนั้น NLA นําระบบที่ทันสมัยมาใช โดยนําบัตรที่ไดรับจากการ
ลงทะเบียนนั้นไปเติมเงินที่เครื่องเติมเงิน และเมื่อไดเติมเงินลงในบัตรแลว ก็สามารถนําบัตรนั้น
ไปใชในการชําระคาบริการตางๆ ใน NLA ไดทันที
Section 28

3. การควบคุมดูแลพื้นที่และอาคารของ NLA

43
44

National Library Regulations
Section 27A National Library Act 1960

NLA ไดการออกหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการควบคุม

การจํากัด และการหามบุคคลลักษณะ

45

ตางๆ เขาไปในบริเวณพื้นที่และอาคารของ NLA ดวย

2.2.6 โครงสรางกฎหมายที่บังคับใชกับ NLA และหองสมุดแหงรัฐตางๆ มีดังนี้

ประเทศออสเตรเลียนอกจากจะมี NLA เปนหองสมุดแหงชาติแลว ในแตละรัฐทั้ง 6 รัฐก็
ยังมีหองสมุดแหงรัฐตางๆอีกดวย ซึ่งจากการศึกษาพบวา NLA และหองสมุดแหงรัฐตางๆ มีการ
ดํา เนิน การและการบริ หารงานเป นเอกเทศ ไม ขึ้ นตรงต อ กั น โดย NLA จะดํ า เนิ น การและ
บริหารงานภายใตกรอบกฎหมาย National Library Act 1960 สวนหองสมุดแหงรัฐตางๆ ก็จะ
มีกฎหมายในระดับรัฐที่กําหนดอํานาจ หนาที่ 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)
⎝
⎝
45

Libraries Act, 1984
Victorian Public Library Legislation

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 อุปสรรคและการแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานของหองสมุ ด
แหงชาติของประเทศออสเตรเลีย
ในบทนี้จะไดทําการศึกษาการดําเนินงานของ NLA วามีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร และ
NLA ไดดําเนินการอยางไรเพื่อแกไขปญหาหรืออุปสรรคดังกลาว เหลานั้น นอกจากนี้ ยังจะได
กลาวถึงผลการดําเนินงานที่ผานมา และแผนการพัฒนาการเก็บรวบรวมขอมูลเขาสูระบบหองสมุด
ของ NLA ในอนาคตตอไปดวย
3.1 ปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินงาน
3.1.1 ขอบเขตนิยามของคําวา สื่อสิ่งพิมพตางๆ

ก. ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจาก Section 201 แหงกฎหมาย Copyright Act 1968 กําหนดใหสํานักพิมพที่
เผยแพรสื่อสิ่งพิมพตางๆ ภายในประเทศออสเตรเลีย จะตองสงสําเนางานพิมพทั้งหมดใหแก
NLA แตเนื่องจาก ตามกฎหมายดังกลาวในปจจุบันนิยามของคําวา สื่อสิ่งพิมพตางๆ (Library
Material) มี ความหมายถึ ง หนั ง สื อ นิ ต ยสาร หนั ง สื อ พิ ม พ หนั งสื อ เล ม เล็ ก ๆ ( Pamphlet)
หนังสือที่เปนแผน (Sheet of Letterpress) โนตเพลง (Sheet Music) แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ
และตารางต า งๆ ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ที่ อ ยู ใ นรู ป แบบอื่ น ๆ เช น เอกสารย อ
(Microform) หรือแหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Resources) ทําใหการจัดเก็บ
รวบรวมสื่ อ สิ่ งพิ ม พ เหล า นั้ น อาจยั งไม ค รบถ วนสมบู ร ณ เนื่ อ งจาก NLA ไม อ าจบั งคั บ ให
สํานักพิมพหรือเจาของสื่อสิ่งพิมพ ใหสงสื่อสิ่งพิมพนั้นใหแก NLA ได และก็เปนเรื่องยากที่
NLA จะไดรับขอมูลอยางครบถวนวามีสื่อสิ่งพิมพใดที่ไดมีการตีพิมพออกเผยแพรอยูบาง
หากมีการแกไขนิยามคําวา “Library Material” ภายใต Copyright Act 1968 ให
ครอบคลุ ม ถึ ง ซึ่ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ใ นรู ป แบบเอกสารย อ ( Microform) หรื อ แหล ง ข อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Resources) ดังกลาวดวย ก็จะทําให NLA สามารถขยายฐานขอมูล
ใหเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมถึงสื่อ สิ่งพิมพในทุกๆ รู ปแบบครบถวนยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให NLA
สามารถใหบริการสนองความตองการของนักคนควา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปไดมากขึ้นเปน
อยางมาก อีกทั้งยังจะสามารถประหยัดคาใชจายในการจัดหาสื่อสิ่งพิมพตางๆ ไดอยางมากอีกดวย
ข. การแกไขปญหาและอุปสรรค
ปจ จุ บั น NLA ไดแ ก ป ญ หานี้ ด วยการพยายามจั ดซื้ อ สื่ อ ในรู ป แบบอื่ น ๆ เหล า นี้ มา
รวบรวมไวใหมากที่สุด แตการดําเนินการแกไขปญหาตามแนวทางดังกลาวก็จะมีผลทําให NLA
มีตนทุนในการดําเนินงานที่สูงเกินควร นอกจากนั้น NLA ยังไดรวมมือกับหอจดหมายเหตุแหง
ประเทศออสเตรเลีย และหองสมุดแหงรัฐตางๆ จัดตั้งเว็บไซดชื่อ PANDORA ขึ้น เพื่อเปน
แหลงรวบรวมขอมูล ความรูที่สําคัญและทรงคุณคาของประเทศออสเตรเลียที่เผยแพรในระบบ
อิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส เอกสารราชการ และงานวิจัยตางๆ ไว

3.1.2 บทบังคับในการใหผูตีพิมพสงสําเนา

ก. ปญหาและอุปสรรค
กฎหมาย Copyright Act 1968 ไมไดกําหนดบังคับใหหนวยงานของรัฐ มีหนาที่ตองนํา
สําเนางานพิมพของตนมามอบใหแก NLA ดังเชนกรณีของผูตีพิมพงานพิมพตางๆ ที่เปนเอกชน
สิ่งตีพิมพของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ (Government Publication) จึ งมิไดถูกจัดเก็ บ
รวบรวมไวที่ NLA โดยผลบังคับทางกฎหมาย นอกจากนั้นรัฐบาลมลรัฐ (State Government)
และรัฐบาลของเขตการปกครองตนเอง (Territory Government) ยังไดออกคําสั่ง หลักเกณฑ
หรือขอบังคับตางๆ มากมายที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐบาลนั้น นําขอมูลหรือสิ่งพิมพของตนไป
จัดเก็บรวบรวมไวที่หองสมุดแหงรัฐและหองสมุดของเขตการปกครองดวย
ข. การแกไขปญหาและอุปสรรค
NLA ได แ ก ป ญ หานี้ ด ว ยการทํ า สั ญ ญาความตกลงร ว มกั น กั บ ห อ งสมุ ด แห ง รั ฐ และ
หองสมุดของเขตปกครองตางๆ เพื่อให NLA สามารถจัดเก็บขอมูลหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ ของ
รัฐบาลหรือของหนวยงานของรัฐ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับชุมชนหรือทองถิ่นตางๆ ที่จัดเก็บ
รวบรวมไวที่หองสมุดแหงรัฐและหองสมุดของเขตปกครองตางๆ มารวบรวมไวที่ NLA ไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการนี้ไดมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลของชุมชนตางๆ ขึ้นดวย
3.2 ปญหาและอุปสรรคดานผูใชบริการ

