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บทท่ี ๑ ประวัติ วัตถุประสงค บทบาทหนาท่ี และ 
 ความสําคัญของ British Library      ๑ 
 ๑. แนวความคิดในการจัดต้ัง British Library     ๑ 
 ๒. วัตถุประสงคของ British Library       ๔ 
 ๓. บทบาทและความสําคัญของ British Library      ๕ 
  ๓.๑ รูปแบบการใหบริการของ British Library    ๕ 
  ๓.๒ บทบาทของ British Library      ๗ 
  ๓.๓ มาตรฐานการใหบริการของ British Library    ๑๐ 
 
บทท่ี ๒ โครงสรางการบริหารงานและการดําเนินการของ British Library  ๑๒ 
 ๑. โครงสรางและการบริหารงานของ British Library     ๑๒ 
  ๑.๑ หนาที่ของ British Library Board     ๑๒ 
  ๑.๒ องคประกอบของ British Library Board    ๑๓ 
  ๑.๓ วาระกรรมการ       ๑๔ 
  ๑.๔ ผลประโยชนตอบแทนแกกรรมการ     ๑๔ 
  ๑.๕ องคประชุมของ British Library Board    ๑๔ 
  ๑.๖ อํานาจของ British Library Board     ๑๔ 
  ๑.๗ การควบคุมตรวจสอบ British Library Board    ๑๕ 
  ๑.๘ Advisory Councils      ๑๗ 
  ๑.๙ งบประมาณ        ๑๗ 
  ๑.๑๐ การบริหารบุคคล       ๑๘ 
  ๑.๑๑ คณะกรรมการชุดตางๆ ใน British Library   ๑๙ 
 ๒. การรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของ British Library    ๒๐ 
  ๒.๑ หนาที่ของผูที่ผลิตหนังสือหรือเอกสารตางๆ     ๒๐ 
  ๒.๒  ประเภทของขอมูลที่ตองสง      ๒๐ 
  ๒.๓ บทบังคับกรณีที่ผูผลิตไมสงมอบขอมูล     
  ใหแก British Library หรือ deposit libraries    ๒๒ 
  ๒.๔ ขอจํากัดการใชขอมูลใน British Library และ deposit libraries ๒๒ 



 ๓. การคุมครองเจาหนาที่ของหอสมุดแหงชาติ     ๒๓ 
  ๓.๑ การทําสําเนาบทความ      ๒๓ 
  ๓.๒ การดําเนินการใหยืมหนังสือหรือเอกสารของหองสมุด   ๒๓ 
  ๓.๓ การทําสําเนาหนังสือหรืองาน      ๒๓ 
  ๓.๔ การทําสําเนางานจากอินเตอรเน็ต     ๒๔ 
 ๔. มาตรการอื่นๆ ที่ British Library Board กําหนดขึ้น    ๒๔ 
  ๔.๑ มาตรการควบคุมความเสี่ยงในการดําเนินงาน    ๒๔ 
  ๔.๒ มาตรการเกี่ยวกับการคุมครองความปลอดภัยใหแกพนักงาน  ๒๕ 
 
บทท่ี ๓ ปญหาอุปสรรค และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของ  
 British Library        ๒๗ 
 ๑. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของ British Library   ๒๗ 
 ๒. แผนกลยุทธประจําป ค.ศ.๒๐๐๕-๒๐๐๘     ๒๘ 
  ๒.๑ Mission        ๒๙ 
  ๒.๒ Vision        ๒๙ 
  ๒.๓ Strategic Priorities       ๓๐ 
  ๒.๔ คานิยมรวมขององคกร      ๓๓ 
 ๓. การดําเนินการของ British Library เพื่อใหเปนไปตามแผนกลยุทธ 
 ประจําป ค.ศ.๒๐๐๕-๒๐๐๘       ๓๔ 
  ๓.๑ การดําเนินการในชวงเวลาที่ผานมา     ๓๔ 
  ๓.๒ action plan ของป ค.ศ.๒๐๐๖/๒๐๐๗    ๓๖ 
 
บทท่ี ๔ การดําเนินงานและบริหารจัดการหอสมุดแหงชาติและ 
 หอจดหมายเหตุแหงชาติของไทย      ๓๙ 
 ๑. ความเปนมาของหอสมุดแหงชาติ      ๓๙ 
 ๒. โครงสรางการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ     ๔๐ 
  ๒.๑ สถานะและโครงสรางการบังคับบัญชาของหอสมุดแหงชาติ  ๔๐ 
  ๒.๒ การแบงสวนงานตาง ๆ ภายในหอสมุดแหงชาติ   ๔๐ 
  ๒.๓ อํานาจหนาที่ ตลอดจนบทบาทความสําคัญของหอสมุดแหงชาติ 
  ที่มีผลตอการเรียนรูของประชาชน      ๔๑ 
 ๓. การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุแหงชาติ     ๔๓ 
  ๓.๑ ความเปนมาของหอจดหมายเหตุแหงชาติ    ๔๓ 



  ๓.๒ อํานาจหนาที่ของหอจดหมายเหตุแหงชาติ    ๔๔ 
  ๓.๓ เปาหมายของหอจดหมายเหตุแหงชาติ    ๔๕ 
  ๓.๔ การดําเนินการของหอจดหมายเหตุแหงชาติ    ๔๖ 
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  ๔.๑ กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานของหอสมุดแหงชาติในฐานะ 
  ที่เปนสวนราชการแหงหนึ่ง      ๔๗ 
  ๔.๒ กฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับการรวบรวมสิ่งพิมพเขาสู 
  การดูแลของหอสมุดแหงชาติ      ๔๗ 



  ๔.๓ กฎหมายที่คุมครองบรรณารักษของหองสมุดในการทําซ้ํา 
  งานอันมีลิขสิทธิ์        ๔๘ 
 ๕. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ   ๔๘ 
  ๕.๑ ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางการบังคับบัญชา    ๔๘ 
  ๕.๒ ปญหาเกี่ยวกับการใหความสําคัญแกหอสมุดแหงชาติ 
  ในการสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน   ๔๙ 
  ๕.๓ ปญหาเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายในการรวบรวมขอมูล 
  เขาสูความดูแลของหอสมุดหแหงชาติ     ๕๐ 

  ๕.๔ ปญหาเกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่องบทบาทหนาที่เกี่ยวกับ 
  การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ      ๕๐ 
 ๖.รางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ....     ๕๑ 
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บทนํา 
 
 หอสมุดแหงชาติของไทยในปจจุบันมีสถานะเปนเพียงสวนราชการสวนหนึ่งในระดับกอง
ในสังกัดของกรมศิลปากรซึ่งเดิมอยูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และตอมาไดมีการโอนยาย
มาอยูในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อไดมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมครั้งลาสุด โดย
มิไดมีกฎหมายจัดตั้งไวโดยเฉพาะ ซ่ึงขนาดขององคกรของหอสมุดแหงชาตินั้นมีความแตกตาง
จากบทบาทหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติท่ีทางการคาดหวังไวอยางส้ินเชิง กลาวคือ หอสมุดแหงชาติ
ไดถูกคาดหวังใหเปนหนวยงานที่รวบรวมสรรพความรูท้ังหมดเพื่อประชาชนจะไดสามารถใชเปน
แหลงขอมูลในการคนควา วิจัย โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปนแหลงในการเรียนรูของประชาชนได
ตลอดชีวิต และผลจากการท่ีหอสมุดแหงชาติมิไดเปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย และเปน
เพียงสวนราชการในระดับกรมหนวยงานหนึ่ง ก็สะทอนออกมาในแงของปญหาและอุปสรรคหลาย
ประการที่อาจทําใหหอสมุดแหงชาติไมสามารถดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังไมอาจท่ีจะมีบทบาทในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ประชาชนตามที่ไดกลาวไวในแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ 
 
 
 กระทรวงวัฒนธรรมไดตระหนักถึงปญหาในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ จึงไดมี
การยกรางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. .... ขึ้น แตอยางไรก็ตาม การจะปรับปรุงและ
แกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติไมวาจะเปนในประเด็นขอ
กฎหมาย หรือประเด็นทางปฏิบัตินั้น สมควรจะตองศึกษาจากการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ
ในตางประเทศ ซ่ึงจากการศึกษาพบวาหอสมุดแหงชาติของสหราชอาณาจักร (British Library)1 
สามารถเปนหอสมุดแหงชาติท่ีสามารถเปนแบบอยางในการบริหารงานใหแกหอสมุดแหงชาติของ
ประเทศอื่นๆ ได ท้ังนี้ เนื่องดวยปจจัยทางดานขอกฎหมายอันเปนปจจัยท่ีสําคัญ กลาวคือ British 
Library เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย British Library Act ๑๙๗๒ นอกจากนี้ การ

                                                        
1

 จากเอกสาร the British Library Providing Services Beyond the Reading Rooms ของ the Comptroller 

and Auditor General ประจําป ๒๐๓-๒๐๐๔  ปรากฏวา ประเทศอังกฤษ (England) มิไดมีหองสมุดแหงชาติ   
(ตรงกันขามกับประเทศสก็อตแลนดและเวลส ท่ีจะมีหองสมุดแหงชาติของตนเอง)    หากแตไดมีการตั้ง  
British Library (ต้ังอยูในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ)  ใหเปนหองสมุดกลางแหงสหราชอาณาจักร (United 

Kingdom)  ซึ่งครอบคลุมถึงประเทศสก็อตแลนด เวลส และไอรแลนดเหนือดวย  โดยตามกฎหมาย Legal 

Deposit Libraries Act ๒๐๐๓ ก็ไดบัญญัติให National Library of Scotland, National Library of Wales 

และ the Library of Trinity College, Dublin เปน Deposit Library ตามกฎหมายดังกลาวดวย   ดังนัน้  ผูวิจัย
จึงเห็นวา  หากยังคงกลาวถึงหองสมุดแหงชาติของประเทศองักฤษ  ก็อาจจะมีผูโตแยงได   ผูวจิัยจึงขออนุญาต
ใชคําวา “หองสมุดแหงชาติของสหราชอาณาจักร” แทน 
 



ดําเนินงานของ British Library ยังมีกฎหมาย Legal Deposit Library ๒๐๐๓ รองรับซ่ึงมีสวน
สําคัญในการเอื้อให British Library สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษา
ถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของ British Library ยอมจะมีสวนชวยในการนํามาเปน
แบบอยางในการปรับปรุงรางกฎหมายที่เกี่ยวกับหอสมุดแหงชาติท่ีกําลังยกรางเพ่ือใหหอสมุด
แหงชาติของไทยมีอํานาจหนาท่ีและบทบาทในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนมากขึ้น 
 
 รายงานการศึกษาฉบับนี้จะแบงการศึกษาออกเปน ๕ บท โดยในบทที่ ๑ จะวาดวยเรื่อง
ท่ัวไปของ British Library ซ่ึงไดแกประวัติ วัตถุประสงค บทบาทหนาท่ี และความสําคัญของ 
British Library  บทที่ ๒ จะศึกษาในเชิงลึกถึงโครงสรางการบริหารและการดําเนินการของ British 
Library ภายใตบทกฎหมายที่เกี่ยวของ ในบทที่ ๓ จะศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของ British Library ตลอดจนวิธีการในการแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว นอกจากนี้ ในบทนี้
จะไดเนนถึงแผนกลยุทธของ British Library ท่ีจะดําเนินการตอไปในอนาคต  ในบทที่ ๔ จะศึกษา
ถึงหอสมุดแหงชาติของประเทศไทยวามีความเปนมาและการบริหารจัดการอยางไร ตลอดจนมี
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานอยางไร โดยจะไดกลาวถึงรางพระราชบัญญัติหอสมุด
แหงชาติ พ.ศ. ....  นอกจากนี้ จะไดศึกษาถึงหอจดหมายเหตุแหงชาติเพื่อเปรียบเทียบกับ
หอสมุดแหงชาติ และในบทที่ ๕ ซ่ึงเปนบทสุดทาย จะไดกลาวถึงขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติของประเทศไทย โดยจะไดนําการดําเนินการ
ของ British Library มาเปนฐานในการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ 
ประวัติ วัตถุประสงค บทบาทหนาท่ี และความสําคัญของ British Library 

 
 จากการศึกษาพบวา แมวาหองสมุดแหงชาติของประเทศสหราชอาณาจักร (British 
Library) จะไดถูกจัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการขึ้นเมื่อป ค.ศ. ๑๙๗๓ หรือเพียง ๓๓ ปที่แลวก็ตาม แต
แนวความคิดในการจัดต้ังหองสมุดกลางขึ้นในสหราชอาณาจักรเพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ น้ัน  มี
ขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. ๑๖๐๒ หรือประมาณ ๔๐๐ ปกอนหนาที่จะมีการตั้งหองสมุดแหงชาติขึ้น 
อยางเปนทางการมาแลว แตหองสมุดที่ไดจัดต้ังขึ้นกอนป ค.ศ. ๑๙๗๓ น้ันจะเปนสถาบันที่มุงเนน
ไปในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ อาทิ หองสมุดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑแหงชาติของประเทศอังกฤษ  
หรือ Patent Office Library เปนตน ดังนั้น เมื่อไดมีการจัดต้ังหองสมุดแหงชาติขึ้นมาอยางเปน
ทางการ  จึงไดมีการผนวกหองสมุดที่ไดมีการจัดต้ังขึ้นกอนหนานั้นใหเปนสวนหนึ่งของ British 
Library ดวย   ดังนั้น การศึกษาถึงประวัติความเปนมาของ British Library ซึ่งจะมุงเนนถึงความ
พยายามของทั้งทางภาครัฐและเอกชนในการจัดต้ัง British Library จนกระทั่งประสบความสําเร็จใน
ป ค.ศ. ๑๙๗๓ จะสะทอนใหเห็นแนวความคิดของบุคคลตางๆ ที่พยายามจัดต้ังหองสมุดขึ้นมา  
นอกจากนี้ ในบทนี้จะไดศึกษาถึงวัตถุประสงค บทบาทหนาที่ ตลอดจนความสําคัญของ British 
Library ตอประชาชนในสหราชอาณาจักร 
 
๑. แนวความคิดในการจัดตั้ง British Library2 
 
 แนวความคิดในการจัดต้ังหองสมุดกลางคร้ังแรกในสหราชอาณาจักรมีมาตั้งแตป ค.ศ.
๑๖๐๒ โดย Sir Robert Cotton ไดจัดต้ังหองสมุดขึ้นมาเพื่อรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตรซึ่ง
รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศอังกฤษ หรือ Magna Carta และรวมถึง Beowulf และ 
Lindisfarne Gospels ซึ่งภายหลังจากที่ Sir Robert Cotton ไดถึงแกกรรมแลว ทายาทของ Sir Robert 
Cotton ไดอุทศิเอกสารตางๆ ซึ่ง Sir Robert Cotton ไดรวบรวมไวใหแกรัฐบาลของประเทศอังกฤษ  
 ตอมาในป ค.ศ.๑๗๕๓ Library of British Museum ไดถูกจัดต้ังขึ้นเปนคร้ังแรกโดยไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจาก National Lottery พรอมๆ กับการจัดต้ัง Museum’s Department of 
Printed Books เพื่อเปนแหลงในการเก็บรักษาขอมูลของโลกและเพื่อประโยชนสาธารณะ โดย
ประชาชนสามารถเขาใชบริการไดโดยไมเสียคาใชจาย3 ซึ่งในระยะเวลาประมาณ ๒๐๐ ปที่ผานมา   
Library of British Museum ไดถูกจัดวาเปนแหลงในการรวบรวมสิ่งพิมพในสหราชอาณาจักร
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 British Library, http://www.bl.uk/about/annual/2004to2005/pdf/achievement.pdf  
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 ไดมีคํากลาววา  British Museum จะเปนแหลงรวบรวมขอมูล for public use to all posterity. 



ไดมากที่สุดทั้งที่อยูในรูปของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ แผนที่ เนื้อเพลง และไดถูกจัดวาเปน
แหลงรวบรวมขอมูลที่ใหญที่สุดในโลก4 
 จนกระทั่งป ค.ศ.๑๘๐๑ Librarian of the Oriental Repository ไดถูกจัดต้ังขึ้นโดยบริษัท 
East India เพื่อบริหารจัดการเอกสารวัสดุที่เกี่ยวของกับการคาขาย การเมือง และศิลปวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเอกสารและวัสดุที่กลาวนั้น ปจจุบันกลายมาเปนแหลงขอมูล
ที่สําคัญของสหราชอาณาจักรไปในที่สุด 
 คร้ันป ค.ศ.๑๘๒๓ หองสมุดของพระเจาจอรจที่ ๓ (library of George III) ไดถูกจัดต้ังขึ้น
เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  ซึ่งตอมาก็ได
กลายเปน King’s library และเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของ British Library  
 ในป ค.ศ.๑๘๕๕ หองสมุดเกี่ยวกับสิทธิบัตร (Patent Office Library)ไดถูกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมาย Patent Law Amendment Act ๑๘๕๑ ซึ่งไดกําหนดใหทางการจะตองจัดต้ังหนวยงานขึ้น
เพื่อเปนสถานที่เก็บรวบรวมสําเนาของสิ่งประดิษฐทั้งหลายเพื่อใหสาธารณชนไดเขาตรวจดู5 เพื่อ
เปนที่เก็บรักษา blueprint เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่ไดถูกประดิษฐขึ้นในสหราชอาณาจักร  อยางไรก็
ตาม ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลายเปนศาสตรที่สําคัญใน
สหราชอาณาจักร ซึ่งทั้ง British Museum และ Patent Office เปนสถาบัน ๒ แหงแรกที่ไดรับการ
พิจารณาวานาจะเปนแหลงที่รวบรวมขอมูลดังกลาว   ซึ่งในป ค.ศ.๑๙๖๒ National Library of 
Science and invention จึงไดถูกต้ังขึ้นแทน Patent Office และเปนสวนหนึ่งของ  British Museum 
Library 
 พอถึงป ค.ศ.๑๘๕๗  Round Reading Room ไดถูกจัดต้ังขึ้นโดย Sir Anthony Panizzi เพื่อ
เปนสถานที่สําหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะไมดี ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ไมมีโอกาสเขาถึงขอมูล
ของหองสมุดเอกชน ไดเขาใชบริการ จากนั้นในป ๑๙๐๖ สถาบันเพื่อเก็บรักษาหนังสือพิมพไดถูก
ต้ังขึ้นที่ Colindate London โดยหองอานหนังสือพิมพแหงแรกก็ไดถือกําเนิดที่สถาบันแหงนี้  ทั้งนี้ 
เพื่อตอบสนองตอการเติบโตของความสนใจของสาธารณชนในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและ
ตางประเทศ 
 หลังจากที่ Colindate London ไดถูกจัดต้ังขึ้นเปนเวลา ๑๐ ป National Central Library ได
ถูกต้ังขึ้นในป ค.ศ.๑๙๑๖ เพื่อเปนหองสมุดกลางสําหรับนักเรียนนักศึกษา โดยไดรับการสนับสนุน
ทางดานการเงินจาก Carnegie United Kingdom Trust ทั้งนี้ ภารกิจหลักของ National Central 
Library คือ การใหบริการยืมหนังสือแกนักเรียนนักศึกษาซึ่งเปนการแกไขปญหาสําหรับผูที่ไม
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สามารถยืมหนังสือจากแหลงอ่ืนได และในป ค.ศ.๑๙๒๗ ก็ไดมีการพัฒนาให National Central 
Library เปนศูนยกลางในการยืมคืนหนังสือระหวางหองสมุดดวยกัน   
 ป ค.ศ.๑๙๕๐ British National Bibliography ไดถูกจัดทําขึ้นคร้ังแรกเพื่อรวบรวมรายชื่อ
หนังสือทั้งหมดที่จัดพิมพในสหราชอาณาจักร โดยในระยะเริ่มแรก มีรายชื่อหนังสือทั้งหมด 
๑๒,๐๑๙ เลม  ทั้งนี้ การดําเนินการของ British National Bibliography เปนการดําเนินการทางธุรกิจ 
โดยจะมีการเพิ่มรายชื่อหนังสือ National Bibliography  ในทุกสัปดาห 
 ในป ค.ศ.๑๙๕๕ British Institute of Recorded Sound ก็ไดถูกจัดต้ังขึ้น เพื่อเก็บรักษาเพลง
หรือแถบบันทึกเสียงที่ไมสามารถหาไดจากที่ไหนอีก ซึ่งเปรียบเสมือนหอจดหมายเหตุทางแถบ
บันทึกเสียง 
 ป ค.ศ.๑๙๖๐ หองสมุดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (National Reference Library for 
Science and Invention) ไดถูกจัดต้ังขึ้นโดยการริเร่ิมของ Solly Zuckerman นักวิทยาศาสตรที่ไดนํา
วิทยาศาสตรไปเปนสวนหนึ่งของการจัดทํานโยบายของประเทศ และป ค.ศ.๑๙๖๑ National 
Lending Library for Science and Technology ไดถูกจัดต้ังขึ้น เพื่อใหบริการขอมูลดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 และในชวงศตวรรษที่ ๑๙๐๐ ที่ไดมีความพยายามที่จะจัดต้ังหองสมุดในดานตางๆ ขึ้นมา
น้ัน  หองสมุดประชาชนทั้งหลายจึงไดถือกําเนิดขึ้นอยางมากมาย โดยมีจํานวนมากกวา ๓๕๐ แหง6 
 ในชวงป ค.ศ.๑๙๖๙ – ๑๙๗๑ National Libraries Committee ไดศึกษาเกี่ยวกับความเปนไป
ไดในการจัดต้ังหองสมุดแหงชาติขึ้น โดยมีเหตุผลหลักคือ British Museum มีสถานที่ไมเอ้ืออํานวย
ที่จะใหบริการแกประชาชนไดอยางเพียงพอ7 นอกจากนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งก็เพื่อรวม British 
Museum และ National Reference Library for Science and Invention เขาดวยกัน8 จึงไดมีการ
นําเสนอรางกฎหมายจัดต้ัง British Library (British Library Act) ขึ้นมา โดยมีแนวความคิดวา
กฎหมายนี้จะไดใหอํานาจแกทางการที่จะดําเนินการตางๆ เพื่อใหระบบการใหบริการของหองสมุด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น9 ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดผานความเห็นชอบ

                                                        
6

 Alan Jay. Lincoln, Carol Zall Lincoln, Library Crime and Security: An 
International Perspective Binghamton : Haworth Press, Inc., ๑๙๘๗ p. ๖. 
7

 White Paper  ของ  National  Libraries Commission อางใน British Library Website, History of the British Library, 
(http://www.bl.uk/about/history.html)  
8 Margaretthatcher Foundation, http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid 
=101733 
9

 Alan Jay. Lincoln, Carol Zall Lincoln, Library Crime and Security: An 
International Perspective, Binghamton : Haworth Press, Inc., ๑๙๘๗, p. ๖. 



จากรัฐสภาเมื่อป ค.ศ.๑๙๗๒ และ British Library ก็ไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการครั้งแรกในป 
ค.ศ.๑๙๗๓ 
 การจัดต้ัง British Library ในป ค.ศ.๑๙๗๓ ไดสงผลใหมีการรวมหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวกับหองสมุดที่ไดเปดทําการอยูกอนวันที่ British Library Act มีผลใชบังคับเขาดวยกัน โดย
หองสมุดดังกลาว ไดแก  
 (๑) Library Departments of the British Museum ซึ่งรวมถึง National Reference Library of 
Science and Invention 

(๒) National Central Library และ National Lending Library for Science and  
Technology (ซึ่งตอมาก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน British Library Document Supply เพื่อใหสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานที่นอกจากใหบริการยืมเอกสารแลว ยังไดใหบริการเกี่ยวกับการจัดทําสําเนา
ของบทความตางๆ ดวย) 
 และเมื่อ British Library ไดเปดดําเนินการในป ค.ศ.๑๙๗๓ น้ัน ไดมีการรวบรวมหนวยงาน
ที่ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกับ British Library เขาเปนสวนหนึ่งของ British Library ซึ่งไดแก
หนวยงานดังตอไปนี้ 

(๑) Office for Scientific and Technical Information (ค.ศ.๑๙๗๔) 
(๒) British National Bibliography (ค.ศ.๑๙๗๔) 
(๓) India Office Library and Records  (ค.ศ.๑๙๘๒) 
(๔) British Institute of Recorded Sound (ค.ศ.๑๙๘๓) 

 
๒. วัตถุประสงคของ British Library 10 
 
 British Library ไดถูกจัดต้ังใหมีฐานะเปนหอสมุดแหงชาติ(national library) ของ
สหราชอาณาจักร(United Kingdom) เพื่อเปนสถานที่ในการเก็บรวบรวมหนังสือ (books) เอกสาร 
(manuscripts) วารสาร (periodicals) ฟลม (films) และสิ่งบันทึกขอมูลในรูปอ่ืน ๆ (other recorded 
matter) ไมวาจะอยูในรูปของสิ่งพิมพหรือไมก็ตาม11  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  
 ๒.๑ เพื่อเปนสถานที่เก็บรักษาเอกสารสําคัญ และจดหมายเหตุของประเทศ 
 ๒.๒ เพื่อเปนสถานที่เก็บรักษาเอกสารสําคัญของตางประเทศ 
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 Three year Funding Agreement (๒๐๐๓-๒๐๐๖) between the Department for Culture, Media and 
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 British Library Act ๑๙๗๒, Section ๑ 



 ๒.๓ เพื่อเปนสถานที่ในการใหบริการแกสาธารณะที่สามารถเขาถึง Collection ตางๆ ของ 
British Library และเพื่อเปนแหลงขอมูลสําหรับการวิจัยและทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันและการวิจัย 
 ๒.๔ เพื่อเผยแพรใหสาธารณชนไดเขาใจถึงบริการของ British Library 
 ๒.๕ เพื่อสนับสนุน บทบาทของการเปนศูนยกลางของหองสมุดทั้งหลายในสหราชอาณา 
จักร12 โดยบทบาทนี้จะเห็นไดชัดจากขอเท็จจริงที่วาผูใชบริการ Public Libraries (หองสมุด
ประชาชน) ในสหราชอาณาจักรสามารถใชบริการ remote document supply ของ British Library 
ซึ่งบริการนี้มีปริมาณถึงรอยละ ๔๕ ของการยืมคืนหนังสือระหวางหองสมุดดวยกัน (inter-library 
lending)13 
 ๒.๖ เพื่อมีบทบาทในเครือขายหองสมุดระหวางประเทศ  
 ๒.๗ เพื่อเปนผูใชอํานาจตามกฎหมายในฐานะตัวแทนของรัฐบาลที่จะทําใหระบบ 
หองสมุดและระบบของขอมูลขาวสารในสหราชอาณาจักรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล14 
 
๓. บทบาทและความสําคัญของ British Library  
 
 มีผูกลาววา บทบาทของ British Library มีความยิ่งใหญและสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะไมได
เปนเพียงที่รวบรวมประติมากรรมทางปญญาเทานั้น แตยังเปนแหลงที่รวบรวมขอมูลจากที่ตาง ๆ 
อยางไมมีวันสิ้นสุด15 ซึ่งกอนที่จะศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของ British Library น้ัน จําเปน
จะตองทราบถึงรูปแบบการใหบริการของ British Library กอน จากนั้นจะไดวิเคราะหถึงบทบาท
และความสําคัญของ British Library ในลําดับตอไป 
 
