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ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสรางสังคมกันมาตลอดโดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเนนการ
พัฒนาการทางดานศักยภาพของคนในสังคม มีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูการพัฒนาการทางดาน
สติปญญาและทักษะของคนในสังคมไทย โดยเนนใหคนตองมีความรูความสามารถและทักษะในดานตาง  ๆ
เพื่อสามารถปรับตัวใหทันกับโครงสรางสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งดานเศรษฐกิจ การปกครอง และ
เทคโนโลยี ซึ่งการศึกษานั้นเปนปจจัยสําคัญที่จะตองมีการพัฒนาตามไปดวย และศูนยที่ใหความรูจึ่งมี
ความสําคัญตอกระบวนการนี้มาก ซึ่งศูนยกลางที่เปนที่รวบรวมความรูเหลานั้นคงจะหนีไมพน “หองสมุด”   

ในปจจุบันแหลงที่เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารที่ใหญที่สุดก็คือ หอสมุดแหงชาติ แตใน
ปจจุบันนั้นมีผูที่เขามาใชบริการมากมายทําใหเกิดปญหาตางๆ ในการที่จะเขาไปศึกษาคนควาหาความรู 

ปญหาของหอสมุดแหงชาติในปจจุบัน เชน  ปญหาทางดานสถานที่ใหบริการไมเพียงพอ   
ครั้นเดิมมีการคิดที่จะรองรับผูใชบริการประมาณ 700 คนตอวัน แตในปจจุบันมีผูเขามาใชบริการถึง
ประมาณ 3,600 คนตอวัน ปญหาทางดานการจัดเก็บและการใหบริการ เดิมทีมีการเตรียมสถานที่
จัดเก็บหนังสือตางๆไวประมาณ 200,000  เลม แตในปจจุบันนั้นหอสมุดแหงชาติมีหนังสือถึง 
2,000,000 เลม ปญหาทางดานสาธารณูปโภค เชน หองน้ํา  หองอาหาร สถานที่อานหนังสือกลางแจง 
รวมถึงระบบที่อํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ระบบแสงสวาง ระบบขนถายคน  ระบบปรับอากาศ 
ฯลฯ ที่มีไมพอกับการใหบริการ  และสิ่งที่สําคัญนั้น หอสมุดแหงชาติมีลักษณะการดําเนินงานคลาย
เปน ‘หอจดหมายเหตุ’ มิใช  หอสมุด (Library) ตามความหมายที่ควรเปนในหลักสากลซึ่งถือปฏิบัติ
วา หอสมุด หมายถึงสถานที่ใหยืมหนังสือ  ดั้งนั้นจึ่งมีแนวความคิดที่จะมีการจัดตั้ง หอหนังสือ
แหงชาติ ขึ้นเพื่อเปนแหลงรวมความรูและสารสนเทศตางๆที่สามารถเอื่ออํานวยประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนและสังคมไทย 

เปาหมายของโครงการ เพื่อเปนโครงการเสนอแนะในการจัดทําหอหนังสือแหงชาติที่ทํา
หนาที่ในการดําเนินงานดานหนังสือเปนเอกเทศ เปนศูนยกลางหรือศูนยประสานงานเพื่อดําเนินการ
เปนเอกภาพการพัฒนาตาง ๆ  
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Thailand has been continuously developed social structure, especially human ability 

development by encouraging learning process for developing intelligent and skills of human in the 
society. It has emphasized on fulfill knowledge, competency and ability to people to cope with 
rapidly changing of social structure, economics, political and technology. Therefore, education is 
also the main factor to develop. As knowledge centre will play important role in education 
development procedure, which one the main centre of collecting those knowledge is ‘Library’.  

At the present, the main source of information and the most used by the public is 
‘National Library’, which has occurred many in advantages to be a main knowledge service centre. 

The problems emerged are; space available, as the original plan to have sufficient 
service area for supporting 700 people a day and store rooms for 20,000 books but currently the 
number of users arises to 3,600 people per day, also now the ‘National Library’ has 2,000,000 books, 
inadequate public utility such as toilet, canteen, outdoor study area including other facility namely 
electricity, transportation, air conditioned system. Furthermore, the operation of the ‘National 
Library’ is more like a ‘Building of Annals’ than a ‘Library’, considering the common meaning of a 
library is a building in which books are kept for people to read, study or borrow. Hence, the idea of 
founding National Building of Books is created for the most benefit of the people and Thai society to 
have a main centre of knowledge and information technology. 