ก. ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากวิธีการในการใหบริการของ NLA แตกตางจากหองสมุดอื่นๆ สวนใหญ ซึ่งเปน
ผลมาจากการที่ NLA เปนแหลงรวบรวมขอมูลเปนจํานวนมหาศาล และมีความพยายามที่จะนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ดังนั้น การใหบริการของ NLA จึงไดนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใช
โดยผูใชบริการที่มาใชบริการ ณ สถานที่ของ NLA จะคนควาหาหนังสือจากฐานขอมูลในระบบ
ผานเครื่องคอมพิวเตอรในบริเวณหองอานหนังสือ (Reading Room) เมื่อพบขอมูลเกี่ยวกับ
หนังสือหรือ ขอมูลที่ผูใชบริการตองการแลว ก็ใหแจงตอเจาหนาที่ จากนั้นเจาหนาที่ก็จะไปคนหา
และนําหนังสือนั้นสงใหแกผูใชบริการ ซึ่งผูใชบริการสามารถอานหนังสือไดแตเฉพาะบริเวณหอง
อานหนังสือเทานั้น และไมสามารถเขาไปคนหาหนังสือตามชั้นวางหนังสือตางๆ ดวยตนเองได
โดยขั้นตอนดังกลาวจะตองใชเวลาประมาณ 30 นาที ทําใหผูใชบริการตองเสียเวลาในการคนควา
หาหนังสือหรือขอมูลและรอรับหนังสือหรือขอมูลที่ตองการเหลานั้นพอสมควร
ข. การแกไขปญหาและอุปสรรค
ตาม National Library of Australia Direction 2006 – 2008 NLA ไดตั้งเปาหมายไว
วาจะแกปญหาดังกลาวดวยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อให NLA สามารถ
ใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมา

ในชวงป ค.ศ. 2005-2006 อาจกลาวไดวา NLA ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการ
เปนอยางมาก เนื่องจากสามารถพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลจนทําใหผูใชบริการสามารถเขาสู
ระบบฐานขอมูลและสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว และที่สําคัญคือการเขาสืบคนขอมูลดังกลาวไม
เสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งฐานขอมูลของ NLA ในปจจุบันมีอยูจํานวนกวา 42 ลานรายการ โดย
ไดมีการรวมมือกันกับหองสมุดอื่นๆ จํานวนกวา 800 แหงในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเชื่อมโยง
ฐานขอมูลซึ่งกันและกันดวย
นอกจากนั้น NLA ยังไดรวมมือกันกับ The Council of Australian State
Libraries จัด
นิทรรศการ “National Treasures from Australia’s Great Libraries” ซึ่งเปนงานแสดง
หนั ง สื อ จํ า นวนกว า 170 รายการ ส ว นใหญ เ ป น หนั ง สื อ ที่ ห ายากและมี คุ ณ ค า ของประเทศ
ออสเตรเลีย โดยผูเขาชมไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 แผนการพัฒนาการเก็บรวบรวมขอมูลเขาสูระบบของ NLA ในอนาคต

จากการศึกษา National Library of Australia Direction 2006-2008 ซึ่งเปน
แผนพัฒนา NLA ในอนาคตนั้น NLA มีเปาหมายหลักที่สําคัญที่จะยกระดับการจัดการกับองค
ความรูตางๆ ใหดียิ่งขึ้น โดยพยายามที่จะทําใหผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลไดโดยวิธีที่งายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น และจั ดเก็บ รวบรวมสื่ อสิ่งพิมพต างๆ เพิ่มมากขึ้ น เพื่อสนองความต องการของ
ผูใชบริการที่ตองการคนหาขอมูลไดอยางกวางขวางและ รวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารศึ ก ษาหาวิ ธี การใหม ๆ ในการได รั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ เ ข า มาเก็ บ
รวบรวมไวที่ NLA ดวย โดยจะมีการศึกษาพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ การรวมมือ
ระหวางกันกับองคกรอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนขอมูล การบันทึกขอมูล และการเผยแพรความรู
ใหแกประชาชนดวย
และเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายหลักดังกลาวได NLA จึงไดกําหนดเปาหมายยอย
ไว 5 ขอ พรอมทั้งวิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ดังนี้
เปาหมายที่ 1 เพื่อทําใหมั่นใจไดวาเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับพลเมืองและประเทศ
ออสเตรเลียจะถูกเก็บรักษาและคุมครองไวเปนอยางดี
วิธีการ
 เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารและสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับประเทศออสเตรเลีย
ใหหลากหลายมากขึ้น และสรรหาแหลงขอมูลดิจิตอล เชน เว็บไซด จดหมายเหตุ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และแหล ง ข อ มู ล ที่ อ ยู ใ นรู ป ของฟ ล ม เอกสาร เช น ต น ฉบั บ
รูปภาพ แผนที่และเรื่องเลาตางๆ








รวมมือกับองคกรอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขาสูแหลงขอมูลที่มีคาของ
ประเทศออสเตรเลีย
ใหความสําคัญกับหนังสือ เอกสารและสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกอยางตอเนื่อง
เก็บรวบรวมสื่อสิ่งพิมพและแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ เพื่อใหมี
ขอมูลอยางครบถวน และเปนประโยชนตองานวิจัย
ปองกัน เก็บและรักษาขอมูลใหยาวนานที่สุด
จัดทํากลยุทธเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญและขอบเขตของแหลงขอมูล
ตางๆ

เปาหมายที่ 2 เพื่อทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงแหลงขอมูลของ NLA หรือ
แหลงขอมูลอื่นๆ อยางสะดวกและรวดเร็ว
วิธีการ
 กําหนดสาระสําคัญของแหลงขอมูลและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อให
ประชาชน
จากทั่วทุกมุมโลกสามารถเขาถึงไดโดยงาย
 เพิ่มปริมาณแหลงขอมูลที่อยูจัดเก็บอยูในรูปของระบบดิจิตอล
 คนควาหาเทคโนโลยีที่จะชวยใหการคนควาไมซับซอนยุงยาก และพัฒนาวิธีการ
คนหาและการเขาถึงแหลงขอมูลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 รักษาระดับการใหบริการที่ดีแกผูใชบริการที่เขาไปใชบริการในหองสมุด
 ทําใหการคนควาหาขอมูลโดยการเชื่อมโยงกับหองสมุดอื่นๆ และองคกรอื่นๆที่
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมในประเทศออสเตรเลียเปนไปโดยงายและสะดวกขึ้น
 สรางความสัมพันธกับองคกรตางๆ เพื่อให NLA สามารถไดรับขอมูลตางๆ ได
มาก
ขึ้นอยางไมมีขอจํากัด
 รวมมือกับหองสมุดตางๆ ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อใหผูใชบริการสามารถ
เขาถึง
แหลงขอมูลที่เปนของหองสมุดตางๆ เหลานั้นไดอยางกวางขวาง
เปาหมายที่ 3 เพื่อแสดงใหเห็นถึงความโดดเดนทางวัฒนธรรม สติปญญา และ
ชีวิต
ความเป น อยู ข องประชาชนและประเทศออสเตรเลี ย และสนั บ สนุ น ให ผู ใช บ ริ ก ารเข า ใจและ
เพลิดเพลินกับการใชบริการของ NLA
วิธีการ








สงเสริมใหสังคมและประชาชนไดทราบถึงความสําคัญของแหลงขอมูลและการ
ใหบริการของ NLA
ใหความรูโดยละเอียดเกี่ยวกับแหลงขอมูลของ NLA โดยการตีพิมพเผยแพร
หรือการจัดนิทรรศการ
ทําใหมั่นใจไดวา NLA เปนหองสมุดที่ยินดีใหการตอนรับผูใชบริการ และเปน
สถานที่สําหรับการแลกเปลี่ยนความรู
เผยแพรวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียไปสูทั่วโลก
สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความหลากหลายและความอุ ด มสมบู ร ณ ข องประเทศ
ออสเตรเลียผานชองทางตางๆ ของ NLA
สร า งความสั มพั น ธ กั บ องค ก รต า งๆ โดยการบริ จ าคหรื อ การเป น ผู สนั บ สนุ น