 ๓.๑ รูปแบบการใหบริการของ British Library 
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 British Library ไดกําหนดรูปแบบการใหบริการแกกลุมเปาหมายของ British Library อัน
ไดแก นักวิจัย, กลุมธุรกิจ, กลุมการศึกษา, สาธารณชนทั่วไป และหองสมุดอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ใหบริการสถานที่คนควาขอมูลและอานหนังสือ (Reading Rooms) 
  ๓.๑.๒ ใหบริการทาง Internet ซึ่งจะทําใหผูรับบริการประหยัดเวลาในการคนหา 
สั่งซื้อ และรับขอมูล16 ซึ่งทําใหผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลที่อยูในความดูแลของ British 
Library ผานทางเครือขาย Internet ได รวมทั้งการใหบริการสั่งซื้อบทความ หรือขอมูลผานทาง
ระบบ Internet (Document Supply Service) ซึ่งครอบคลุมถึงบทความและรายงานการประชุม 
สัมมนาตางๆ มากกวา ๑๒๐,๐๐๐ ชิ้น นอกจากนี้ ยังสามารถเขาถึงบทคัดยอของบทความตาง ๆ 
มากกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น17 ซึ่งจะทําใหผูรับบริการไดรับขอมูลผานทางเครือขายคอมพิวเตอรได
ภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ ผูรับบริการก็ยังสามารถที่จะเลือกรับขอมูลที่เปนตัวเอกสารไดอีก
ดวย18 
  ๓.๑.๓ ใหบริการ British Library Inside Alert ซึ่งเปนบริการสงขอมูล บทความ
ใหม ๆ ในทุกสัปดาห ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูรับบริการ ไมวาจะเปนที่บาน หรือที่ทํางาน 
ผานทาง e-mail address ของผูรับบริการ  
  ๓.๑.๔ ใหบริการยืมเพื่อนําไปใชในงานแสดง (exhibition) ทั้งในและตางประเทศ 
  ๓.๑.๕ ใหบริการทําสําเนาของรูปภาพที่เก็บไวที่ British Library (Imaging 
Service) โดยสามารถขอให British Library ทําในรูปของกระดาษ  microfilm รูปภาพ หรือ 
รูปถายแบบ digital19 โดยผูขอใหบริการสามารถเดินทางไปขอใชบริการดังกลาวที่หองสมุด หรือ
สามารถ search รูปภาพจาก website ของ British Library  และขอใชบริการผานระบบ internet ได  
โดยการกรอกแบบคําขอ (Imaging Services Order Form)  อยางไรก็ตาม โดยเหตุที่รูปภาพที่ British 
Library ใหบริการเปนลิขสิทธิ์ของ British Library  ดังนั้น British Library จึงวางเกณฑไววา หากผู
ขอใชบริการประสงคจะทําซ้ําภาพที่ขอรับบริการ  จะตองไดรับอนุญาตจาก British Library และเสีย
คาธรรมเนียมใหแก British Library กอน20  
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  ๓.๑.๖ ใหบริการ Patents Currentscan ซึ่งผูที่ประสงคจะตรวจสอบงานที่ไดรับ
สิทธิบัตรไปแลวไดทั่วโลก21 ซึ่งปจจุบันมีงานที่ไดรับสิทธิบัตรที่บุคคลทั่วไปสามารถเขาตรวจดูที่ 
British Library ไดถึง ๕๖ ลานชิ้น บนฐานขอมูลมากกวา ๔๐ ประเทศ22 โดยในบริการนี้  British 
Library ไดใหบริการโดยตระหนักวาจะตองทําใหเกิดการสมดุลกันระหวางสิทธิของเจาของผลงาน
กับประโยชนที่ผูใชบริการจะไดรับ23 
  ๓.๑.๗ ใหบริการบทความที่เกี่ยวกับ welfare ของประชาชนทั้งในและนอก
สหราชอาณาจักร โดยไดรับความรวมมือในการสงขอมูลจากกลุมองคกรตางๆ ทั้งนี้ การเขาถึง
ขอมูลดังกลาวไมเสียคาใชจายใดๆ24 
  ๓.๑.๘ ใหบริการบรรณานุกรม (Bibliography Services) ซึ่งรวมทั้งฐานขอมูล
บรรณานุกรมแหงชาติของสหราชอาณาจักร และบรรณานุกรมอ่ืนๆ25 โดยในสวนที่เกี่ยวกับ
ฐานขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติของสหราชอาณาจักรนั้น (British National Bibliography)  
ไดถูกจัดทําขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ.๑๙๕๐ และปจจุบันครอบคลุมทั้งงานที่เปนกระดาษ และที่อยูในรูป
อิเล็กทรอนิกส (เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย Legal Deposit Act ๒๐๐๓) โดย British Library จะ
จัดพิมพเพื่อปรับปรุงแกไขรายชื่อใน Bibliography ใหทันสมัยในทุกสัปดาห และจะเผยแพรในรูป
ของ CD-ROM และทาง website ของ British Library เปนประจําทุกเดือน26 
  ๓.๑.๙ จัดทําโครงการ, workshop หรือกิจกรรมตาง ๆ เชน ทั้งในทางดานภาษา 
วรรณคดี ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ใหแกครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป 
เพื่อให British Library เปนแหลงความรู และเปนศูนยกลางในการเรียนรู 
 ทั้งนี้ ในการเขาใชบริการหองอานหนังสือน้ัน  ไมปรากฏขอมูลวามีการเก็บคาธรรมเนียม
การเขาใชหองสมุดแตอยางใด เวนแตมีการขอทําบัตรหองสมุดใหมเนื่องจากบัตรหาย ผูขอจะตอง
เสียคาธรรมเนียมจํานวน ๑๐ ปอนด27  นอกจากนี้ หากผูใชบริการประสงคที่จะใชบริการอ่ืน
นอกจากการคนควาที่หองอานหนังสือ เชน การขอใชบริการรับสําเนาเอกสารหรือรูปภาพ 
ผูใชบริการก็อาจจะตองชําระคาธรรมเนียมในการใชบริการตามอัตราที่ British Library กําหนด 
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 ๓.๒ บทบาทของ British Library  
 จากรูปแบบของการใหบริการของ British Library ตามที่ไดกลาวไวขางตน แสดงใหเห็น
ถึงบทบาทและความสําคัญของ British Library ในบทบาทตางๆ สรุปไดดังนี้ 
  ๓.๒.๑ บทบาทในฐานะของหองสมุด 
   (๑ )  เปนสถานที่ เ ก็ บรวบรวมขอมูล  สิ่ งพิมพทุ กชนิดที่ ผลิตใน
สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอรแลนด ในรูปของภาษาตาง ๆ โดยปจจุบันมีอยูถึง ๑๕๐ ลาน
ชิ้น และจะเพิ่มขึ้นปละ ๓ ลานชิ้น โดยเอกสารสําคัญตางๆ เชน Magna Carta, Lindisfarne Gospel, 
สมุดบันทึกของ Leonardo da Vinci, หนังสือพิมพ Times ฉบับแรก, ลายมือของวง the Beatles, 
เอกสารเกี่ยวกับสุนทรพจนของ Nelson Mandela  
   (๒ )  เปนสถานที่ เ ก็บขอมูลประเภท  manuscripts28, แผนที่ 29, 
หนังสือพิมพ30, วารสาร, บทความ31,  รูปภาพ, เพลง และสิทธิบัตร32 
   (๓) เปนสถานที่ใหบริการขอมูลแกนักวิจัย นักศึกษา และนักธุรกิจใน
ฐานะที่เปนที่แรกและที่สุดทาย (First Instance และ Last Resort)33 กลาวคือ เปนที่เดียวที่จะสามารถ
เก็บรวบรวมขอมูลดานวิจัย และเปนที่รวบรวมขอมูลที่ไมสามารถหาไดจากหองสมุดใดๆ 
   (๔) เปนสถานที่ใหบริการแกหองสมุดอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน 
ตัวจักรสําคัญที่เชื่อมโยงระหวางหองสมุดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และทําใหนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมโยงเขาสูขอมูลของ British Library ไดผานทางระบบที่ British 
Library ไดจัดทําขึ้น เชน UKMARC เปนตน34 
   (๕) เปนผูนําในการพัฒนาโครงการหองสมุดดิจิตอล(Electronic Libraries 
Programme) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งโครงการดังกลาวกอต้ังขึ้นโดย The Joint Information 
System Committee (JISC) เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ โดยผานระบบดิจิตอลได35 
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  ๓.๒ ๒ บทบาทที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ 
  จากการศึกษาพบวา British Library มิไดมีหนาที่โดยตรงในการเก็บรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุของสหราชอาณาจักร หากแตหนาที่ดังกลาวนั้นตกเปนของ National Archive อยางไร
ก็ตาม British Library ก็ยังมีสวนสําคัญในการเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตรหรือเอกสารจดหมาย
เหตุของประเทศ ดังนี้ 
   (๑) เก็บรักษาเอกสารโบราณ เชน Magna Carta, หรือเอกสารที่เปน
ตัวเขียน Manuscript ตลอดจนเก็บรักษาขอมูลที่อยูในรูปของแถบบันทึกเสียงต้ังแตอดีต (Sound 
Archive) ซึ่ง British Library ไดรับมาตั้งแตตอนจัดต้ังเมื่อป ค.ศ.๑๙๗๒ 
   (๒) มีบทบาทสําคัญในการชวยใหองคกรหรือหนวยงานที่ดูแลหนังสือ 
เอกสาร ตลอดจนขอมูลตางๆ ที่เปนสมบัติของประเทศในการพัฒนากลยุทธเพื่อเก็บรักษาหนังสือ 
เอกสารหรือขอมูลตางๆ ดังกลาวไวผานทาง National Preservation Office (NPO)36  ซึ่งรวมถึงการ
เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุแหงชาติดวย โดย NPO น้ันจัดต้ังขึ้นโดย British Library Board เมื่อป 
ค.ศ.๑๙๘๔37 ซึ่งตามแผนกลยุทธของ NPO ประจําป ๒๐๐๕-๒๐๐๘ ไดกําหนดเปาหมายอยู ๓ 
ประการ ไดแก38 
    (ก) มีสวนชวยใหองคกรหรือหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสมบัติของ
ชาติไดพัฒนาแผนกลยุทธเพื่อเก็บรักษาสมบัติของชาติดังกลาวไว 

 (ข) เพื่อเผยแพรวิธีการใหมๆ ในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ  
    (ค )  เพื่ อ เปนสถานที่ ในการใหการอบรมแกองคกรหรือ 
หนวย งานที่ดูแลเกี่ยวกับสมบัติของชาติในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอรแลนด 
   ซึ่ง NPO น้ีบริหารงานโดย NPO Board  ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยความ
เห็นชอบของ British Library Board ซึ่งจากรายชื่อของคณะกรรมการชุดปจจุบัน จะเห็นไดวา 
มาจากหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทางการเงินแก NPO  อันไดแก National Archives, National 
Library of Scotland, Trinity College Library Dublin, Cambridge University Library, The National 
Library of Wales, The National Archives of Scotland, The Public Record Office of Northern 
Ireland, The National Archives of Ireland, The National Library of Ireland และ Oxford 
University Library Services39 
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  สวน National Archive เปนหนวยงานของรัฐที่ไดถูกต้ังขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 
๒๐๐๓ โดยเกิดจากการรวม Public Record Office และ Historical Manuscripts Commission โดย
เปาหมายของ National Archive ที่สําคัญก็คือ การเปนสื่อกลางใหประชาชนทุกคนทราบถึงขอมูล
ประวัติศาสตรได40 
  ทั้งนี้ เปาหมายของ National Archives มีดังนี้ 
   (๑) กํากับดูแลการเก็บรักษาขอมูลของภาครัฐ ตลอดจนดูแลการโอน
เอกสารและขอมูลใหแก National Archives  
   (๒)  เก็บรักษาขอมูลภาครัฐทุกประเภทซึ่งที่สําคัญไดแก  มติของ
คณะรัฐมนตรี เอกสารทางดานนโยบายของรัฐบาล เปนตน  
   (๓) ใหบริการแกประชาชนทั่วไปในการคนควาเอกสารประวัติศาสตรทั้ง
ทาง online และoffline 
   (๔) สงเสริมการศึกษาประวัติศาสตรผานเอกสารของทางการและเอกสาร
ประวัติศาสตรอ่ืนๆ  
   (๕) ใหคําแนะนําแกรัฐบาลเกี่ยวกับการดําเนินการในการจัดการขอมูลที่
สําคัญ 
   (๖) ใหคําแนะนําแกองคกรตาง ๆ ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหมีแนวปฏิบัติในการจัดเก็บขอมูลเอกสารที่ดี 
  กฎหมายที่มีผลตอการดําเนินงานของ National Archive ไดแก กฎหมาย Public 
Record Act ๑๙๕๘41 ซึ่งกําหนดใหเปนหนาที่ขององคกรตาง ๆ ของรัฐที่จะตองจัดการรักษาขอมูล
ขององคกรของรัฐนั้นๆ ภายใตการกํากับดูแล (supervision) ของ Public Record Office ซึ่งปจจุบันก็
คือ National Archives42 นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังไดกําหนดใหองคกรของรัฐจะตองพิจารณา
รวมกับ National Archives เพื่อพิจารณาวาเอกสารใดสมควรที่จะอยูภายใตการเก็บรักษาของ 
National Archives และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดเก็บและเตรียมเอกสารตลอดจนการสงมอบ
ให National Archives น้ันเปนไปตามมาตรฐานสําหรับเอกสารประวัติศาสตร  ซึ่งประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลประวัติศาสตรไดตามสิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย Freedom of Information 
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Act ๒๐๐๐ ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสิทธิแกประชาชนที่จะเขาถึงขอมูลของ
หนวยงานของรัฐ 
  ๓.๒ .๓  นอกจากจะเปนแหลงกลางของขอมูลทุกประเภทที่ เผยแพรใหแก
สาธารณชนดวยแลว British Library ยังมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เชน การเปน
ศูนยกลางของขอมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร และเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนไปแลว เพื่อใหผูที่จะขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาไดคนควาและตรวจสอบกอนที่จะขอจดทะเบียนตาม
กฎหมาย  หรือแมกระทั่งการมีบทบาทสําคัญในการใหบริการฐานขอมูลแกหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในสหราชอาณาจักร 
 
 ๓.๓ มาตรฐานการใหบริการของ British Library  
 British Library ไดตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการแกผูเขาใชบริการของ British 
Library ถึงขนาดไดมีการจัดทํา British Library Code of Service43 ขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการ
ใหบริการซึ่งจะทําใหผูใชบริการไดรับทราบวามาตรฐานในการใหบริการของ British Library อยู
ในระดับใด (ซึ่งอาจจะมีการแกไขเปนคร้ัง ๆ ไปโดยการขอคําแนะนําของผูใชบริการ) ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ จะดําเนินการใหผูใชบริการไดรับบริการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
โดยการลดจํานวนคิวใหนอยลง หรือเสนอทางเลือกอ่ืนที่ผูใชบริการสามารถคนขอมูลได  และหาก
เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นจาก British Library ก็จะดําเนินการตรวจสอบและแกไขอยางทันทวงที 
  ๓.๓.๒ British Library จะตองใหบริการอยางมืออาชีพ กลาวคือ จะใหบริการ
อยางสุภาพและเปนมิตร  นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะตองติดปายชื่อ เพื่อใหผูใชบริการทราบวา
รับบริการจากพนักงานคนใด  ตลอดจน พนักงานทุกคนจะตองไดรับการอบรมเพื่อใหคําแนะนําแก
ผูใชบริการไดอยางถูกตอง และจะตองรักษาขอมูลของผูใชบริการไวเปนความลับตามที่กฎหมาย 
Data Protection Act กําหนด 
  ในกรณีที่ผูใชบริการขอรับขอมูลที่ไมไดอยูในขอบเขตการใหบริการของ British 
Library     British Library จะใหคําแนะนําถึงแหลงขอมูลที่ตรงตามความประสงคของผูใชบริการ 
  ๓.๓.๓ ขอมูลที่ British Library ใหบริการจะเปนขอมูลที่นาเชื่อถือได และจะ
ใหบริการอยางสม่ําเสมอ โดยจะเปดทําการอยางตอเนื่องเปนประจําตามที่ไดประกาศไว  นอกจากนี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการใหบริการ  British Library จะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา  
  ๓.๓.๔ ในสวนของสภาพแวดลอมของ British Library น้ัน Code of Service ได
กําหนดวา จะตองสะอาด เรียบรอย และปลอดภัย  และไมมีเสียงดังรบกวน และ British Library 
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จะตองจัดใหมีอุปกรณตาง ๆ ที่สามารถใชงานได  และจะจัดใหมีระบบ Back up ในกรณีที่อุปกรณ
ตางๆ ไมสามารถใชงานได และขอมูลตางๆ ของ British Library จะตองถูกตองและทันสมัย 
  ๓.๓.๕ British Library จะรับผิดชอบตอบริการของ British Library  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง   ในกรณีที่ British Library ไดรับคําแนะนําหรือความเห็นใด ๆ  (ซึ่งผูใชบริการสามารถ
กรอกไดตามแบบฟอรมที่เผยแพรอยูใน website ของ British Library และในที่ตาง ๆ)  British 
Library จะดําเนินการตามคําแนะนําหรือความเห็นดังกลาว  ซึ่ง British Library จะชี้แจงการ
ดําเนินการตามคําแนะนําหรือความเห็นดังกลาวทาง Reader Bulletin ซึ่งจะไดรับการเผยแพรทาง 
website ของ British Library      
  ในกรณีที่มีการรองเรียน  British Library จะดําเนินการแกไขและชี้แจงให
ผูใชบริการทราบภายในระยะเวลา ๑๐ วันทําการ 
  ๓.๓.๖ British Library จะใหบริการแกทุกคนอยางเทาเทียมกัน ซึ่งรวมถึงกรณีการ
ใหบริการแกผูพิการดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหบริการแกผูพิการนั้น   เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.
๒๐๐๖ British Library ไดเผยแพร Disability Equality Scheme  ซึ่งเปนเอกสารที่ไดรวบรวม
ความเห็นจากบุคคลตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูพิการอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนเปนเอกสารที่
กําหนดถึงแผนกลยุทธที่ British Library จะตองถือปฏิบัติตอไป ซึ่งการเผยแพร Disability Equality 
Scheme ดังกลาวนั้นไมเปนเพียงการดําเนินการตามที่กฎหมาย Disablity Discrimination Act ๑๙๙๕ 
ที่กําหนดให องคกรของรัฐซึ่งรวมทั้ง British Library ที่จะตองปฏิบัติและใหบริการแกผูพิการอยาง
เทาเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ กําหนดไวเทานั้น หากแตยังจะสอดคลองกับเปาหมายของ British Library 
ในการเปนแหลงขอมูลของประชาชนทุกคน                   อีกดวย44 
  ๓.๓.๗ British Library กําหนดระยะเวลาในการใหบริการแกผูใชบริการดังนี้  
   (๑) ในกรณีที่ผูใชบริการมีคําขอให British Library ดําเนินการใด ๆ    
British Library จะดําเนินการดังกลาวภายใน ๑๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
   (๒) จะจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อเขาใชบริการของ British Library (readers 
pass) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ นาที 
   (๓) จะจัดสงขอมูลที่เก็บอยูที่ British Library ใหแกผูใชบริการไดจํานวน
รอยละ ๙๐  ภายในระยะเวลา ๗๐ นาที 
   (๔) ผูใชบริการสามารถขอรับบริการตาง ๆ ลวงหนาไดโดยหากเปนการ
แจงทางโทรศัพทจะสามารถทําไดไมเกิน ๔ รายการ  และหากเปนการแจงทางโทรสาร จดหมาย 
หรือ e-mail  จะสามารถทําไดไมเกิน ๖ รายการ 
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บทท่ี ๒ 
โครงสรางการบริหารงานและการดําเนินการของ British Library 

 
 ในบทนี้จะไดศึกษาถึงรายละเอียดของโครงสรางการบริหารงานและการดําเนินการของ 
British Library แตโดยเหตุที่ British Library ไดถูกจัดต้ังขึ้นโดยผลของกฎหมาย British Library 
Act ๑๙๗๒ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย Legal Deposit Libraries Act ๒๐๐๓ และกฎหมาย Copyright, 
Designs and Patents Act ๑๙๘๘ ที่มีบทบัญญัติที่กลาวถึงการดําเนินงานของ British Library   
ดังนั้น ในการศึกษาถึงโครงสรางการบริหารและการดําเนินการของ British Library ในบทนี้ จึงได
ศึกษาในแงมุมของกฎหมายในแตละฉบับดังกลาวเปนสําคัญ  
 
๑. โครงสรางและการบริหารงานของ British Library  
 
 British Library ไดถูกจัดต้ังขึ้นโดยอํานาจของกฎหมาย British Library Act ๑๙๗๒ และ
โดยผลของกฎหมายดังกลาว ทําให British Library มิไดมีสถานะเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ใดกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลของสหราชอาณาจักรในลักษณะเดียวกับสวนราชการ หากแตมีสถานะ
เปนองคกรของรัฐตามกฎหมายองคกรหนึ่ง (Non Departmental Public Body) แตอยางไรก็ตาม 
ตามหลักการของประเทศสหราชอาณาจักรแลว หาก Non Departmental Public Body ไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินผานกระทรวงใด รัฐมนตรีประจํากระทรวงนั้นจะเปนผูกํากับดูแลการ
ดําเนินการขององคกรดังกลาว ซึ่งสําหรับกรณีของ British Library น้ัน ไดรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากรัฐสภาผาน Department of Culture, Media and Sport ดังนั้น การดําเนินงานของ British 
Library จึงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีของกระทรวง Department of Culture, Media and 
Sport เพื่อใหการบริหารงานของ British Library อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให
อยูภายใตหลัก Good Governance45 
 จากการศึกษาพบวา British Library Act ๑๙๗๒ ไดกําหนดถึงโครงสรางและการ
บริหารงานของ British Library ไวอยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดใหการดําเนินงาน
ของ British Library อยูภายใตการควบคุมและจัดการของ British Library Board นอกจากนี้ 
กฎหมายดังกลาวไดกําหนดรายละเอียดของการบริหารจัดการ British Library ไวอีก 
หลายประการ โดยรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 ๑.๑ หนาท่ีของ British Library Board 
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  ๑.๑.๑ ควบคุมและจัดการ British Library ในฐานะที่เปนแหลงขอมูลที่ใชในการ
อางอิง ศึกษา เปนแหลงรวบรวมฐานขอมูลของสิ่งพิมพ (bibliographical) และเปนแหลงใหบริการ
ขอมูล46 
  ๑.๑.๒ ใหบริการแกสถาบันการศึกษา หองสมุดอ่ืน และภาคธุรกิจ47 
  ๑.๑.๓ ชวยเหลือการจัดการ ตลอดจนใหการสนับสนุนในการจัดการของหองสมุด
อ่ืน และศูนยใหบริการขอมูลอ่ืน48 
  ๑.๑.๔ ใหการสนับสนุนทางดานอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการของหองสมุด 
แกหองสมุดอ่ืน ตามความหมายที่กําหนดในกฎหมาย Public Libraries and Museum Act ๑๙๖๔49 
  ๑.๑.๕ ใหยืมหนังสือ หรือสิ่งใดของ British Library หรือใหใชสถานที่ของ British 
Library เพื่อใชในเรื่องของการศึกษา วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ British Library Board มี
ดุลพินิจที่จะกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดใด เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับวัสดุของ 
British Library และเพื่อประโยชนของนักศึกษาและผูใชบริการอ่ืน และความเพียงพอของวัสดุของ 
British Library50 
 
 ๑.๒ องคประกอบของ British Library Board 
 กฎหมาย British Library Act ๑๙๗๒ ไดกําหนดองคประกอบของ British Library Board 
ไวดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ประธานกรรมการ แตงต้ังโดย Secretary of State for Culture, Media and 
Sport Parliamentary Secretary to the Treasury ซึ่งมีฐานะเปนรัฐมนตรีที่ควบคุมดานวัฒนธรรมและ
กีฬาของประเทศอังกฤษ51 
  ๑.๒.๒ นอกจากนี้ ยังประกอบดวยกรรมการอื่นไมนอยกวา ๘ คน และไมเกิน ๑๓ 
คน  
   (๑) โดยหนึ่งในนั้นตองแตงต้ังโดยสมเด็จพระราชินี และ 
   (๒) กรรมการที่เหลือแตงต้ังโดย Secretary of State กรรมการที่  
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Secretary of State แตงต้ัง จะตองเปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับหองสมุด มหาวิทยาลัย การเงิน 
ธุรกิจ หรือการบริหาร  
  ทั้งนี้ กรรมการดังกลาวนั้นสามารถประกอบไปดวยกรรมการเต็มเวลา (whole-
time member)   และกรรมการ part-time ซึ่งจะตองมีกรรมการเต็มเวลาอยางนอยหน่ึงคน  สวน
กรรมการ part-time น้ันอยางนอยหน่ึงคนจะตองถูกแตงต้ังโดย trustee ของ British Museum โดย
วัตถุประสงคของการกําหนดใหกรรมการใน Board จะตองประกอบไปดวยกรรมการที่เปน
กรรมการเต็มเวลา (full-time director) และกรรมการประเภท part-time director (non-executive 
director) ก็ เพื่ อใหกรรมการใน  British Library Board มีความหลากหลาย 
ทั้งทางดานความเชี่ยวชาญและประสบการณ  โดยกรรมการประเภท part-time น้ี จะตองเขามา
ปฏิบัติงานที่ British Library อยางนอยเดือนละ ๒ คร้ัง ตลอดจนจะตองเขารวมประชุม
คณะกรรมการและเขารวมการประชุมตางๆ ที่จําเปน52 
 
 ๑.๓ วาระกรรมการ53  
 ในสวนของวาระของกรรมการใน British Library Board น้ัน จะเปนไปตามที่กําหนดใน
ขณะที่แตงต้ัง ซึ่งจะตองไมนอย ๓ ป และไมเกิน ๗ ป แตในทางปฏิบัติแลว กรรมการจะมีวาระ ๔ 
ป54 
 นอกจากการพนจากตําแหนงเนื่องจากการครบวาระแลว กรรมการสามารถลาออกจาก
ตําแหนงได โดยมีหนังสือถึงผูที่แตงต้ังตน นอกจากนี้ ประธานกรรมการก็สามารถลาออกจากการ
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการได โดยไมจําเปนตองลาออกจากการเปนกรรมการ และกรรมการที่
พนจากตําแหนงไปก็สามารถถูกแตงต้ังกลับมาใหมอีกคร้ังได 
 
 ๑.๔ ผลประโยชนตอบแทนแกกรรมการ55 
 ถูกกําหนดโดย Secretary of State  (ภายใตการอนุมัติของนายกรัฐมนตรี) โดยเมื่อจะมีการ
แตงต้ังบุคคลใดเปนกรรมการ  จะตองกําหนดผลประโยชนที่ผูน้ันจะไดรับ  และนําเสนอตอรัฐสภา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 ๑.๕ องคประชุมของ British Library Board 
 ในการประชุมในแตละคร้ัง จะตองมีกรรมการอยางนอย ๕ คน56 
 นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดไวชัดเจนวาการดําเนินการของ British Library Board ไม
เสียไป  ดวยเหตุของการวางจากตําแหนง หรือการแตงต้ังที่ไมสมบูรณ57 
 
 ๑.๖ อํานาจของ British Library Board 
 กฎหมาย British Library ไดกําหนดอํานาจของ British Library Board ไวอยางละเอียด 
ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ แตงต้ังสภาที่ปรึกษา (Advisory Councils) เพื่อใหคําแนะนําแก British 
Library Board หรือสวนงานใน British Library ทั้งนี้ การแตงต้ังดังกลาวจะตองกระทําโดยความ
เห็นชอบของ Secretary of State58 

๑.๖.๒ ทําธุรกรรมใด ๆ ที่อยูภายใตขอบอํานาจของ British Library Board  
แตไมมีอํานาจกูยืมเงิน59 
  ๑.๖.๓ กําหนดกฎเกณฑใด ๆ เกี่ยวกับการใชอํานาจของ British Library Board  
รวมถึงการเขาทําธุรกรรมตางๆ รวมทั้ง การแกไข และยกเลิกกฎเกณฑดังกลาว อยางไรก็ตาม หาก
การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวเปนไปเพื่อกําหนดคาใชบริการของ British Library หรือหลักเกณฑ
ในการใหยืมวัสดุของ British Library จะตองไดรับความเห็นชอบจาก Secretary of State กอน60 
  ๑.๖.๔ ไดมาหรือจายไปซึ่งสินทรัพย เวนแต การจายทรัพยสินที่ไดมาจาก British 
museum จะตองเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดเทานั้น เชน เปนสิ่งที่ซ้ํากับวัสดุที่ British 
Library มีอยูแลว เปนตน61 
 
 ๑.๗ การควบคุมตรวจสอบ British Library Board  
  ๑.๗.๑ British Library Act ๑๙๗๒ ไดกําหนดให British Library Board มี ความ
รับผิดชอบ (accountability) ตอรัฐสภา กลาวคือ กฎหมายไดกําหนดให British Library Board มี
หนาที่ในการสงรายงานการดําเนินงานประจําปของ British Library ตอ Secretary of State เพื่อ
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รายงานตอรัฐสภา (House of Parliament)62 นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดให British Library 
Board จะตองจัดทําบัญชีตามรูปแบบที่ Secretary of State กําหนด และจะตองแสดงตอ Secretary of 
State เพื่อนําสงตอ Comptroller and Auditor General เพื่อตรวจสอบกอนรายงานตอรัฐสภาทุกป63 
  ๑.๗.๒ นอกจากนี้ British Library ยังไดกําหนด Code of Practice ขึ้นเพื่อกําหนด
กรอบการทํางานของ British Library Board โดยไดนําแบบอยางมาจาก Code of Practice ของ 
Office of Public Service for Board members of executive non-departmental public bodies 
(NDPBs) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้64  
   (๑) ในการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ จะตองใชมาตรฐานที่สูงสุด
โดยจะตองมีความซื่อสัตยสุจริต และไมดําเนินการโดยใชหลักอัตตวิสัย คือ คํานึงถึงตนเปนหลัก 
และจะตองปฏิบัติงานโดยใชประโยชนจากงบประมาณใหคุมคาที่สุด (maximize value of money) 
เพื่อใหการดําเนินการมีประโยชนสูงสุด และประหยัด 
   (๒) รับผิดชอบตอรัฐสภา ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป พนักงาน และ
หนวยงานของรัฐอ่ืน ตลอดจนจะตองดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
   (๓) กําหนดหนาที่ของประธานกรรมการดังนี้ 
    (ก) จัดทําแผนกลยุทธขององคกร 
    (ข) ดําเนินการเพื่อใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
    (ค) ดําเนินการใหการตัดสินใจของคณะกรรมการ สอดคลองกับ
คําแนะนําของรัฐมนตรีและหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทางการเงิน 
    (ง) ชี้แจงความเห็นของคณะกรรมการสูสาธารณชน 
    (จ) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน ในกรณีที่
จะแตงต้ังบุคคลนั้นเขาเปนกรรมการของ British Library Board อีกวาระหนึ่ง หรือกรณีที่ทางการ
แตงต้ังบุคคลนั้นเขาเปนกรรมการในหนวยงานอ่ืน 
   (๔) นอกจากนี้ Code of Practice ยังไดกําหนดหนาที่ของกรรมการอื่น ไว
โดยเฉพาะดังตอไปนี้ 
    (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับการใช
งบประมาณของทางการ 
    (ข) ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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(ค) จัดทําแผนกลยุทธขององคกรกํากับดูแลใหองคกร 
(ง) ดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนกลยุทธที่ไดต้ังไว 
(จ) ดําเนินการอยางสอดคลองกับคําแนะนําของหนวยงานที่ให 

การสนับสนุนทางการเงิน 
    (ฉ) จัดหาขอมูลใหแกประชาชนทันที เมื่อมีการรองขอ 
    (ช) ปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตยสุจริต และรักษาผลประโยชน
สูงสุดของ British Library 
    (ซ)ไมใชขอมูลที่ไดรับมาเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่
ของตนในทางที่ไมชอบ หรือหาประโยชนใสตน 
    (ฌ) จะตองไมสังกัดพรรคการเมืองใด 
   หากกรรมการผูใดไมปฏิบัติตาม Code of Practice น้ี ก็อาจถูก 
ถอดถอนจากตําแหนงได 
   (๕) ในกรณีที่เกิด conflict of interest   กรรมการจะตองเปดเผย
รายละเอียดถึงกรณีดังกลาว นอกจากนี้ หากกรรมการคนใดมีสวนไดเสียในการประชุมเร่ืองใด  
กรรมการทานนั้นจะตองไมเขาประชุมในเรื่องดังกลาว 
   (๖) กรรมการทุกคนจะตองยื่นรายงานทรัพยสินและผลประโยชนตอเลขา
ของคณะกรรมการเพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบได ซึ่งจะตองมีการรายงานทุกสิ้นป  และ
เปนหนาที่ของกรรมการทุกคนที่จะตองแจงใหเลขาของคณะกรรมการทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
   (๗) หากมีการทําธุรกรรมใดกับบุคคลที่เกี่ยวของ (related parties)  จะตอง
รายงานตอเจาหนาที่ตรวจสอบของ Non Departmental Public Bodies 
   (๘) กรรมการที่กระทําการตามหนาที่โดยสุจริต  จะไดรับความคุมครอง
จากความรับผิดในทางแพงหากการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด เวนแตจะ
กระทําโดยประมาทเลินเลอ 
   (๙) กรรมการจะตองจัดทํารายงานประจําป (Annual Report and 
Accounts) เกี่ยวกับกิจการของ British Library Board และรายงานตอผูตรวจสอบของ NDPBs 
   (๑๐) จะตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่ง
จะประกอบไปดวยกรรมการของ British Library Board ประเภท part-time ไมนอยกวา ๓ คน  
(แตงต้ังโดย British Library Board โดยคําแนะนําของ Nomination Committee) และจะตองประชุม
กันไมนอยกวาปละ ๓ คร้ัง โดย Audit Committee มีหนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินการของ 
British Library ซึ่งรวมทั้งในแงของบัญชีและการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการดําเนินงานของ 
British Library Board วาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม 
 



 ๑.๘ Advisory Councils 
 นอกจาก British Library Act ๑๙๗๒ จะไดกําหนดใหมี British Library Board แลว  
กฎหมายยังไดกําหนดใหมี Advisory Councils ซึ่งแตงต้ังโดย British Library Board โดยAdvisory 
Councils ดังกลาวประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นที่แตงต้ังโดย Secretary of State 
ซึ่ง Advisory Council มีสิทธิไดรับผลประโยชนตามที่ Secretary of State กําหนดโดยความ
เห็นชอบของ Minister for Civil Service 
 
 ๑.๙ งบประมาณ  
 งบประมาณในการใชจายของ British Library มาจากแหลงเงิน ดังนี้   
 ๑.๙.๑ จากรัฐสภาที่จะจายใหแก British Library ในจํานวนเทากับจํานวนรายจายในสวนที่
เกินกวา British Library ไดรับ65 
  ๑.๙.๒ จากหนวยงานตางๆ เชน ผานทาง Department for Culture, Media and 
Sport, Department of Trade and Industry และ Department for education and Skills ซึ่งจะตองมี
การทําสัญญาระหวางหนวยงานดังกลาวและ British Library โดย British Library จะตอง
บริหารงานใหมีผลการดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว66 โดยในป ๒๐๐๕/
๒๐๐๖ น้ัน British Library ไดรับเงินดังกลาวเปนจํานวน ๙๗ ลานปอนด67  
  ๑.๙.๓ เงินสนับสนุนจากหนวยงานเอกชนตางๆ68 ซึ่งทางรัฐบาลประเทศ
สหราชอาณาจักรไดมีใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกบุคคลที่ใหการสนับสนุนดานการเงินแก British 
Library โดยผูบริจาคสามารถที่จะขอคืนเงินภาษี (reclaim tax) ไดในอัตรารอยละ ๒๘ ของเงินที่ได
บริจาคใหแก British Library ซึ่งเปนที่นาสังเกตวามิไดมีการกําหนดจํานวนขั้นสูงสุดที่สามารถขอ
คืนเงินได69  ซึ่งนาจะเปนเหตุจูงใจประการหนึ่งที่ทําใหมีผูที่แสดงความจํานงใหเงินสนับสนุนแก 
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British Library ดังจะเห็นไดจากจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในป ๒๐๐๕/
๒๐๐๖ มีจํานวนถึง ๑๐ ลานปอนด70  
  ๑.๙.๔ เงินกําไรที่ไดจากการไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ71 และจากการตีราคา
สินทรัพยที่อยูในรูปของเงินตราตางประเทศ72 
  ๑.๙.๕ เงินคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการใหบริการแกประชาชนผูเขาใชบริการ  
British Library Board สามารถใชเงินงบประมาณดังกลาวในการบริหารงานของ British Library ซึ่ง
รวมถึงในการจัดหาวัสดุเพิ่มเติม 
 นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญก็คือ British Library ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล (corporate income tax)73 
 