Aim of a project: A project proposal of establishing ‘National Building of Books’ 
which the main purpose is uniquely manage of books, also with administering the co-operation 
centre of development in various fields. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาของโครงการ 
 
 ป พ.ศ. 1826 วรรณกรรมชิ้นแรกของไทย ไดแกศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง จารึก
พระราชประวัติเร่ืองราวขนบธรรมเนียมเมืองสุโขทัย และพระเกียรติคุณของพระองค เขาใจวาจารึก
ภายหลังป พ.ศ. 1826 ซ่ึงเปนปที่ทรงประดิษฐตัวอักษรไทยเปนครั้งแรก1 นับวาเปนการเริ่มตนของ
อักษรไทยโดยเรียกวา “ลายสือไทย” ซ่ึงเปนรากฐานของการสรางตัวหนังสือไทยและการศึกษาในปจจุบัน 
 ในโลกปจจุบันมีการพัฒนาการของสังคมโลกมากมายไมวาจะเปนพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีดาน การพัฒนาการทางดานสังคม การพัฒนาการทางดานมนุษย  การพัฒนาทางดาน
ทรัพยากรดานธรรมชาติ  และเริ่มใหความสําคัญตอทรัพยากรมนุษยมากขึ้น ประเทศไทยก็เปนสวน
หนึ่งที่มีการพัฒนาทางดานตางๆ เชนเดียวกันกับสังคมโลก ประเทศไทยเองในปจจุบันมีการ
ปรับปรุงโครงสรางสังคมไทยมากมายซึ่งทําใหคนในประเทศเองจะตองมีการปรับตัวเองเพื่อใหอยู
ในโครงสรางสังคมที่มีการปรับตัว เพื่อใหตัวเองอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังเปนการ
ทําตัวใหทันยุคทันสมัยทัดเทียมกับตางประเทศ 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสรางสังคมกันมาตลอดโดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเนนการ
พัฒนาการทางดานศักยภาพของคนในสังคม มีการสงเสริมกระบวยการเรียนรูการพัฒนาการทางดาน
สติปญญาและทักษะของคนในสังคมไทย โดยเนนใหคนตองมีความรูความสามารถและทักษะในดาน
ตางๆ  เพื่อสามารถปรับตัวใหทันกับโครงสรางสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งดานเศรษฐกิจ การปกครอง และ
เทคโนโลยี ซ่ึงการศึกษานั้นเปนปจจัยสําคัญที่จะตองมีการพัฒนาตามไปดวย และศูนยที่ใหความรูจึ่งมี
ความสําคัญตอกระบวนการนี้มาก ซ่ึงศูนยที่เปนที่รวบรวมความรูเหลานั้นคงจะหนีไมพน “หองสมุด”  

                                                           
1 สุทธิลักษณ อําพันวงค,  วิวฒันาการหองสมุดและบรรณารักษศาสตร (กรุงเทพฯ : คณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2510), 58. 
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 ในปจจุบันการศึกษาสวนใหญในประเทศไทยจะอยูในระบบ การใหการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาคนควาดวยตนเอง การใหบริการขอมูลขาวสารในเชิงวิชาการในประเทศไทยยังไม
เพียงพอเทาที่ควร ยังคงจํากัดอยูในระบบการศึกษาและแหลงขอมูลความรูนอกเวลาเรียนหายาก 
รวมถึงศูนยใหความรูขาวสารที่ไมไดมาตราฐานและเพียงพอตอความตองการ 
 ในปจจุบันแหลงที่เปนศูนยขอมูลขางสารที่ใหญที่สุดก็คือ หอสมุดแหงชาติ แตในปจจุบัน
นั้นมีผูที่เขามาใชบริการมากมายทําใหเกิดปญหาตางๆในการที่จะเขาไปศึกษาคนควาหาความรู 