โครงการตางๆ
เปาหมายที่ 4 เพื่อใหประชาชนของประเทศออสเตรเลียสามารถเขาถึงการใหบริการ
แหลงขอมูลอยางกวางขวาง
วิธีการ
 ร ว มมื อ กั บ ห อ งสมุ ด หรื อ องค ก รต า งๆ เพื่ อ ให แ ผนพั ฒ นาแหล ง ข อ มู ล ของ
หองสมุด
สัมฤทธิ์ผล
 สนับสนุนการใหความสําคัญในการบริการของหองสมุด
 ทําหนาที่เชิงรุกในการพัฒนาหองสมุดนานาชาติ
 ทํา หน าที่ เป นผู นํา โดยการจั ดกิ จกรรม หรือ การแบงปน ความรู ความเชี่ยวชาญ
ของ NLA ไปสูองคกรตางๆ
เปาหมายที่
อยาง

5

เพื่อให

NLA

สามารถกาวหนาไปพรอมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

รวดเร็ว
วิธีการ
 สนับสนุนการสรางสรรคองคความรูตางๆ
 คนควาวิธีการใหมๆ สําหรับการเก็บรวบรวมแหลงขอมูลระบบดิจิตอล
 สนับสนุนการเผยแพรความรูในระบบออนไลน
 ขยายโอกาสให ผู ใ ช บ ริ ก ารได แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น โดยผ า น
ระบบ
ออนไลน

บทที่ 4. การดํ า เนิ น งานของหอสมุ ด แห ง ชาติ เปรี ย บเที ย บกั บ ดํ า เนิ น งานของห อ งสมุ ด
แหงชาติของประเทศออสเตรเลีย
บทนี้จะกลาวถึงรูปแบบและการดําเนินงานของของหอสมุดแหงชาติ โดยเปรียบเทียบกับ
การดํ า เนิ น งานของห องสมุ ด แห งชาติ ข องประเทศออสเตรเลี ย ( NLA) เพื่ อ ประโยชน ใ นการ
พัฒนาระบบ รูปแบบและการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ ดังนี้
1. ความเปนมาของหอสมุดแหงชาติ
2. การบริหารงานและการแบงสวนราชการ
3. อํานาจหนาที่ ระบบงานของหอสมุดแหงชาติ ตลอดจนบทบาทความสําคัญของหอสมุ ด
แหงชาติที่มีผลตอการเรียนรูของประชาชนในปจจุบัน
4. การดําเนินงานของหอจดหมายเหตุแหงชาติ
5. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ
6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ
4.1 ความเปนมาของหอสมุดแหงชาติ
หอสมุดแหงชาติของประเทศไทย สถาปนาขึ้นดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
มหากษัตราธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ โดยการรวมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิ
รญาณ และหอพุทธศาสนสังคหะเขาดวยกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีพระบรมราชโองการประกาศให หอพระสมุดวชิ
รญาณ เปน หอสมุดสําหรับพระนคร เมื่อวันที่ 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 เมื่อเสด็จนิ
วัติพระนคร ทรงมีพระราชดําริวา หอพระสมุดวชิรญาณที่จัดตั้งขึ้นนั้นเปนหอพระสมุดสําหรับราช
สกุล แมจะกอใหเกิดประโยชนในทางวิชาการ แตการเผยแพรความรูก็ยังไมกวางขวาง เพราะ
สวนมากผูใชบริการก็ตองเปนสมาชิกและอยูในวงจํากัดเทานั้น ดังนั้น หากสามารถขยายกิจการหอ
พระสมุดออกไปใหเปน หอสมุดสําหรับพระนคร โดยเปดใหบริการแกพสกนิกรทั่วไปไดเขามา
แสวงหา ประโยชนตางๆ จากการอานหนังสือ ก็คงจะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้นและจะสมตามพระ
ราชประสงคที่จะทรงเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่4 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ เปนหอสมุด
สําหรับพระนครขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2448 และพระราชทานนามวา “หอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับ พระนคร ” ตามพระสมณนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจา อยู หัว ต อมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ขณะดํารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เปนสภานายกหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับ
พระนคร หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครก็ไดพัฒนาและเจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับ เมื่อ
พระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแลว จึงโปรดเกลาฯใหยายหอพระสมุดวชิ
รญาณสําหรับพระนครมาไวที่ตึกใหญ ริมถนนหนาพระธาตุ ซึ่งเรียกวาตึกถาวรวัตถุ และพระองค
ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2459
กิจการของหอพระสมุ ดวชิ รญาณสํา หรับ พระนครเจริ ญกา วหน าขึ้น เปน ลําดั บได มีการ
รวบรวมหนั งสื อ อั น ทรงคุ ณ ค า ของประเทศไว ได เ ป น จํ า นวนมากและยั งได ว างรากฐานการจั ด
หองสมุดตามมาตรฐานสากลหลายประการ เชน การจัดหมวดหมูหนังสือ การจัดทําบัตรรายการ
คนหนังสือ การจัดทําบรรณานุกรม และการจัดพิมพหนังสือที่มีคุณคาตางๆ จํานวนมาก เปนตน
ใน ป พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกลาฯใหแยก
หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครออกเปน 2 ตึก คือ หอพระสมุดวชิราวุธ ใหใชเปนที่เก็บ
รวบรวมเอกสารตีพิมพ และ หอพระสมุดวชิรญาณ ใหใชเปนที่เก็บรวบรวมหนังสือตัวเขียนและตู
พระธรรม
ป พ.ศ. 2476 รัฐบาลไดจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นและมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กําหนดใหหอพระสมุดสําหรับพระนคร มีฐานะเปนกอง กองหนึ่งในกรมศิลปากรเรียกวา กอง
หอสมุด และไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หอพระสมุดสําหรับพระนคร เปนหอสมุดแหงชาติในเวลา
ตอมา หอสมุดแหงชาติไดพัฒนากิจการเจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับและมีผูใชบริการจํานวนมาก
ในป พ.ศ. 2505 รัฐบาลจึงไดอนุมัติงบประมาณกอสรางอาคารหอสมุดแหงชาติขึ้น เปน
อาคารทรงไทย สูง 5 ชั้น ที่บริเวณทาวาสุกรี ถนนสามเสน และไดมีพิธีเปดอยางเปนทางการ เมื่อ
วันที่ 5พฤษภาคม 2509 จนกระทั่งปจจุบันสํานักหอสมุดแหงชาติ ก็ยังคงตั้งอยู ณ ทาวาสุกรี

ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เชนเดิม โดยอยูในสังกัดของกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม
4.2

การบริหารงานและการแบงสวนราชการของหอสมุดแหงชาติ
4.2.1 สถานะและโครงสรางการบังคับบัญชาของหอสมุดแหงชาติ
หอสมุดแหงชาติเปนหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่งที่อยูภายใตการกํากับดูแล
ของ
กรมศิลปากรตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2545
ดังนั้น หอสมุดแหงชาติจึงมีสถานะเปนสวนราชการมีฐานะเทียบเทากับกองในสังกัดของกระทรวง
วัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 โดยมิไดมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นแตอยางใด ซึ่งสงผลใหการดําเนินการตางๆ ของหอสมุดแหงชาติจะตองเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับกับสวนราชการ ดังนี้
( 1) การดํ า เนิ น การของหอสมุ ด แห ง ชาติ ต อ งอยู ภ ายใต น โยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะตองสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด46
(2) การบรรจุ แตงตั้ง และโยกยายเจาหนาที่ของหอสมุดแหงชาติอยูภายใตการ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
(3) งบประมาณในการบริหารงานของหอสมุดแหงชาติ เปนงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรจากสวนกลางตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 โดยมิไดมีงบประมาณ
ในการบริหารงานของตนเองเปนการเฉพาะ
4.2.2 การแบงสวนงานตาง ๆ ภายในหอสมุดแหงชาติ
ดังที่ ได ก ล าวแล วว า หอสมุ ด แหงชาติมีสถานะเปน สํ านั ก เทียบเทา กั บ กองใน
สั ง กั ด ของกรมศิ ล ปากร กระทรวงวั ฒ นธรรม โดยมี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวั ฒ นธรรมเป น
ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ดังนั้น แผนภาพของโครงสรางการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบง
สวนงานตาง ๆ ภายในหอสมุดแหงชาติจงึ ปรากฏตามแผนภาพดังนี้
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สํานักหอสมุดแหงชาติ