 ๑.๑๐ การบริหารบุคคล 
 British Library มีอํานาจแตงต้ังเลขานุการของ British Library และพนักงานของ British 
Library รวมทั้งมีอํานาจกําหนดคาจาง  ทั้งนี้ ตามที่ Secretary of State กําหนดภายใตความเห็นชอบ
ของนายกรัฐมนตรี74 
 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ในการกําหนดคาจางและผลตอบแทนแกเจาหนาที่ของ British 
Library น้ี จะกระทําภายใต Remuneration Policy ที่ถูกกําหนดขึ้นโดย Remuneration Board 75 
 
 ๑.๑๑ คณะกรรมการชุดตางๆ ใน British Library76 
 ในการบริหารงานของ British Library น้ัน    British Library Board ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการชุดยอยขึ้น เพื่อกํากับดูแลการบริหารงานของ British Library ในดานตางๆ กอนที่จะ
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รายงานให British Library Board ทราบ ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการชุดตางๆ สวนใหญแลว
จะประกอบดวย Non-Executive Director  โดยคณะกรรมการชุดตางๆ มีดังนี้ 
  ๑.๑๑.๑ Board Audit Committee มีหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินการ
ของ British Library เชน ตรวจสอบถึงสถานะทางการเงินของ British Library วาเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวใน Government Internal Audit Manual หรือไม นอกจากนี้ ยังจะรวมไปถึง
การตรวจสอบการดําเนินการของ British Library วาเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงคของ British 
Library หรือไม 
  ๑.๑๑.๒ Remuneration Committee มีหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนของ
พนักงานใน British Library 
  ๑.๑๑.๓ Capital Project Committee เปนคณะกรรมการเฉพาะกิจ (ad hoc 
committee) ที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อใหมีหนาที่ในการใหความชวยเหลือแก British Library Board 
ในการจัดการโครงการหลัก ๒ โครงการไดแก British Library Certre for Conservation Project และ 
Additional Storage Programme Project 
  ๑.๑๑.๔ Nominations Committee มีหนาที่ใหคําแนะนําในการสรรหาบุคคลที่จะ
เขามาทําหนาที่เปนกรรมการใน British Library Board 
  ดังนั้น โครงสรางการบริหารงานของ British Library Board จึงปรากฏตามแผนผัง
ดังนี้ 

 



 
๒. การรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของ British Library 
 
 หากพิจารณาถึงบทบาทและหนาที่หลักของหองสมุดไมวาจะเปนหองสมุดใดก็ตาม จะเห็น
ไดวา สิ่งหนึ่งที่จําเปนและหลีกเลี่ยงไมได คือ การรวบรวมขอมูลไมวาจะอยูในรูปของหนังสือหรือ
สิ่งพิมพ หรือมิไดอยูในรูปของสิ่งพิมพก็ตาม ดังนั้น เคร่ืองมือหรือมาตรการสําหรับหองสมุดในการ
รวบรวมขอมูลดังกลาวยอมจะเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ซึ่งทางการของสหราชอาณาจักรไดตระหนัก
ถึงความจําเปนดังกลาวอันมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดําเนินการของ British Library จึงไดมี
การตรากฎหมายเพื่อใหอํานาจแก British Library ในการรวบรวมขอมูลเขาสูความดูแลของ British 
Library 
 สําหรับแนวความคิดในการรวบรวมขอมูลเขาสูทางการของสหราชอาณาจักรนั้น ไดมีมา
ต้ังแตตนศตวรรษที่ ๒๐ กอนที่จะมีการจัดต้ัง British Library ขึ้นอยางเปนทางการ โดยทางการของ
สหราชอาณาจักรไดกําหนดไวในกฎหมายเพื่อใหเปนหนาที่ของผูที่ผลิตหนังสือหรือเอกสารที่ได
เผยแพรในสหราชอาณาจักรจะตองสงสําเนาใหแกทางการ อยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาวเปน
เพียงสวนหนึ่งของกฎหมาย Copyright Act  ซึ่งมีเนื้อหาสาระสวนใหญมุงเนนไปในเรื่องของการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา จนตอมา เมื่อป ๒๐๐๓ Legal Deposit Libraries Act ก็ไดถูกตราขึ้น
เพื่อใชบังคับกับการวบรวมขอมูลเขาสูทางการโดยเฉพาะแยกตางหากจากกฎหมาย Copyright Act  
ซึ่งนอกจาก Legal Deposit Libraries Act ๒๐๐๓ จะเปนกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการรวบรวมเขาสู
ความดูแลของ British Library แลว กฎหมายดังกลาวยังไดถูกตราขึ้นเพื่อแกไขปญหาความ
ครอบคลุมถึงสื่อที่มิไดอยูในรูปของสิ่งพิมพ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 ๒.๑ หนาท่ีของผูท่ีผลิตหนังสือหรือเอกสารตางๆ  
 ผูที่ผลิตหนังสือหรือเอกสารตางๆ ที่ไดเผยแพรในสหราชอาณาจักรยังคงมีหนาที่ที่จะตอง
สงสําเนาจํานวน ๑ ชุด77ใหแก British Library และนอกเหนือจาก British Library แลว ผูที่ผลิต
หนังสือหรือเอกสารยังมีหนาที่ที่จะตองสงสําเนาใหแก deposit libraries อีก ๕ แหง อันไดแก (๑) 
National Library of Scotland (๒) National Library of Wales (๓) Bodleian Library (๔) Oxford the 
University Library, Cambridge (๕) Library of Trinity College, Dublin78 โดยขอมูลดังกลาวจะตอง
มีคุณภาพเดียวกับขอมูลที่ไดเผยแพรตอสาธารณชน79 
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 ๒.๒  ประเภทของขอมูลท่ีตองสง 
 ขอมูลที่จะตองสงใหแก British Library หรือ deposit libraries น้ัน แบงเปน ๒ ประเภท 
ไดแก 
  ๒.๒.๑ ขอมูลที่อยูในรูปของสิ่งพิมพ (printed) อันไดแก หนังสือ แผนพับ วารสาร 
หนังสือพิมพ  งานเพลง แผนที่ แผนผัง ตาราง หรือสวนใดสวนหนึ่งของงานดังกลาว80 
แตขอมูลดังกลาวไมรวมถึงงานบันทึกเสียงหรือฟลม81  
   ๒.๒.๒ ขอมูลที่อยูมิไดพิมพใหอยูในรูปของสิ่งพิมพ (non-print media)  เชน ใน
รูปของ CD-ROM หรือไมโครฟลม และยังรวมไปถึงขอมูลที่เผยแพรในรูปของอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
จะเปนไปตามที่ Secretary of State  กําหนด82  
 อยางไรก็ตาม หากขอมูลที่เผยแพรน้ันไมใชการเผยแพรคร้ังแรก (new edition) และขอมูล
ดังกลาวมีสาระสําคัญที่เหมือนกับที่เผยแพรไปแลว  (substantially the same)   ผูผลิตไมตองสง
ขอมูลดังกลาวให British Library และ deposit library อีก83 
 โดยหนาที่ของผูผลิตหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ ที่จะตองสงขอมูลใหแก British Library 
หรือ deposit libraries จะมีความแตกตางกันทั้งในมุมของผูรับขอมูล และในมุมของขอมูลที่จะตอง
สง กลาวคือ 
  (๑) กรณีที่ขอมูลอยูในรูปของสิ่งพิมพ (printed) 
   (ก) ผูผลิตขอมูลจะตองสงสิ่งพิมพใหแก British Library  ภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันที่ขอมูลดังกลาวถูกเผยแพรในสหราชอาณาจักร84 
   (ข) ในสวนของ deposits libraries อ่ืนนั้น  โดยหลักแลว ผูผลิตขอมูลยัง
ไมตองสงขอมูลใหแก deposit libraries จนกวา deposit libraries จะมีคําขอเปนหนังสือไปยังผูผลิต  
โดยจะตองมีคําขอภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนนับแตวันที่มีการเผยแพรขอมูลดังกลาว  และเมื่อ
ผูผลิตไดรับคําขอ ผูผลิตก็มีหนาที่ที่จะตองสงขอมูลใหแก legal deposit libraries ภายในระยะเวลา 
๑ เดือนนับแตวันที่มีการเผยแพรขอมูล หรือวันที่ไดรับคําขอ85 
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  (๒ )  กรณีที่ขอมูลที่ รูปของสื่อที่มิ ใชสิ่ งพิมพ  (non-printed) น้ัน   กฎหมาย
กําหนดใหอํานาจแก Secretary of State ที่จะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการสงขอมูลที่อยูในรูป
สิ่งพิมพมาใชกับขอมูลที่ไมไดอยูในรูปของสิ่งพิมพไดตามกฎเกณฑที่ Secretary of State กําหนด86  
โดยกฎเกณฑที่ Secretary of State กําหนดได ไดแก ระยะเวลาที่แตละหองสมุดมีสิทธิที่จะเรียก
ขอมูลดังกลาว ระยะเวลาที่ผูผลิตจะตองสงขอมูลใหแกหองสมุด ประเภทของสื่อที่จะถือวาเปน
ขอมูลที่จะตองสงมอบตามกฎหมายนี้ 
  โดยผลของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว ทําใหรัฐบาลของสหราชอาณาจักร
จัดต้ัง Legal Deposit Advisory Panel ขึ้นมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑการสงขอมูลที่ไมไดอยูในรูป
ของสิ่งพิมพใหแก British Library และ deposit libraries  อยางไรก็ตาม โดยเหตุที่หลักเกณฑ
ดังกลาวยังมิไดมีผลใชบังคับ   จึงไดมีการนํา Voluntary Code of Practice มาใชไปกอน  สวนการ
กําหนดใหนําขอมูลประเภท online publication (ซึ่งไมไดอยูในบังคับของ Voluntary Code of 
Practice ดังกลาว) สงมอบแก British Library และ deposit library น้ัน อยูในระหวางการรวมกันยก
รางโดย Joint Committee on Legal Deposit ซึ่งเปนคณะทํางานรวมกันระหวาง Deposit Libraries 
โดยมี British Library เปนประธานคณะทํางาน87  ซึ่งไดมีการทําความตกลงระหวางผูผลิตขอมูล
และ deposit libraries เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม Legal Deposit Libraries Act ๒๐๐๓88 
 
 ๒.๓ บทบังคับกรณีท่ีผูผลิตไมสงมอบขอมูลใหแก British Library หรือ deposit libraries 
 ในกรณีที่ผูผลิตที่มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะสงมอบขอมูลใหแก British Library หรือ 
deposit libraries  ไมดําเนินการสงมอบขอมูลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  British Library 
หรือ deposit libraries แลวแตกรณีมีสิทธิที่จะรองขอตอศาลแหงทองถิ่น (County Court) เพื่อมีคําสั่ง
ใ ห ผู ผ ลิ ต ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด   เ ว น แ ต ป ร า ก ฏ ต อ ศ า ล ว า  ผู ผ ลิ ต 
ไมสามารถกระทําการตามที่กฎหมายกําหนดได หรือมีเหตุการณที่ศาลไมสมควรจะมีคําสั่งให
ผูผลิตดําเนินการสงมอบขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด  ศาลก็อาจจะมีคําสั่งใหผูผลิตขอมูลชําระเงิน
ใหแกหองสมุดในจํานวนที่ไมเกินไปกวาภาระที่จะตองสงขอมูลตามกฎหมาย89  
 
 ๒.๔ ขอจํากัดการใชขอมูลใน British Library และ deposit libraries 
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 ในกรณีที่เปนขอมูลประเภทที่ไมอยูในรูปของสิ่งพิมพ กฎหมายไดกําหนดหามเจาหนาที่
ของหองสมุดและผูเขาใชบริการใชเอกสารดังกลาว  ทําซ้ํา ดัดแปลง นําเอกสารดังกลาวใหแกบุคคล
ที่สาม (นอกจากกรณีที่เจาหนาที่หองสมุดดําเนินการเพื่อใหผูอานไดใชเอกสารนั้นในสถานที่ที่
หองสมุดกําหนด) และทําใหขัอมูลเสียหาย90  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก Secretary of State91 
 
 สําหรับขอมูลบางประเภทมิไดอยูภายใตหลักเกณฑตามกฎหมาย Legal Deposit Act  
๒๐๐๓    ในทางปฏิบัติ British Library จะใชวิธีซื้อเอกสาร สิ่งพิมพ หรือขอมูลดังกลาวโดยขอมูลที่
จะ British Library จะสามารถจัดซื้อได ไดแก 
 (๑) ขอมูลที่เปนภาษาตางประเทศ หรือเปนภาษาอังกฤษแตเผยแพรในตางประเทศ 

(๒) เอกสารประวัติศาสตรบางชิ้น 
 (๓) หนังสือ  หรือเอกสารตางๆ   ที่ จําเปนตองจัดหาเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอตอการ
ใหบริการ92 
 
๓. การคุมครองเจาหนาท่ีของหอสมุดแหงชาติ 
 
 โดยเหตุที่การทําสําเนาหนังสือ สิ่งพิมพ ขอมูลอ่ืนใดอันเปนงานมีลิขสิทธิ์ ถือเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย Copyright, Designs and Patents Act ๑๙๘๘ แตโดยเหตุที่ในบางกรณี
การทําสําเนาขอมูลของหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควานั้นคอนขางมีความจําเปนตอบทบาทและ
หนาที่ของหองสมุด  ซึ่งทางการของสหราชอาณาจักรก็ไดตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว    จึงได
มีบทบัญญัติที่จะคุมครองเจาหนาที่ของหองสมุดไมใหตองรับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมทั้ง
เจาหนาที่ของ British Library และ deposit libraries) หากเปนกรณีดังตอไปนี้ 
 
 ๓.๑ การทําสําเนาบทความ 
 การทําสําเนาบทความของเจาหนาที่ดังกลาวไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการ
ดําเนินการใหแกบุคคลที่จะนําไปใชเพื่อการศึกษาวิจัยอันมิใชการคา หรือการศึกษา  และบุคคล
ดังกลาวจะตองชําระเงินใหแกหองสมุดในจํานวนที่ไมตํ่ากวาตนทุนในการทําสําเนาดังกลาว93 
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 ๓.๒ การดําเนินการใหยืมหนังสือหรือเอกสารของหองสมุด  
 การดําเนินการใหยืมหนังสือหรือเอกสารของหองสมุดไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
หนังสือดังกลาวเปนไปตาม public lending right scheme ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย Public 
Lending Right Act ๑๙๗๙94 
 
 ๓.๓ การทําสําเนาหนังสือหรืองาน  
 การทําสําเนาหนังสือหรืองาน ไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการทําเพื่อเปน
หนังสือหรืองานฉบับสํารอง หรือเพื่อแทนหนังสือหรืองานตนฉบับ และสําเนาฉบับดังกลาวไดถูก
นําเขาเปนสวนหนึ่งของรายการหนังสือในหองสมุด แตการกระทําดังกลาวจะทําไดในเฉพาะกรณีที่
ไมสามารถหาซื้อหนังสือหรืองานฉบับดังกลาวได95 
 
 ๓.๔ การทําสําเนางานจากอินเตอรเน็ต 
 สําหรับการทําสําเนางานจากอินเตอรเน็ตของเจาหนาที่หองสมุดจะไมถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์หากเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดภายใต Legal Deposit Act ๒๐๐๓96 
 นอกจากจะคุมครองเจาหนาที่ของ British Library และ deposit libraries แลว กฎหมาย 
Copyright, Designs and Patents Act ๑๙๘๘ ยังมีบทคุมครองผูสงขอมูลใหแก British Library และ 
deposit libraries อีกดวย หากการสงขอมูลใหแก British Library และ deposit libraries ฝาฝน
ขอตกลงใด ๆ ระหวางผูสงขอมูลและคูสัญญา กฎหมายกําหนดยกเวนไววากรณีดังกลาวไมถือวา
เปนการผิดสัญญา  และไมถือวาผูน้ันกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ97 
 
๔. มาตรการอื่นๆ ท่ี British Library Board กําหนดขึ้น 
 
 จากการที่ British Library Act ๑๙๗๒ ไดกําหนดให British Library Board มีอํานาจและ
หนาที่ในการบริหารงานของ British Library เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กฎหมายไดกําหนด
ไว  British Library จึงไดกําหนดมาตรการตางๆ อีกหลายมาตรการเพื่อใหบุคลากรใน British 
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Library ถือปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาพบวา มีมาตรการจํานวน ๒ มาตรการที่เปนมาตรการสําคัญและ
สามารถสะทอนแนวความคิดในการบริหารงานของ British Library Board ไดเปนอยางดี ดังนี้ 
 
 ๔.๑ มาตรการควบคุมความเสี่ยงในการดําเนินงาน98 
 British Library Board ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในการดําเนินงานของ British Library ในทํานองเดียวกับองคกร
อ่ืนๆ ดังนั้น British Library Board จึงไดกําหนดนโยบายสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management Policy Statement) ขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกและอาจจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน นโยบาย แผนกลยุทธ และเปาหมายของ 
British Library โดยความเสี่ยงดังกลาว เชน ความเสี่ยงที่อาจจะขาดแหลงเงินสนับสนุน ความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์99 ความเสี่ยงที่ผูผลิตขอมูลที่อยูในรูปของอิเล็กทรอนิกสจะไมสงขอมูลดังกลาว
ใหแก British Library (ซึ่งจะสงผลตอโครงการจัดเก็บขอมูลในรูปของอิเล็กทรอนิกส) หรือความ
เสี่ยงในเรื่องของความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ของ British Library อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ในกระบวนการของการทํางาน100 เปนตน โดยเจาหนาที่ในทุกระดับขององคกร
จะตองมีสวนในการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และจะตองไดรับการฝกอบรมเพื่อใหเขาใจ
ถึงกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การบริหารจัดการตามนโยบายดังกลาวนั้นจะเปนไปในลักษณะของการควบคุมปองกัน 
(proactive) ซึ่งจะตองมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดตามหลักเกณฑที่ British Library 
Board กําหนด ภายใตการแนะนําของ Risk Group ซึ่งประกอบดวย Compliance Officer, Head of 
Estates Risk, IT Security Officer และผูอํานวยการของทุกฝายงาน  โดยในแตละระดับจะมีหนาที่
ในการประเมินความเสี่ยงดังนี้ 
  ๔.๑.๑ พนักงานทุกคนจะตองดําเนินการประเมินความเสี่ยงทุกคร้ังเมื่อจําเปนตาม
นโยบายที่ British Library Board กําหนด 
  ๔.๑.๒ พนักงานระดับหัวหนางานจะตองดําเนินการประเมินความเสี่ยงทุกเดือน 
  ๔.๑.๓ พนักงานระดับผูอํานวยการ และ Chief Executive จะตองดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงทุกไตรมาส 
  ๔.๑.๔ คณะกรรมการใน British Library Board จะตองประเมินความเสี่ยงทุกป 
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  นอกจากนี้ Board Audit Committee จะทําหนาที่ตรวจสอบกระบวนการในการ
บริหารความเสี่ยง และจะมีการพิจารณาทบทวนปละ ๓ คร้ัง 
 
 ๔.๒ มาตรการเกี่ยวกับการคุมครองความปลอดภัยใหแกพนักงาน 
 ดวยพนักงานของ British Library เปนบุคคลที่มีความสําคัญที่จะมีสวนชวยให British 
Library สามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย แผนกลยุทธ ตลอดจน
วัตถุประสงคของ British Library    British Library Board จึงไดจัดทํานโยบายเพื่อคุมครองความ
ปลอดภัยใหแกพนักงานของ British Library โดยมีเปาหมายเพื่อปองกันมิใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี  ทั้งนี้ British Library Board 
เล็งเห็นวาการกําหนดนโยบายดังกลาวยังจะมีสวนชวยในการเปนแรงจูงใจใหพนักงานทุมเทกับการ
ทํางานมากขึ้น ตลอดจนจะมีผลในระยะยาวในการลดคาใชจายของ British Library ที่จะตองจาย
เนื่องจากการเจ็บปวยของพนักงาน  นอกจากนี้  เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑตาม  The 
Management of Health and Safety at Work Regulations ๑๙๙๒ ของทางการสหราชอาณาจักรที่
กําหนดใหองคกรตางๆ จะตองมีการประเมินความเสี่ยงในดานสุขภาพของพนักงานอยางเพียงพอ
และเหมาะสม 
 นโยบายดังกลาวไดกําหนดหนาที่ของผูบริหารในระดับตางๆ เชน British Library Board มี
หนาที่จะตองลงนามในนโยบายซึ่งจะตองมีการพิจารณาทบทวนปละคร้ัง ตลอดจนกํากับดูแลให
เปนไปตามนโยบายดังกลาว101 หรือพนักงานในระดับผูอํานวยการมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายดังกลาว ซึ่งรวมถึงการสื่อสารใหพนักงานทุกระดับมีความเขาใจ การมีอํานาจตัดสินใจ
ในประเด็นตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น102 สวนพนักงานในระดับหัวหนางานนั้น มีหนาที่หลายประการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่ในการประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจจะทําใหพนักงานเจ็บปวยจากการทํางาน 
ตลอดจนมาตรการที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว103  
 นอกจากนี้ นโยบายดังกลาวยังไดกําหนดถึงรายละเอียดของการดําเนินการเพื่อปองกันและ
แกไขหากมีการเจ็บปวยของพนักงาน เชน พนักงานแตละคนมีหนาที่ที่จะตองรายงานปญหาที่
อาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเจ็บปวยตอผูบริหารระดับสูงเพื่อดําเนินการแกไขปญหา104 การ
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ติดตอกับหนวยงานปฐมพยาบาลเบื้องตน105 หรือการดําเนินการหากเกิดความไมปลอดภัยในดาน
ตางๆ เชน สถานที่ อุปกรณ ไฟฟา ไฟไหม เสียง รังสี106 
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บทท่ี ๓ 
ปญหาอุปสรรค และแผนกลยุทธในการดําเนินงานของ British Library 

 
 ในบทนี้จะไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของกฎหมายที่สงผลตอ
การดําเนินงานของ British Library และจะไดศึกษาถึงแนวทางของ British Library ในการแกไข
ปญหาและอุปสรรคดังกลาว  นอกจากนี้ยังจะไดศึกษาถึงแผนกลยุทธในการดําเนินงานตอไปใน
อนาคตที่ British Library ไดกําหนดขึ้น ตลอดจนจะไดศึกษาถึงความกาวหนาในการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธดังกลาว 
 
๑. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของ British Library 
 
 จากการศึกษาพบวากฎหมาย British Library Act ซึ่งไดถูกยกรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ.๑๙๗๒ 
ไมเคยมีการมีปรับปรุง แกไขแตอยางใด สาเหตุหน่ึงก็นาจะเนื่องมาจาก  กฎหมายดังกลาวได
กําหนดถึงโครงสรางของการบริหารงานซึ่งไดถูกกําหนดไวอยางดีน้ัน สามารถใชไดในทุกยุคทุก
สมัย ดังนั้น แมสภาวะแวดลอมของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ก็ไมกระทบถึงอํานาจหนาที่ของ 
British Library Board  ตลอดจนผูบริหารของ British Library อันจะตองเปนเหตุใหตองมีการเสนอ
เพื่อขอปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาว 
 อยางไรก็ตาม ดังที่ไดกลาวแลววา การดําเนินการของ British Library มิไดใชอํานาจตาม
กฎหมาย British Library Act เทานั้น หากแตจะตองอาศัยอํานาจตามกฎหมาย Copyright Act ใน
การรวบรวมขอมูลเพื่อใหอยูใน Collection ของ British Library ซึ่งในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจตาม
กฎหมายของ British Library ในการรวบรวมขอมูลน้ีเองที่กอใหเกิดปญหาใหญในชวงระยะเวลา
กอนป ค.ศ.๒๐๐๓ ทั้งนี้ เนื่องจากวา เพราะสถานการณและวิธีการในการจัดเก็บขอมูลนับต้ังแต
เวลาที่ไดมีการยกรางบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอํานาจของ British Library ในการรวบรวมขอมูลต้ังแตป 
ค.ศ.๑๙๑๑ จนถึงปจจุบันนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกาวเขาสูยุค
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  เนื่องจากวา ตามกฎหมาย Copyright Act ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของผูที่ผลิต
หนังสือหรือเอกสารเฉพาะที่อยูในรูปของสิ่งพิมพซึ่งไดเผยแพรในสหราชอาณาจักรจะตองสง
สําเนาใหแกทางการเทานั้น  ดังนั้น เมื่อยุคสมัยไดเปลี่ยนแปลงไป และไดเกิดขอมูลประเภทที่อยูใน
รูปของสื่อที่มิใชสิ่งพิมพ (non-printed) จึงกลายเปนปญหาวา British Library ไมมีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะกําหนดใหผูจัดทําขอมูลที่ไมไดอยูในรูปของสิ่งพิมพสงขอมูลดังกลาวใหแก British 
Library ทั้งที่ ขอมูลที่ไมไดอยูในรูปของสิ่งพิมพน้ันบางชิ้นอาจจะมีความสําคัญ หรืออาจจะ
กลายเปนขอมูลประวัติศาสตร (national archive) ไดในอนาคต ซึ่งเทากับวาการไมมีกฎหมายที่ให



อํานาจแก British Library ในการรวบรวมขอมูลดังกลาวอาจจะกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
การศึกษา การคนควาวิจัย และวิชาการได 
 ทางการของสหราชอาณาจักรไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว โดยในป ค.ศ.๑๙๙๗ Secretary 
of State ไดแตงต้ังคณะทํางานอันประกอบไปดวยผูแทนของผูผลิตสิ่งพิมพ และผูแทนของ deposit 
libraries ขึ้นมาศึกษาความเปนไปไดในการกําหนดใหผูจัดทําขอมูลที่ไมไดอยูในรูปของสิ่งพิมพสง
ขอมูลดังกลาวใหแก British Library ซึ่งจากผลการศึกษาของคณะทํางานพบวา ทางที่ดีที่สุดคือการ
แกไขกฎหมายเพื่อกําหนดใหครอบคลุมถึงรูปของสื่อที่มิใชสิ่งพิมพ (non-printed) 107 แตโดยเหตุที่
การยกรางกฎหมายนั้นมิใชเร่ืองที่จะสามารถกระทําไดโดยใชระยะเวลาอันสั้น  จึงไดมีการราง 
Voluntary Code of Practice ๒๐๐๐108 ขึ้นเพื่อกําหนดใหผูผลิตสิ่งพิมพในรูปของ “Hand –held” อัน
ไดแกขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่อยูในรูปของแถบแมเหล็ก CD-ROM หรือ DVD  สงขอมูลดังกลาว
ใหแก British Library และ deposit libraries ได109  แตโดยเหตุที่ Voluntary Code of Practice มี
ลักษณะเปนเพียงการขอความรวมมือ โดยมิไดมีผลบังคับทางกฎหมาย จึงมิไดเปนบทบังคับวา
ผูผลิตขอมูลจะตองปฏิบัติตาม Code of Practice  ดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ ขอมูลที่เผยแพร
โดยการ Online ผานเครือขายคอมพิวเตอรก็มิไดตกอยูภายใต Code of Practice ดังกลาว110  
 ดังนั้น ในระหวางที่ประกาศใช Code of Conduct ดังกลาว ก็ไดมีความพยายามที่จะ   แกไข
กฎหมายเพื่อใหบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเขาสูทางการครอบคลุมไปถึงสื่อที่มิไดอยูใน
รูปของสิ่งพิมพดวย จนกระทั่งในป ค.ศ.๒๐๐๓  Legal Deposit Libraries Act ก็ไดถูกตราขึ้นเพื่อ
ขึ้นมาเพื่อใชบังคับกับการรวบรวมขอมูลเขาสูทางการโดยเฉพาะ  และเพื่อแกไขปญหาความ
ครอบคลุมถึงสื่อที่มิไดอยูในรูปของสิ่งพิมพ โดยรายละเอียดของกฎหมายดังกลาวนั้นไดกลาวถึงใน
รายละเอียดแลวในบทที่ ๒ 
 
๒. แผนกลยุทธประจําป ค.ศ.๒๐๐๕-๒๐๐๘ 
 
 นอกจาก British Library จะไดแกไขปญหาขอกฎหมายเพื่อให British Library มีอํานาจใน
การรวบรวมขอมูลที่มิไดอยูในรูปของสิ่งพิมพเพื่อใหสอดคลองกับยุคของการจัดเก็บขอมูลที่
เปลี่ยนแปลงไปแลว  British Library ยังไดตระหนักวามีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
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และพัฒนารูปแบบการใหบริการแกประชาชนเพื่อใหสอดคลองกับอํานาจทางกฎหมายดังกลาว 
ดังนั้น British Library จึงไดริเร่ิมการใหบริการผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสกลาวคือผานทาง
เครือขายอินเตอรเน็ต  อยางไรก็ตาม British Library ตระหนักวาจําเปนจะตองพัฒนาระบบการ
ใหบริการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงไดจัดทําแผนกลยุทธประจําป ค.ศ.๒๐๐๕-๒๐๐๘ ขึ้น เพื่อรองรับการ
จัดเก็บขอมูลในยุคอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนผูใชบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น111  
 โดยในแผนกลยุทธประจําป ค.ศ.๒๐๐๕-๒๐๐๘ น้ันไดกําหนดทั้ง Mission, Vision, 
Strategic Priority ไวอยางละเอียด ดังนี้ 
 
 ๒.๑ Mission 
 ใหการสนับสนุนและชวยเหลือแกประชาชนใหมีความรูที่กวางไกล เพื่อใหมีชีวิตที่อุดม
สมบูรณ  โดย British Library ไดเล็งเห็นวาความรูตางๆ จะนํามาซึ่งประโยชนตาง ๆ ตอสังคม ไมวา
จะเปนดานวัฒนธรรม สังคม ปญญา เศรษฐกิจ  ซึ่งการเก็บรักษาความรูไมใชสิ่งที่เพียงพอ แตสิ่ง
สําคัญคือการสามารถนําความรูดังกลาวไปใชไมวาจะในปจจุบันหรือในอนาคต ทั้งนี้ British 
Library สามารถเปนตัวกลางที่ทําใหสังคมไดรับความรูตางๆ ผานผลงานวิจัยตางๆ ของนักวิจัย ซึ่ง
ฐานขอมูลที่นักวิจัยเหลานั้นไดใชในการทําวิจัย  ก็มาจาก British Library ซึ่ง British Library เชื่อวา 
ผูที่ไดรับประโยชนจาก British Library ในการเปนแหลงขอมูลใหแกนักวิจัยก็คือ ประชาชน
ทั้งหลายในสหราชอาณาจักร 
 