ปญหาของโครงการหอสมุดแหงชาติในปจจุบัน 
 1. ปญหาทางดานสถานที่ใหบริการไม เพียงพอครั้นเดิมมีการคิดที่จะรองรับ
ผูใชบริการประมาณ 700 คนตอวัน แตในปจจุบันมีผูเขามาใชบริการถึงประมาณ 3,600 คนตอวัน 
และบางครั้งวันเสาร - อาทิตยมีผูเขามาใชบริการถึง 8,000 - 10,000  คนตอวัน3 
 2.  ปญหาทางดานการจัดเก็บและการใหบริการ เดิมทีมีการเตรียมสถานที่จัดเก็บ
หนังสือตางๆไวประมาณ 200,000 เลม แตในปจจุบันนั้นหอสมุดแหงชาติมีหนังสือถึง 2,000,000 เลม 
จึงทําใหไมพอเพียรกับการจัดเก็บหนังสือทําใหหนังสือสวนใหญใดรับความเสียหาย 
 3. ปญหาทางดานสาธารณูปโภค เชน หองน้ํา หองอาหาร สถานที่อานหนังสือกลางแจง 
รวมถึงระบบที่อํานวยความสะดวกตางๆ เชน ระบบแสงสวาง ระบบขนถายคน ระบบปรับอากาศ 
ฯลฯ ที่มีไมพอกับการใหบริการ 
 4. ปญหาทางดานระบบสารสนเทศตางๆที่ไมเพียรพอ เชน ระบบคอมพิวเตอร และ
ระบบ มัลติมีเดียตางๆ 
 5. ปญหาทางดานที่จอดรถที่ไมพอเพียร และปญหาอื่นๆ เชน สภาพภูมิทัศน รูปทรง
อาคาร การใหบริการตางๆ การถายเอกสาร ศูนยอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ    
 และส่ิงที่สําคัญนั้น หอสมุดแหงชาติมีลักษณะการดําเนินงานคลายเปน “หอจดหมายเหตุ”
มิใช  หอสมุด (Library) ตามความหมายที่ควรเปนในหลักสากลซึ่งถือปฏิบัติวา หอสมุด หมายถึง
สถานที่ใหยืมหนังสือ    ดั้งนั้นจึ่งมีแนวความคิดที่จะมีการจัดตั้ง หอหนังสือแหงชาติ ขึ้นเพื่อเปน
แหลงรวมความรูและสารสนเทศตางๆที่สามารถเอื่ออํานวยประโยชนสูงสุดแกประาชนและ
สังคมไทย 
 
 
2. เปาหมายของโครงการ 

                                                           
3ธารา กนกมณ,ี “การพัฒนาหอสมุดแหงชาต,ิ” สารกรมศิลปากร ปที่ 40, ฉบับที่ 1 (2540) : 54. 
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 เพื่อเปนโครงการเสนอแนะในการจัดทําหอหนังสือแหงชาติที่ทําหนาที่ในการ
ดําเนินงานดานหนังสือเปนเอกทาศ เปนศูนยกลางหรือศูนยประสานงานเพื่อดําเนินการเปนเอกภาพ
การพัฒนาตางๆ  
 หอหนังสือแหงชาติ คือสถาบันหลักของประเทศที่จะดูแล รับผิดชอบ บริหาร และ
ดําเนินการ เพื่อ 

1. จัดการและพัฒนาระบบหนังสือไทย (หอสมุด) ใหเปนเอกภาพอยางมีที่ดีมีรูปธรรม 
ถาวร และมั่นคง 

2. จัดการและดําเนินงานหอหนังสือแหงชาติเพื่อบริการประชาชนอยางทั่วถึง และ
สอดคลองกับระบบสากล มาตราฐานเดียวกันกับระบบหองสมุดทั่วโลก 

3. สนับสนุนและประสานงานหองสมุดทั่วประเทศใหมีมาตรฐานที่ดีและมั่นคง เพื่อสงเสริม
การอานอยางจริงจัง และไดผล ยกมาตราฐานของหองสมุดในประเทศใหทัดเทียมกันในทุกๆ สวน 

4. เปนศูนยกลางของบุคลากร องคกรที่เกียวของกับหนังสือ ระบบหนังสือสาธารณะ 
และระบบการอานของชาติ  