ฝาย
กลุมพัฒนา
กลุมบริการ
ศูนย
กลุม
กลุม
บริหารงาน
ทรัพยากร
คนควา
สารนิเทศ
โสตทัศนวัส
หนังสือ
46 ทั่วไป
งสมุด
ง ยบบริหหอารราชการแผ
งสมุด
ดุและ
ตัวนเขีดิยนน พ.ศ. 2534
มาตรา 20 แหหงอพระราชบั
ญญัอตางอิิระเบี
กิจกรรม
และจารึก

กลุม
มาตรฐาน
และวิจัย
หองสมุด

หอสมุด
แหงชาติ
สาขา 17
แหง

งานธุรการและ
ประสานสาขา

งานการเงินและ
พัสดุและสถานที่

งานแผนและ
งบประมาณ

ฝายวิเคราะห
เนื้อหาและจัด
หมวดหมู
ทรัพยากร
หองสมุด
ฝายคัดเลือกและ
ประเมินคุณภาพ
ทรัพยากร
หองสมุด

ฝายซอมและ
สงวนรักษา
หนังสือ

กลุมงานบริการ
หนังสือ
กลุมงานบริการ
วารสารและ
สิ่งพิมพ

กลุมบริการ
ขอมูลรัฐสภา

ศูนยนราธิปเพื่อ
การวิจัยทาง
สังคมศาสตร

ฝายคลังสิ่งพิมพ

หอสมุดดํารง
ราชานุภาพ

ศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนและ
ยืมสิ่งพิมพ

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
โสตทัศนวัสดุ

กลุมงานบริการ
โสตทัศนวัสดุ
หองสมุดดนตรี
ทูลกระหมอม
สิรินธร

กลุมงานกิจกรรม
หองสมุด
กลุมงาน
ศิลปกรรม

4.3 อํานาจหนาที่

ระบบงานของหอสมุดแหงชาติ ตลอดจนบทบาทความสําคัญของ
หอสมุดแหงชาติที่มีผลตอการเรียนรูของประชาชนในปจจุบัน
4.3.1 อํานาจหนาที่ของหอสมุดแหงชาติ

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2545
กําหนดอํานาจและหนาที่ของสํานักหอสมุดแหงชาติไวดังนี้
1. ดําเนินการจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา วิทยาการ
ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติไมวาจะอยูในรูปของหนังสือ ตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึก
หนังสือ ตัวพิมพ สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ผลิตจากในประเทศและ
ตางประเทศ
ในทางปฏิบั ติ หอสมุดแหงชาติมีวิ ธีการในการจัดหา รวบรวมหนั งสือ เอกสารและสื่ อ
สิ่งพิมพ อยู 5 วิธีดวยกัน คือ
(1) การไดมาซึ่งสิ่งพิมพตามพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484
(2) การจัดซื้อตามงบประมาณของรัฐบาล
( 3) การขอรั บ สิ่ ง พิ ม พ รั ฐ บาลจากหน ว ยราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
(4) การขอรับเปนอภินันทนาการ

(5) การแลกเปลี่ยนในประเทศและตางประเทศทั้งระดับรัฐบาลกับรัฐบาล และ
ระดับหองสมุดกับหองสมุดทั่วโลก
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินงานดานเทคนิค วิชาการบรรณารักษศาสตร
สารนิเทศนศาสตรและเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้ง การใหการฝกอบรม
แกบุคลากรของหนวยงาน สถาบันการศึกษาในและตางประเทศ
3. ใหบริการการอาน ศึกษา คนควา และวิจัยแกประชาชน เพื่อใหเปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. เปนศูนยประสานงานระบบสารสนเทศทางวิชาการแหงชาติ
5. เป น ศู น ย ข อ มู ล วารสารระหว า งชาติ แ ห ง ประเทศไทย และภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ศูนยกําหนดมาตรฐานสากลของหนังสือและวารสาร ศูนยกําหนดรายละเอียด
ทางบรรณานุกรมของหนังสือที่จัดพิ มพในประเทศ และเป นศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและยื ม
สิ่งพิมพ
6. เปนคลังสิ่งพิมพของชาติ และศูนยรวมสิ่งพิมพขององคการสหประชาชาติ
4.3.2 ระบบงานของหอสมุดแหงชาติ

จากอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน กฎกระทรวง สํานักหอสมุดแหงชาติจึงไดกําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบของสวนงานตางๆ ภายในหอสมุดแหงชาติขึ้น ใหสอดคลองกับอํานาจ
หนาที่ดังกลาว และสะทอนออกมาเปนการใหบริการของหอสมุดแหงชาติแกประชาชน ดังตอไปนี้
1) บริการหองอานหนังสือ
2) บริการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย ตัวเขียน และตัวจารึก
3) บริการสืบคนหนังสือ วารสาร หรือบทความ ซึ่งรวมทั้งการใหบริการสืบคนขอมูลที่
เปนตัวเขียนและตัวจารึกผานทางระบบอินเตอรเน็ตทางเว็บไซด ของหอสมุดแหงชาติ
4) บริการออกเลข ISBN สําหรับหนังสือ จุลสาร ทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและที่ไมใช
สิ่งพิมพ เพื่อใชเ ปนรหัสเฉพาะตั วของหนั งสือแตละเลม ซึ่งจะส งผลใหเ กิดความ
สะดวก ถู ก ตอ ง และรวดเร็ว ในการสั่ งซื้ อ หนั งสือ การยื ม การคื น การยืมระหว า ง
หองสมุด การสืบคน และการแลกเปลี่ยนขอมูล
5) บริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloging in Publication :CIP) ซึ่ง
ไดแก การกําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม เลขหมูหนังสือ และหัวเรื่อง ใน
หนังสือกอนการจัดพิมพเปนรูปเลม ใหแกสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพหนังสือ เพื่อนํา
ขอมูลที่กําหนดไปพิมพไวหลังหนาปกใน (Verso of title page) ของหนังสือ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกตอหองสมุดตางๆ ตอสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ
จํ า หน า ยหนั ง สื อ และเพื่ อ ประโยชน ต อ การศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย และการจั ด ทํ า
บรรณานุกรม
6) บริการฐานขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติ ซึ่งเปนการรวบรวมฐานขอมูลของสิ่งพิมพ
ทั้งหมดในประเทศไทยไวที่เดียวกัน โดยในปจจุบันหอสมุดแหงชาติไดใหบริการ

7)

ขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติทางอินเตอรเน็ตแลว โดยสามารถคนฐานขอมูลที่ตีพิมพ
ตั้งแตป พ.ศ. 2545ได
จั ด นิ ท รรศการและโครงการต า ง ๆ ตลอดป เพื่ อ เป น การกระจายความรู แ ละ
วัฒนธรรมสูประชาชนในทองที่ตาง ๆ เชน โครงการหอสมุดแหงชาติสูสถานศึกษา
และชุ มชน กิจกรรมสงเสริมการอ าน และนิ ทรรศการ “วรรณกรรม...นาฏศิลป...
ดนตรี สมัยรัตนโกสินทร”47 เปนตน

เมื่อไดพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ ตลอดจนบริการของหอสมุดแหงชาติแลว จะเห็นไดวา
หอสมุดแหงชาติมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการเรียนรูของประชาชนในสังคม ดังจะ
เห็นไดจากการเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และสื่อความรู
ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหบริการแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน นอกจากนี้
หอสมุดแหงชาติยังเปนแหลงในการเก็บรวบรวมขอมูลความรูระดับชาติโดยเปนหนวยงานที่จัดทํา
บรรณานุกรมแหงชาติซึ่งจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสืบคนแหลงขอมูลตางๆ อันจําเปนตอ
การศึกษา คนควา และวิจัยอีกดวย
นอกจากบทบาทการเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตน ซึ่งถือเปนบทบาทของ
หอสมุดแหงชาติในเชิงรับ (passive) แลว หอสมุดแหงชาติยังมีบทบาทในการเผยแพรความรู
แกประชาชนในเชิงรุก (active) อีกดวย ซึ่งตัวอยางสําคัญในการแสดงบทบาทในเชิงรุกที่เห็นได
ชัด คือ การจัดนิทรรศการ อภิปราย บรรยาย สาธิต และงานแสดงตางๆ โดยมุงเผยแพรความรู
และสงเสริมการอานแกประชาชนทั่วไป เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบัน องคกร
และหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
นอกจากนั้ น หอสมุ ด แห งชาติ ยั งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการอนุ รั ก ษ เ อกสารภาษาโบราณ
หนังสือหายาก รวมทั้งตัวเขียน และตัวจารึกซึ่งไมสามารถหาดูที่ไหนไดอีกดวย อยางไรก็ตาม
แมวาหอสมุดแหงชาติจะมีบทบาทหนาที่ในการอนุรักษเอกสารภาษาโบราณดังที่กลาวไปแลว ซึ่งดู
เสมือนวาหอสมุดแหงชาติทําหนาที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุของชาติดวยอีกประการหนึ่งก็ตาม
แต จ ากการศึ ก ษาพบว า หน ว ยงานหลั ก ที่ มี ห น า ที่ ใ นการเก็ บ รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เอกสารจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรตาง ๆ อยูภายใตการดูแลของ
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานอีกหนว ยงานหนึ่งที่แยกตางหากจากสํ านักหอสมุ ด
แหงชาติ แตอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเชนกัน
48