 ๒.๒ Vision 
 British Library ไดกําหนด Vision ไวดังนี้ 
  ๒ .๒ .๑  เปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญตอขอมูลในเชิงวิ จัยของโลก  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   (๑) เปนศูนยกลางของระบบการวิจัยในสหราชอาณาจักร และเปนแหลงที่
ใหการสนับสนุนการวิจัยในระหวางสาขาตาง ๆ ของโลก 
   (๒) ดวยเหตุที่สภาพแวดลอมในการทําวิจัยน้ันมีการเปลี่ยนแปลงที่
คอนขางจะรวดเร็ว British Library จึงจะตองมีการพัฒนาที่รวดเร็วดวยเชนเดียวกัน ซึ่งไมเพียงแต
การพัฒนาการใหบริการเพื่อใหบรรลุความประสงคของผูรับบริการเทานั้น แตยังรวมถึงการแสดง
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ถึงวิสัยทัศน การปรับปรุงระบบใหม ๆ และการเปนผูนําในเครือขายของหองสมุดทั้งในและนอก
สหราชอาณาจักร เพื่อรองรับระบบขอมูลที่เปน digital 
  ๒.๒.๒ เปนสถานที่ที่นักวิจัยทุกคนไมวาจะดวยวัตถุประสงคใด (วิชาการ, การคา 
หรือวัตถุประสงคสวนบุคคล) 
   (๑) ขอมูลตางๆ ที่ British Library รวบรวมนั้น จะชวยใหนักวิจัยสามารถ
ตอบคําถามที่เกิดขึ้นในการทําวิจัยไดทุกคําถาม 
   (๒) British Library ตระหนักวาการทําวิจัยในแตละสาขาจะอาศัย   ขอมูล
ที่แตกตางกัน และโดยวิธีการเขาถึงขอมูลที่แตกตางกัน British Library จึงไดต้ังเปาหมายไววาจะ
สรางระบบเพื่อรองรับการทําวิจัยในทุกสาขาที่มีความแตกตางกันดังกลาว 
  ๒.๒.๓ เปนสถานที่ที่พรอมที่ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลผานระบบ integrated 
services 
   (๑) British Library มีเปาหมายที่จะทําใหตัวเองเปน hybrid library  
กลาวคือ เปนหองสมุดที่เก็บขอมูลตางๆ มากมายไมวาจะเปนกระดาษ digital หรือในรูปของสื่ออ่ืน 
ๆ     
   (๒) British Library มีความพยายามที่จะทําใหแกผูรับบริการสามารถ 
เขาถึงขอมูลทุกชิ้นอยางตอเนื่องผานระบบ interconnecting service 
   (๓) จะทําใหผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกที่ และทุกเวลา 
  ๒.๒.๔ เปนสถานที่ที่ติดตอกับหนวยงานอ่ืนที่เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหผูเขารับ
บริการสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 
   (๑) British Library ตระหนักวา ดวยเหตุที่ขอมูลในปจจุบันนี้เกิดขึ้น
มากมาย และ British Library อาจจะไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวไวไดหมด  ดังนั้นจึงไดมี
เปาหมายที่จะติดตอกับหนวยงานที่เก็บขอมูลอ่ืนที่ British Library ไมมีเพื่อรองรับความตองการ
ขอมูลดังกลาวแกผูใชบริการของ British Library 
   (๒) หาก British Library ไมสามารถจัดหาขอมูลใหแกผูใชบริการได 
British Library ก็จะประสานงานกับแหลงขอมูลอ่ืนเพื่อความสะดวกแกผูใชบริการ 
   (๓ )  ประสานงานกับองคกรทั้ งทางภาครัฐและ เอกชน  เพื่ อให
กระบวนการวิจัยน้ันสมบูรณ 
 
 ๒.๓ Strategic Priorities  
 British Library ไดจัดทําแผนกลยุทธ (Strategic Priority) เพื่อการบรรลุ Mission และ 
Vision ที่ไดกําหนดไวอยู ๖ ประการ ซึ่ง British Library จะทําการตรวจสอบและดูแลอยางเขมงวด



และสม่ําเสมอวาแผนกลยุทธทั้ง ๖ ประการไดรับการปฏิบัติตามหรือไม และก็จะเผยแพรผลการ
ตรวจสอบและดูแลไวในรายงานประจําป ซึ่งจะไดกลาวถึงในสวนตอไป 
 โดยแผนกลยุทธทั้ง ๖ ประการและรายละเอียดของแผนแตละประการปรากฏดังนี้ 
  ๒.๓.๑ แผนกลยุทธที่ ๑ เสริมสรางประสบการณของผูรับบริการ (Enrich the 
user’s experience)112 
  ตามแผนกลยุทธน้ี British Library จะสนับสนุนการวิจัยในระหวางสาขาในทุก
สาขาวิชา ซึ่งรวมถึงการใหความสําคัญกับการบริการทั้งเอกชนและธุรกิจ การขยายการเขาถึงขอมูล
ของ British Library ตลอดจนพัฒนาการใหบริการดังกลาว การพัฒนาการใหบริการแกคนพิการทั้ง
การใหบริการผานทางระบบ Internet และการใหบริการที่ British Library เอง ตลอดจนการใหความ
สะดวกแกนักวิจัยที่จะคนหาขอมูล เพื่อใหประหยัดเวลาและเพื่อสรางความมั่นใจในผลงานที่สราง
ขึ้นมาจากขอมูลของ British Library   
  โดย British Library ไดกําหนดถึง action plan เพื่อเปนแผนในการดําเนินการให
เปนไปตามแผนกลยุทธดังกลาวดังตอไปนี้ 
   (๑) เสริมสรางประสบการณที่ดีเกี่ยวกับหองอานหนังสือ (enhance the 
Reading Room experience) โดยการปรับปรุงบริการของหองอานหนังสือเพื่อใหเหมาะสมกับ
ประชาชนที่มีความประสงคจะคนควาขอมูลในลักษณะที่แตกตางกัน ตลอดจนนําระบบการ
ใหบริการใหมๆ มาใชกับบริการใน Business and Intellectual Property Center ซึ่งเปนศูนยกลางการ
ใหบริการแกบรรดานักประดิษฐที่จะสามารถคนควาขอมูลและแนวความคิดของงานชิ้นตางๆ ที่
ไดรับการประดิษฐมาแลวเพื่อเปนแรงบันดาลใจที่จะผลิตงานชั้นตอไป นอกจากนี้ ยังเปน
แหลงขอมูลสําหรับผูที่ประสงคจะไดรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา113 
   (๒) ขยายการใหบริการผาน web (Open up the Library through the 
power of the web)  โดยการสรางระบบการเขาถึงขอมูลไดทาง on-line  และการสรางระบบการ
ตรวจสอบการใชงานของผูรับบริการเพื่อใหทราบวาผูรับบริการไดใชงานผาน online อยางไร   
นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการผานระบบ website แกผูพิการ เพื่อใหผูพิการสามารถใชบริการของ 
British Library ไดอยางมากที่สุด 
   (๓) ปรับปรุงการใหบริการใหงายตอการใชงาน (Make the Library’s 
collection and services easier to use) เชน การสรางระบบการใหบริการเพียงจุดเดียวที่จะใหบริการ
แกไดครบตามความประสงคของผูรับบริการ 
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   (๔) ดําเนินการให British Library เปนสถาบันทางวัฒนธรรมที่สําคัญของ
ลอนดอน  ซึ่งรวมถึงการเปนสถาบันที่จะใหความรูแกสาธารณชนดวย 
  ๒.๓.๒ แผนกลยุทธที่ ๒ สรางสภาพแวดลอมเพื่อการวิจัยในเชิง digital 
  British Library จะเปนหนึ่งในผูนําของสหราชอาณาจักรในการวางโครงสราง
พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ โดย British Library ไดกําหนดถึง action plan เพื่อเปนแผน
ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนกลยุทธดังกลาวดังตอไปนี้ 
   (๑) พัฒนา National Digital Library เพื่อใหเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของ
โครงสรางพื้นฐานของฐานขอมูลการวิจัยทางอิเล็กทรอนิกสของสหราชอาณาจักร เชน การพัฒนา
ระบบ Digital Library เพื่อเปนที่เก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสของประเทศ ซึ่งจะรวบรวมขอมูลทั้ง
ที่อยูในรูปของเอกสารกระดาษและไดถูกทําใหอยูในรูปของอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารที่อยูในรูป
อิเล็กทรอนิกสต้ังแตแรก (เชน website หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส) ซึ่งในปจจุบันไดถูกสงเขาสู 
British Library ตามโครงการ Voluntary Deposit Programme 
   (๒) ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานของ
ฐานขอมูลการวิจัยทางอิเล็กทรอนิกสของสหราชอาณาจักร  เพื่อทําใหนักวิจัยสามารถเขาถึง
ผลงานวิจัยทั้งหมดได 
   (๓) พัฒนาระบบ  Digitisation มาใช  เชน การเพิ่มเติมใหผูใชบริการ
สามารถไดรับขอมูลตาง ๆ ไดทางหนาจอคอมพิวเตอรของตนภายใตระบบ on-demand digitization  
หรือการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อให British Library ไดรับขอมูลที่อยูในรูปของ digital 
และการนําหนังสือพิมพที่ เผยแพรในสหราชอาณาจักรต้ังแตอดีตมาทําใหอยู ในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส 
  ๒.๓.๓ แผนกลยุทธที่ ๓ เปลี่ยนแปลงระบบการคนหาขอมูล (search and 
navigation) 
  British Library จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการคนหาขอมูล โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการพัฒนาระบบที่ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานอื่นไดโดยผานชองทาง
ของ British Library โดยมี action plan ดังนี้ 
   (๑) จะพัฒนาเทคโนโลยีของระบบการคนหาขอมูล เชน การมีบทบาท
เปนผูนําในการพัฒนาเคร่ืองมือตางๆ ที่จะสนองตอความตองการในการคนหาขอมูลของผูวิจัย หรือ
การนําระบบ search engine ที่เปนที่นิยม ตลอดจนระบบการจัดหมวดหมูของขอมูล มาใชเพื่อทําให
ระบบการคนหาและเขาถึงขอมูลของ British Library ที่เมื่อกอนไมเคยเขาถึงได ซึ่งจะรวมถึงการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางขอมูลของ British Library ที่เก็บมาเปนระยะเวลานานและมีคุณคา และ
ขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกส 



   (๒) จะทําให Catalogues ของ British Library เปนแหลงขอมูลที่ดีที่สุด 
กลาวคือ จะดําเนินการใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลที่อยูในระบบ Integrated catalogue ได
ผานทาง online ซึ่ง Integrated catalogue น้ี จะรวมขอมูลทุกประเภทของ British Library เชน 
จดหมายเหตุ manuscript แถบบันทึกเสียง ตลอดจนหนังสือที่จัดพิมพมาเปนระยะเวลานานแลว 
   (๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการขอมูลที่เขามาอยูในความ
ดูแลของ British Library เชน ปรับปรุงระบบในการสั่งจอง การสงมอบหนังสือ และการจัดการ
ขอมูลมาใชเพื่อทําใหการบริการเปนไปไดสะดวกและรวดเร็วตลอดจนการนําระบบการจัดหา
ขอมูลตางๆ มาใชเพื่อให British Library ไดรับขอมูลที่มีคุณภาพตางๆ เชน การประสานงานกับผู
พิมพหรือผูจัดจําหนายสิ่งพิมพ เปนตน 
  ๒.๓.๔ แผนกลยุทธที่ ๔ จัดการขอมูลที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ (national 
collection) 
  การผสมผสานระหวางขอมูลในรูปแบบเดิมและรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเปน
สิ่ งจํ า เปนอย า งยิ่ ง  เนื่ องจาก  ขอมูล ดังกล าวจะกลาย เปนขอมูลที่ สํ าคัญตอการวิ จัยใน
สหราชอาณาจักรในอนาคต ซึ่ง British Library ไดกําหนด action plan ไวดังนี้ 
   (๑) รวบรวมขอมูล (legal deposit) ที่อยูในรูปของอิเล็กทรอนิกส  โดยสิ่ง
หน่ึงที่จําเปนคือการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อรางหลักเกณฑที่ออกตาม Legal 
Deposit Act ๒๐๐๓ เพื่อกําหนดให British Library มีอํานาจรวบรวมขอมูลที่อยูในรูปของ
อิเล็กทรอนิกสได   
   (๒) พิจารณาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับขอมูลที่ British Library จะซื้อ 
(นอกจากการไดรับตามกฎหมาย) โดยจะพิจารณาจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูที่มีสวน 
ไดเสียเปนสําคัญวาขอมูลใดที่มีความจําเปนที่ British Library จะตองจัดซื้อเพื่อสนองความตองการ
ของผูคนควาหรือวิจัย 
   (๓) สรางสถานที่ที่สามารถจัดเก็บขอมูลที่อยูในรูปของสิ่งพิมพที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และสถานที่ดังกลาวจะตองเปนสถานที่สามารถเก็บรักษาขอมูลไดอยาง
ปลอดภัย เพื่อใหแนใจวาขอมูลที่เปนสมบัติของชาติจะคงอยูตลอดไป 
  ๒.๓.๕ แผนกลยุทธที่ ๕ พัฒนาบุคลากรของ British Library (Develop our 
people) 
  British Library ตระหนักวาทักษะและความทุมเทของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญ 
ดังนั้น การพัฒนาทักษะและการสรางแรงจูงใจจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง แผนกลยุทธขอน้ีจึงไดถูก
กําหนดขึ้น โดยสะทอนออกมาในรูปของ action plan ดังนี้ 
   (๑) พัฒนาบุคลากรในทุกระดับของ British Library ใหมีทักษะที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ British Library ซึ่งรวมทั้งการจัดหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติดังกลาว 



   (๒) สรางวัฒนธรรมองคกรใหแข็งแกรงเพื่อใหบรรลุแผนกลยุทธของ 
British Library โดยวัฒนธรรมองคกรดังกลาว ไดแก การพัฒนาการสื่อสาร การใหอํานาจแก
เจาหนาที่ที่จะดําเนินการ การตัดสินใจที่รวดเร็ว การใหความสําคัญแกการทุมเทแรงกายแรงใจของ
เจาหนาที่ทุกคน  
   (๓ )  เพิ่ ม โอกาสในการ เจริญก า วหน า ในหน าที่ ของ เจ าหน าที่  
รวมตลอดจนการปรับปรุงสภาพการจางงานเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถไว 
  ๒.๓.๖ แผนกลยุทธที่ ๖ มีความมั่นคงในทางการเงิน (Guarantee financial 
sustainability) 
  แผนกลยุทธน้ีไดถูกกําหนดขึ้น เพื่อ British Library จะไดรับเงินชวยเหลือจาก
รัฐบาลและหนวยงานตางๆ มากขึ้น ซึ่งจะตองเปนผลมาจากผลการดําเนินงานของ British Library 
ที่มีประสิทธิภาพ โดย action plan ตามแผนกลยุทธน้ีไดแก 
   (๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการของ British Library 
   (๒) เพิ่มชองทางในแหลงเงินไดของ British Library เชน การขอเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น 
   (๓) ปรับปรุงการใหบริการ Document Supply ใหดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน
ในระยะยาว 
 
 ๒.๔ คานิยมรวมขององคกร 
 นอกจาก Mission, Vision และแผนกลยุทธแลว ไดกําหนดคานิยมรวมขององคกร 
(Organizational value) เพื่อใหพนักงานของทุกคนไดตระหนักและถือปฏิบัติตามเพื่อความสําเร็จของ 
British Library ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ เปนองคกรที่ใหการปรึกษา 
  ๒.๔.๒ มีบุคลากรที่หลากหลายและมีความสามารถหลากหลาย 
  ๒.๔.๓ มีความรวดเร็วในเชิงของการตัดสินใจระดับองคกร 
  ๒.๔.๔ มีบุคลากรที่มีความรูสึกวาตนมีคุณคาและไดรับการยอมรับ 
  ๒.๔.๕ มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี 
 
๓. การดําเนินการของ British Library เพื่อใหเปนไปตามแผนกลยุทธประจําป ค.ศ.๒๐๐๕-๒๐๐๘ 
 ในชวงป ค.ศ.๒๐๐๕-๒๐๐๖ ที่ผานมา British Library ไดดําเนินการตางๆ เพื่อให
สอดคลองกับแผนกลยุทธหลายประการ โดยมีทั้งการดําเนินการที่แลวเสร็จ และการดําเนินการที่
เปนโครงการระยะยาวขามป นอกจากนี้ British Library ไดกําหนด action plan สําหรับการ



ดําเนินการในปตอไปไวดวย โดยทั้งการดําเนินการในชวงเวลาที่ผานมา และ action plan สําหรับป
ตอไปสามารถจําแนกตามแผนกลยุทธในขอตางๆ ไดดังนี้ 
 ๓.๑ การดําเนินการในชวงเวลาท่ีผานมา 
  ๓.๑.๑ แผนกลยุทธที่ ๑ 
   (๑) เปดดําเนินการ Business & IP Centre เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ.๒๐๐๖ 
โดยไดการรับการสนับสนุนทางดานการเงินจาก London Development Agency  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนฐานขอมูลทางดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อใหบริการแกสาธารณะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)114  
   (๒) เปดดําเนินการ British Library Direct Portal ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.
๒๐๐๕ เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถใชเครือขายอินเตอรเน็ตเขาถึงขอมูลที่เปนผลงานวิจัยของ
ตางประเทศไดในจํานวนมากกวา ๒๐,๐๐๐ ชิ้น  โดยผูใชบริการสามารถใชชองทางดังกลาวในการ
คนควาโดยไมเสียคาใชจาย หรือการขอสั่งซื้อตัวบทความโดยมีคาใชจาย นอกจากนี้ในเดือนมีนาคม 
ค.ศ.๒๐๐๖ British Library ยังไดรวมมือกับ Google เพื่อทําใหผูใชบริการสามารถใชบริการดังกลาว
ไดงายและเร็วยิ่งขึ้น 
   (๓) ปรับปรุง Reading Room แลวเสร็จ  เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใหบริการ
หองอานหนังสือแกผูใชบริการ แตอยางไรก็ตาม โดยเหตุที่หองอานหนังสือของ British Library 
กระจายอยูหลายแหง และแตละแหงก็จะมุงเนนในดานตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป  ซึ่ง British 
Library พยายามที่จะใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดในทุกดานในหองอานหนังสือเพียงหอง
เดียว แต British Library ก็ไดยอมรับวา ในขณะนี้ ยังไมสามารถใหบริการดังกลาวไดอยางเต็ม
รูปแบบเนื่องจากแหลงขอมูลยังไมเพียงพอที่จะดําเนินการดังกลาวได 
  ๓.๑.๒ แผนกลยุทธที่ ๒ 
   (๑) สรางระบบจัดเก็บขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกสที่ปลอดภัย เพื่อรองรับ
ขอมูลที่ British Library ไดรับมาตาม Voluntary Code of Practice 
                      (๒) การจัดทําหนังสือพิมพในศตวรรษที่ ๑๙ จํานวนประมาณหนึ่งลานฉบับและ
จัดทําแถบบันทึกเสียงจํานวน ๒,๒๐๐ ชั่วโมงใหอยูในรูปของ Digital โดยโครงการดังกลาวไดรับ
การสนับสนุนจาก Joint Information System Committee (JISC)  ซึ่งในสวนของหนังสือพิมพน้ัน  
British Library ไดตระหนักวามาเปนระยะเวลานานแลววามีความสําคัญเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะเปน
ฐานขอมูลในการวิจัย  และมีความจําเปนที่จะตองเก็บรักษาหนังสือพิมพดังกลาวไว115 จึงไดริเร่ิม
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โครงการจัดทําขอมูลหนังสือพิมพใหอยูในรูปของ microfilm กอนโดยริเร่ิมจัดทํามาตั้งแตประมาณ
ป ค.ศ.๑๘๔๐ แตการใช microfilm ก็มีขอจํากัดในการใชกลาวคือในการใช microfilm แตละคร้ังนั้น
สามารถใชไดเพียงหนึ่งคน และไมสามารถคนหาโดยการระบุขอความได  (search engine) แต
จะตองอานขอความทั้งหมด ซึ่งมีผลวาจะตองใชระยะเวลานาน นอกจากนี้ ผูใชบริการอาจจะตอง
เสียคาใชจายในการทําสําเนา microfilm ที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อใหเกิดความแนใจวาสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลที่สําคัญไดทั้งหมด116 โครงการดําเนินการ scan หนังสือพิมพใหอยูในรูปของ
อิเล็กทรอนิกสจึงไดเกิดขึ้น  ซึ่งจะทําใหผูใชบริการสามารถที่จะเขาถึงฐานขอมูลของหนังสือพิมพ
ผานระบบอินเตอรเน็ตได และสามารถทําไดแมกระทั่งการหาขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับตางๆ 
ผานทางหัวขอที่ผูใชบริการตองการคนหา117 ซึ่งจะทําใหผูใชบริการสามารถคนหาขอมูลไดมากขึ้น
และเร็วขึ้น118 
   (๓) ในเดือนมีนาคม ค.ศ.๒๐๐๕  British Library ไดเร่ิมโครงการสืบคน
ขอมูลจดหมายเหตุ (archive) ทาง website ในเฟสที่ ๑ ซึ่งพัฒนาโดย UK Web Archiving 
Consortium (UKWAC) 
  ๓.๑.๓ แผนกลยุทธที่ ๓ 
   (๑) ปรับโครงสรางของทีมงานที่ทําหนาที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูล ซึ่ง
สงผลให British Library สามารถประหยัดงบประมาณไดถึง ๑ ลานปอนดในชวงระยะเวลา ๒ ปที่
ผานมา 
   (๒) ติดต้ังระบบเพื่อใหผูใชบริการสามารถจองหนังสือทางระบบ Online 
ได 
   (๓) ดําเนินการใหผูใชบริการสามารถคนหาขอมูลที่เปน Archive และ 
Manuscript ผานทางระบบ Integrated Catalogue119 
  ๓.๑.๔ แผนกลยุทธที่ ๔ 

                                                        
116

 เพิ่งอาง หนา ๓  
117

 เพิ่งอาง หนา ๑๒  
118

 เพิ่งอาง หนา ๑๔ 
119

 โดยเหตุท่ี British Library เกิดจากการรวมหองสมุดท่ีเก็บรวบรวมขอมูลประเภทตางๆ ไวนํามาเปน 
catalogue ตางๆ ของ British Library เชน Manuscript, India Office Select Material เปนตน  ดังนั้น การ
คนหาขอมูลของผูใชบริการจึงจะตองเฉพาะเจาะจงไปวาตองการหาขอมูลในดานใด  ก็ search ขอมูลจาก 
catalogue นั้น ๆ   ทําใหเกิดความไมสะดวกแกผูรับบริการ  ดังนั้น  British Library จึงไดคิดคนระบบ 
Integrated Catalogue ข้ึนเพื่อรวบรวม Catalogue ตางๆ ใหเขามาอยูดวยกัน และทําใหผูใชบริการสามารถ
คนควาไดเพียงแคใสขอมูลท่ีตองการคนควา  โดยไมจําเปนจะตองทราบวาขอมูลท่ีตนตองการคนหาอยูใน 
Catalogue ใด   British Library, http://catalogue.bl.uk/F/?func=file&file_name=login-bl-list  



   (๑) สราง British Library Centre for Conservation เพื่อเปนสถานที่เก็บ
รักษาขอมูล  ซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จตนป ค.ศ.๒๐๐๗ 
   (๒) สรางสถานที่เก็บขอมูลที่มีความชื้นสูงและมี Oxygen ตํ่า (low-
oxygen automated collection storage) เพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหมแกบรรดาขอมูลที่ British 
Library ไดเก็บรวบรวมไว  ซึ่งไดเร่ิมทําการกอสรางไปเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.๒๐๐๖ 
   (๓) จัดทํา Content Strategy เพื่อปรับปรุงบทบาทของ British Library ใน
การจัดเก็บและรวบรวมขอมูล และบทบาทของหองสมุดในการเผยแพรขอมูลดานศิลปะ มนุษย
ศาสตร สังคมวิทยา เทคโนโลยี และเภสัชศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  British 
Library โดยคําแนะนําของ British Library Board และ British Library Advisory Council ไดจัดทํา 
Consultative Paper ขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผูใชบริการ 
  ๓.๑.๕ แผนกลยุทธที่ ๕ 
   (๑)  จัดเตรียมบุคลากรที่มีทักษะตาง  ๆ  เพื่อใหสอดรับกับ  Content 
Strategy 
   (๒) จัดใหผูบริหารทุกคนของ  British Library ไดรับการอบรมใน
หลักสูตรภาวะผูนํา ตลอดจนมีการนําระบบการประเมินแบบ ๓๖๐ องศาเขามาใชในการประเมิน
ผูบริหาร 
  ๓.๑.๖ แผนกลยุทธที่ ๖ 
   (๑) ไดดําเนินการโครงการพัฒนาผลงานและไดลดจํานวนพนักงาน  ซึ่งมี
ผลทําให British Library ประหยัดคาใชจายไดถึง ๑๒.๑ ลานปอนด 
   (๒ )  เมื่ อ เดือนเมษายน  ค .ศ .๒๐๐๕  ไดมี การนํ าระบบ  Balanced  
Scoredcard มาใชเพื่อทําใหผูบริการระดับสูงของ British Library สามารถทราบผลการปฏิบัติงาน
ของ British Library ไดในแงมุมตาง ๆ  ซึ่ง British Library จะตองรายงานตอ British Library Board 
เปนประจําในทุกไตรมาส 
 
 ๓.๒ action plan ของป ค.ศ.๒๐๐๖/๒๐๐๗120 
  สําหรับการดําเนินการในป ค.ศ.๒๐๐๖/๒๐๐๗ น้ัน  British Library ไดกําหนด 
action plan ไวดังนี้ 
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 British Library, British Library Annual Report and Accounts ๒๐๐๕-๒๐๐๖ 
http://www.bl.uk/about /annual/2005to2006/pdf/actionplan.pdf 



   
  ๓.๒.๑ แผนกลยุทธที่ ๑ 
   (๑) เผยแพรและประชาสัมพันธการใหบริการของ Business & IP Centre 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
   (๒) จัดต้ัง Reader Registration Office แหงใหม เพื่อรวมงานใหบริการแก
ผูใชบริการทั้งทางดานการจัดทําบัตรสําหรับผูใชบริการใหม การตออายุผูใชบริการเดิม รวมตลอด
ถึงการเปนจุดที่จะสามารถใหคําแนะนําในการใชบริการหองสมุดแกผูใชบริการใหม 
  ๓.๒.๒ แผนกลยุทธที่ ๒ 
   (๑) พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลในรูปของ digital ตลอดจนวารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
   (๒) ดําเนินการจัดทําแถบบันทึกเสียงใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสใหแลว
เสร็จ 
   (๓) จัดทําโครงการสืบคนขอมูลจดหมายเหตุ (archive) ทาง website  ให
แลวเสร็จ โดยมีเปาหมายใหมีหนาของจดหมายเหตุใน website จํานวน ๘๐๐ หนาภายในสิ้นป ค.ศ.
๒๐๐๗ 
   (๔) เปนผูนําในโครงการ PLANET ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก EU ซึ่ง
เปนโครงการในการเก็บรักษาขอมูลที่อยูในรูป digital ในระยะยาว 
  ๓.๒.๓ แผนกลยุทธที่ ๓ 
   (๑) ดําเนินการใหผูใชบริการสามารถคนหาขอมูลที่เปน Archive และ 
Manuscript ผานทางระบบ Integrated Catalogue  และเตรียมการเพื่อใหแถบบันทึกเสียงสามารถ
คนหาไดทางระบบดังกลาว 
   (๒)  ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อศึกษาวิธีการในการ
ดําเนินการกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และทําการประเมินการจัดการขอมูลดังกลาว 
  ๓.๒.๔ แผนกลยุทธที่ ๔ 
   (๑) เร่ิมการกอสรางสถานที่ที่จะสามารถเก็บขอมูลที่ Boston Spa ซึ่งจะทํา
ให British Library สามารถเก็บขอมูลไดมากขึ้นซึ่งสามารถเทียบกับความยาวไดถึง ๒๖๐กิโลเมตร   
   (๒) ดําเนินการเพื่อใหการสราง British Library Centre for Conservation 
แลวเสร็จ 
   (๓) เผยแพร Content Strategy เพื่อปรับปรุงบทบาทของ British Library 
ในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล และบทบาทของหองสมุดในการเผยแพรขอมูลดานศิลปะ มนุษย
ศาสตร สังคมวิทยา เทคโนโลยี และเภสัชศาสตร   เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผูใชบริการ 



 
  ๓.๒.๕ แผนกลยุทธที่ ๕ 
   (๑) จัดทํา Library’s Diversity Strategy เพื่อเปนแผนการในการ 
ทําใหเจาหนาที่ของ British Library มีทักษะและความสามารถที่หลากหลาย 
   (๒) สรางระบบการใหผลตอบแทนแกเจาหนาที่เพื่อจูงใจทั้งพนักงานใหม
และพนักงานปจจุบัน 
   (๓) ขอความเห็นจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการประเมินคานิยม
รวมและวัฒนธรรมองคกร 
  ๓.๒.๖ แผนกลยุทธที่ ๖ 
  สรางความแข็งแกรงในทางการเงินของ British Library และกลไกในการ
ดําเนินการของ British Library เพื่อให British Library เปนสถานที่ที่ควรจะไดรับสนับสนุนทาง
การเงิน 
 



 
บทท่ี ๔ 

การดําเนินงานและบริหารจัดการหอสมุดแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติของไทย 
 
 ในบทนี้จะไดทําการศึกษาถึงลักษณะ โครงสรางการดําเนินงาน และการใหบริการของ
หอสมุดแหงชาติของไทย ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุด
แหงชาติเพื่อเปนฐานในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับการดําเนินงานและบริหารจัดการ British 
Library และเพื่อเปนฐานในการจัดทําขอเสนอแนะในบทตอไป 
 
๑. ความเปนมาของหอสมุดแหงชาติ 
 
 หอสมุดแหงชาติปจจุบันของไทยเดิม  คือ  หอพระสมุดวชิรญาณ  เดิม ต้ังอยู ใน
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งแตเดิมนั้นการบริหารและการใหบริการของหอพระสมุดไดกระทําในรูป
ของสมาคม และเปนสโมสรสําหรับสมาชิกเทานั้น ในป พ.ศ.๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสยุโรปไดเสด็จทอดพระเนตรกิจการหอสมุดแหงชาติอังกฤษ
และหอสมุดแหงชาติฝร่ังเศส เมื่อเสด็จนิวัติพระนคร จึงมีพระราชดําริวา หอพระสมุดวชิรญาณที่
ทรงรวมกันจัดต้ังขึ้นนั้นเปนหอพระสมุดสําหรับราชสกุล แมจะกอใหเกิดประโยชนในทางวิชาการ
ความรูยังไมกวางขวาง เพราะสวนมากเปนสมาชิกและอยูในวงแคบ หากขยายกิจการหอพระสมุด
ออกไปใหเปน หอสมุดสําหรับพสกนิกรเพื่อจะไดแสวงหาประโยชนตางๆ จากการอานหนังสือ ก็
นาจะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดต้ังหอพระสมุดวชิรญาณ เปน
หอสมุดสําหรับพระนครขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๔๘ และพระราชทานนามวา หอพระสมุด 
วชิรญาณสําหรับพระนคร ตามพระสมณนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
 หอพระสมุดวชิรญาณนั้นมิไดเปนหนวยราชการใดหนวยราชการหนึ่ง หากแตเปน
หนวยงานที่ถูกจัดต้ังขึ้นตามพระบรมราชโองการประกาศจัดการหอพระสมุดวชิรญาณ โดยใหมี
สภากรรมการเปนผูปกครอง จัดการหอสมุดดังพระราชประสงคของพระมหากษัตริย และกรรมการ
ในสภากรรมการนั้นไดรับการแตงต้ังตามพระราชดําริหโดยมีวาระการดํารงตําแหนงอยูคนละ ๓ 
ป121 หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครไดมีรวบรวมหนังสือที่มีคาและความสําคัญไวเปน
จํานวนมาก นอกจากนี้ ยังไดวางรากฐานการจัดหองสมุดตามมาตรฐานสากลหลายประการ เชน 
การจัดหมวดหมูหนังสือ ทําบัตรรายการคนหนังสือ ทําบรรณานุกรม และการจัดพิมพหนังสือที่มี
คุณคาตางๆ จํานวนมาก เปนตน  ต อ ม า ไ ด มี ก า ร แ ย ก ห อ พ ร ะ ส มุ ด ว ชิ ร ญ า ณ สํ า ห รั บ 
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 ประกาศจัดการหอพระสมุดวชิรญาณ ใหเปนหอสมุดสําหรับพระนครรัตนโกสินทรศก ๑๒๔ 