ทั้งยังเปนการสรางแนวทางและยกมาตราฐานของหอหนังสือหรือจะเรียกวาหองสมุด ที่
สมควรเปนศูนยกลางของแหลงขอมูลขาวสาร สาระ ตางๆ ที่มีความสมบูรณทั้งระบบขอมูลและ
การจัดเก็บรักษาหนังสือตางๆที่มีอยูทั้งหนังสือเกาและหนังสือใหมใหมาตราฐานสากลทัดเทียมกับ
นานาประเทศ และทันสมัยพอที่จะเปนตัวอยางใหหอสมุดตางๆในประเทศไทยเอาเปนตนแบบ  ใน
การออกแบบหอหนังสือแหงชาติใหมจะนํากระบวนการตางๆ มาวิเคราะหพฤติกรรมของผูใช นาํมา
บูรณาการใหเกิดแนวความคิดใหมในการทําหอหนังสือแหงชาติใหเหมาะกับบริบทของสังคมไทย 
 ในความหมายของ หอหนังสือแหงชาติ หมายถึง หนวยงานบริการหองสมุดสาธารณะที่
ใหยืมคืนหนังสือ ใหกับประชาชานและหนวยงานทุกๆแหง  

ระบบการบริการหอหนังสือแหงชาติ 
- หอหนังสือไทย 
- หองหนังสือรัฐบาลและกระทรวงหนวยงานตางๆ ในสวนของการบริหารงานประเทศ 
- หองหนังสือเอกชน 
- หองหนังสือเฉพาะ เชน หองหนังสือเสียง หองหนังสือภาพ หองหนังสืออักษณเบรล  
- หองหนังสือวิชาการทั่วไป 
- หองหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
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3.   วัตถุประสงค และขอบเขตของวิทยานพินธ 
 
 1. เปนการการออกแบบหอหนังสือแนวทางใหมที่ตอบสนองความตองการของสังคม
และประชาชนไดอยางแทจริง 
 2. เปนการศึกษาถึงกระบวนการที่ใดมาซึ่งพื้นที่ใชสอยอันเปนพื้นที่ในบริบทของ
พฤติกรรมของคนไทย 
 3. เปนการศึกษาถึงกระบวนการกําหนดพื้นที่ที่มีความสัมพันธกับรูปทรงในระบบ
ความคิดอาคารทรงไทยในอดีตเพื่อนํามาเปนกรอบของอาคารทรงไทยในปจจุบัน 
 4. เปนการศึกษาการนําเทคโนโลยีตาง  ๆ ที่สมัยใหมมาใชในอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 
4.   ภาคขอมูลตาง ๆ 
 

1. ขั้นตอนรวบรวมขอมูล 
 1.1 รวบรวมขอมูลตางๆ ทีเ่กี่ยวของเก็บขอมูลพื้นฐาน เอกสารตางๆ สถิติ 
 1.2 รวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับหนังสือ ระบบเทคโนโลยีสมัยใหมที่
สัมพันธกับหนังสือ นํามารวบรวมเพื่อนําไปวิเคราะห 
 2. ขั้นตอนสรุปและวิเคาระหขอมูล ที่ไดจากการรวบรวมนํามาวิเคราะหและสังเคราะห
ตามกระบวนการ 
 3. ขั้นตอนการออกแบบ นําขอมูลตางๆที่ไดจากการสังเคราะหนํามาใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการออกแบบตอไป 
 
5.   แหลงขอมูล 
 
 1. หอสมุดแหงชาติ (ทาวาสุก)ี 
 2. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 3. หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวยิาลัย 
 4. หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 5. หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย 
 6. สํานักหอสมุดแหงชาต ิ
 7. กรมศิลปากร 
 8. กองออกแบบ สถาบันศิลปกรรม 
 9. หนวยงานภาคเอกชนและรัฐที่เกี่ยวของ 
 10. ขอมูลจากเว็บไซคตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

 
1. ประวัติของหนังสือ 
 
 คําวา “หนังสือ” ไดมีการแยกความหมายออกเปนสองคําคือ “หนัง”  กับ “สือ” คําหนึ่ง 
คําสือนั้นมากจากคํา สือ หมายถึงการสื่อสารและการติดตอ จึงทําใหคําวาหนังสือ นาจะหมายถึง 
หนังอันเปนเครื่องสื่อสาร โดยสันนิฐานวาหนังสือสมัยโบราณคงใชเขียนกันบนแผนหนัง1 