4.4 การดําเนินงานของหอจดหมายเหตุแหงชาติ

47

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

4.4.1 ความเปนมา และอํานาจหนาที่ของหอจดหมายเหตุแหงชาติ
1.ความเปนมาของหอจดหมายเหตุแหงชาติ

หอจดหมายเหตุแหงชาติทําหนาที่เก็บรักษาเอกสารราชการตั้งแตสมัยปลายรัชกาลที่ 4
จนถึ งเอกสารราชการสมั ยป จจุบั น เอกสารสําคั ญที่ จัดเก็ บไวที่หอจดหมายเหตุแ หงชาติไดแ ก
เอกสารของกรมราชเลขาธิการ ซึ่งเปนเอกสารราชการแผนดินสมัยรัชกาลที่ 5-7 เอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนเอกสารการบริหารราชการนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รวมถึง
เอกสารของกระทรวงและหนวยงานตางๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กรมที่ดิน การรถไฟแหง
ประเทศไทย และสภากาชาดไทย เปนตน นอกจากเอกสารราชการดังกลาวแลว หอจดหมายเหตุ
แหงชาติยังเก็บรักษาเอกสารสวนบุคคลซึ่งเปนเอกสารของรัฐบุรุษ นักปกครอง นักการเมือง และ
บุคคลสําคัญของประเทศในสาขาตางๆ ซึ่งเจาของเอกสารหรือทายาทมอบไวเปนสมบัติของชาติ
เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย ตัวอยางเอกสารสําคัญประเภทนี้ คือ เอกสารชุดสวนพระองค
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เอกสารหมอมหลวงปน มาลากุล และเอกสารพระยาอนุมาน
ราชธน (เสฐียรโกเศศ) เปนตน
นอกจากนั้น หอจดหมายเหตุแหงชาติยังไดรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุการณสําคัญ
ของประเทศมาเก็บรักษาไว ทั้งหลักฐานจากวารสาร หนังสือพิมพ ประกาศ ใบปลิว ภาพถาย และ
เทปบันทึกความทรงจําตางๆ ของผูมีบทบาทในเหตุการณสําคัญ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงควบคู
กับเอกสารราชการ รวมทั้งจัดทําสําเนาเอกสารที่มีคุณคาของประเทศ ทั้งที่อยูในหอจดหมายเหตุ
แหงชาติและที่อยูในตางประเทศมาเก็บไวและใหบริการแกประชาชนดวย
หอจดหมายเหตุแหงชาติมีหองบริการคนควาวิจัยแบงเปน 2 หอง คือ หองบริการกรม
หลวงพิชิตปรีชากร ใหบริการคนควาวิจัยเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณอักษร ไดแก เอกสาร
โตตอบทางราชการ เอกสารสวนบุคคล สิ่งพิมพรัฐบาล เอกสารประวัติศาสตรรวมสมัย หนังสือ
อางอิง เปนตน และหองบริการบุรฉัตร ใหบริการคนควาวิจัยเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ไดแก
ภาพถายสไลด แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน แผนที่ โปสเตอร เปนตน
2.อํานาจหนาที่ของหอจดหมายเหตุแหงชาติ

ใหสอดคลองกับกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินคุณคาเพื่อการจัดเก็บ รักษา การพัฒนา การอนุรกั ษ การ
เผยแพร
และการใหบริการเอกสารจดหมายเหตุ
- ดําเนินงานดานหอจดหมายเหตุเฉพาะ
- บันทึกเหตุการณสําคัญของชาติที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ
- ดําเนินการเกี่ยวกับหอภาพยนตรแหงชาติ
- เปนศูนยขอมูล และศูนยประสานงานจดหมายเหตุทั้งในและตางประเทศ

หอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี มีหนาที่เก็บเอกสารราชการ เอกสารสําคัญๆ ของ
ประเทศที่ มีคุณค าทางประวั ติศ าสตร แ ละทางการวิ จัย รวมเรี ยกเป น จดหมายเหตุ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรักษาไวเปนหลักฐานยืนยันตอไป โดยจะรับมอบเอกสารที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
แลว สําหรับเอกสารที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไปจะมีนักจดหมายเหตุและเจาหนาที่จดหมายเหตุเปน
ผู ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ห ลั ก วิ ช า ก า ร
เอกสารที่รับมอบจะไดรับการประเมินคุณคาเอกสาร ไดรับการดูแล เก็บรักษา และ
อนุรักษตามหลักวิชาการอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุอยางดี นักจดหมายเหตุจะจัดเอกสารและทํา
เครื่องมือชวยคนควาชนิดตางๆ เพื่อควบคุมเอกสารและอํานวยความสะดวกแกผูคนควา เอกสาร
จดหมายเหตุ ที่จั ด เรี ยบร อ ยแล ว จะบรรจุ ไ ว ใ นแฟ มและกล องเอกสารที่ มีข นาดและแบบตาม
มาตรฐานของจดหมายเหตุประเภทตางๆ ไมวาจะเปนประเภทกระดาษแผน ภาพถาย แผนที่
แผนผัง แบบแปลน แถบบันทึกเสียง และไมโครฟลม สําหรับเอกสารตนฉบับสวนใหญไดแก ใบ
บอก สารตรา ฎีกา รายงานการประชุม หนังสือโตตอบ บันทึกความเห็น ประกาศพระราชบัญญัติ
รายงานการตรวจราชการ สถิติ แผนภูมิ และตาราง เปนตน
หอจดหมายเหตุแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
- ศึกษา คนควา และวางระบบ เพื่อการรวบรวมเอกสารจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรตางๆใหสอดคลองกับกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินคุณคาเพื่อการจัดเก็บ รักษา การพัฒนา การอนุรก
ั ษ
การเผยแพรและการใหบริการเอกสารจดหมายเหตุ
- ดําเนินงานดานหอจดหมายเหตุเฉพาะ
- บันทึกเหตุการณสําคัญของชาติที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ
- ดําเนินการเกี่ยวกับหอภาพยนตรแหงชาติ
- เปนศูนยขอมูล และศูนยประสานงานจดหมายเหตุทั้งในและตางประเทศ
4.4.2 ภารกิจของหอจดหมายเหตุแหงชาติ

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

(6) เปนศูนยกลางความรวมมือเกี่ยวกับกิจการจดหมายเหตุทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ
(7) เปนศูนยรับฝากเก็บเอกสารสําคัญของสวนราชการ
(8) เปนศูนยใหบริการสารนิเทศจดหมายเหตุ
(9) เผยแพรกิจกรรมจดหมายเหตุ
(10) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุ
4.5 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ

โดยเหตุที่หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนเพียงหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่ง ซึ่ง
มิไดมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ดังนั้น จึงมิไดมีกฎหมายฉบับใดที่กําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานหรือ
การดําเนินการของหอสมุดแหงชาติไวเปนการเฉพาะ ซึ่งตางจากกรณีของ NLA ที่จัดตั้งขึ้นโดย
อํานาจของกฎหมาย และกฎหมายดังกลาวก็ไดกําหนดอํานาจหนาที่และโครงสรางการดําเนินงาน
ของ NLAไวอยางชัดเจน
อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวาการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติจะตองอยูภายใตหรือ
เกี่ยวของกับกฎหมายบางฉบับ ซึ่งสามารถจําแนกไดออกเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก
1. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานของหอสมุดแหงชาติในฐานะที่เปนสวนราชการแหง
หนึ่ง
ดังที่ไดกลาวแลววา หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนหนวยงานราชการหนวยงาน
หนึ่ง ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งถือเปนหนวยราชการสวนกลาง ดังนั้น การ
ดําเนินงานหอสมุดแหงชาติจึงตองเปนไปตามกฎหมายกลางที่กํากับดูแลการดําเนินการของสวน
ราชการนั้น เชน พระราชบั ญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ นดิน พ.ศ.2534 พระราชบั ญญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เปน
ตน ซึ่งจะมีรายละเอียดเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาว
2. กฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการรวบรวมหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพเขาสูการดูแลของ
หอสมุดแหงชาติ
กฎหมายที่ ให อํา นาจแก หอสมุดแห งชาติใ นการรวบรวมขอ มู ลเขา สูก ารเก็บ รั กษาของ
หอสมุดแหงชาตินั้นมีเพียงกฎหมายวาดวยการพิมพ ซึ่งประกาศใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ.2484
เทานั้นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว แตโดยเหตุที่กฎหมายวาดวยการพิมพดังกลาวได
ถู ก ตราขึ้ น โดยมิ ไ ด มุ ง เน น ในเรื่ อ งอํ า นาจหน า ที่ ข องหอสมุ ด แห ง ชาติ เ ป น หลั ก หากแต มี
เจตนารมณเพื่อควบคุม ผูพิมพและผูโฆษณา ซึ่งจะเห็นไดจากบทบัญญัติสวนใหญในกฎหมาย
ดั ง กล า วจะเน น การควบคุ ม ผู พิ ม พ ผู โ ฆษณา บรรณาธิ ก าร หรื อ เจ า ของหนั ง สื อ พิ ม พ โดย
กํา หนดให บุคคลดั งกลา วเหลา นั้ นต องเขา มาอยูใ นระบบการกํ า กับ ดูแลของรั ฐ โดยต องได รั บ
อนุญาตจากทางการกอน49 นอกจากนั้น ยังมีบทบัญญัติที่ปองกันมิใหมีการตีพิมพ หรือโฆษณา
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มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484

หนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ ที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย ดังจะ
เห็นไดจากการใหอํานาจแกเจาพนักงานการพิมพในการสั่งหามการขายหรือจายแจกสิ่งพิมพนั้น
รวมทั้งมีอํานาจยึดสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพเหลานั้นดวย50
สวนประเด็นที่เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเขาสูหอสมุดแหงชาตินั้น มีกําหนดไวเพียงใน
มาตรา 20 และมาตรา 32 โดยเนื้อหาสาระสําคัญของบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาว คือการ
กําหนดใหผูโฆษณา51ตองสงสิ่งพิมพที่พิมพขึ้นในราชอาณาจักรจํานวนสองฉบับใหกับหอสมุด
แห งชาติ ภายในเจ็ ดวัน นับ แต วั นที่ พิมพเสร็จ โดยไม คิด ราคาและคา สง ตามมาตรา 20 และ ผู
โฆษณาตองสงหนังสือพิมพจํานวนสองฉบับใหกับหอสมุดแหงชาติในวันที่โฆษณา52 ตามมาตรา
32 โดยหากผู โ ฆษณาไม ป ฏิ บั ติ ตามบทบั ญ ญั ติ ดั งกล า วต องระวางโทษปรั บ เพี ยงไม เ กิ น สิ บ สอง
บาท53 นอกจากนั้น กฎหมายดังกลาวก็มิไดมีบทบัญญัติใดที่กลาวไวโดยชัดแจงวาใหหอสมุด
แหงชาติมีอํานาจตามกฎหมายที่จะดําเนินการใดในกรณีที่ผูโฆษณาไมสงสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพ
ใหแกหอสมุดแหงชาติ
3.กฎหมายที่คุมครองบรรณารักษของหองสมุดในการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธิ์

สืบเนื่องจาก ในบางกรณี หอสมุดแหงชาติอาจไมสามารถจัดหาหนังสือหรือสิ่งพิมพที่มี
ความสําคัญและมีคุณคามาเก็บรักษาไวดวยเหตุผลบางประการ ไมวาจะเปน ผูพิมพหรือผูโฆษณา
ไมไดสงสิ่งพิมพหรือหนังสือดังกลาวใหตามที่กฎหมายกําหนด และหอสมุดแหงชาติไมสามารถหา
หนังสือดังกลาวไดจากที่ใดอีก หรือหนังสือหรือสิ่งพิมพดังกลาวมีจํานวนไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนผูใชบริการ จึงมีความจําเปนที่บรรณารักษของหอสมุดแหงชาติจะตอง
จัดทําสํา เนาของหนังสือ หรือสิ่งพิมพดังกลาวซึ่งอาจเขา ขายเป นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจาของ
ผลงานนั้น
อยางไรก็ดี ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปจจุบันไดใหความคุมครองแก
บรรณารักษของหองสมุดซึ่งรวมถึงหอสมุดแหงชาติไวแลววา หากการดําเนินการดังกลาวนั้นเปน
การทําเพื่อใชในหองสมุด หรือทําซ้ํางานบางตอนใหแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการวิจัยและ
ศึกษา และการทําซ้ําดังกลาวมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร54 การดําเนินการดังกลาวก็ไมถือ
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
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มาตรา 9 และมาตรา36 แหงพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484
51
มาตรา 4 กําหนดนิยามของคําวา “ผูโฆษณา” หมายความวา บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการผลิต
สิ่งพิมพและจัดใหสิ่งพิมพนั้นแพรหลายดวยประการใดๆ ไมวาจะเปนโดยการขาย เสนอขายจาย
แจก หรือเสนอจายแจกและไมวาการนั้นจะเปนการใหเปลาหรือไม
52
มาตรา 32 พรบ. การพิมพ พ.ศ. 2484
53
มาตรา 59 พรบ. การพิมพ พ.ศ.2484
54
มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