พระนครออกเปน ๒ หอ คือ หอพระสมุดวชิราวุธซึ่งเปนสถานที่เก็บหนังสือฉบับพิมพ และ 
หอพระสมุดวชิรญาณซึ่งเปนสถานที่เก็บหนังสือตัวเขียนและตูพระธรรม 
 ในป พ.ศ. ๒๔๗๖  รัฐบาลจัดต้ังกรมศิลปากรขึ้นและไดมีการกําหนดใหหอพระสมุด
สําหรับพระนคร มีฐานะเปนกองหนึ่งในกรมศิลปากร และไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหอพระสมุด
สําหรับพระนครเปนหอสมุดแหงชาติในเวลาตอมา  

 
๒. โครงสรางการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ 
 
 ๒.๑ สถานะและโครงสรางการบังคับบัญชาของหอสมุดแหงชาติ 

หอสมุดแหงชาติเปนหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่งที่อยูภายใตการกํากับดูแล 
ของกรมศิลปากรตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๕  
ดังนั้น หอสมุดแหงชาติจึงมีสถานะเปนสวนราชการในฐานะเทียบเทากองในสังกัดของกระทรวง
วัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมิไดมีกฎหมาย
เฉพาะจัดต้ังขึ้นแตอยางใด  ซึ่งสงผลใหการดําเนินการตางๆ ของหอสมุดแหงชาติจะตองเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับกับสวนราชการ ดังนี้ 
  (๑) การดําเนินการของหอสมุดแหงชาติตองอยูภายใตนโยบายของรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะตองสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด122 
  (๒) การบรรจุ แตงต้ัง และโยกยายเจาหนาที่ของหอสมุดแหงชาติตกอยูภายใตการ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
  (๓) หอสมุดแหงชาติจะมิไดมีงบประมาณในการบริหารงานของตนเอง หากแต
จะตองอยูภายใตงบประมาณของสวนกลางที่จะจัดสรรใหในแตละปพระราชบัญญัติวิธีการ 
งบประ มาณ พ.ศ.๒๕๐๒ 
  
 ๒.๒ การแบงสวนงานตาง ๆ ภายในหอสมุดแหงชาติ 
 
 ดังที่ไดกลาวแลววา หอสมุดแหงชาติมีสถานะเปนสํานักเทียบเทากับกองในสังกัดของกรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูบังคับบัญชาตาม
กฎหมาย ดังนั้น แผนภาพของโครงสรางการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบงสวนงานตาง ๆ ภายใน
หอสมุดแหงชาติจึงปรากฏตามแผนภาพดังนี้ 
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 มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๒.๓ อํานาจหนาท่ี ตลอดจนบทบาทความสําคัญของหอสมุดแหงชาติท่ีมีผลตอการเรียนรู
ของประชาชน 
 
 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๕  ได
กําหนดอํานาจและหนาที่ของสํานักหอสมุดแหงชาติไวดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ดําเนินการจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา วิทยาการ 
ศิลปกรรมและวัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือ ตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึก หนังสือ 
ตัวพิมพ สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ผลิตจากในและตางประเทศ   ซึ่ง
ในทางปฏิบัติแลว หอสมุดแหงชาติมีวิธีการในการจัดหา รวบรวมขอมูลอยู ๕ วิธีดวยกัน 
   (๑) การไดมาซึ่งสิ่งพิมพตามพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.๒๔๘๔  
   (๒) การจัดซื้อตามงบประมาณของรัฐบาล 
   (๓) การขอรับสิ่งพิมพรัฐบาลจากหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตามมติ
คณะรัฐมนตรี   
   (๔) การขอรับเปนอภินันทนาการ  
   (๕) การแลกเปลี่ยนในประเทศและตางประเทศทั้งระดับรัฐบาลกับ
รัฐบาลและระดับหองสมุดกับหองสมุดทั่วโลก 

กระทรวงวัฒนธรรม

สํานักหอสมุดแหงชาติ
กรมศิลปากร

ฝาย
บริหารงาน
ทั่วไป 

กลุมพัฒนา
ทรัพยากร 
หองสมุด 

กลุมบริการ
คนควา
อางอิง 

กลุม
หนังสือ
ตัวเขียน
และจารึก

กลุม
โสตทัศนวัส

ดุและ
กิจกรรม

ศูนย
สารนิเทศ
หองสมุด 

กลุม
มาตรฐาน
และวิจัย
หองสมุด

หอสมุด
แหงชาติ
สาขา 17 
แหง



  ๒.๓.๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินงานดานเทคนิค วิชาการบรรณารักษศาสตร 
สารนิเทศศาสตรและเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล การใหการฝกอบรมแกบุคลากร
ของหนวยงาน สถาบันการศึกษาในและตางประเทศ 
  ๒.๓.๓ ใหบริการการอาน ศึกษา คนควา และวิจัยแกประชาชน เพื่อใหเปนแหลง
การเรียนรูตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒.๓.๔ เปนศูนยประสานงานระบบสารสนเทศทางวิชาการแหงชาติ 
  ๒.๓.๕ เปนศูนยขอมูลวารสารระหวางชาติแหงประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ศูนยกําหนดและมาตรฐานสากล ประจําหนังสือและวารสาร ศูนยกําหนด
รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือที่จัดพิมพในประเทศ และเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนและ
ยืมสิ่งพิมพ (Interlibrary Loan) 
  ๒.๓.๖ เปนคลังสิ่งพิมพของชาติ และศูนยรวมสิ่งพิมพขององคการสหประชาชาติ 
และจากอํานาจหนาที่ที่กฎกระทรวงกําหนดไว สํานักหอสมุดแหงชาติจึงไดกําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบของสวนงานตางๆ ภายในหอสมุดแหงชาติในลักษณะที่สอดคลองกับอํานาจหนาที่
ดังกลาว123 และก็ไดสะทอนออกมาเปนบริการของหอสมุดแหงชาติที่จะใหบริการตอประชาชน อัน
ไดแก 

 (๑) บริการหองอานหนังสือ 
 (๒) บริการหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย ตัวเขียน และตัวจารึก 

  (๓) บริการสืบคนหนังสือ วารสาร บทความ  ซึ่งรวมทั้งการใหบริการสืบคนขอมูล
ที่เปนตัวเขียนและตัวจารึกผานทางระบบอินเตอรเน็ตทาง website ของหอสมุดแหงชาติ ซึ่งหอสมุด
แหงชาติของประเทศไทยไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการสืบคนขอมูลมาตั้งแตป ค.ศ.๑๙๗๔ 
ภายใตความชวยเหลือขององคการ UNESCO124 
  (๔) บริการออกเลข ISBN  สําหรับหนังสือ จุลสาร ทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและ
ที่ไมใชสิ่งพิมพ เพื่อใชเปนรหัสเฉพาะตัวของหนังสือแตละเลม  ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสะดวก 
ถูกตอง รวดเร็วในการสั่งซื้อหนังสือ การยืมคืน การยืมระหวางหองสมุด การสืบคน และการ
แลกเปลี่ยนขอมูล 
  (๕) บริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloging in Publication: CIP) 
ซึ่งไดแก การกําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม เลขหมูหนังสือ หัวเร่ือง ในหนังสือกอนการ
จัดพิมพเปนรูปเลม ใหแกสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพหนังสือ เพื่อนําขอมูลที่กําหนดไปพิมพไวหลัง
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 Siriwongworawat Suwakhon, The National Library of Thailand, The Fine Arts Department, 
๒๐๐๐, หนา ๘๐. 



หนาปกใน (Verso of title page) ของหนังสือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกตอ
หองสมุดตางๆตอสํานักพิมพหรือผูจัดพิมพจําหนายหนังสือและเพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควา 
วิจัย การจัดทําบรรณานุกรม 
  (๖) บริการฐานขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติ ซึ่งเปนการรวบรวมฐานขอมูลของ
สิ่งพิมพทั้งหมดในประเทศไทยไวที่เดียวกัน โดยในปจจุบันหอสมุดแหงชาติไดใหบริการขอมูล
บรรณานุกรมแหงชาติทางอินเตอรเน็ตแลว โดยสามารถคนฐานขอมูลที่ตีพิมพในป ๒๕๔๕ ได 
  (๗) จัดนิทรรศการและโครงการตาง ๆ ตลอดป เพื่อเปนการกระจายความรูและ 
วัฒนธรมสูประชาชนในทองที่ตาง ๆ ชน โครงการหอสมุดแหงชาติสูสถานศึกษาและชุมชน  
กิจกรรมสงเสริมการอาน นิทรรศการ “วรรณกรรม...นาฎศิลป...ดนตรี สมัยรัตนโกสินทร”125 เปน
ตน 
 ซึ่งเมื่อไดพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ ตลอดจนบริการของหอสมุดแหงชาติแลว เห็นวา 
หอสมุดแหงชาติมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการเรียนรูของประชาชนในสังคม ดังจะเห็น
ไดจากการเปนศูนยกลางในการรวบรวมหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และสื่อความรู ขอมูล
ขาวสารเพื่อใหบริการแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน นอกจากนี้ยังเปนแหลงในการ
รวบรวมขอมูลความรูระดับชาติเพราะเปนหนวยงานที่จัดทําบรรณานุกรมแหงชาติซึ่งจะเปนเคร่ืองมือที่
สําคัญในการสืบคนถึงแหลงขอมูลตางๆ อันจําเปนการศึกษา คนควา และวิจัยอีกดวย ซึ่งนอกจาก
การเปนแหลงขอมูลดังกลาวซึ่งถือวาเปนบทบาทของหอสมุดแหงชาติในเชิงรับ (passive) แลว 
หอสมุดแหงชาติยังมีบทบาทในการเผยแพรความรูแกประชาชนในเชิงรุก (active) อีกดวย ซึ่ง
ตัวอยางสําคัญที่เห็นไดชัด คือ การจัดนิทรรศการ การอภิปราย บรรยาย สาธิต และจัดการแสดง โดย
มุงเผยแพรความรูและสงเสริมการอานแกประชาชนทั่วไป เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบัน 
องคกร และหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 นอกจากบทบาทในการใหความรูแกสาธารณแลว หอสมุดแหงชาติยังมีบทบาทในการ
อนุรักษเอกสารภาษาโบราณ หนังสือหายาก รวมทั้งตัวเขียน และตัวจารึกซึ่งไมสามารถหาดูที่ไหน
ไดอีกซึ่งเปนบทบาทเดียวกับ British Library (จะตางกันตรงที่หอสมุดแหงชาติของประเทศไทย
มิไดเปนสื่อกลางในการพัฒนาวิธีการในการอนุรักษ หรือรักษาขอมูลเหมือน British Library) ซึ่งดู
เหมือนกับวา หอสมุดแหงชาติจะทําหนาที่เปนสถานที่เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุดวยประการ
หน่ึง แตอยางไรก็ตาม ตามขอบอํานาจหนาที่ของหอสมุดแหงชาติแลว หอสมุดแหงชาติมิไดทํา
หนาที่หลักเปนที่เก็บรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุแตอยางใด  หากแตทางการไดจัดต้ังหนวยงาน
ขึ้นมาอีกหนวยงานหนึ่งเพื่อทําหนาที่รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุไวโดยเฉพาะซึ่งไดแกหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งที่แยกตางหากจากสํานักหอสมุดแหงชาติ 
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 หองสมุดแหงชาติ, กิจกรรมในรอบป, http://www.nlt.go.th/th_event_year.htm  



แตอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะไดมีการกลาวถึงการ
ดําเนินงานของหอจดหมายเหตุแหงชาติในรายละเอียดในสวนตอไป 
 
๓. การบริหารจัดการหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 ในสวนนี้จะไดศึกษาถึงการบริหารจัดการหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อที่จะใหทราบวา
บทบาทหนาที่และความสําคัญของหอจดหมายเหตุแหงชาติมีความแตกตางจากบทบาทหนาที่และ
ความสําคัญของหอสมุดแหงชาติอยางไร 
 
 ๓.๑ ความเปนมาของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 โดยเหตุที่จดหมายเหตุเปนเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทีไดรับการสงวนรักษาไว126 
ซึ่งเอกสารดังกลาวรวมไปถึงบันทึกเหตุการณสําคัญ บันทึกการเดินทางของพระมหากษัตริยและ
บุคคลสําคัญ เอกสารของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่มีคุณคาทางการบริหาร การเงิน 
กฎหมายที่ควรไดรับการเก็บและรักษาไว127 รัฐบาลไทยจึงไดต้ังหนวยงานที่ทําหนาที่ในการเก็บ
รักษาเอกสารจดหมายเหตุดังกลาว ซึ่งไดแก “หอจดหมายเหตุแหงชาติ” 
 แมวาหอจดหมายเหตุแหงชาติจะไดรับการแตงต้ังขึ้นอยางเปนทางการในป พ.ศ.๒๔๙๕ ก็
ตาม แตแนวความคิดในเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุของประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแตสมัย 
กรุงศรีอยุธยาที่ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของมหาดเล็กในการทําหนาที่บันทึกเหตุการณตางๆ แลว
เก็บไวที่หอหลวง128 ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดมีการตั้งกองจดหมายเหตุขึ้นเปนคร้ังแรกเพื่อทํา
หนาที่จดเหตุการณประจําวันที่เกิดขึ้น และในสมัยรัชกาลที่ ๖ ไดมีการตั้งแผนกจดหมายเหตุใน
หอสมุดวชิรญาณ เพื่อเก็บรักษาเอกสารราชการทั้งในอดีตและในปจจุบัน  จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ.
๒๔๙๕ ไดมีการจัดต้ังกองหอจดหมายเหตุแหงชาติขึ้นใหอยูในสังกัดของกรมศิลปากร เพื่อใหมี
หนาที่ในการเก็บรักษาเอกสารราชการที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและทางการวิจัย โดยคัดเลือก
และรวบรวมเก็บรักษาเอกสารการบริหารงานจากสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวกับ
เหตุการณรวมสมัยอันมีความสําคัญควรคาแกการบันทึกไวเปนประวัติศาสตรและใหบริการคนควาวิจัยใน
เอกสารประวัติศาสตรดังกลาว129 ทั้งนี้ ในการจัดต้ังกองหอจดหมายเหตุดังกลาวนั้น ไดมีการโอน
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 ชลธิชา สุทธินิรันดรกุล, จดหมายเหตุ : การจัดและบริการ, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔, หนา ๓. 
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 สมสรวง พฤติกุล, หลักและแนวปฏิบัติงานจดหมายเหตุสําหรับภาครัฐและเอกชน, กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙, หนา ๒-๓. 
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 ทรงสรรค นิลกําแหง, กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร  
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔ หนา ๑๖. 
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 ชลธิชา สุทธินิรันดรกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี ๑๑๘ หนา ๑๗. 



งานแผนกบันทึกเหตุการณมาอยูในกองนี้ และไดมีการจัดต้ังแผนกเอกสารสําคัญขึ้นเพื่อรับโอน
เอกสารจากแผนกจดหมายเหตุของหอพระสมุดสําหรับพระนคร แตเปนที่นาสังเกตวาไมไดมีการ
โอนเอกสารโบราณทั้งหมด  แตเอกสารบางประเภท เชน เอกสารหมายรับสั่งซึ่งมีลักษณะเปน 
สมุดไทย (สมุดขอย) ก็ยังคงอยูในแผนกหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหงชาติ130 
 
 ๓.๒ อํานาจหนาท่ีของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๕  ได
กําหนดอํานาจและหนาที่ของหอจดหมายเหตุแหงชาติไวดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ศึกษา คนควา และวางระบบ เพื่อการรวบรวมเอกสารจากสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรตางๆใหสอดคลองกับกฎหมาย วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 
  ๓.๒.๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินคุณคาเพื่อการจัดเก็บ รักษา การพัฒนา  
การอนุรักษ การเผยแพร และการใหบริการเอกสารจดหมายเหตุ  
  ๓.๒.๓ ดําเนินงานดานหอจดหมายเหตุเฉพาะ ไดแก หอจดหมายเหตุแหงชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และหอจดหมายเหตุบุคคลสําคัญของชาติ 
  ๓.๒.๔ บันทึกเหตุการณสําคัญของชาติท่ีเกิดขึ้นในและตางประเทศ  
  ๓.๒.๕ ดําเนินการเกี่ยวกับหอภาพยนตรแหงชาติ  
  ๓.๒.๖ เปนศูนยขอมูล และศูนยประสานงานจดหมายเหตุท้ังในและตางประเทศ 

  ๓.๒.๗ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ๓.๓ เปาหมายของหอจดหมายเหตุแหงชาติ131 
 หอจดหมายเหตุแหงชาติไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของหอจดหมายเหตุ
แหงชาติดังนี้  
  ๓.๓.๑ บุคลากรขององคกรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ทุมเทสติปญญาในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ปกปองคุมครองเอกสารสําคัญซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใหอยูในสภาพท่ี
สมบูรณยืนยาว คงคุณคาของความเปนหลักฐานในการศึกษาคนควาอางอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ของชาติ  
  นอกจากนี้ บุคคลากรเปนสวนสําคัญท่ีจะนําองคกรใหสูความเปนเลิศและเปน
ผูนําในการดําเนินงานจดหมายเหตุท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสาธารณชนทั้งในและตางประเทศ 

                                                        
130

 ทรงสรรค นิลกําแหง, อางแลว เชิงอรรถท่ี ๑๒๐ หนา ๑๙. 
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 หอจดหมายเหตุแหงชาติ, http://www.nat.go.th/ 



  ๓.๓.๒ หนวยงานเจาของเอกสารตระหนักรูถึงความสําคัญของเอกสารของหนวยงาน 
และเชื่อม่ัน ศรัทธาในความเปนมืออาชีพของหอจดหมายเหตุแหงชาติท่ีจะชวยคุมครอง ดูแล
เอกสารของหนวยงานใหคงอยูสมบูรณ ยืนยาวตลอดไป 
  ๓.๓.๓ สาธารณชนซาบซึ้งในคุณคาของเอกสารจดหมายเหตุ ใหความสนับสนุน
การดําเนินงานของหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
  
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหอจดหมายเหตุดังกลาวขางตน หอจดหมายเหตุแหงชาติได
กําหนดภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติไวดังนี้ 
  (๑) แสวงหา รวบรวม ประเมินคุณคา เก็บรักษา อนุรักษ และใหบริการเอกสาร
สําคัญของชาติ 
  (๒) ศึกษา คนควาและวิจัยทางวิชาการจดหมายเหตุ เพื่อการพัฒนาและเผยแพร
เอกสารสําคัญของชาติ 
  (๓) บันทึกเหตุการณสําคัญของชาติท่ีเกิดขึ้นท้ังในประเทศและตางประเทศไวเปน
หลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตรของชาติ 
  (๔) แสวงหา รวบรวม ประเมินคุณคา เก็บรักษา อนุรักษและใหบริการภาพยนตร
ไทย 
  (๕) ดําเนินงานจดหมายเหตุในสวนภูมิภาค 
  (๖) เปนศูนยกลางความรวมมือเกี่ยวกับกิจการจดหมายเหตุท้ังในประเทศและ
ระหวางประเทศ 
  (๗) เปนศูนยรับฝากเก็บเอกสารสําคัญของสวนราชการ 
  (๘) เปนศูนยใหบริการสารนิเทศจดหมายเหต ุ
  (๙) เผยแพรกิจกรรมจดหมายเหต ุ
  (๑๐) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานจดหมายเหต ุ



 
 ๓.๔ การดําเนินการของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 โดยเหตุที่หลักการในการจัดการเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุคือการรวบรวมเอกสารที่
สําคัญและสิ้นกระแสการใชแลวเขามาเก็บรักษาไว เพื่อเปนทรัพยสินอันจะสะทอนถึงความรู 
ความคิด เหตุการณ ประสบการณอันจะสะทอนถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประวัติศาสตร และ
ความรูในสาขาวิชาตางๆ132  นอกจากนี้ ยังใชเปนประโยชนในการศึกษาและเปนหลักฐานอางอิงใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอาจจะมีความสําคัญในการวาง
แผนการดําเนินงานทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไดในอนาคต133 ซึ่งสะทอน
ออกมาในแงมุมของวิธีการในการจัดเก็บเอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติที่จะตองมีการ
ประเมินเอกสารดังกลาวกอนวาเปนเอกสารที่มีคุณคาสมควรที่จะจัดเก็บหรือไม ซึ่งมีผลทําให
เจาหนาที่ของหอจดหมายเหตุแหงชาติอันไดแกนักจดหมายเหตุแหงชาติจะตองมีความรูความ
ชํานาญเปนพิเศษโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของการวิเคราะหจําแนกประเภทขอมูล (Classification 
and Description) และการสงวนรักษา (Preservation)134 และนักจดหมายเหตุแหงชาติก็จะเปนผูเขา
ไปรวมพิจารณากับหนวยงานของรัฐเจาของเอกสารเพื่อคัดเลือกและประเมินคุณคาเอกสารที่สมควรเก็บ
รักษา โดยหนวยงานของรัฐเองก็มีหนาที่ตามกฎหมาย (อันไดแก พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) ที่จะตองสงมอบเอกสารประวัติศาสตรใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติเมื่อ
ครบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว โดยตามกฎหมายดังกลาวไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับ
ห ลั ก ก า ร ก า ร จั ด ห า จ ด ห ม า ย เ ห ตุ แ ห ง ช า ติ  ก ล า ว คื อ  
หอจดหมายเหตุแหงชาติไดมีโอกาสตรวจสอบขอมูลขาวสารทุกเร่ืองกอนที่จะมีการทําลาย เพื่อให
เกิดความแนใจวาขอมูลขาวสารที่มีคุณคามิไดถูกทําลายทิ้งไปกอน135 
 
๔. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ 
 โดยเหตุที่หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนเพียงหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่ง ซึ่ง
มิไดมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น ดังนั้น จึงมิไดมีกฎหมายฉบับใดที่กําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานหรือการ
ดําเนินการของหอสมุดแหงชาติไวโดยเฉพาะ ซึ่งตางจากการดําเนินการงาน British Library ที่จัดต้ัง
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 สมสรวง พฤติกุลอางแลว เชิงอรรถท่ี ๑๒๖ หนา ๗-๘. 
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 หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, ๕๐ ป หอจดหมายเหตุแหงชาติ, กรุงเทพมหานคร:บริษัท 
อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๕, หนา ๔. 
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 กรมศิลปากร, วิชาการพื้นฐานการบริหารและจัดการงานจดหมายเหตุ, กรุงเทพมหานคร:บริษัท เซเวน 
พร้ินติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๔๒, หนา ๔-๕. 
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 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, คูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการของเจาหนาท่ีของรัฐ, กรุงเทพมหานคร:หางหุนสวนจํากัดไอเดียสแควร, สิงหาคม ๒๕๔๕, หนา ๓๘. 



ขึ้นโดยอํานาจของกฎหมาย  และกฎหมายดังกลาวก็ไดกําหนดโครงสรางการดําเนินงานของ British 
Library ไวอยางชัดเจน 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวามีกฎหมายบางฉบับที่พอจะเกี่ยวของกับการบริหารงาน
ของหอสมุดแหงชาติ  ซึ่งสามารถจําแนกไดออกเปน ๓ กลุมใหญๆ ไดแก 
 ๔ .๑  กฎหมาย ท่ี เกี่ ย วกับการบ ริหารงานของหอสมุดแห งช าติ ในฐานะที่ เ ปน 
สวนราชการแหงหนึ่ง 
  ดังที่ไดกลาวแลววา หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนเพียงหนวยงานราชการ
หนวยงานหนึ่ง ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรซึ่งถือเปนหนวยราชการสวนกลาง  
ดังนั้น การดําเนินงานหอสมุดแหงชาติจึงตองเปนไปตามกฎหมายกลางที่กํากับดูแลการดําเนินการ
ของสวนราชการอัน  เชน  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .๒๕๓๔ 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕  เปนตน  ซึ่งจะมีรายละเอียดเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาว  และจะไมกลาวถึงใน
ที่น้ี 
 
 ๔.๒ กฎหมายท่ีกําหนดเกี่ยวกับการรวบรวมสิ่งพิมพเขาสูการดูแลของหอสมุดแหงชาติ 
 จากการศึกษาพบวา กฎหมายที่ใหอํานาจแกหอสมุดแหงชาติในการรวบรวมขอมูลเขาสู
การเก็บรักษาของหอสมุดแหงชาติน้ันมีเพียงกฎหมายวาดวยการพิมพ ซึ่งประกาศใชบังคับมาตั้งแต 
พ.ศ.๒๔๘๔ เทานั้น ที่กลาวถึงประเด็นดังกลาวไว แตโดยเหตุที่กฎหมายวาดวยการพิมพดังกลาวได
ถูกตราขึ้นโดยมิไดมุงเนนอํานาจหนาที่ของหอสมุดแหงชาติเปนหลัก หากแตมีเจตนารมณเพื่อ
ควบคุม ผูพิมพและผูโฆษณา  ซึ่งจะเห็นไดจากบทบัญญัติสวนใหญในกฎหมายดังกลาวจะเนนการ
ควบคุมผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพ โดยกําหนดใหบุคคลดังกลาว
จะตองเขาสูมาในระบบโดยตองไดรับอนุญาตจากทางการกอน136  นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติที่
ปองกันมิใหมีการพิมพ หรือโฆษณาหนังสือ หรือสิ่งพิมพที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ดังจะเห็นไดจากการใหอํานาจแกเจาพนักงานการพิมพมีอํานาจสั่งหามการขาย
หรือจายแจกสิ่งพิมพน้ัน รวมทั้งมีอํานาจยึดสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพน้ันดวย137 
 สวนในประเด็นที่เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลเขาสูหอสมุดแหงชาติน้ัน  มีเพียงการกลาวไว
ในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๒ เทานั้น กลาวคือ ทั้งสองมาตราดังกลาวกําหนดใหผูโฆษณาสง
สิ่งพิมพที่พิมพขึ้นในราชอาณาจักรจํานวนสองฉบับใหกับหอสมุดแหงชาติภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่พิมพเสร็จโดยไมคิดราคาและคาสง นอกจากนี้ ผูโฆษณาสงหนังสือพิมพจํานวนสองฉบับ
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 มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.๒๔๘๔ 
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 มาตรา ๙ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.๒๔๘๔ 



ใหกับหอสมุดแหงชาติในวันที่โฆษณา138 ซึ่งหากผูโฆษณาไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท139  แตเปนที่นาสังเกตวา กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใดที่
กลาวไวโดยชัดแจงวาใหหอสมุดมีอํานาจตามกฎหมายที่จะดําเนินการใดในกรณีที่ผูโฆษณาไมสง
สิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพใหหอสมุดแหงชาติ  ซึ่งในประเด็นนี้จะไดกลาวถึงโดยละเอียดในสวนที่
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติตอไป 
 
 ๔.๓ กฎหมายท่ีคุมครองบรรณารักษของหองสมุดในการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธิ์ 
 สืบเนื่องจาก ในบางกรณี หอสมุดแหงชาติอาจไมสามารถจัดหาหนังสือหรือสิ่งพิมพที่มี
ความสําคัญและควรคาแกการเก็บรักษาดวยเหตุผลบางประการ เชน ผูพิมพหรือผูโฆษณาไมไดสง
สิ่งพิมพหรือหนังสือดังกลาวใหตามที่กฎหมายกําหนด และหอสมุดแหงชาติไมสามารถหาหนังสือ
ดังกลาวไดจากที่ใดอีก  หรือหนังสือหรือสิ่งพิมพดังกลาวมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนผูใชบริการ  จึงมีความจําเปนที่บรรณารักษของหอสมุดจําตองจัดทําสําเนาของหนังสือ
หรือสิ่งพิมพดังกลาวซึ่งอาจเขาขายเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจาของผลงาน  แตจากการศึกษา
พบวาตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปจจุบันไดใหความคุมครองแกบรรณารักษของหองสมุดซึ่งรวมถึง
หอสมุดแหงชาติไวแลววา หากการดําเนินการดังกลาวนั้นเปนการทําเพื่อใชในหองสมุด หรือทําซ้ํา
งานบางตอนใหแกบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชนในการวิจัยและศึกษา  และการทําซ้ําดังกลาวมิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อหากําไร140   การดําเนินการดังกลาวก็ไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
๕. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ 
 
 เมื่อไดทราบถึงโครงสรางการดําเนินงาน บทบาทหนาที่ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติแลว  ในสวนนี้จะไดวิเคราะหวามีปจจัยใดที่เปน
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ เพื่อจะไดเปนฐานในการนําเสนอ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขในบทตอไป 
 จากการศึกษาพบวาปจจัยที่กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานของหอสมุด
แหงชาติมีดังนี้ 
 ๕.๑ ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางการบังคับบัญชา 
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 มาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
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 มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.๒๕๓๗ 



 โดยเหตุที่ หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยเปนสวนราชการ และอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลสวนราชการ ระบบการบริหารงานและการบังคับบัญชาจึงยังอยูใน
ลักษณะขององคกรขนาดใหญ (bureaucracy) กลาวคือ มีสายบังคับบัญชาหลายขั้นตอน และทุก
อยางก็กลับไปสูการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียวคือรัฐมนตรี ในลักษณะของสามเหลี่ยม
พีระมิด141 ซึ่งทําใหเกิดการลาชาในการตัดสินใจ 
 ดังนั้น แมวาจะไดมีการกําหนดใหหอสมุดแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตางๆ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของหอสมุดแหงชาติ เชนการวางแผนพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติของ
หอสมุดแหงชาติ การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ  การปรับปรุงโครงสราง
การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรของหอสมุดแหงชาติ ก็ตาม  แตการดําเนินการดังกลาวก็ยัง
จะตองผานขั้นตอนตามสายบังคับบัญชาจนถึงระดับของรัฐมนตรี เพราะเหตุวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรมเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของสํานักหอสมุดแหงชาติตามมาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔  จึงทําใหเกิดการลาชา และยากที่จะ
ประสบความสําเร็จได 
 
 ๕.๒ ปญหาเกี่ยวกับการใหความสําคัญแกหอสมุดแหงชาติในการสงเสริมการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของประชาชน 
 จากการศึกษาพบวา รัฐบาลยังมิไดใหความสําคัญแกบทบาทของหอสมุดแหงชาติในการ
เปนองคกรที่สงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของประชาชนแตอยางใด ทั้งนี้ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
  ๕.๒.๑ แมวากฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ.๒๕๔๕ จะไดกําหนดอํานาจและหนาที่ของสํานักหอสมุดแหงชาติไวดูเสมือนวาหอสมุด
แหงชาติจะมีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนก็ตาม  และแมวา
แผนบริหารราชการแผนดิน ป พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ ซึ่งออกตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ จะไดกําหนดใหมีการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตใหเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักหนึ่งในเกา
ประการที่รัฐบาลมุงเนนใหความสําคัญเปนอันดับแรก142  โดยกลยุทธหลักในประเด็นยุทธศาสตร
ดังกลาวไดกําหนดใหมีการสรางแหลงบริการองคความรู143 ซึ่งอาจจะดูเหมือนวารัฐบาลไดให
ความสําคัญแกบทบาทของหอสมุดแหงชาติก็ตาม  แตแผนบริหารราชการแผนดินดังกลาว
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 วรเดช จันทรศร, ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ, คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี, 
พ.ศ.๒๕๓๙ หนา ๔๐. 
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 แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ หนา ๕, ๖ และ ๗ 
143