 การที่สมัยโบราณใชวัสดุที่เปนหนังสัตยเปนที่เขียนของหนังสือหรือการทําสัญญา
ลักษณตางๆ นั้นนาจะมีการใชกันมากันตั้งแต 500 ป กอนคริสตกาล มาประมาณในป 200 ปกอน
คริสตกาลพระเจาปโตเลมีที่ 5 ไดมีการหามมีการนํากระดาษปาไปรัสออกไปจากอียิปต (Papyrus) 
ทําใหกษัตริย Pergamnm แหงแควนไมเรีย (Mysia) ไดมีการคิดคนการทําหนังใหมที่ดีกวาเดิมและ
สามารถเขียนไดทั้งสองดาน2 ซ่ึงแตเดิมหนังแบบเกาเขียนไดดานเดียว โดยเรียกหนังชนิดนี้วา 
Parchment และไดมีการใชหนังชนิดนี้แพรหลายกันตลอดมา แตในประเทศไทยไมไดใชหนังใน
การเขียนหนังสือ แตมีการจาลึกไวบนหินหรือศิลาจาลึกตางๆ โดย พอขุนรามคําแหง ทรงเปนผู
ประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้น ซ่ึงเรียกวา “ลายสือไทย”  คําวาลายหมายถึงลวดลาย เชนลวดลายบน
หนังสือ เราเรียกลายเสือ สวนคําวาสือคงเปนคําโบราณที่มีความหมายเหมือนกับคําวา จือ ของจีน 
อันหมายถึงหนังสือ เชน ทักจือ แปลวา เรียนหนังสือ3 

                                                           
1 กําธร สถิรกุล, ประวัตหินังสือและการพมิพ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2523), 38 . 
2 เร่ืองเดียวกัน. 
3 เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

6

สําหรับตัวหนังส่ือไทยนั้น มีการกลาววาเปนตัวหนังสือที่มาจากประเทศอินเดียอันที่พบ
ในจาลึกของพระเจาอโศกมหาราช ในป พุทธศักราช 300 (243 ปกอนคริสตกาล) ซ่ึงเปนแบบอักษร
พราหมีดัดแปลมาจากหนังสือโฟนีเชียน อักษรพราหมีแปลงออกเปน ‘ เทวนาครี’ อักษรของอินเดีย
มีลักษณะเปนเหลียมเขียนบนกระดาษเปนพื้น และอักษร ‘คฤนถ’ หรือ ‘ครนถ’ ของอินเดียใต มี
ลักษณะเปนรูปกลมๆ  ตัวอักษรอินเดียที่และคนพบในศิลาจาลึกในแถบประเทศไทยพมา และเขมร 
ที่เกาแกที่สุด คือ  “เย ธมมา” ที่องคพระปฐมเจดีย โดยมาการจารึกราว พุทธศักราช 1100 - 1200 
(คริสตศตวรรษที่ 6-7) 

อักษรขอมและมอญเปนอักษรที่มาจากทางอินเดียตอนใต แตขอมมาดัดแปลรูปแบบ
ตัวอักษรใหเปนของตนเอง และมีการใชแพรหลายในยุคที่ขอมเรืองอํานาจในแถบนี้ ในป
พุทธศักราช 1800 พอขุนศรีอินทราทิตย การประกาศเอกราชตอขอม และตั้งสุโขทัยเปนราชธานี 
และตอมาพอขุนรามคําแหงก็ มีกาคิดประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้นเพื่อจะทําการเลิกใชตัวอักษรของ
ขอมและมีตัวหนังสือเปนของตนเองเพื่อใชในราชการ โดยพอขุนรามคําแหงไดทรงมีประดิษฐ
ตัวหนังสือไทยขึ้นโดยมีการนําตัวหนังสือขอมมาเปนตนแบบและมีการดัดแปลตัวหนังสือใหเปน
ของตัวเอง จึ่งเปนจุดเริ่มตนของตัวอักษรไทย 