4.6

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ
จากการศึกษาพบวาปจจัยที่กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานของหอสมุด
แหงชาติ ที่สําคัญอาจสรุปไดดังนี้
1.ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางการบังคับบัญชา
โดยเหตุที่หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนสวนราชการ และอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลสวนราชการ ระบบการบริหารงานและการบังคับบัญชาจึงยังอยู
ในลักษณะขององคกรขนาดใหญ (Bureaucracy) กลาวคือ มีสายบังคับบัญชาหลายขั้นตอน และ
ทุกอยางก็จะกลับไปสูการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียวคือรัฐมนตรีในลักษณะของสามเหลี่ยม
พีระมิด55 ซึ่งทําใหเกิดการลาชาในการตัดสินใจ
ดังนั้น แมวาจะไดมีการกําหนดใหหอสมุดแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตางๆ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหอสมุดแหงชาติ เชนการวางแผนพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ของหอสมุ ด แห งชาติ การพั ฒ นารู ป แบบการดํ า เนิ น งานของหอสมุ ดแห งชาติ การปรั บ ปรุ ง
โครงสรางการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรของหอสมุดแหงชาติ ก็ตาม แตการดําเนินการ
ดั ง กล า วก็ ยั ง จะต อ งผ า นขั้ น ตอนตามสายบั ง คั บ บั ญ ชาจนถึ ง ระดั บ รั ฐ มนตรี เพราะเหตุ ว า
รัฐมนตรีวา การกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูบังคั บบัญชาโดยตรงของสํา นักหอสมุดแหงชาติตาม
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงทําใหเกิดการลาชา
ในการดําเนินงาน จะเห็นวาจนถึงปจจุบันหอสมุดแหงชาติก็ยังไมไดมีการปรับปรุงใหเปนหองสมุด
ที่ทันสมัยแตอยางใด
2.ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การให ค วามสํ า คั ญ แก ห อสมุ ด แห ง ชาติ ใ นการส ง เสริ ม การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูของประชาชน
จากการศึกษาพบวา รัฐบาลยังมิไดใหความสําคัญแกบทบาทของหอสมุดแหงชาติในการ
เปนองคกรที่สงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของประชาชนเทาที่ควร ทั้งนี้ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
(1) แมวากฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.
2545 จะไดกําหนดอํานาจและหนาที่ของสํานักหอสมุดแหงชาติไวดูเสมือนวาหอสมุดแหงชาติจะ
มีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน และจากแผนบริหารราชการ
แผนดิน ป พ.ศ.2548 - 2551 ซึ่งออกตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จะไดกําหนดใหมีการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยการ
สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักหนึ่งในเกาประการที่รัฐบาล
มุ งเน น ให ความสํ า คั ญ เป น อั น ดั บ แรก 56 โดยกลยุ ท ธ หลั ก ในประเด็ น ยุ ทธศาสตร ดั งกล า วได
กําหนดใหมีการสรางแหลงบริการองคความรู57 ซึ่งอาจจะดูเหมือนวารัฐบาลไดใหความสําคัญแก
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 ทําใหไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
(2) เมื่อพิจารณาในสวนของประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมที่
หอสมุดแห งชาติสังกัดอยูแลว จะเห็ นไดวา เปนการเนนเฉพาะการอนุรั กษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย
มิไดกลาวถึงสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของหอสมุดแหงชาติ หรือการพัฒนาหองสมุดแหงชาติ
แตอยางใด
( 3) แม ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 จะได ก ล า วถึ ง
บทบาทของห อ งสมุ ด ในฐานะเป น แหล ง การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต อยู ด ว ย โดยมาตรา 25 แห ง
พระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดวา “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และ
แหล ง การเรี ย นรู อื่ น อย า งพอเพี ย งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ” แต โ ดยเหตุ ที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารซึ่ ง เป น รั ฐ มนตรี ที่ มี อํ า นาจรั ก ษาการตามกฎหมายและมี อํ า นาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตางๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวนี้ มิไดมีอํานาจในการ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศใดๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาหอสมุดแหงชาติ
เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมิไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ในการพัฒนาหอสมุดแหงชาติไวโดยเฉพาะ
ดังนั้น กฎหมายดังกลาวจึงไมอาจเอื้อประโยชนตอการพัฒนาหอสมุดแหงชาติไดอยางเต็มที่และ
เหมาะสม
3.ปญหาเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพเขา
สูความดูแลของหอสมุดแหงชาติ
ในปจจุบัน แมวาหอสมุดแหงชาติจะมีวิธีการเก็บรวบรวมเอกสาร หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ เขามาอยูในความดูแลของหอสมุดแหงชาติเพื่อใหประชาชนไดศึกษาคนควา ซึ่งหอสมุด
แหงชาติก็ไดพยายามมุงเนนถึงทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณอยูแลว โดยไดใชวิธีการตางๆ อยู
หลายวิธีดังที่ไดกลาวมาแลว แตประเด็นสําคัญที่ยังเปนปญหาและอุปสรรคในการเก็บรวบรวม
ขอมูลก็คือขอกฎหมายและวิธีการบังคับตามกฎหมายในการใหผูผลิตสิ่งพิมพสงขอมูลใหหอสมุด
แหงชาติ
หากพิจารณาในบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการพิมพแลว แมจะดูเหมือนวาเปนบท
บังคับใหผูโฆษณาสงสิ่งพิมพและหนังสือใหแกหอสมุดแหงชาติก็ตาม เพราะมีบทปรับทางอาญาที่
บังคับแกผูที่ไมปฏิบัติตาม แตเนื่องจากคาปรับที่บังคับแกผูที่ไมปฏิบัติตามมีจํานวนเพียงไมเกิน
สิ บ สองบาทเท า นั้ น ซึ่ ง ถื อ ว า มี มู ล ค า น อ ยมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล ค า ของสิ่ ง พิ ม พ ห รื อ
หนังสือพิมพในปจจุบัน ดังนั้น โทษปรับตามที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาว จึงไมมีผลเปนการชวย

ยับยั้งหรือขมขูผูที่จะปฏิบัติฝาฝนกฎหมายดังกลาวตามทฤษฎีอรรถประโยชน58 โดยผลที่เกิดขึ้น
ในทางปฏิ บั ติ ก็ คือ สํ า นั ก พิ มพ บ างแห ง หรื อ ผู จั ดพิ มพ บ างคนก็ จ ะไม ป ฎิ บั ติ ตามที่ กฎหมาย
กํา หนดไว ซึ่ งส งผลให หอสมุด แหงชาติไม มีหนั งสื อ หรื อ สิ่ งพิ มพหลายฉบับ ที่ ควรจะได รับ การ
จัดเก็บ ไว ในหอสมุ ดแห งชาติ ซึ่งหากหอสมุด แหงชาติไม มีงบประมาณเพื่ อ จัดซื้ อหนั งสือหรื อ
สิ่งพิมพเหลานั้น ประชาชนก็ไมสามารถที่จะเขาคนควาหนังสือหรือสิ่งพิมพดังกลาวได59
นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังมิไดรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ เอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพที่ผูโฆษณาจะตองสงใหแกหอสมุด
แหงชาติที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาวยังครอบคลุมเฉพาะที่อยูในรูปของสิ่งพิมพเทานั้น
แตไมรวมถึงขอมูลที่อยูในรูปของสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลประเภทอื่น เชน สื่อสิ่งพิมพทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน CD ROM หรือ DVD ROM เปนตน ทําใหผูที่ผลิตขอมูลที่มิไดอยูในรูป
ของสิ่งพิมพตามกฎหมายวา ดว ยการพิมพ ไม มีหน าที่ ตามกฎหมายที่ จะตอ งส งข อมู ลดั งกลา ว
ใหแกหอสมุดแหงชาติ ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวนี้ ก็ยังคงเปนปญหาที่หองสมุดแหงชาติของประเทศ
ออสเตรเลีย (NLA) เผชิญและพยายามแกไขอยูเชนกัน
4.7

บทบาทอื่นของหอสมุดแหงชาติ
นอกจากหอสมุดแหงชาติจะทําหนาที่ตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว หอสมุดแหงชาติยังทํา
หน า ที่ ในทํ า นองเดี ย วกั น กั บ หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ โดยการดํ า เนิ น การเก็ บ รั ก ษาเอกสาร
ประวัติศาสตรของชาติไวดวย
4.8.รางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ

พ.ศ. ....
จากปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน ทํา
ใหกระทรวงวัฒนธรรมไดมีแนวความคิดที่จะยกรางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. .... ขึ้น
เพื่ อ ให มี ก ระบวนการทางกฎหมายที่ จ ะมารองรั บ การดํ า เนิ น การของหอสมุ ด แห ง ชาติ โดย
กระทรวงวัฒนธรรมเห็นวา การกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยหอสมุดแหงชาติ จะเปนประโยชนแก
ประชาชนทั่วไปที่จะไดเขาถึงขอมูล และแหลงความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
ตลอดจนเปนการสงเสริมและสนับสนุนผูพิมพ หรือสํานักพิมพในธุรกิจ หรือการดําเนินงาน
เกี่ยวกับหนังสือภายในประเทศใหแพรหลายและมีระบบเพื่อการคนหาขอมูลและเชื่อมโยงกัน
ระหวางประเทศไดอยางทั่วถึง โดยขณะนี้รางกฎหมายดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของ
กระทรวงวัฒนธรรม และอยูในระหวางการระดมความคิดเห็นจากประชาชน
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ณรงค ใจหาญ, กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย, (กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, 2543) หนา 73.
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บทที่ 5. บทสรุป
หองสมุดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย (NLA) เปนหองสมุดที่ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานมากพอสมควร โดยปจจุบันไดขยายพื้นที่ใหกวางขวางขึ้น สามารถเก็บรวบรวม
หนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆไดถึงจํานวนกวา 5.5 ลานชิ้น ในขณะเดียวกันก็ยังไดมีการ
เสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและการ
พัฒนาฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส อยา งตอเนื่อง เพื่อให NLA เปน แหลงจัดเก็บรวบรวม
หนังสือ เอกสารและสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย ประชาชนชาวออสเตรเลีย รวมทั้ง
สื่อสิ่งพิมพอันทรงคุณคาอื่นๆ ของตางประเทศ ทั้งที่อยูในรูปแบบของหนังสือเอกสารและที่อยูใน
รูปของสื่อทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปนการตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการในการสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว สะดวกและกวางขวางยิ่งๆ ขึ้น
5.1 ความสําเร็จของ NLA ที่ผูวิจัยเห็นวาหอสมุดแหงชาติอาจสามารถพิจารณานํามาเปน