 เพิ่งอาง หนา ๒๑ 



กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพในกลยุทธหลักในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่ง
หอสมุดแหงชาติมิไดเปนสวนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น จึงไมสามารถนํากล
ยุทธดังกลาวมาใชกับหอสมุดแหงชาติได 
  ๕ .๒ .๒  เมื่อพิจารณาในสวนของประเด็นยุทธศาสตรที่ เกี่ยวกับกระทรวง
วัฒนธรรมที่หอสมุดแหงชาติสังกัดอยูแลว  เห็นวา เนนเฉพาะการอนุรักษ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยมิได
กลาวถึงสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของหอสมุดแหงชาติแตอยางใด 
  ๕.๒.๓ นอกจากนี้ แมจะมีกฎหมายกลาวถึงบทบาทของหองสมุดตอการเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชวิีต ซึ่งไดแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยไดบัญญัติ
ไวในมาตรา ๒๕ วา “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู
อ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ" แตโดยเหตุที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
รัฐมนตรีที่มีอํานาจรักษาการตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว ประกอบกับกฎหมายมิไดกลาวถึงหอสมุดแหงชาติไว
โดยเฉพาะดังนั้น จึงไมนาจะสามารถนํากฎหมายดังกลาวมาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาและปรับปรุง
หอสมุดแหงชาติได 
 ๕.๓ ปญหาเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายในการรวบรวมขอมูลเขาสูความดูแลของ
หอสมุดแหงชาติ 

 ในปจจุบัน แมวาหอสมุดแหงชาติจะมีวิธีการรวบรวมขอมูลและสิ่งพิมพตางๆ เขามาอยูใน
ความดูแลของหอสมุดแหงชาติเพื่อใหประชาชนไดคนควาและศึกษาซึ่งหอสมุดแหงชาติไดมุงเนน
ถึงทั้งคุณภาพและปริมาณนั้น ไดอยูหลายวิธีดังที่ไดกลาวมาแลว แตประเด็นที่สําคัญที่ยังเปนปญหา
และอุปสรรคในการรวบรวมขอมูลก็คือขอกฎหมายและวิธีการบังคับตามกฎหมายในการใหผูผลิต
สิ่งพิมพสงขอมูลใหหอสมุดแหงชาติ 
 หากพิจารณาในบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการพิมพแลว  แมจะดูเหมือนวาเปนบท
บังคับใหผูโฆษณาสงสิ่งพิมพและหนังสือใหแกหอสมุดแหงชาติก็ตาม เพราะมีบทปรับทางอาญาที่
บังคับแกผูที่ไมปฏิบัติตาม แตเนื่องจากคาปรับที่บังคับแกผูที่ไมปฏิบัติตามมีจํานวนเพียงไมเกินสิบ
สองบาทเทานั้น ซึ่งถือวามีมูลคานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาของสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพใน
ปจจุบัน ดังนั้น จํานวนอัตราคาปรับตามที่กฎหมายกําหนดไวจึงไมมีผลเปนการยับยั้งหรือขมขูผูที่



จะปฏิบัติฝาฝนกฎหมายดังกลาวตามทฤษฎีอรรถประโยชน144 ไมมีอํานาจตามกฎหมายในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร  ดั ง นั้ น  ผ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ก็ คื อ  สํ า นั ก พิ ม พ บ า ง แ ห ง   ห รื อ 
ผูจัดพิมพบางคนไมปฎิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนั้น หนังสือหรือสิ่งพิมพบางฉบับที่ควรจะ
ปรากฏในหอสมุดแหงชาติ ซึ่งถาหอสมุดแหงชาติไมมีงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือหรือสิ่งพิมพ
ดังกลาว ประชาชนก็ไมสามารถที่จะเขาคนควาหนังสือหรือสิ่งพิมพดังกลาวได145 
 นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังมิไดรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ขอมูลที่ผูโฆษณาจะตองสงใหแกหอสมุดแหงชาติที่อยูภายใต
บังคับของกฎหมายดังกลาวยังครอบคลุมเฉพาะที่อยูในรูปของสิ่งพิมพเทานั้น แตไมรวมถึงขอมูลที่
ไมไดอยูในรูปของสิ่งพิมพ (ไมวาจะอยูในรูปของอิเล็กทรอนิกสหรือสื่อบันทึกขอมูลประการอื่น 
เชน CD-ROM หรือ DVD-ROM) ทําใหผูที่ผลิตขอมูลที่มิไดอยูในรูปของสิ่งพิมพไมมีหนาที่ตาม
กฎหมายที่จะตองสงขอมูลดังกลาวใหแกหอสมุดแหงชาติ 
 
 ๕.๔ ปญหาเกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่องบทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมาย
เหตุ 
 ดังที่ไดกลาวแลววา หอสมุดแหงชาติของประเทศไทยมีบทบาทประการหนึ่งคือการเก็บ
รักษาเอกสารโบราณ ทั้งที่อยูในรูปของตัวเขียนหรือสิ่งพิมพ โดยไดจัดต้ังกลุมหนังสือ ตัวเขียน 
และตัวจารึกไวเพื่อทําหนาที่ดังกลาว เอกสารดังกลาวเปนเอกสารประวัติศาสตรที่มีคุณคาอันถือได
วาเปนจดหมายเหตุ ซึ่งมีผลทําใหหอสมุดแหงชาติทําหนาที่ในการเปนหอจดหมายเหตุดวย และจาก
การพิจารณาหนาที่ของเจาหนาที่ในกลุมหนังสือตัวเขียนและจารึกแลว เห็นวา มีหนาที่ในลักษณะ
เดียวกับหนาที่ของนักจดหมายเหตุแหงชาติ ดังนั้น จึงดูเหมือนวาบทบาทหนาที่ของหอสมุด
แหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติน้ันมีบางสวนที่ทับซอนกันอยู 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวาหอจดหมายเหตุแหงชาติน้ันไดถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อเก็บรักษา
หนังสือราชการเปนสําคัญ146 ซึ่งแมประเทศไทยจะไมมีกฎหมายเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุแหงชาติ
โดยเฉพาะ แตก็สามารถตีความไดจากวิวัฒนาการความเปนมาของหอจดหมายเหตุแหงชาติและจาก
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 ณรงค ใจหาญ, กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย, (กรุงเทพมหานคร:วิญูชน, 
๒๕๔๓) หนา ๗๓. 
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 ประพันธสาสน, http://www.praphansarn.com/new/c_lift/detail.asp?ID=191 ๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
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 สมเด็จพระเจาบรมวรวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดตรัสวา “เราหาหนังสือหลักฐานทางราชการใน
สมัยกอนๆ ลําบากอยูแลว ฉะนั้น ถาเร่ิมตนเสียแตบัดนี้ ในเวลาอีก ๑๐๐-๒๐๐ ป เด็กๆ จะแตงหนังสือเร่ือง
อะไรก็หาหลักฐานไดจากหอนี้ ไมตองลําบากเหมือนคนชั้นพอ...ส่ังไปตามกระทรวงวาหนังสืออะไรท่ีพน ๒๕ ป
แลว  ใหสง เข าหอนี้ . .” หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร , ๕๐ ป หอจดหมายเหตุแหงชาติ , 
กรุงเทพมหานคร:บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๕, หนา ๖. 



บทบัญญัติในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองสงเอกสารใหแกหอจดหมายเหตุเมื่อพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งหากเปนไปตาม
แนวทางดังกลาว เอกสารจดหมายเหตุที่หอสมุดแหงชาติและหอจดหมายเหตุเก็บรักษาจะแยก
ตางหากจากกัน 
  อยางไรก็ตาม เมื่อไดมีการจัดต้ังหอจดหมายเหตุแหงชาติขึ้นในภายหลังจากที่ไดมี
การจัดต้ังหอสมุดแหงชาติมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ก็ไดมีการโอนเอกสารโบราณบางสวนที่จาก
หอสมุดแหงชาติมาไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ ทําใหเร่ิมเกิดความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของ
ทั้งสององคกรดังกลาว ประกอบกับในขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมอยูในระหวางการยกราง
พระราชบัญญัติหอจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. ....ขึ้น เพื่อคุมครองจดหมายเหตุแหงชาติ จดหมาย
เหตุ ตลอดจนจัดวางระบบการรวบรวมจดหมายเหตุแหงชาติ จดหมายเหตุ เพื่อปองกันมิใหจดหมาย
เหตุดังกลาวถูกทําลาย ซึ่งในรางกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหจดหมายเหตุที่อยูในความรับผิดชอบ
ของหอจดหมายเหตุน้ันครอบคลุมถึงเอกสารทุกประเภทไมวาจะเปนของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่ง
จะมีผลทําใหบทบาทหนาที่ของหอสมุดแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติน้ันมีบางสวนที่ทับ
ซ อ น กั น อ ย า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ อ า จ จ ะ เ กิ ด ป ญ ห า กั บ ผู ที่ ต อ ง ก า ร ค น ค ว า วิ จั ย ว า  
จะสามารถหาเอกสารจดหมายเหตุไดจากหนวยงานใด 
 
๖.รางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. .... 
 
 จากปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน   
ทําใหกระทรวงวัฒนธรรมไดมีแนวความคิดที่จะยกรางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. .... 
ขึ้น เพื่อใหมีกระบวนการทางกฎหมายที่จะมารองรับการดําเนินการของหอสมุดแหงชาติ ซึ่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเห็นวา การกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยหอสมุดแหงชาติ จะเปนประโยชนแก
ประชาชนทั่วไปที่จะไดเขาถึงแหลงความรูหรือไดรับการเพิ่มพูนสติปญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชนยิ่งขึ้น ตลอดจนเปนการสงเสริมและสนับสนุนผูพิมพ หรือสํานักพิมพในธุรกิจ หรือการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับหนังสือภายในประเทศใหแพรหลายและมีระบบเพื่อการคนหาขอมูลและ
เชื่อมโยงกันระหวางประเทศไดอยางทั่วถึง  โดยขณะนี้รางกฎหมายดังกลาวอยูในระหวางการ
พิจารณาของกระทรวงวัฒนธรรม และอยูในระหวางการระดมความคิดเห็นจากประชาชน 
 เนื้อหาของรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดถูกแบงออกเปน ๕ สวน ไดแก 
 (๑) หอสมุดแหงชาติและอํานาจหนาที่   โดยกําหนดใหหอสมุดแหงชาติมีบทบาทในการ
เปนแหลงเรียนรูของสังคม คลังพิสูจน และเปนแหลงรวบรวม เก็บรักษา อนุรักษทรัพยากร 
ทางปญญา หรือภูมิปญญาของชาติ เอกสารโบราณ ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งพิมพที่ไดรับตาม
พระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น รวมทั้งการบริหารจัดการ จัดระบบ จัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ 



ใหบริการอาน ศึกษา คนควา บริการจัดทําสําเนา ทรัพยากรสารสนเทศที่เปนมรดกทางภูมิปญญา
และวัฒนธรรมของชาติ147  นอกจากนี้ยังไดกําหนดหนาที่ของหอสมุดแหงชาติไว148 ซึ่งเปนไปใน
ทํานองเดียวกับหนาที่ของสํานักหอสมุดแหงชาติในปจจุบันที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวน
งานกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
 (๒) คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ  โดยในรางกฎหมายฉบับนี้ไดจัดต้ังคณะกรรมการ
หอสมุดแหงชาติขึ้นจํานวนไมเกิน ๑๘ คน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธาน 
และประกอบไปดวยกรรมการโดยตําแหนง เชน ปลัดกระทรวงตางๆ นายกสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย ผูแทนหอสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่
แตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม149  โดยคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการ
เสนอแนะ ใหความเห็น หรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบตลอดจน
เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อการพัฒนาหอสมุดแหงชาติ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานสารสนเทศทางวิชาการ  นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามผลการ
ดําเนินงานดานหอสมุดแหงชาติ และงานดานสารนิเทศแหงชาติ  รวมถึงการกําหนดใหมีมาตรฐาน
เพื่อการฝกอบรมบุคลากรดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  และการปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่กําหนดในกฎหมายนี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย150 
 (๓) การบริหารจัดการหอสมุดแหงชาติ ไดกลาวถึงหนาที่ของผูพิมพและผูโฆษณาตาม
กฎหมายวาดวยการพิมพตองสงสิ่งพิมพที่พิมพขึ้นในราชอาณาจักรจํานวนไมนอยกวาสองเลมหรือ
สองฉบับ แลวแตกรณี ใหแกสํานักหอสมุดแหงชาติภายในกําหนดสามสิบวัน151  ซึ่งขอมูลดังกลาว
ไดถูกกําหนดใหรวมถึงขอมูลที่มิไดอยูในรูปของสิ่งพิมพดวย152  นอกจากนี้ ยังกําหนดหนาที่ของ
หอสมุดแหงชาติในการออกเลข ISBN153 ซึ่งปจจุบันก็เปนหนาที่ของหอสมุดแหงชาติในการ
ดําเนินการดังกลาวอยูแลว  และก็ยังไดกําหนดใหอํานาจแกอธิบดีกรมศิลปากรในการซื้อขอมูล 
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หนังสือ หรือเอกสารที่หายาก154  รวมถึงการกําหนดหนาที่ของหอสมุดแหงชาติที่จะตองเปนผู
พิจารณาวาขอมูลใดมีความสําคัญระดับชาติที่จะตองเก็บรักษาไว155 
 (๔) กองทุนหอสมุดแหงชาติ ก็ไดถูกจัดต้ังขึ้นตามรางกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งถือไดวาแตกตาง
จากระบบเดิมที่อาศัยงบประมาณของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแตเพียงอยาง
เดียว  โดยกองทุนดังกลาวจะประกอบไปดวยเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินจากงบประมาณรายจายประจําป เงินคาบริการอ่ืนๆ เงินบริจาค ผลประโยชนที่กองทุน
ไดรับตามกฎหมายหรือนิติกรรมอ่ืน   ประการสําคัญคือเงินหรือทรัพยสินที่กองทุนไดมาไมตอง
นําสงเปนรายไดของแผนดิน156  โดยมีคณะกรรมการกองทุนที่มีอธิบดีกรมศิลปากรเปนประธาน157 
มีอํานาจในการบริหารกองทุน และใชจายเงินกองทุนดังกลาว158  ทั้งนี้จะตองเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง159 
 (๕) บทกําหนดโทษ  โดยในรางกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางอาญาแกผูพิมพหรือผู
โฆษณาที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้  
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บทท่ี ๕ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 หองสมุดแหงชาติของสหราชอาณาจักร (British Library) ถือเปนสถาบันที่จัดไดวาเปน
หอสมุดแหงชาติที่สามารถเปนแบบอยางในการบริหารงานใหแกหอสมุดแหงชาติของประเทศอื่นๆ 
ได ทั้งนี้ เนื่องดวยปจจัยที่สําคัญคือปจจัยทางดานขอกฎหมายอันไดแก British Library Act ๑๙๗๒ 
และ Legal Deposit Library ๒๐๐๓ ที่มีสวนสําคัญในการเอื้อให British Library สามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 จุดแข็ง (Strength Point) ของ British Library ที่นาจะสามารถนํามาเปนแบบอยางได 
นอกจากการตรากฎหมายเพื่อยกสถานะของ British Library แลว  ก็คือ การมีโครงสรางการ
บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ (British Library Board) ที่รับผิดชอบในการบริหารงานของ 
British Library นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการชุดตางๆ เชน Advisory Council, Audit Committee 
ขึ้นมาเพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบการทํางานของ British Library Board   ซึ่งจะเห็นไดวาจุดแข็ง
ดังกลาวเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําให British Library สามารถดําเนินงานเพื่อใหหองสมุดมีสวน
ในการพัฒนาการเรียนรูของประชาชนอยางแทจริง ดังจะเห็นไดจากการที่ British Library Board ซึ่ง
ไดถูกกําหนดในกฎหมายใหมีอํานาจหนาที่ “ควบคุมและจัดการ British Library ในฐานะที่เปน
แหลงขอมูลที่ใชในการอางอิง ศึกษา เปนแหลงรวบรวมฐานขอมูลของสิ่งพิมพ (bibliographical) 
และเปนแหลงใหบริการขอมูล”  มีอํานาจอยางเต็มที่ที่จะกําหนดทิศทางในการบริหารงานเพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึง โดยตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือแผนกลยุทธประจําป 
ค.ศ.๒๐๐๕-๒๐๐๘ ที่สะทอนแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของหองสมุดในการพัฒนาการเรียนรู
ของประชาชนไดอยางแทจริง 
 
 ในสวนของเรื่องธรรมาภิบาลนั้น ก็เปนจุดเดนอีกประการหนึ่งที่ไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับการเปนหนวยงานที่แยกออกตางหากจากสวนราชการ  โดย British Library จะตอง
ดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลทั้งในดานของความโปรงใส (Transparency) และ
ความรับผิดชอบ (Accountability) กลาวคือ ในแตละป British Library จะไดรับการตรวจสอบจาก 
Audit Committee และ National Audit Office  นอกจากนี้ ยังตองรายงานตอสภาอีกดวย  
 
 จุดเดนที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ การคุมครองสวัสดิภาพของพนักงานโดยการทําใน
รูปแบบของนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งสะทอนใหเห็นแนวคิดของ British Library วา ใหความสําคัญแก
พนักงานในทุกระดับในฐานะของทรัพยากรอันมีคาขององคกร 



 
 ในสวนของหอสมุดแหงชาติของไทยนั้น แมวาจะมีบทบาทหนาที่ไมตางไปจาก British 
Library มากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหประชาชนไดเขาไป
คนควา ศึกษา และวิจัย  และจุดที่เหมือนกับ British Library อีกประการหนึ่งก็คือ หอสมุดแหงชาติ
ไมไดทําหนาที่ในการเก็บรักษาเอกสาร ขอมูลที่สําคัญตางๆ ของทางการ ซึ่งหนาที่ดังกลาวตกอยูกับ
หอจดหมายเหตุแหงชาติ  แตจุดตางที่สําคัญอยางยิ่งคือ หอสมุดแหงชาติของไทยเปนเพียงแค
หนวยงานราชการหนวยงานหนึ่งในระดับกองที่อยูในสังกัดของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
และการเปนเพียงสวนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนี้ก็ไดกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคใน
การบริหารงานอยูหลายประการ เชน มีโครงสรางการบังคับบัญชาหลายระดับ ไมมีกฎหมายให
อํานาจหอสมุดแหงชาติในการดําเนินงานไวโดยเฉพาะ รวมตลอดจนการดําเนินการตางๆ จะตองรอ
นโยบายของรัฐบาล  ซึ่งนาจะเปนอุปสรรคประการสําคัญที่ทําใหหอสมุดแหงชาติไมมีอํานาจ
ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด ด ว ย ต น เ อ ง  จ น ทํ า ใ ห ห อ ส มุ ด แ ห ง ช า ติ 
ไมสามารถที่จะดําเนินการใดๆ อันจะมีสวนในการพัฒนาการเรียนรูของประชาชนไดอยางเต็มที่  
 แมกระทรวงวัฒนธรรมจะอยูระหวางการยกรางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... 
ขึ้นเพื่อใหการดําเนินการของหอสมุดแหงชาติมีกฎหมายรองรับก็ตาม  แตจากเนื้อหาสาระของราง
พระราชบัญญัติ ปรากฏวามิไดกําหนดบทบาทหนาที่ของหอสมุดแหงชาติไวแตกตางจากที่เปนอยู
ในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งมิไดมีบทบัญญัติใดในรางฯ ที่กําหนดใหสอดคลองกับแผนบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ ที่วาจะสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
หอสมุดแหงชาติของไทย โดยนําแนวทางการบริหารจัดการ British Library มาเปนแนวทาง พรอม
น้ีก็จะไดวิเคราะหรางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ... ไปในขณะเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
 ๑.ผูวิจัยเสนอวา ควรแกไขบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. .... 
เพื่อใหหอสมุดแหงชาติมีสถานะเปนองคกรตามกฎหมาย และแยกตางหากจากสวนราชการอื่น  
 เนื่องจากรางพระราชบัญญัติฯ มิไดมีบทบัญญัติใดที่รองรับสถานะทางกฎหมายของ
หอสมุดแหงชาติวาใหหอสมุดแหงชาติเปนองคกรที่แยกตางหากจากสวนราชการอื่น ดังนั้น แมวา
รางกฎหมายดังกลาวจะมีผลบังคับใช หอสมุดแหงชาติก็ยังคงมีสถานะเปนหนวยราชการหนวยงาน
หน่ึงที่ยังอยูภายใตบังคับบัญชาของอธิบดีกรมศิลปากร และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
และแมจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทําหนาที่บริหารงานของหอสมุดแหงชาติ แตโดย
เหตุที่คณะกรรมการดังกลาวมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธาน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการดังกลาวมิไดมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารงาน หากแตเปนเพียงผูเสนอแนะนโยบาย
ตอรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเทานั้น  จึงทําใหเห็นวา โครงสรางการบังคับบัญชาของหอสมุด
แหงชาติจึงมิไดเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญ ดังนั้น การเพิ่มคณะกรรมการเขาอยูในโครงสราง



การบังคับบัญชาของหอสมุดแหงชาติ ก็ไมนาจะมีผลทําใหปญหาและอุปสรรคที่มีอยูลดลงแตอยาง
ใด 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา การจะแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอสมุด
แหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับความลาชาที่เกิดขึ้นจากการที่หอสมุดแหงชาติเปน
สวนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม คือ การกําหนดใหหอสมุดแหงชาติเปนองคของรัฐ 
ที่แยกตางหากจากสวนราชการ และใหมีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่งจะมีผลทําใหหอสมุดแหงชาติมี
ความเปนอิสระ (Independence) ทั้งในดานการบริหารงานและในดานงบประมาณมากขึ้นอันจะทํา
ใหการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดําเนินการตัดสินใจใน
การดําเนินการไดดวยตนเอง ทั้งนี้ ควรจะกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายวาคณะกรรมการที่ทํา
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติ ไมควรจะอยูภายใตการครอบงําของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใหการดําเนินงานมีอิสระรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรมไดอยางแทจริง ซึ่งจะสงผลใหการบริหารงานของหอสมุดแหงชาติเปนไปโดยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 นอกจากความเปนอิสระในดานของโครงสรางการบังคับบัญชาดังที่ไดกลาวแลว  ความ
เปนอิสระในดานบุคคลากรก็เปนสิ่งสําคัญที่เปนผลตามมา กลาวคือ เมื่อหอสมุดแหงชาติมิไดเปน
สวนราชการแลว  การสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โยกยายเจาหนาที่ของหอสมุดแหงชาติก็ไมตองตกอยู
ภายใตกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนอีกตอไป  ซึ่งจะสงผลใหหอสมุดแหงชาติสามารถ
ที่จะคัดเลือกพนักงานไดดวยตนเอง  ตลอดจนสามารถที่จะนําวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่ ตลอดจนวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมๆ เชน Competency Base 
Management มาใชไดโดยไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนกําหนด 
 อยางไรก็ตาม การกําหนดใหหอสมุดแหงชาติมีอิสระในการดําเนินการก็มิไดหมายความวา
หอสมุดแหงชาติจะสามารถดําเนินการใดๆ  ไดโดยไมมีขอจํากัด  หากแตถูกจํากัดไปดวย
วัตถุประสงคและบทบาทอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน และสิ่งที่จะเปนเคร่ืองมือที่จะควบคุมการ
ดําเนินการของคณะกรรมการไดก็คือความโปรงใสตรวจสอบได (Transparency) และความ
รับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งสามารถสะทอนออกมาในรูปแบบของการที่หอสมุดแหงชาติ
จะตองจัดทํารายงานเพื่อใหทางการเขาตรวจสอบได ตลอดจนการจะตองไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของทางการ ซึ่งอาจจะไดแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน นอกจากนี้ ยังควรตอง
กําหนดใหหอสมุดแหงชาติมีหนาที่จะตองรายงานผลการปฎิบัติงานตอรัฐสภา 
 นอกจากนี้ เพื่อใหหอสมุดแหงชาติสามารถบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางเต็มที่ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับรายไดที่หอสมุดแหงชาติไดรับไมวาจะมาจากแหลงรายไดใดก็
ตาม นาจะมีการกําหนดใหหอสมุดแหงชาติไดรับการยกเวนภาษีอากร โดยวิธีการในการกําหนด



บทบัญญัติยกเวนภาษีอากรดังกลาวไมนาที่จะกําหนดไวในกฎหมายจัดต้ังหอสมุดแหงชาติ แตนาจะ
กระทําภายใตประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เนื่องจากวาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๐๕  ไดมีมติใหถือเปนหลักการวา ไมใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเวนภาษีอากรใน
กฎหมายจัดต้ังองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ160 
 
 ๒.อยางไรก็ตาม หากการเสนอแกไขรางกฎหมายซึ่งถือวาเปนแนวทางการแกไขปญหาใน
ระยะยาวเพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะตาม ๑. ไมอาจจะกระทําไดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูวิจัยขอ
เสนอแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนาดังนี้ 
  ๒.๑ ควรจะยายกรมศิลปากรใหมาอยูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ดังที่เคย
ปฏิบัติมาแลวเมื่อป พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ดังที่ไดกลาวมาแลววา หากพิจารณาแผนบริหารราชการแผนดิน ป พ.ศ.๒๕๔๘-
๒๕๕๑ ซึ่งไดกําหนดใหมีการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักหนึ่งในเกาประการ โดยกลยุทธหลักในประเด็น
ยุทธศาสตรดังกลาวไดกําหนดใหมีการสรางแหลงบริการองคความรู  อันมีกระทรวงศึกษาธิการเปน
เจาภาพในกลยุทธหลักในประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว จึงทําใหไมมีชองทางที่ทําใหหอสมุด
แหงชาติซึ่งสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมถือปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวได  ซึ่งเปนสาเหตุ
หลักที่หอสมุดแหงชาติไมสามารถมีบทบาทในการเสริมสรางและพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ประชาชนตามแผนบริหารราชการแผนดินป พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ ได ซึ่งหากยอนหลังไปพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔ จะเห็นไดวาหอสมุดแหงชาติน้ัน
อยูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ กอนที่จะถูกยายมาอยูในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อได
มีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้น    
  ดังนั้น หากไดมีการยายใหหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากรมาอยูในสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ก็จะทําใหกระทรวงศึกษาธิการนําประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวมาปรับใชเพื่อ
พัฒนาการดําเนินการของหอสมุดแหงชาติเพื่อเปนแหลงบริการองคความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  นอกจากนี้ หากไดมาการยายใหหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากรมาอยูในสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการไดจริง  หอสมุดแหงชาติก็จะได รับประโยชนตามมาตรา  ๒๕  แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กําหนดวา “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ
การจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป 
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สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ" 
 
  ๒.๒ ควรจะกําหนดมาตรการบังคับกับผูที่ไมสงขอมูลใหแกหอสมุดแหงชาติใหมี
ความเขมงวดมากขึ้น 
  สําหรับประเด็นเร่ืองการรวบรวมขอมูลเขาสูความดูแลของหอสมุดแหงชาติน้ัน 
ในสวนของความครอบคลุมของขอมูลที่พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.๒๔๘๔ ไมครอบคลุมถึง
ขอมูลประเภทที่มิไดอยูในรูปของอิเล็กทรอนิกสน้ัน   ทางการไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดมี
การเพิ่มเติมบทบัญญัติใหผูผลิตสื่อที่มิไดอยูในรูปของสิ่งพิมพ  เชน  วี ดิทัศน  ซีดีรอม  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส วัสดุบันทึกเสียง ฟลมบันทึกภาพ ไมโครฟลม หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
จะตองสงใหแกหอสมุดแหงชาติภายในเวลาที่กําหนด  ดังนั้น ปญหาเกี่ยวกับประเภทของขอมูลก็คง
จะหมดไป 
  อยางไรก็ตาม วิธีการบังคับตามกฎหมายในการใหผูผลิตสิ่งพิมพสงขอมูลให
หอสมุดแหงชาตินับเปนอุปสรรคที่สําคัญในการรวบรวมขอมูลของของหอสมุดแหงชาติเพราะมี
บทปรับทางอาญาที่ไมอาจจะบังคับแกผูที่ปฎิบัติฝาฝนได เนื่องจากคาปรับที่บังคับแกผูที่ไมปฏิบัติ
ตามมีจํานวนเพียงไมเกินสิบสองบาทเทานั้น ซึ่งถือวามีมูลคานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาของ
สิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพในปจจุบัน และแมวาในรางพระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. .... จะ
ไดแกไขอัตราโทษใหสูงขึ้นมาเปนจําคุกไมเกิน ๑ เดือนปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับก็
ตาม แตความผิดที่มีอัตราโทษดังกลาวถือเปนเพียงความผิดลหุโทษ161 ที่สามารถเปรียบเทียบปรับ
ไดตามมาตรา ๓๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งหากมีการเปรียบเทียบปรับ
เกิดขึ้น ก็มิไดมีบทบัญญัติใดที่ระบุวา ใหหอสมุดแหงชาติเปนผูมีสิทธิในเงินคาปรับดังกลาว  และ
สุดทายเงินคาปรับดังกลาวก็จะมิไดนํามาชดเชยกับคาใชจายที่หอสมุดจะตองใชในการซื้อหรือ
จัดหาพัสดุดังกลาว นอกจากนี้ หากคดีขึ้นสูศาล ก็มีความเปนไปไดศาลอาจจะสั่งรอการลงโทษ
อาญาไดตามมาตรา ๕๖ แหงประมวลกฎหมายอาญาได  
  จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยขอเสนอแนวทาง ๒ ประการ 
   ๑. แกไขอัตราโทษทางอาญาสําหรับผูที่ไมสงขอมูลใหหอสมุดแหงชาติ
ใหสูงขึ้น เพื่อเปนการขมขูมิใหมีผูปฏิบัติฝาฝนขอกฎหมายดังกลาว 
   ๒. เพิ่มอํานาจของหอสมุดแหงชาติในการออกคําสั่งทางปกครองเพื่อสั่ง
ใหผูรับคําสั่งทางปกครองจัดสงสิ่งพิมพ หรือขอมูลใหแกหอสมุดแหงชาติ  ซึ่งเปนการเพิ่มอํานาจ
ในเชิง active อันจะตางจากกฎหมายเดิมหรือที่กําหนดไวในรางพระราชบัญญัติซึ่งเปนบทบัญญัติ
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ในเชิง passive ที่หอสมุดแหงชาติไมมีอํานาจในการดําเนินการดังกลาว  ซึ่งหากผูรับคําสั่งทาง
ปกครองฝาฝน  ก็ดําเนินการเปรียบเทียบปรับตามขอเสนอแนะในขอตอไป 
   ๓.เปลี่ยนแปลงโทษปรับทางอาญาใหเปนโทษปรับทางปกครอง  โดยต้ัง
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับของหอสมุดแหงชาติขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อใหมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับ และกําหนดไวในกฎหมายอยางชัดแจงวาใหเงินคาปรับดังกลาวตกเปนของหอสมุดแหงชาติ 
ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงควาใหคาปรับดังกลาวเปนเงินชดเชยสําหรับคาใชจายที่หอสมุด
แหงชาติจะตองใชในการซื้อหรือจัดหาขอมูลหรือสิ่งพิมพเขาหอสมุดแหงชาติ 
 