 
2.  ประวัติและวิวัฒนาการหองสมุด 
 

มนุษยมีการสื่อสารกันหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสื่อสารทางสายตา ทาทาง คําพูด 
และส่ิงหนึ่งที่มนุษยคิดคนขึ้นมาอีกก็คือ ภาษาเขียน หรืออักษร จึงมีการเริ่มบันทึกเรื่องราวตาง ๆ 
ถายทอดเรื่องราวตางๆกันตอมา มนุษยไดบันทึกเรื่องราวเหลานี้ลงบนวัสดุ เชน กระดูก ดินเหนียว 
โลหะ ไม  และถือวาเปนสัญญาลักษณที่สําคัญขึ้นมา และจุดเริ่มตนของการเขียนหนังสือท่ีคนพบ
มากวา 5,000 - 6,000 ป และสถานที่เก็บบันทึกตาง ๆ ก็คือ หองสมุด โดยจะแบงประวัติศาสตรของ
การกําเนิดของหองสมุดออกเปนยุค ๆ  คือ  

ยุดสมัยโบราณ (2,000 ปกอน ค.ศ - ค.ศ 476) ดินแดนเมโสโปเตเมียโบราณ ซ่ึงอยูใน
แถบประเทศอิรัค ซีเรีย และตรกี ไดมีการเริ่มจารึกเรื่องราวลงบนวัตถุแลว ในสมัยป 3,100 กอน
คริสตศักราช ชนชนาติสุมาเรีย ( Sumerians) ซ่ึงอาศัยอยูแถบแมน้ําไทกริส ยูเฟรติส เมโสโปเตเมีย
ตอนใต ไดคนพบการบันทึกเรื่องประวัติศาสตร วรรณกรรม เปนลายลักษณอักษรดวยตัวหนังสือ
คลายล่ิมที่เรียกวา คิวนีฟอรม (Cuneiform) ลงบนแผนดินเหนียว (Clay Tablet)  (ลักษณะการบันทึก
แผนดินเหนียวคือ เปนการบันทึกจะเปนแทงสีเหล่ียมขนาดตางๆตั้งแตหนึ่งตารางนิ้วจนถ่ึงสิบ
ตารางนิ้ว สวนมากเปนดินดิบ คือไมเผา นักวิชาการบางทานก็กลาววามีการนําไปผึ่งแดดหรือนําไป
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เผาเพราะจะทําใหคงทน ตัวอักษรที่ใชก็เปนรูปล่ิม มีลักษณะกึ่งภาพกึ่งอักษร) โดยมีการคนพบวามี
แผนบันทึกดินเหนียวอยูประมาณ 2,200 แทง4 แผนหนังสือ คิวนีฟอรม นี้ไดถูกบันทึก และสะสม
กันเรื่องมา ชาวสุเมเรียน จึ่งไดคิดจัดตั้งหองสมุดเพื่อจะเปนสถานที่เก็บบันทึกเหลานี้ นักโบราณคดี
ไดมีการขุดและคนพบหองสมุดดินเหนียวมากมายในเมืองโบราณหลายเมืองในประเทศซีเรียและตุรกี 

ในวัฒนธรรมของชาวสุเมเรีย ไดรับการถายทอดไปยังชาวบาบิโลเนียน (Babylonians) 
ซ่ึงเปนผูคิดคนกฎหมายที่ใชปกครองพลเมืองใหมีความสงบเรียบรองของบานเมือง และเปน
กฎหมายที่มีความเข็มงวดมาก และยุตธรรมที่เรียกวา ประมวลกฎหมาย ฮัมมูราบี และก็มีการบันทึก
ลงบนแผนดินเหนียวเปนตัวอักษรคิวนีฟอรมดวย 