แบบอยางในการพัฒนาการดําเนินกิจการได มีประเด็นหลักๆ ดังนี้
1. การมีกฎหมายเฉพาะเพื่อกํ าหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานของตนเอง
และการมีกฎหมายรองรับโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ(Council of
The National Library of Australia) ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานของ NLA ซึ่ง
นอกจากจะมีคณะกรรมการชุดดังกลาวแลวก็ยังมีคณะกรรมการชุดตางๆ เชน Audit Committee
และCorporate Governance Committee เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและตรวจสอบการทํางาน
ของ NLA ดวย โดยคณะกรรมการตางๆ เหลานั้น มีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําให NLA สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส อันจะสงผลใหสามารถพัฒนาแหลงการเรียนรู
ใหแกประชาชนอยางแทจริง นอกจากนั้น การกําหนดอํานาจหนาที่ของ NLA ไวในกฎหมายอยาง
ชัดเจน ให NLA มีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บ รักษา พัฒนาหนังสือ เอกสาร และ สื่อสิ่งพิมพของ
ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งรวบรวมเรื่องราวตางๆ ของประเทศออสเตรเลีย และที่เกี่ยวของกับ
ประชาชนของประเทศออสเตรเลีย ยังทําให NLA สามารถดําเนินการและวางแผนการพัฒนาใน
อนาคตไดงายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวย
2.

การกําหนดให NLA ตองดําเนินกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล กลาวคือ NLA
จะต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลทั้ ง ในด า นของความโปร ง ใส
(Transparency) และความรับผิดชอบ (Accountability) เนื่องจาก NLA ไดรับการตรวจสอบ
จาก Audit Committee และ ตองจัดทํารายงานประจําปรายงานผลการดําเนินกิจการตอรัฐมนตรี
และรัฐสภาสภาอีกดวย
3. การใชมาตรการทางภาษีเพื่อให NLA สามารถบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพเต็มที่ เชน การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการยกเวนภาษีใหกับรายไดที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจการของ NLA การลดหยอนภาษีใหกับผูบริจาคหนังสือใหแก NLA ตาม The

Cultural Gift Program

รวมไปถึงการลดหยอนภาษีใหแกผูที่บริจาคเงินใหแก NLA ตั้งแต 2
ดอลลารออสเตรเลียขึ้นไปดวย60 ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจการของ NLA อันจะสงผลให NLA สามารถเก็บรวบรวมเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ
ตางๆ เพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นและเปนการประหยัดตนทุนในการดําเนินกิจการดวย
5.2 การนําแนวทางในการดําเนินงานของ NLA

มาปรับใชกับหอสมุดแหงชาติเพื่อการ

พัฒนา
ปรับปรุงและสงเสริมการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ เพื่อใหหอสมุดแหงชาติมีสวนในการ
พัฒนาการเรียนรูของประชาชนอยางแทจริง อาจสรุปไดดังนี้
1.

มาตรการที่ ใ ช เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให ข อ มู ล และแหล ง ความรู ที่ ไ ด จั ด เก็ บ รวบรวมไว ใ น
หองสมุด มีการเผยแพรออกไปสูสาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจกระทําไดดังนี้
(1) การจัดใหบริการทางอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและสามารถใชงานงาย ซึ่ง
จะทําใหผูรับบริการประหยัดเวลาในการสืบคนขอมูล และรับขอมูลที่อยูในความดูแลของหอสมุด
แหงชาติได โดยผูใชบริการสามารถที่จะสืบคนและรับขอมูลดังกลาวไดโดยไมตองเดินทางมาที่
หอสมุ ด แห ง ชาติ รวมทั้ ง การให บ ริ ก ารสั่ ง ซื้ อ บทความ งานวิ จั ย หรื อ ข อ มู ล ผ า นทางระบบ
อินเตอรเน็ตดวย
(2) การให บริ ก ารส งข อมู ล หรื อ บทความใหม ๆ ในทุ ก สั ปดาห ไปยั งเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรของผูรับบริการ ไมวาจะเปนที่บาน หรือที่ทํางาน ผานทาง e-mail address ของ
ผูใชบริการ
(3) จัดทําโครงการ workshop หรือกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมทางภาษาและวรรณคดี ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม ใหแกครู อาจารย นักเรียน
นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อใหหอสมุดแหงชาติเปนแหลงความรู และ
เปนศูนยกลางในการเรียนรูอยางแทจริง
2. มาตรการที่เกี่ยวกับการใหบริการ

การจัดทําฐานขอมูลระบบอิเล็กทรอนิกสใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางรวดเร็วและครบถวน อันจะเปนการ
ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของหอสมุดแหงชาติ และควรใหประชาชนไดมีโอกาสมีสวนใน
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการของหอสมุดแหงชาติดวย
3.

มาตรการเกี่ยวกับการเก็บรักษาขอมูล
การใชมาตรการเกี่ยวกับการเก็บรักษาหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ โดย
ที่ไมอนุญาตใหผูใชบริการเขาไปคนหาขอมูลเหลานั้นดวยตนเอง เปนการลดความเสี่ยงที่จะทําให
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เอกสารหรือขอมูลเหลานั้นเสียหายหรือสูญหายไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาตรการดังกลาวจึงเปน
มาตรการหนึ่งที่หอสมุดแหงชาตินาจะนํามาศึกษาพิจารณา เพื่อทําใหหอสมุดแหงชาติสามารถ
เก็ บ รั ก ษาเอกสาร หนั ง สื อ และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ต า งๆ ได ค รบถ ว นและมี อ ายุ ย าวนานยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนั้ น ยั งน าจะจัดให มีระบบ การควบคุ มความเสี่ ยงในด า นต างๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้น เช น
ความเสี่ยงจากการใชระบบคอมพิวเตอร หรือความเสี่ยงจากการถูกขโมยขอมูล เปนตน
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบายที่ ก รมศิ ลปากรและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได
กําหนดขึ้นในคราวที่มีการจัดตั้งหอสมุดแหงชาติ กลาวคือ61
(1) พยายามหาหนังสือ และเอกสารในสาขาวิชาตางๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
( 2) มี ค ณะเจ า หน า ที่ ทั้งฝ า ยบริ หารและวิ ช าการที่ มี ความรู ค วามสามารถดี มี
จํานวนเพียงพอที่จะบริหารงานและใหบริการแกผูที่จะเขามาศึกษาคนควาไดเปนอยางดี
(3) ใหบริการแกประชาชนผูใชบริการอยางกวางขวาง สะดวก และรวดเร็ว
อันจะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุด คือเพื่อใหหอสมุดแหงชาติของไทยมีบทบาทใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

61

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

บรรณานุกรม
1. พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484
2. วรเดช จันทรศร, ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ, คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, พ.ศ.2539
3.แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551
4. ณรงค ใจหาญ, กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย,
5. National Library of Australia (Canberra 1968)
6. National Library of Australia Annual Report 2005-2006
7. National Library Act 1960
8. Collection Development Policy December 2005
9. Copyright Act 1968
10. Public Service Act 1999
11.Commonwealth Authorities and Companies Act 1997

เว็บไซดตางๆ
www.nla.gov.au
http://www.nlt.go.th/th_event_year.htm 9 ธันวาคม 2549

ภาคผนวก