  ๒.๓ นอกจากขอเสนอแนะดังกลาวแลว ผูวิจัยมีความเห็นวา หอสมุดแหงชาติควร
จะนําแนวทางในการดําเนินการของ British Library อีกหลายๆ ประการมาปรับใชเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหอสมุดแหงชาติของไทยเพื่อสงเสริมการดําเนินงานของหอสมุด
เพื่อใหหองสมุดมีสวนในการพัฒนาการเรียนรูของประชาชนอยางแทจริง ดังนี้  
   ๒.๓ .๑ มาตรการที่ใช เพื่อสงเสริมใหความรูในหองสมุดออกไปสู
ภายนอก  อันไดแก 
    (๑) การใหบริการทาง Internet ซึ่งจะทําใหผู รับบริการ
ประหยัดเวลาในการสืบคนขอมูล และรับขอมูลที่อยูในความดูแลของ British Library ทางเครือขาย 
Internet ได โดยผูใชบริการสามารถที่จะเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยไมตองเดินทางมาที่หอสมุด
แหงชาติรวมทั้งการใหบริการสั่งซื้อบทความ  งานวิจัย  หรือขอมูลผานทางระบบ  Internet 
(Document Supply Service)  
    (๒) การใหบริการสงขอมูล บทความใหม ๆ ในทุกสัปดาห  
ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูรับบริการ ไมวาจะเปนที่บาน หรือที่ทํางาน ผานทาง e-mail address 
ของผูรับบริการ  
    (๓) จัดทําโครงการ workshop หรือกิจกรรมตาง ๆ เชน ทางภาษา
และวรรณคดี ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ใหแกครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
ทั้งในและนอกสถานที่ใหมากขึ้นกวาเดิม เพื่อใหหอสมุดแหงชาติเปนแหลงความรู และเปน
ศูนยกลางในการเรียนรูอยางแทจริง 
 
   ๒.๓.๒ มาตรการที่เกี่ยวกับการใหบริการ 
   ควรจะมีการจัดทํา Code of Service เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
ของหอสมุดแหงชาติ  นอกจากนี้ ควรจะใหประชาชนมีสวนในการใหคําแนะนําเพื่อยกระดับการ
ใหบริการของหอสมุดแหงชาติ  และเมื่อหอสมุดแหงชาติจะดําเนินการหรือเปลี่ยนแปลงการ
ใหบริการใดก็นาที่จะจัดทํา Consultative Paper เพื่อขอความเห็นจากผูใชบริการดวย 



   ๒.๓.๓ มาตรการการใหบริการแกผูพิการ 
   ควรจะพัฒนาการใหบริการแกผูพิการเพื่อใหเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป  
ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายที่วา  จะสงเสริมการดําเนินงานของหอสมุดเพื่อใหหองสมุดมี
สวนในการพัฒนาการเรียนรูของประชาชนอยางแทจริง 
   ๒.๓.๔ มาตรการเกี่ยวกับการเก็บรักษาขอมูล 
   ควรจะมีการนําระบบการเก็บรักษาขอมูลในสถานที่ เก็บขอมูลที่มี
ออกซิเจนและความชื้นตํ่ามาใช รวมตลอดจน การควบคุมความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
   ๒.๓.๕ มาตรการเกี่ยวกับการจัดหาเงินสนับสนุนกับการปฏิบัติงานของ
หอสมุดแหงชาติ 
   เนื่องจาก หอสมุดแหงชาติมีฐานะหนวยราชการ ดังนั้น เงินที่ใชในการ
บริหารงานจึงตองมาจากงบประมาณแผนดินที่มีการจัดสรรในแตละป  ซึ่งจากการศึกษาพบวา
งบประมาณที่กรมศิลปากรไดรับในชวงระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐) มิไดมุง
หมายที่จะใหครอบคลุมไปถึงการดําเนินการของหอสมุดแหงชาติ ดังนั้น จึงยังไมอาจที่จะกลาวได
อยางชัดเจนวา หอสมุดแหงชาติไดรับงบประมาณจากรัฐเพื่อใชในการบริหารงานไดอยางเต็มที่  
ดวยเหตุน้ี แหลงเงินไดอยางอ่ืนนอกจากเงินงบประมาณจึงนาจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหหอสมุด
แหงชาติสามารถที่จะมีบทบาทและมีสวนในการพัฒนาการเรียนรูของประชาชนอยางแทจริง  ซึ่ง
แหลงเงินไดประเภทหนึ่งก็คือเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ควรจะกําหนด
มาตรการเพื่อเปนสิ่งจูงใจใหมีผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินแกหอสมุดแหงชาติ  โดยมาตรการดังกลาว
ไดแกการใหสิทธิประโยชนแกผูบริจาคเงิน หรือทรัพยสินใหแกหอสมุดแหงชาติ สามารถนํา
จํานวนเงินหรือทรัพยสินที่บริจาคนั้นไปลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได ซึ่งอาจจะตองตราเปน
พระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๓ แหงประมวลรัษฎากร  
  ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่กรมศิลปากรและกระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดขึ้นในคราวที่มีการจัดต้ังหอสมุดแหงชาติ กลาวคือ162  
   (๑) พยายามหาหนังสือ เอกสาร ในสาขาวิชาตางๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทํา
ได 
   (๒) มีคณะเจาหนาที่ทั้งฝายบริหารและวิชาการที่มีความรูความสามารถดี 
มีจํานวนเพียงพอที่จะบริหารงานและใหบริการแกผูที่จะเขามาศึกษาคนควาไดเปนอยางดี 
   (๓) ใหบริการแกประชาชนผูใชบริการอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว  
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 คํากลาวรายงานของ ม.ล.ปน มาลากุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในพิธีเปดหอสมุดแหงชาติ  
ทาวาสุกรี เม่ือวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๙ ใน แมนมาส ชวลิต, ประวัติหอสมุดแหงชาติ, กรุงเทพมหานคร: 
หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๙, หนา ๙๘. 



  โดยประโยชนสูงสุด คือ เพื่อใหหอสมุดแหงชาติของไทยมีบทบาทในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก. 

British Library Act 1972 

   
An Act to establish a national library for the United Kingdom under the control
and management of a new Board and incorporating the Library of the British
Museum; and for connected purposes. [27th July 1972] 

  

 

   
BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the
advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this
present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:- 

  

 
   1. The British Library 
 

1964 c.75  

(1) This Act shall have effect with a view to the establishment of the United
Kingdom of a national library, to be known as "the British Library", consisting
of a comprehensive collection of books, manuscripts, periodicals, films and
other recorded matter, whether printed or otherwise.  

  

 

  

(2) The British Library shall be under the control and management of a public
authority, to be known as "the British Library Board", whose duty it shall be to
manage the Library as a national centre for reference, study and bibliographical
and other information services, in relation both to scientific and technological
matters and to the humanities.  

  

 

  
(3) The Board shall make the services of the British Library available in
particular to institutions of education and learning, other libraries and industry;
and  

  

 

  

(a) it shall be within the functions of the Board, so far as they think it
expedient for achieving the objects of this Act and generally for
contributing to the efficient management of other libraries and information 
services, to carry out and sponsor research; and  

  

 

  
(b) the Board may contribute to the expenses of library authorities within
the meaning of the public Libraries and Museums Act 1964, or of any

  



other person providing library facilities, whether for members of the public 
or otherwise  

 

  

(4) The Board may, subject to such restrictions and conditions as they
think necessary to safeguard their collections, lend any item, and
make any part of their collections, or of their premises, available in
connection with events of an educational, literary or cultural nature: 

Provided that in deciding whether or not to lend such item and in
determining the time for which and the conditions subject to which
any such item is to be lent, the Board shall have regard to the interests
of students and other persons visiting the national library, to the
physical condition and degree of rarity of the item in question and to
any risk to which it is likely to be exposed.  

  

 
   2. The Board 
 

  

(1) The British Library Board shall consist of a chairman appointed by the
Secretary of State and not less than eight, nor more than thirteen, other
members of whom one shall be appointed by Her Majesty and the remainder by
the Secretary of State: and -  

  

 

  
(a) at least one of the members (who may be the chairman) shall be
appointed as a whole-time member;  

  

 

  
(b) subject to paragraph (a) above, any member (including the chairman
and the member appointed by Her Majesty) may be appointed as a part-
time member; and  

  

 

  
(c) one part-time member shall be a person nominated by the trustees of
the British Museum.  

  

 

  

(2) In selecting persons for appointment to be members of the Board, the
Secretary of state shall give preference to those who appear to him to have
knowledge and experience of library or university affairs, finance, industry or
administration.  

  

 

  
(3) The Board shall, in accordance with directions of the Secretary of State
given after consultation with them, constitute Advisory Councils with

  



responsibility for providing advice to the Board, or to any department of the
British Library, on such matters as the Secretary of State or the Board may
determine from time to time.  

 

  

(4) The provisions of the Schedule to this Act shall have effect with respect to
the Board and its members, to the Board's proceedings and incidental powers,
to the employment of staff and the terms and conditions of their employment,
and to the Advisory Councils constituted under this section.  

  

 
   3. Transfer of British Museum Library 
 

  
(1) Subject to this section, all articles which immediately before the appointed
day were the property of the trustees of the British Museum and -  

  

 

  
(a) formed part of the collections in the Museum's Department of Printed
Books, Department of Manuscripts and Department of Oriental Printed
Books and Manuscripts, or  

  

 

  
(b) were in normal use in those Departments for the purposes of the
collections, or of their storage or management, or for the purposes of the
administration of the Departments, 

  

 

  
shall on that day cease to be property of the trustees and become property the
British Library Board.  

  

 

  
2) In this Act "the appointed day" means a day appointed by the Secretary of
State by order made by statutory instrument.  

  

    1963 c.24  

  
(3) Subsection (1) above shall not apply to any article in the case of which it
has been agreed in writing between the trustees and the Board that it shall not
become the property of the Board under this section.  

  

 

  
(4) Without prejudice to subsection (1) above, the trustees may transfer to the
Board any article from their collections in the case of which the Board have
indicated to the trustees that the article is required for the British Library; and

  



the power of the trustees under this section to transfer any article shall be
exercisable notwithstanding any trust or condition (whether express or implied)
prohibiting or restricting the disposal of the article, and also notwithstanding
anything in the British Museum Act 1963.  

 

  
(5) Any property transferred to the Board under this section shall, if it was
previously vested in the trustees subject to any trust or condition, be subject to
the same trust or condition in the hands of the Board.  

  

 

  

(6) The trustees may make any part of their premises available for the use of
the Board, and may arrange for services to be rendered to the Board by British
Museum staff, on such terms (including terms as to payment) as may be agreed
with the Board.  

  

 
  4. Further provisions as to the Board  1911 c.46  
 

1932 c.34
 
 
 

(1) As from the appointed day, section 15 of the Copyright Act 1911 (which
requires the publisher of every book published in the United Kingdom to
deliver a copy to the British Museum) shall have effect as if references in
subsections (1), (3) and (6) to the trustees of the British Museum were
references to the British Library Board; and-  

  

 

  

(a) corresponding amendment shall be made of all references to the
trustees in section 1(1) of the British Museum Act 1932 (which excepts 
certain categories of publications from the requirements of section 15 of
the Act of 1911, subject to written demand by the trustees); 

  

 

  
(b) the power under section 1(2) of that Act to make regulations shall,
instead of being exercisable by the trustees, be exercisable by the Board; 
and  

  

 

1960 c.58  
(c) any regulations of the trustees under that section which were in force
immediately before the appointed day shall continue in force as if made by
the Board thereunder, with the substitution for references in the regulations 

  



to the trustees of references to the Board.  
 

 

(2) The Board shall be an exempt charity for the purposes of the Charities Act
1960, and accordingly at the end of Schedule 2 to that Act (which lists the
institutions exempt from provisions of the Act relating to registration and other
provisions) there shall be added-  

  

 
 "(i) the British Library Board".   
 

 

(3) The Board shall, not later than such date in each year as the Secretary of
State may determine, send to him a report of the proceedings and activities of
the Board during the previous twelve months, and the Secretary of State shall
lay copies of the report before each House of Parliament.  

  

 
  5. Finance and accounts   
 

 

(1) The Secretary of State shall, out of moneys provided by Parliament, make
to the British Library Board such payments as the Treasury may approve
towards expenditure incurred by the Board, whether in respect of their
management of the British Library (including the acquisitions of new items for
the Board's collections), or of general administration, or otherwise; and so far
as relates to the use and expenditure of sums so paid to the Board, the Board
shall act in accordance with such directions as may from time to time be given
to them by the Secretary of State.  

  

 

 

(2) Moneys received by the Board in any financial year, whether in respect of
property disposed of, or services provided, or otherwise, shall be applied by the
Board in such manner as the Secretary of State may, with the approval of the
Treasury, direct; and any such direction may require the whole or any part of
those monies to be paid into the Consolidated Fund  

  

 

 
(3) The Board shall keep proper accounts and other records and shall prepare in
respect of each financial year statements of account in such form as the
Secretary of State may, with the approval of the Treasury, direct; and those

  



statements shall, on or before 30th November next following the expiration of
the financial year in question, be submitted to the Secretary of State and shall
be transferred by him to the Comptroller and Auditor General, who shall
examine and certify the statements and lay copies thereof, together with his
report thereon, before each House of Parliament.  

 
  6. Consultation on terms and conditions of employment of staff   
 

 

(1) It shall be the duty of the British Library Board to seek consultation with
any organisation appearing to them to be appropriate with a view to the
conclusion between the Board and that organisation of such agreements as
appear to the parties to be desirable with respect to the establishment and
maintenance of machinery for the settlement by negotiation of terms and
conditions of employment of persons employed by the Board with provision
for reference to arbitration in default of such settlement in such cases as may be
determined by or under the agreements; and  

  

 

 

(2) It shall be the duty of the Board to seek consultation with any organisation
appearing to them to be appropriate with a view to the conclusion between the
Board and that organisation of such agreements as appear to the parties to be
desirable with respect to the establishment and maintenance of machinery for
the promotion and encouragement of measures affecting the safety, health and
welfare of persons employed by the Board and the discussion of other matters
of mutual interest to the Board and such persons including efficiency in the
operation of the services of the Board.  

  

 
  7. Citation   
 
Schedule - THE BRITISH LIBRARY BOARD AND ITS ADVISORY 
COUNCILS 

Section 2  

   Constitution and membership of the Board 
 



 
1. The Board shall be a body corporate, with perpetual succession and a
common seal. 

  

 

 

2. Subject to the following provisions of the Schedule, a member of the Board
shall hold and vacate office in accordance with the terms of appointment; but
no member of the Board shall be appointed for a period of less than three years
or more than seven years. 

  

 

 

3. A member of the Board may, by notice in writing addressed to the Secretary
of State (or, in the case of the member appointed by Her Majesty, by notice in
writing to Her) resign his membership, and the chairman may be such a notice
resign his office as such without resigning his membership. 

  

 

 
4. A member of the Board who ceases to be a member, or ceases to be
chairman, shall be eligible for re-appointment.  

  

 
   Remuneration, allowances and pensions 
 
 5. (1) The Board -    
 

  
(a) shall pay to the members thereof such remuneration and allowances as
the Secretary of State may determine; and  

  

 

  

(b) as regards any member in whose case the Secretary of State may
determine, shall pay such pension, allowance or gratuity to or in respect of
him, or make such payments towards the provision of such pension,
allowance or gratuity, as may be so determined;  

  

 

 

and, if a person ceases to be a member of the Board and it appears to the
Secretary of State that there are special circumstances which make it right that
that person should receive compensation, the Secretary of State may require the
Board to pay to that person a sum of such amount as the Secretary of State may
determine.  

  

 
 (2) The Secretary of State shall, as soon as possible after the first appointment  



of a person as a member of the Board, lay before each House of Parliament a
statement of the salary and allowances that are or will be payable to that person
under this paragraph; and if a subsequent determination by him under this
paragraph involves a departure from the terms of that statement, or if a
determination under this paragraph relates to the payment of, or the payment
towards the provision of, a pension, allowance or gratuity to, or in respect of, a
member of the Board, the Secretary of State shall, as soon as possible after the
determination, lay statement thereof before each House of Parliament. 

 

 
(3) Any determination by the Secretary of State under this paragraph, and the
imposition by him of any requirements thereunder, shall require the approval of
the Minister for the Civil Service.  

  

 
   Disqualification of paid members of Board from membership of House of 

Commons 
 

 

6. In Part III of Schedule 1 to the House of Commons Disqualification Act
1957 (which specifies offices the holders of which are disqualified under that
Act) as it applies to the House of Commons of the Parliament of the United
Kingdom, there shall be inserted at the appropriate point in alphabetical order
the entry "Any member of the British Library Board in receipt of
remuneration". 

  

 
   Proceedings 
 

 
7. (1) The quorum of the Board shall be five; and the arrangements relating to
the meetings of the Board shall be such as the Board may determine.  

  

 

 

(2) The Board shall have power to regulate their own procedure.
 
8. The validity of any proceedings of the Board shall not be affected by any
vacancy among members or by any defect in the appointment of any member 
 
9. The application of the seal of the Board shall be authenticated by the

  



signature of the secretary or of some other person authorised by the Board,
either generally or specially, to act for the purpose.
 
10. Any document purporting to be a document duly executed under the seal of
the Board, or to be signed on behalf of the Board, shall be received in evidence
and shall, unless the contrary is proved, be deemed to be so executed or, as the
case may be, signed.  

 



 
   Incidental powers 
 

 

11. (1) It shall be within the capacity of the Board as a statutory corporation to
do all such things, and enter into all such transactions, as are incidental or
conducive to the discharge of its functions; but the Board shall not have power
to borrow money.  

  

 

 

(2) The Board may frame, and vary and revoke from time to time, rules relating
to the exercise by them of any power or the manner of entering into any
transaction; and the rules may, with the approval of the Secretary of State,
provide for the imposition of charges for any services provided by the Board or
for the loan or use of any item from their collections.  

  

 

 
(3) Without prejudice to the foregoing, the powers of the Board shall include
power to acquire or dispose of any property, whether or not for the purposes of
their collections, but subject to the following sub-paragraphs  

  

 

 
(4) The power of the Board to dispose of an article transferred to them by
section 3(1)(a) of this Act shall be exercisable only if-  

  

 

  
(a) it is a duplicate or another article in the Boards collections (whether or
not so transferred), or 

  

 

  
(b) it appears to the Board to have been printed not earlier than the year
1850, and a copy of that article made by photography or a process akin to 
photography is held by the Board, or  

  

 

  
(c) in the opinion of the Board it is unfit to be retained in their collections
and can be disposed of without detriment to the interests of students;  

  

 

 
but the Board may transfer an article to the trustees of the British Museum
(Natural History) where they are satisfied that it would be more appropriately
held with the collections of that Museum.  

  

 



 
(5) Where any property in the hands of the Board (whether or not transferred to
them under section 3(1)(a) of this Act) is subject to any trust or condition-  

  

 

1963 c.24  (a) they shall not dispose of or deal with it in any manner inconsistent with
the trust or condition; and  

  

 

 (b) it shall be subject to the same trust or condition in the hands of any 
person acquiring it from the Board.  

  

 

 

(6) Any movable property vested in the trustees of the British Museum (Natural
History) may under section 9 of the British Museum Act 1963 be transferred by
them to the Board, where the trustees and the Board are satisfied that it would
be more appropriately held in the British Library.  

  

 
   Staff 
 

 

12. (1) The Board shall appoint a secretary, and may appoint such other
officers as they may determine, and may pay to their officers and other persons
employed by them such remuneration and allowances as the Secretary of State
may determine with the approval of the Minister for the Civil Service  

  

 

 

(2) The Board shall, in the case of such officers or other persons employed by
them as may be determined by the Board with the approval of the Minister for
the Civil Service (not being members of the Board), pay such pensions,
allowances or gratuities or in respect of them as many be so determined, make
such payments towards the provision of such pensions, allowances or gratuities
as may be so determined or provide and maintain such schemes (whether
contributory or not) for the payment of such pensions, allowances or gratuities
as may be so determined.  

  

 

 

(3) Where a participant in such a scheme as is referred to above become a
member of the Board, he may be treated for the purposes of the scheme as if
his service as a member of the Board were service as a person employed by the
Board otherwise than as such a member, and his rights under the scheme shall

  



not be affected by paragraph 5(1)(b) of this Schedule.  
 

 

(3) Where a participant in such a scheme as is referred to above become a
member of the Board, he may be treated for the purposes of the scheme as if
his service as a member of the Board were service as a person employed by the
Board otherwise than as such a member, and his rights under the scheme shall
not be affected by paragraph 5(1)(b) of this Schedule.  

  

 

 

13. (1) In the case of persons to be employed by them on and after the
appointed day who immediately before that day are employed either in the civil
service of the State or by the trustees of the British Museum, the Board shall, in
negotiating their terms of employment, ensure that the terms, taken as a whole,
are not less favourable in the case of each such person than those on which he
is employed at the time when an offer is made to him of employment with the
Board. 

  

 

 

(2) In the following provisions of this paragraph, "the Act of 1963" means the
Contracts of Employment Act 1963, "the Act of 1965" means the Redundancy
Payments Act 1965 and "the Superannuation Acts" means the Superannuation
Acts 1965 and 1972.  

1963 c.49 
1965 c.62 
1965 c.74 
1972 c.11  

 

 
(3) Where a person enters the employment of the Board on the appointed day
having been, immediately before that day, employed as mentioned in sub-
paragraph (1) above, then -  

   

 

 

(a) for the purposes of the Acts of 1963 and 1965 any period during which
he was so employed before that day (other than a period excepted by sub-
paragraph (4) below) shall count as a period of employment with the
Board, and the change of employer shall not break the continuity of the
period of employment; and  

  

 

 
(b) if he was employed by the trustees of the British Museum and his
contract of employment was terminated with a view to his being re-
employed by the Board as from that day he is not to be treated for the

  



purposes of the Act of 1965, as having been dismissed by reason of
redundancy.  

 

 

(4) A period of employment excepted by this sub-paragraph is one which ended
before the appointed day in consequence of termination of employment, where
there was made to the person in respect of that termination a payment in
accordance with Part I of the Act of 1965, or under the Superannuation Acts or
any enactment replacement by either of those Acts, or under any such
arrangements as are mentioned in section 41(3) of the Act of 1965.  

   

 
   Advisory Councils 
 

 
14. (1) Advisory Council Constituted by the Board in accordance with Section
2(3) of this Act shall consist of a chairman and such number of other members
as the Secretary of State may specify in directions given under that subsection.  

   

 

 
(2) The Board shall pay to the chairman and other members of an Advisory Council such
remuneration by way of fees, and such allowances, as may be determined by the Secretary
of State with the approval of the Minister for the Civil Service.  

 
 



ภาคผนวก ข. 
Legal Deposit Libraries Act 2003 

 
  
An Act to make provision in place of section 15 of the Copyright Act 1911 relating to 
the deposit of printed and similar publications, including on and off line publications; 
to make provision about the use and preservation of material deposited; and for 
connected purposes.  

[30th October 2003]  

BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and 
consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present 
Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:- 
  

 
Duty to deposit 

1. Deposit of publications 
 
  

    (1) A person who publishes in the United Kingdom a work to which this Act applies must at 
his own expense deliver a copy of it to an address specified (generally or in a particular case) by 
any deposit library entitled to delivery under this section.
  
    (2) If a deposit library other than the authority controlling the Library of Trinity College, 
Dublin has not specified an address, the copy is to be delivered to the library.
  
    (3) In the case of a work published in print, this Act applies to- 
  

(a) a book (including a pamphlet, magazine or newspaper), 
(b) a sheet of letterpress or music, 
(c) a map, plan, chart or table, and 
(d) a part of any such work; 



but that is subject to any prescribed exception. 
 
  
    (4) In the case of a work published in a medium other than print, this Act applies to a work of a 
prescribed description. 
 
  
    (5) A prescribed description may not include works consisting only of- 
  

(a) a sound recording or film or both, or 
(b) such material and other material which is merely incidental to it. 

    (6) Subject to section 6(2)(h), the obligation under subsection (1) is to deliver a copy of the 
work in the medium in which it is published. 
  
    (7) In this section, "address" means an address in the United Kingdom or an electronic address.
  
2. New and alternative editions 
  
    (1) This Act does not apply to a work which is substantially the same as one already published 
in the same medium in the United Kingdom. 
  
    (2) Where substantially the same work is published in the United Kingdom in more than one 
medium-  
  

(a) section 1(1) applies only in relation to its publication in one of those media, and 
(b) that medium is to be determined in accordance with regulations made by the 
Secretary of State. 

    (3) The Secretary of State may by regulations make provision as to circumstances in which 
works are or are not to be regarded for the purposes of this section as substantially the same. 



  
3. Enforcement 
  
    (1) This section applies where a person (in this section, "the publisher") who is required by or 
under this Act to deliver anything to an address specified by a deposit library, or to a deposit 
library, has failed to comply with that obligation. 
  
    (2) The library may, in accordance with rules of court, apply to the county court (or, in 
Scotland, to the sheriff) for an order requiring the publisher to comply with the obligation. 
  
    (3) If on an application under subsection (2) it appears that-  
  

(a) the publisher is unable to comply with the obligation, or 
(b) for any other reason, it is not appropriate to make an order under that subsection, 

the court or sheriff may instead make an order requiring the publisher to pay to the library an 
amount which is not more than the cost of making good the failure to comply. 
  
 



 
 
Printed publications 
4. Printed publications: the British Library 
  
    (1) The British Library Board is entitled to delivery under section 1 of a copy of every work 
published in print. 
  
    (2) The copy must be delivered within one month beginning with the day of publication. 
  
    (3) The copy is to be of the same quality as the best copies which, at the time of delivery, have 
been produced for publication in the United Kingdom. 
  
    (4) The Board must give a receipt in writing (whether sent by electronic or other means). 
  
5. Printed publications: other libraries 
  
    (1) Each deposit library other than the British Library Board is entitled to delivery under 
section 1 of a copy of any work published in print which it requests. 
  
    (2) A request under this section must be in writing (whether sent by electronic or other means).
  
    (3) A request-  
  

(a) may be made before publication, and 
(b) in particular, may relate to all future numbers or parts of an encyclopaedia, 
newspaper, magazine or other work. 

    (4) No request may be made after the end of 12 months beginning with the day of publication. 
  



    (5) The copy must be delivered within one month beginning with-  
  

(a) the day of publication, or 
(b) if later, the day on which the request is received. 

    (6) The copy is to be of the same quality as the largest number of copies which, at the time of 
delivery, have been produced for publication in the United Kingdom. 
  
 



 
Non-print publications 
6. Regulations: deposit of non-print publications 
  
    (1) The Secretary of State may make regulations supplementing sections 1 and 2 as they apply 
to works published in media other than print. 
  
    (2) Regulations under this section may in particular-  
  

(a) make provision about the time at which or the circumstances in which any deposit 
library becomes or ceases to be entitled to delivery under section 1; 
(b) require the person mentioned in section 1(1) to deliver, with the copy of the work, a 
copy of any computer program and any information necessary in order to access the 
work, and a copy of any manual and other material that accompanies the work and is 
made available to the public; 
(c) require delivery within a time prescribed by reference to publication or another event; 
(d) permit or require delivery by electronic means; 
(e) where a work is produced for publication in copies of differing quality, specify the 
quality of copies to be delivered; 
(f) where a work is published or made available to the public in different formats, 
provide for the format in which any copy is to be delivered to be determined in 
accordance with requirements specified (generally or in a particular case) by the deposit 
libraries or any of them; 
(g) make provision as to the circumstances in which works published on line are or are 
not to be treated as published in the United Kingdom; 
(h) specify the medium in which a copy of a work published on line is to be delivered. 

7. Restrictions on activities in relation to non-print publications 
  
    (1) Subject to subsection (3), a relevant person may not do any of the activities listed in 



subsection (2) in relation to relevant material. 
  
    (2) The activities are-  
  

(a) using the material (whether or not such use necessarily involves the making of a 
temporary copy of it); 
(b) copying the material (other than by making a temporary copy where this is necessary 
for the purpose of using the material); 
(c) in the case of relevant material comprising or containing a computer program or 
database, adapting it; 
(d) lending the material to a third party (other than lending by a deposit library to a reader 
for use by the reader on library premises controlled by the library); 
(e) transferring the material to a third party; 
(f) disposing of the material. 

    (3) The Secretary of State may by regulations make provision permitting relevant persons to do 
any of the activities listed in subsection (2) in relation to relevant material, subject to such 
conditions as may be prescribed. 
  
    (4) Regulations under this section may in particular make provision about-  
  

(a) the purposes for which relevant material may be used or copied; 
(b) the time at which or the circumstances in which readers may first use relevant 
material; 
(c) the description of readers who may use relevant material; 
(d) the limitations on the number of readers who may use relevant material at any one 
time (whether by limiting the number of terminals in a deposit library from which readers 
may at any one time access an electronic publication or otherwise). 

    (5) In this section-  
  



(a) "reader" means a person who, for the purposes of research or study and with the 
permission of a deposit library, is on library premises controlled by it; 
(b) "relevant material" means-  

(i) a copy delivered under section 1 of a work published in a medium other than 
print; 
(ii) a copy delivered pursuant to regulations under section 6 of a computer 
program or material within section 6(2)(b); 
(iii) a copy of a work to which section 10(6) applies; 
(iv) a copy (at any remove) of anything within any of sub-paragraphs (i) to (iii); 

(c) "relevant person" means-  
(i) a deposit library or person acting on its behalf; 
(ii) a reader; 

(d) references to a deposit library include references to the Faculty of Advocates. 
    (6) A contravention of this section is actionable at the suit of a person who suffers loss as a 
result of the contravention, subject to the defences and other incidents applying to actions for 
breach of statutory duty. 
  
 



 
8. Activities in relation to non-print publications: copyright etc. 
  
    (1) In Chapter 3 of Part 1 of the 1988 Act (acts permitted in relation to copyright works), after 
section 44 insert-  
  

"44A      Legal deposit libraries 
  

     (1) Copyright is not infringed by the copying of a work from the internet by a 
deposit library or person acting on its behalf if-  
  

  (a) the work is of a description prescribed by regulations under section 10(5) 
of the 2003 Act, 

  (b) its publication on the internet, or a person publishing it there, is connected 
with the United Kingdom in a manner so prescribed, and 

  (c) the copying is done in accordance with any conditions so prescribed. 
      (2) Copyright is not infringed by the doing of anything in relation to relevant 

material permitted to be done under regulations under section 7 of the 2003 Act. 
  

      (3) The Secretary of State may by regulations make provision excluding, in relation 
to prescribed activities done in relation to relevant material, the application of such of 
the provisions of this Chapter as are prescribed. 
  

      (4) Regulations under subsection (3) may in particular make provision prescribing 
activities-  
  

  (a) done for a prescribed purpose, 
  (b) done by prescribed descriptions of reader, 
  (c) done in relation to prescribed descriptions of relevant material, 



  (d) done other than in accordance with prescribed conditions. 
      (5) Regulations under this section may make different provision for different 

purposes. 
  

      (6) Regulations under this section shall be made by statutory instrument which shall 
be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament. 
  

      (7) In this section-  
  

  (a) "the 2003 Act" means the Legal Deposit Libraries Act 2003; 
  (b) "deposit library", "reader" and "relevant material" have the same meaning 

as in section 7 of the 2003 Act; 
  (c) "prescribed" means prescribed by regulations made by the Secretary of 

State."  
    (2) In Part III of the Copyright and Rights in Databases Regulations 1997 (S.I. 1997/3032) 
(database right), after Regulation 20 insert-  
  

  "Exceptions to database right: deposit libraries      
  20A.     

 

     (1) Database right in a database is not infringed by the copying of a work from the 
internet by a deposit library or person acting on its behalf if-  
  

  (a) the work is of a description prescribed by regulations under section 10(5) of 
the 2003 Act, 

  (b) its publication on the internet, or a person publishing it there, is connected 
with the United Kingdom in a manner so prescribed, and 

  (c) the copying is done in accordance with any conditions so prescribed. 
      (2) Database right in a database is not infringed by the doing of anything in relation 



to relevant material permitted to be done under regulations under section 7 of the 2003 
Act. 
  

      (3) Regulations under section 44A(3) of the 1988 Act exclude the application of 
paragraph (2) in relation to prescribed activities in relation to relevant material as (and 
to the extent that) they exclude the application of section 44A(2) of that Act in relation 
to those activities. 
  