ตอมาเริ่มมีการจัดตั้งหองสมุดขึ้นมากันอยางจริงจัง และมักจะอยูตามวังและวัดวาอาราม  
โดยพบหองสมุดของพวกอัสสิเรีย (Assyria) โดยพบอยูในหองสมุดในพระราชวังของกษัตริยเซน
นาเซอริบ (Sennacherib) ในระหวาง 704 - 681 ปกอนคริสตศักราช5 และในบริเวณที่ใกลเคียงไดขุด
พบหองสมุดของกษัริยอัสซูรบานิพัส (Assurbanipal) ซ่ึงปกครองอาณาจักรบาริโลเนียสมัยตอจาก
กษัตริย เซนนาเซอริบ (Sennacherib)  ซ่ึงเปนราชนัดดาของพระองค ที่ไดมีการคัดลอกหนังสือ
ตางๆ จากหองสมุดแหงเมืองบอรสิปปา ( Borsippa) ที่มีช่ือเสียงของชาวบาบิโลเนียไปไวใน
หองสมุดแหงใหมที่เมือง นิเนอเวห ( Nineveh) ซ่ึงเปนเมืองหลวงของบาบิโลเนียและชาวอัสสิเรีย 
(Assyria) ครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมียตอนเหนือ และมีการทํารายการหรือสารบาณชื่อของ
แผนหนังสือทั้งหมดระบายสีหรือแกะสลักไวตรงทางเขา สวนแผนดินเหนียวไดถูกเรียงและจัดเก็บ
ตามหัวเรื่อง หรือตามประเภท และมีสัญญาลักษณกํากับไวในแตละแผนทําใหสะดวกในการคนหา 
และถือเปนการเริ่มตนของงานบรรณารักษสําหรับหองสมุดดวย 

หองสมุดปาไปรัส (Librarigs of Papyrus) ในดินแดนของเมโสโปเตเมียใดมีการ
บันทึกเรื่องราวตาง ๆ ลงบนดินแผนดินเหนียว กันอยงจริงจัง ทางอีกดานหนึ่งชาวอียิปตซ่ึงถึอไดวา
เปนชนชาติที่มีความเจริญกาวหนาในวิทยาการตางๆมากไดมีการคิดคนผลิตวัตถุที่ใชสําหรับบันทึก
เร่ืองราวตางๆและไดคิดคนกระดาษขึ้นเปนครั้งแรก ก็คือ กระดาษปาไปรัส ซ่ึงทํามาจากตนปา
ไปรัส ตนปาไปรัสเปนพืชชนิดเดียวกับ กก (Reed) ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยบูตามชายฝงแมน้ําไนส ชาว
อียิปตนํามาตัดเปนทอนๆ แลวก็อัดทอนเหลานี้ใหเปนแผนบางๆ แลวนํามาตอเขาดวยกันเปนมวนๆ 

                                                           
4 แมนมาส ชวลิต และสิรินทร ชวงโชติ, คูมือบรรณารักษศาสตร (พระนคร : โรงพิมพ

เฟองอักษร, 2511), 735. 
5 อัญญาณี คลายสุบรรณ, ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร (กาญจนบุรี :วิทยาลัย

ครูกาญจนบุรี คณะมนษุยและสังคมศาสตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร, 2528), 73. 
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บางมวนมีความยาวมากเชน มวนกระดาษปาไปรัสที่มีช่ือวา แฮริส ปาไปรัสที่หนึ่ง (Harris Papyrus 1) 
ซ่ึงมีความายาว 133 ฟุต หรือ 41 เมตร ซ่ึงปจจุบันเก็บรักษาใวในหอสมุดแหงชาติอังกฤษ6 กระดาษ
ปาไปรัสเปนที่นิยมมากในการใชเขียนเรื่องราวตางๆ ในดินแดนเมดิเตอรเรเนียนสมัยประมาณ 500 
ปกอนคริสตศักราช  และยังคงมีการใชกันตลอดมาจนกระทั่งถึงป ค.ศ. 300 แตชาวอียิปตยังคงใช
กระดาษชนิดนี้จนถึงป ค.ศ. 900 