      (4) In this Regulation-  
  

  (a) "the 2003 Act" means the Legal Deposit Libraries Act 2003; 
  (b) "deposit library" and "relevant material" have the same meaning as in 

section 7 of the 2003 Act."  
 
Exemption from liability 
9. Exemption from liability: deposit of publications etc. 
  
    (1) The delivery by a person, pursuant to section 1, of a copy of a work is to be taken-  
  

(a) not to breach any contract relating to any part of the work to which that person is a 
party, and 
(b) not to infringe copyright, publication right or database right in relation to any part of 
the work or any patent. 

    (2) Subsection (1) applies to the delivery, pursuant to regulations under section 6, of a copy of 
a computer program or material within section 6(2)(b) as it applies to the delivery of a copy of a 
work pursuant to section 1. 
  
10. Exemption from liability: activities in relation to publications 
  



    (1) A deposit library, or a person acting on its behalf, is not liable in damages, or subject to any 
criminal liability, for defamation arising out of the doing by a relevant person of an activity listed 
in section 7(2) in relation to a copy of a work delivered under section 1. 
  
    (2) Subsection (1) does not apply to the liability of a deposit library where-  
  

(a) it knows, or in the case of liability in damages it knows of facts or circumstances from 
which it ought to know, that the copy contains a defamatory statement, and 
(b) it has had a reasonable opportunity since obtaining that knowledge to prevent the 
doing of the activity in relation to the copy. 

    (3) Where, pursuant to section 1, a person (in this section, "the publisher") has delivered a copy 
of a work to an address specified by a deposit library, the publisher is not liable in damages, or 
subject to any criminal liability, for defamation arising out of the doing by a relevant person of an 
activity listed in section 7(2) in relation to the copy. 
  
    (4) Subsection (3) does not apply where-  
  

(a) the publisher knows, or in the case of liability in damages the publisher knows of 
facts or circumstances from which it ought to know, that the copy contains a defamatory 
statement, and 
(b) it has had a reasonable opportunity since obtaining that knowledge to inform the 
library of the matter, facts or circumstances known to it and has not done so. 

    (5) Where a work is published on the internet, subsection (6) applies to a copy of the work if-  
  

(a) the work is of a description prescribed by regulations under this subsection, 
(b) the publication of the work on the internet, or a person publishing it there, is 
connected with the United Kingdom in a manner so prescribed, and 
(c) the copy was made by a deposit library or person acting on its behalf copying the 
work from the internet in accordance with any conditions so prescribed. 



    (6) Where this subsection applies to a copy of a work-  
  

(a) no person other than the library is liable in damages, or subject to any criminal 
liability, for defamation arising out of the doing by a relevant person of an activity listed 
in section 7(2) in relation to the copy, and 
(b) subsections (1) and (2) apply in relation to the doing of an activity in relation to the 
copy as they apply in relation to the doing of the activity in relation to a copy of a work 
delivered under section 1. 

    (7) In this section-  
  

(a) "relevant person" has the same meaning as in section 7; 
(b) references to activities listed in section 7(2) are references to those activities whether 
or not done in relation to relevant material (as defined in section 7); 
(c) references to a deposit library include references to the Faculty of Advocates. 

    (8) The Secretary of State may by regulations provide for this section, as it applies in relation to 
liability in damages and criminal liability for defamation, to apply in relation to liability 
(including criminal liability) of any description prescribed in the regulations, subject to such 
modifications as may be prescribed. 
  
    (9) Where this section applies to the doing of an activity in relation to a copy of a work it also 
applies to the doing of the activity in relation to a copy (at any remove) of that copy. 
  
    (10) Nothing in this section imposes liability on any person. 
  
 
Regulations 
11. Regulations: general 
  
    (1) Any power under this Act to make regulations-  



  
(a) includes power to make different provision for different purposes, including in 
particular different media, descriptions of work, deposit libraries or areas, and 
(b) as well as being exercisable in relation to all cases to which it extends, may be 
exercised in relation to those cases subject to specified exceptions, or in relation to a 
particular case or class of cases. 

    (2) Regulations under this Act may not be made unless the Secretary of State has consulted-  
  

(a) the deposit libraries, and 
(b) the publishers appearing to the Secretary of State to be likely to be affected. 

    (3) Regulations under section 1(4) or 6 may not be made so as to apply to works published 
before the regulations are made. 
  
    (4) Regulations under section 1(4), 2 or 6 may not be made unless the Secretary of State 
considers that the costs likely to be incurred as a result of the regulations by persons who publish 
works to which the regulations relate are not disproportionate to the benefit to the public arising 
from the delivery of copies of such works. 
  
    (5) Regulations under section 1(4), 2, 6, 7 or 10(5) may not be made unless the Secretary of 
State considers that the regulations do not unreasonably prejudice the interests of persons who 
publish works to which the regulations relate. 
  
    (6) Any power to make regulations under this Act is exercisable by statutory instrument, and 
no such regulations may be made unless a draft of the instrument containing them has been laid 
before and approved by a resolution of each House of Parliament. 
  
12. Regulations: Scotland and Wales 
  
    (1) Regulations under this Act may not be made without the consent of the Scottish Ministers if 



they would-  
  

(a) remove an entitlement conferred by or under this Act on the authority controlling the 
National Library of Scotland, or 
(b) confer an entitlement that is not conferred on that authority on any other deposit 
library. 

    (2) Subsection (1) does not apply where the entitlement is to delivery of copies of electronic 
publications and-  
  

(a) in the case of legal publications, the Faculty of Advocates, or 
(b) in any other case, the authority controlling the National Library of Scotland, 

is provided with a means of accessing those publications electronically. 
  
    (3) Where subsection (1) does not apply, regulations under this Act that would affect the 
authority controlling the National Library of Scotland may not be made unless the Secretary of 
State has consulted the Scottish Ministers. 
  
    (4) Regulations under this Act may not be made without the consent of the National Assembly 
for Wales if they would-  
  

(a) remove an entitlement conferred by or under this Act on the authority controlling the 
National Library of Wales, or 
(b) confer an entitlement that is not conferred on that authority on any other deposit 
library; 

but this does not apply where the entitlement is to delivery of copies of electronic publications 
and that authority is provided with a means of accessing those publications electronically. 
  
    (5) Where subsection (4) does not apply, regulations under this Act that would affect the 
authority controlling the National Library of Wales may not be made unless the Secretary of State 



has consulted the National Assembly for Wales. 
  
13. Regulations: Trinity College, Dublin 
  
    (1) Regulations under this Act which confer an entitlement on the authority controlling the 
Library of Trinity College, Dublin may not be made unless the Secretary of State is satisfied, in 
relation to relevant material delivered pursuant to such an entitlement-  
  

(a) that as regards the restriction by section 7 (having regard to any regulations made 
under that section) of activities in relation to relevant material, the restriction of those 
activities under the laws of Ireland is not substantially less, 
(b) that as regards the protection under the laws of any part of the United Kingdom of 
copyright, publication right, database right and patents in relation to relevant material, the 
protection under the laws of Ireland of corresponding rights is not substantially less, and 
(c) that as regards the protection from liability under subsections (3) and (4) of section 10 
(or those subsections as applied by regulations under that section), the protection under 
the laws of Ireland in relation to corresponding liability is not substantially less. 

    (2) In this section "relevant material" has the same meaning as in section 7. 
  
 
General 
14. Interpretation 
  
In this Act-  
  

"the 1988 Act" means the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48); 
"database right" has the meaning given by regulation 13(1) of the Copyright and Rights 
in Databases Regulations 1997 (S.I. 1997/3032); 
"deposit library" means any of the British Library Board and the authorities controlling-  



(a) the National Library of Scotland, 
(b) the National Library of Wales, 
(c) the Bodleian Library, Oxford, 
(d) the University Library, Cambridge, 
(e) the Library of Trinity College, Dublin; 

"electronic publication" means an on line or off line publication including any 
publication in electronic form (within the meaning given by section 178 of the 1988 Act);
"film" has the meaning given by section 5B of the 1988 Act; 
"medium" means any medium of publication, including in particular any form of on line 
or off line publication; 
"prescribed" means prescribed by regulations made by the Secretary of State; 
"publication", in relation to a work-  

(a) means the issue of copies of the work to the public, and 
(b) includes making the work available to the public by means of an electronic 
retrieval system; 

and related expressions are to be interpreted accordingly; 
"publication right" has the meaning given by regulation 16(1) of the Copyright and 
Related Rights Regulations 1996 (S.I. 1996/2967); 
"sound recording" has the meaning given by section 5A of the 1988 Act. 

15. Consequential amendments, repeals and revocation 
  
    (1) The provisions listed in the Schedule are repealed or revoked to the extent specified. 
  
    (2) Section 5 of the National Library of Scotland Act 1925 (c. 73) (transfer of privilege under 
section 15 of the Copyright Act 1911) is amended as follows. 
  
    (3) For subsections (1) to (3) substitute-  
  



     "(1) Copies of legal publications delivered for the Board as the authority for the 
Library under section 1 of the Legal Deposit Libraries Act 2003 shall be transmitted by 
the Board to the Faculty. 
  

      (2) The Board shall cause to be inserted in the requests made for them under section 5 
of that Act such legal publications as may be named in writing to them by the Faculty." 
   

    (4) In subsections (4) and (5), for "law books" substitute "legal publications". 
  
    (5) After subsection (5) add-  
  

     "(6) In this section, "publication" includes a publication made available to the public 
by means of an electronic retrieval system." 
   

16. Commencement and extent 
  
    (1) The preceding provisions of this Act, except so far as they confer power to make 
regulations, come into force in accordance with provision made by the Secretary of State by order 
made by statutory instrument. 
  
    (2) Different provision may be made for different purposes. 
  
    (3) An order under subsection (1) may not be made unless the Secretary of State has consulted 
the Scottish Ministers and the National Assembly for Wales. 
  
    (4) This Act does not apply to works published before the commencement of section 1. 
  
    (5) This Act extends to Northern Ireland. 
  



17. Short title 
  
This Act may be cited as the Legal Deposit Libraries Act 2003. 
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  หลักการและเหตุผล  
  หลักการ ใหมีกฎหมายวาดวยหอสมุดแหงชาติ เหตุผล โดยที่หอสมุดแหงชาติเปนองคกรหลัก
ของชาติในการเก็บรวบรวม จัดหา และอนุรักษหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส
และสื่อโสตทัศนวัสดุทุกรูปแบบที่ผลิตภายในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทย 
รวมทั้งเอกสารโบราณ เพื่อใหเปนแหลงเก็บรวบรวมและสงวนรักษามรดกภูมิปญญาของชาติ
ใหคงอยูและเปนสาธารณสมบัติของชาติ นอกจากนี้ยังทําหนาที่รับรองเอกสารใดๆ เพื่อใช
อางอิงตามกฎหมาย ตลอดจนการออกเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือหรือวารสารเพื่อจัดทํา
เปนบรรณานุกรมแหงชาติ แตการดําเนินการดังกลาวของหอสมุดแหงชาติที่จะใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ไดน้ัน ยังขาดกระบวนการทางกฎหมายที่จะมารองรับ ดังนั้นการกําหนดใหมี
กฎหมายวาดวยหอสมุดแหงชาติจะเปนประโยชนแกประชาชนทั่วไปที่จะไดเขาถึงแหลงความรู
หรือไดรับการเพิ่มพูนสติปญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนยิ่งขึ้น ตลอดจนเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนผูพิมพ หรือสํานักพิมพในธุรกิจ หรือการดําเนินงานเกี่ยวกับหนังสือ
ภายในประเทศใหแพรหลายและมีระบบเพื่อการคนหาขอมูลและเชื่อมโยงกันระหวางประเทศ
ไดอยางทั่วถึง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

     
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติหอสมุดแหงชาติ พ.ศ. ...."  
     
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 

 

     
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“หอสมุดแหงชาติ” หมายความวา หอสมุดที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี 
“หอสมุด” หมายความวา หองสมุดหรือสถานที่มีลักษณะคลายคลึงกันแตเรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่ง
มิไดจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ี 
“ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความวา สิ่งพิมพซึ่งเปนวัสดุที่มีการบันทึกขอมูลขาวสารความรู 
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 ปจจุบันอยูในระหวางในการพิจารณาของกระทรวงวฒันธรรม  http://www.lawamendment.go.th/m-
culture/ 



ความคิด ประสบการณ โดยใชภาษา สัญลักษณ รูปภาพ เสียง รหัส หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ให
หมายความรวมถึงเอกสารโบราณ ภาพยนตร วีดีทัศน แถบเสียง แผนเสียง วัสดุยอย ซีดีรอม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
“เอกสารโบราณ” หมายความวา กระดาษ ใบลาน ผา แผนหนัง หรือวัตถุอ่ืนใด ที่มีรูปอักษร
เขียนหรือจารึกไวบนวัตถุดวยอักษรและภาษาโบราณ 
“คลังพิสูจน” หมายความวา สถานที่เก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับมาตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือตามกฎหมายอื่นและหอสมุดแหงชาติไดแยกเก็บหนังสือสวนนี้ไวบริการเพื่อเปนเอกสารใช
อางอิงตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชนอ่ืนใดของหนวยราชการ หนวยงาน และประชาชน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ 
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหอสมุดแหงชาติ 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนหอสมุดแหงชาติ  
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศิลปากร 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

     
  มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

 

     
  หมวด ๑ หอสมุดแหงชาติและอํานาจหนาท่ี   
     
  มาตรา ๕ ใหหอสมุดแหงชาติเปนแหลงเรียนรูของสังคม คลังพิสูจน และเปนแหลงรวบรวม 
เก็บรักษา อนุรักษทรัพยากรทางปญญา หรือภูมิปญญาของชาติ เอกสารโบราณ ทรัพยากร
สารสนเทศ และสิ่งพิมพที่ไดรับตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น รวมทั้งการบริหาร
จัดการ จัดระบบ จัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ ใหบริการอาน ศึกษา คนควา บริการจัดทําสําเนา 
ทรัพยากรสารสนเทศที่เปนมรดกทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชาติ 

 

     
  มาตรา ๖ หอสมุดแหงชาติจะจัดต้ังขึ้น ณ ที่ใด หรือจะใหสถานที่ใดเปนหอสมุดแหงชาติ รวมทั้ง
การยุบเลิกหอสมุดแหงชาติ ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

     
  มาตรา ๗ ใหหอสมุดแหงชาติมีหนาที่ ดังตอไปนี้  



(๑) จัดหา รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ ทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดทําและพิมพใน
ประเทศและตางประเทศ ที่แสดงถึงมรดกทางภูมิปญญา วรรณกรรม และวัฒนธรรมของชาติ 
(๒) ดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่ไดจัดพิมพ หรือผลิตหรือมี
อยูในตางประเทศ  
(๓) ใหเปนคลังเพื่อเก็บรักษาและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
(๔) เปนศูนยกลางในการจัดทําและรวบรวมบรรณานุกรมแหงชาติและสํารวจแหลงขอมูล
เอกสารโบราณ 
(๕) วิเคราะห จัดหมวดหมู ทํารายการ และฐานขอมูล เพื่อใหผูใชบริการเขาถึง ทรัพยากร
สารสนเทศ และเชื่อมโยงกับเครือขายหอสมุดในประเทศและตางประเทศ 
(๖) ใหบริการแกประชาชนและสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางทั่วถึง  
(๗) ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน และประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ 
(๘) ทําหนาที่รับรองทรัพยากรสารสนเทศที่อยูในคลังพิสูจน เพื่อใชเปนเอกสาร 
อางอิงตามกฎหมาย 
(๙) จัดฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนําวิชาบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตรใหแก
บุคลากรหอสมุดอ่ืนๆ และผูสนใจ 
(๑๐) เปนสถานที่ใหบริการ เชื่อมโยงขอมูลแกหอสมุดที่เขามาเปนเครือขายกับ หอสมุดแหงชาติ 
 

     
  หมวด ๒ คณะกรรมการหอสมุดแหงชาต ิ  
     
  มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติ ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ปลัด
กรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ  
(๔) นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี นายกสมาคมผูจัดพิมพและจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย นายกสมาคม
การพิมพไทย ผูแทนหอสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน จํานวนไมเกินหาคน เปน
กรรมการ 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง จํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ 
ใหอธิบดีกรมศิลปากรเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแหงชาติกรม

 



ศิลปากร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

     
  มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๕) ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๓) เปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญดานวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร ดานบริหารจัดการ ดานอนุรักษ และดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ดานละหนึ่งคน 
(๔) เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม  
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
(๖) ไมเปนผูมีประวัติเสื่อมเสีย ในเรื่องการจัดพิมพ และการจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 

     
  มาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแต
วันที่ไดรับแตงต้ัง และอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
 
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือในกรณีที่มีการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือแทนตําแหนงวางใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการ
แตงต้ังเพิ่มขึ้น หรือแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงตามวาระที่เหลือ 
 

 

     
  มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตาม มาตรา ๙ 

 



(๖) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

     
  มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
 
ในกรณีประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทํา
หนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 
กรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนการสวนตัวในเร่ืองใด ไมมีสิทธิเขารวมพิจารณาและออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 
ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองคร้ัง 
 

 

     
  มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะ ใหความเห็น หรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบ 
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยหอสมุดแหงชาติ 
(๒) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อการพัฒนาหอสมุดแหงชาติ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารสนเทศทางวิชาการ 
(๓) ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามผลการดําเนินงานดานหอสมุดแหงชาติ และงานดานสารนิเทศ
แหงชาติ 
(๔) สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการอาน การเรียนรู และการใชหอสมุด 
(๕) กําหนดใหมีมาตรฐานเพื่อการฝกอบรมบุคลากรดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 

 



(๖) เชิญบุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารและหลักฐาน หรือวัตถุอ่ืนใดมาประกอบการ
พิจารณาได 
(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

     
  หมวด ๓ การบริหารจัดการหอสมุดแหงชาติและการใหบริการ   
     
  มาตรา ๑๔ ผูพิมพและผูโฆษณาตามกฎหมายวาดวยการพิมพตองสงสิ่งพิมพที่พิมพขึ้นใน
ราชอาณาจักรจํานวนไมนอยกวาสองเลมหรือสองฉบับ แลวแตกรณี ใหแกสํานักหอสมุด
แหงชาติภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พิมพเสร็จหรือวันที่ออกโฆษณา โดยไมคิดราคา
และคาสง 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงสิ่งพิมพตามความในวรรคแรก ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนด 
 

 

     
  มาตรา ๑๕ ผูผลิตวีดิทัศน ซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส วัสดุบันทึกเสียง ฟลมบันทึกภาพ 
ไมโครฟลม หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่ผลติขึ้นใน
ราชอาณาจักรตองสงผลิตภัณฑดังกลาวแตละรายการจํานวนไมนอยกวาสองหนวย ใหแก
สํานักหอสมุดแหงชาติภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ผลิตเสร็จหรือวันที่ออกโฆษณา 
โดยไมคิดราคาและคาสง 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงตามความในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 
 

 

     
  มาตรา ๑๖ ใหสํานักหอสมุดแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการออกเลขมาตรฐานสาลกประจํา
หนังสือ หรือวารสาร เพื่อจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ  
 
ผูใดจะขอออกเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ หรือวารสาร จากสํานักหอสมุดแหงชาติ ให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

 



     
  มาตรา ๑๗ ผูใดประสงคจะเขาใชบริการในหอสมุดแหงชาติ การขอใชสถานที่ในสังกัดหอสมุด
แหงชาติ การทําสําเนาทรัพยากรสารสนเทศ และหนังสือหายากที่เก็บรักษาไวในหอสมุด
แหงชาติ รวมทั้งการขอใชบริการอ่ืนตามหนาที่ของกรมศิลปากร ใหเปนไปหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
ในกรณีการขอใชบริการทําสําเนา หรือการขอใชสถานที่ในสังกัดหอสมุดแหงชาติตามวรรค
หน่ึง ผูขอใชตองชําระคาบริการตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

 

     
  มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการจัดหา รวบรวม เก็บรักษา ทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณ 
และหนังสือหายาก ไวเปนสมบัติของชาติ ใหอธิบดีมีอํานาจจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เอกสาร
โบราณ และหนังสือหายากนั้นไวได 

 

     
  มาตรา ๑๙ ใหหอสมุดแหงชาติเก็บรักษา ทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกวามี
ความสําคัญระดับชาติ 

 

     
  หมวด ๔ กองทุนหอสมุดแหงชาต ิ  
     
  มาตรา ๒๐ ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนหอสมุดแหงชาติ” ในกรมศิลปากร 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการหอสมุด 

 

     
  มาตรา ๒๑ กองทุนหอสมุดแหงชาติ ประกอบดวย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๔) เงินคาบริการ เงินคาใชจาย หรือเงินที่ไดมาตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
(๖) เงินดอกเบี้ย หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่เกิดจากกองทุน หรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือ
โดยนิติกรรมอ่ืน 
(๗) เงินและทรัพยสินอ่ืนที่ตกเปนของกองทุน 
(๘) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศ

 



หรือองคกรตางประเทศ 
เงินหรือทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหสงเขากองทุน โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 

     
  มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมศิลปากรเปนประธาน 
รองอธิบดีกรมศิลปากรที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรแตงต้ังจาก
ผูเชี่ยวชาญในงานดานบรรณรักษศาสตรหรือสารสนเทศศาสตร ดานภาษาเอกสารและหนังสือ 
ดานบริหารจัดการ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานกฎหมายไมเกินหาคนเปนกรรมการ ให
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนากลุมคลังและพัสดุ 
สํานักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

     
  มาตรา ๒๓ ใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน และการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

 

     
  มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) พิจารณาแผนการใชจายกองทุน 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 
(๔) พิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุน 
(๕) พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารโบราณ และหนังสือ หายาก 
 

 

     
  มาตรา ๒๕ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการบริหาร
กองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 

     
  มาตรา ๒๖ ผูบริจาคเงิน หรือทรัพยสินใหแกกองทุนมีสิทธินําไปลดหยอนในการคํานวณภาษี
เงินได หรือไดรับการยกเวนภาษีสําหรับเงิน หรือทรัพยสินที่บริจาคแลวแตกรณี ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

 



     
  หมวด ๕ บทกําหนดโทษ   
     
  มาตรา ๒๗ ผูพิมพ ผูโฆษณา และผูผลิต ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

     
  มาตรา ๒๘ ผูใดซอนเรน ครอบครอง จําหนาย เอาไปเสีย หรือรับซื้อ รับจํานํา หรือรับไวดวย
ประการใด ๆ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
ถาการทําผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อการคา ผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุก ไมเกินเจ็ด
ป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

 

     
     
 



ภาคผนวก ง. 
อํานาจและหนาที่ของฝายงานตางๆ ของหอสมุดแหงชาต ิ

 
  (๑) ฝายบริหารงานทั่วไป  

   (ก) ประสานงานระหวางกลุมตางๆ ภายในสํานักหอสมุดแหงชาติ 
หอสมุดแหงชาติสาขา และหนวยงานอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุมลักษณะงาน
ทุกอยางท่ีเกี่ยวกับ งานสารบรรณ การเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานดูแลอาคารและสถานที่ 
งานดานบุคลากร งานดานประชาสัมพันธ การเผยแพรเอกสารและการจัดพิมพหนังสือ  
   (ข) ทําแผนหรือโครงการพัฒนาสํานักหอสมุดแหงชาติใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาประเทศ  
   (ค) เปนศูนยรวมแหงการส่ังการหรือรับนโยบายจากหนวยงานชั้นสูงไป
ยังหนวยงานตางๆ ของสํานักหอสุดแหงชาติ  
   (ง) ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตาม
เปาหมาย  
 
  (๒) กลุมพัฒนาทรัพยากรหองสมุด 

   (ก) จัดหาทรัพยากรสารนิเทศในนามของหอสมุดแหงชาติ เพื่อการ
พัฒนาใหครบถวนท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช 
และเพื่อการจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ  
   (ข) อนุรักษซอมแซมหนังสือท่ัวไปเอกสารภาษาโบราณ หนังสือหายาก 
โดยการวิเคราะหสาเหตุการเส่ือมสภาพของวัตถุ และอนุรกัษโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรมาชวย
ในการซอมแซม เพื่อหยุดย้ังหรือชะลอการเส่ือมสภาพของเอกสารใหชาลง เปนการยืดอายุของ
เอกสารใหมีสภาพแข็งแรง เพื่อใหทรัพยากรนั้นมีอายุนานที่สุด และเปนหลักฐานสําคัญอันมีคาย่ิง
ตอการศึกษาของชาติตอไปในอนาคต 
 
  (๓) กลุมบริการคนควาอางอิง  
   (ก) เปนศูนยกลางแหงชาติวาดวยการใหบริการหนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ และส่ือความรู ขอมูลขาวสาร แกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ท้ังในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และแก สวนราชการกระทรวง ทบวง 
กรม ตลอดจนสมาชิกรัฐสภา  
   (ข) ศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการใหบริการ คนควา อางอิง และ
พัฒนาเทคนิคการบริการท่ีมีคุณภาพใหทันสมัยตามมาตรฐาน สากลตามหลักวิชา
บรรณารักษศาสตร และสารนิเทศศาสตร  



   (ค) จัดทําคูมือชวยคนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพและขอมูลความรู 
วิชาการ เชนดรรชนี บรรณานุกรมเฉพาะวิชา สารสังเขป บรรณานิทัศน กฤตภาค ทําเนียบนาม
แหลงสารนิเทศ เอกสารเผยแพรแนะนําการใหบริการวิชาการ  
   (ง) ปฐมนิเทศ ฝกอบรมการใชหองสมุดศึกษา  
   (จ) วิเคราะหปญหาและความตองการของผูใชเอกสารส่ิงพิมพวิชาการ
ของหอสมุดแหงชาติ  
   (ฉ) เปนท่ีปรึกษาแนะนําและฝกอบรมเกี่ยวกับงานดานบริการหองสมุด 
บรรณารักษศาสตร และสารนิเทศศาสตร  
 
  (๓) ศูนยสารนิเทศหองสมุด 

   (ก) วางแผนพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติของหอสมุดแหงชาติ และ
พัฒนาฐานขอมูลบรรณานุกรมแหงชาติ 
   (ข) รับผิดชอบงานวิชาการดานเทคโนโลยีสารนิเทศ คลังขอมูล และการ
สรางเครือขายระบบสารนิเทศแหงชาติ  
   (ค) กําหนดนโยบายการพัฒนาฐานขอมูลเฉพาะวิชา  
   (ง) ประสานงานดานวิชาการกับหองสมุด และศูนยสารนิเทศตางๆ เพื่อ
การพัฒนาระบบเครือขาย และความรวมมือทางวิชาชีพบรรณารักษดานตางๆ ในระดับประเทศ
และระหวางประเทศ  
  (๔) กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก  
   (ก) ดูแลรักษา และใหบริการขอมูลความรูจากเอกสารโบราณทุก
ประเภท  
   (ข) ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย ลักษณะรูปแบบอักษรโบราณ อักษร
สมัยตาง ๆ วิเคราะหขอมูลความรูจากเอกสารโบราณที่เปนประโยชนแกการศึกษาคนควา 
ดําเนินการคัดลอก ถายทอด อานแปลอักษร และภาษาโบราณจัดทําคําอธิบายศัพทโบราณ ทํา
ดรรชนี รวบรวมโบราณิกศัพท ประวัติ รูปคําศัพท และอักขรวิธีในอักษรภาษาโบราณแบบตาง ๆ  
   (ค)  ออกสํารวจเสาะแสวงหา สืบคนแหลงเอกสารโบราณ รวบรวมและ
จัดหาหนังสือและเอกสารโบราณทั่วพระราชอาณาจักร ดําเนินการจัดทําบันทึกหลักฐาน บัญชี
เอกสารโบราณ และดําเนินการลงทะเบียนเอกสารโบราณ ทําบัญชีเดินทุง (บัญชีสังเขป) เอกสาร
โบราณที่ไดจากการสํารวจ ดําเนินการตรวจ พิจารณา และคัดเลือกเอกสารโบราณในทองถิ่น เพื่อ
วิเคราะหคุณคาในขั้นตน  
   (ง) ศึกษาคนควา วิเคราะห จัดหมวดหมู ลงทะเบียน ทําบัตรรายการ ทํา
บรรณานุกรม เชิงอรรถ บรรณนิทัศน สาระสังเขปของเอกสารโบราณ เพื่อการบริการ เก็บรักษา 
ควบคุมดูแล ใหบริการศึกษาคนควาแกผูใชบริการ และตอบคําถามเกี่ยวกับเอกสารโบราณ 
อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือแกหนวยราชการตาง ๆ ในการคนหาเอกสารและ



เรื่องราว กําหนดระเบียบวิธีการและแบบแผนในการขออนุญาตใชเอกสารโบราณประเภทตนฉบับ
ตัวเขียนและจารึก ตลอดจนคัดเลือกเอกสารเพื่อดําเนินการจัดทําสําเนา ใหบริการแทนตนฉบับ  



 
  (๕) กลุมโสตทัศนวัสดุและกิจกรรมหองสมุด  
   (ก) ผลิต รวบรวม จัดเก็บ และใหบริการโสตทัศนวัสดุในรูปแบบตางๆ 
ไดแก ไมโครฟลม ไมโครแจ็กเก็ต ไมโครฟช รูปภาพ ถายภาพ สไลด วีดีทัศน แถบบันทึกเสียง 
แผนเสียง โนตเพลง แผนท่ีและขอมูลสารนิเทศท่ีเปนส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อการอนุรักษ 
   (ข) ใหบริการศึกษาคนควา วิจัยท้ังดานวิชาการและสาระบันเทิงแขนง
ตางๆ ดานศิลปวัฒนธรรม และการดนตรี  
   (ค) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในหลายรูปแบบ เชน จัดนิทรรศการ 
การอภิปราย บรรยาย สาธิต และจัดการแสดง โดยมุงเผยแพรความรูและสงเสริมการอานแก
ประชาชนทั่วไป เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบัน องคกร และหนวยงานตางๆ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ  
   (ง) จัดทําเครื่องมือชวยคนอยางเปนระบบ 
 
  (๖) กลุมมาตรฐานและวิจัยหองสมุด  

   (ก) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของ
หอสมุดแหงชาติ ท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค  
   (ข) ศึกษา วิจัย ปรับปรุง เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานและการ
พัฒนาบุคลากรของหอสมุดแหงชาติ  
   (ค) ดําเนินการคิดคนหาวิธีการ และเทคนิคปฏิบัติ เพื่อสรางและพัฒนา
ขายงาน หอสมุดท่ัวประเทศ  
   (ง) ศึกษา คนควา วิเคราะห เพื่อพัฒนาการใหบริการมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยผูใชบริการสามารถคนควาหาขอมูลไดรวดเร็ว โดยการจัดทําคูมือการใหบริการ  
   (จ) จัดทําตํารา เอกสาร คูมือ และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปน
มาตรฐาน  
   (ฉ) ดําเนินการคิดคน วางแผน จัดทําโครงการ/กิจกรรม ฝกอบรม เพื่อ
พัฒนาเสริมสราง และเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานหองสมุด นักเรียน นักศกึษา และ
ประชาชนผูสนใจ   

   (ช) ติดตอประสานงานกับหองสมุดอื่นๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในการดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
   (ซ) ดูแล ปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ ความถูกตอง ฐานขอมูล
บรรณานุกรมใหถูกตองตามมาตรฐานสากลอยางสมํ่าเสมอ  
   (ฌ) ตรวจสอบความถูกตองการลงรายการขอมูลของหนังสือ ตาม
หลักเกณฑ AACR II และ MARC 21 ในแบบกรอกขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
   (ญ) เปนกรรมการประเมินผลงานวิชาการของบรรณารักษในหนวยงาน
ตางๆ เพื่อการปรบัระดับใหสูงขึ้น  
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