ยุคสมัยอียิปต ในสมัยของอียิปตมี่มีความสําคัญก็คือ หองสมุดของเมืองอเล็กซานเดรีย 
(Alexandrian Library) ตั้งอยูที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต โดย พระเจาอเล็กซานเดรียมหาราช 
กษัตริยอียิปตเปนผูสรางขึ้น  และไดมีการปรับปรุงหองสมุดแหงนี้ใหม โดยพระเจาพโตเลมีที่ 1 
(Ptolemy Soter) และพระเจาเจาพโตเลมีที่ 2 (Ptolemy Soter)  ทั้งสองพระองคไดมีการปรับปรุง
และทุบํารุงสงเสริมใหหองสมุดมีความเจริญกาวหนา จนมีคนกลาววาในสมัยพระองคนั้นมีหนังสือ
เปนหลายแสน และสงเสริมใหเมืองอื่นๆ มีการคัดลอกหนังสือจากเมืองอื่นๆและนํามาจัดเก็บไว 
ตามตํานานกลาววา พระเจาพโตเลมีที่ 2 ทรงใหคุมขังนักปราชญชาวยิวจํานวน 70 คนไวในคุกบน
เกาะฟารอส (Island of Pharos) จากภาษาฮีบรู ใหเปนภาษากรีกเลมแรกที่มีช่ือวา เซบทัวจินต 
(Septuaginy)7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 อัญญาณี คลายสุบรรณ, ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร (กาญจนบุรี :วิทยาลัยครู

กาญจนบุรี คณะมนษุยและสังคมศาสตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร, 2528), 73. 
7 เร่ืองเดียวกัน, 74. 

ภาพที่ 1  ตัวอักษรคิวนฟิอมรมของพวกสมุาเรียน 
ที่มา : World Book Encyclopedia 12 (1981) 

ภาพที่ 2  หองสมุดดินเหนียว 
ที่มา : World Book Encyclopedia 12 (1981) 
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และยังมีหองสมุดที่สําคัญในยุคของอียิปตก็คือ หองสมุดเพอรกามุม (Pergamnm) ซ่ึงเปนหองสมุด
ที่เพอรกามุมในเอเชียไมเนอร เปนหึ่งสมุดที่เปนคูแขงของหองสมุดอเลกซานเดรีย หองสมุดแหงนี้
มีการใชแผนหนังแทนกระดาษปาไปรัส เพราะอียิปตหามมีการนํากระดาษปาไปรัสออกจากอียิปต 
และมีการคนพบแผนหนังประมาณ 200,000 เลม ภายหลังหองสมุดแหงนี้ใดมีการมอบใหแกพระ
นางคลีโอพัตรา เอเปนการชดใชเพราะหองสมุดอเล็กซานเดรียถูกทําลายตอนที่ทหารโรมันโดย จู
เลียต ซีซาร ยกทัพเขาเมืองอเล็กซานเดรีย 

ยุดสมัยกรีก ในสมัยกรีกนั้น พระเจาฟซิลเตรุส (Pisistrtus) ผูครองนครเอเธนส เปน
ผูสรางหองสมุดใหกับนครเอเธนส แตประชาชนไมคอยไดใชเทาไรเพราะประชาชนสวนใหญยังไม
รูหนังสือ แตมีนักปราชญช่ือ อริสโตเติล (Aritotle) ใดสรางหองสมุดขึ้นในโรงเรียนที่เมืองไลซิลุม 
(Lyceum) ซ่ึงมีลัฏษณะคลายหองสมุดโรงเรียนในปจจุบัน 

ยุดสมัยโรมัน  ไดมีการสรางหองสมุดเชนเดียวกับสมัยอ่ืนๆ แตหนังสือสวนใหญเปน
หนังสือวรรณกรรมของชาวกรีกซึ่งชาวโรมันยกยอง โดยจะไมคอยมีวรรณกรรมเปนของตนเอง 
และหนังสือสวนใหญในหองสมุดก็เปนหนังสือของชาวกรีก โดยไดมาจากการยึดมาระหวางการรบ
กับกรีก  
 ผูที่มีบทบาทตอหองสมุดในสมัยโรมันก็คือ จูเลียส ซีซาร (Julius Caesar) โดยเปนทั้ง
นักรบและนักคิดในสมัยนั้น ไดมีการวางแผนการสรางหองสมุดออคตาเวียน (Octavian Library) 
ขึ้นที่เนินเขาพาลาติน (Palatine Hill) ในกรุงโรมเมื่อ 37 ปกอนคริสตสักราช8 แตสรางเสร็จในสมัย 
จักรพรรดิออกุสตุส เนื่องจากจูเลียส ซีซาร เสียชีวิตกอน และถือเปนรากฐานของหองสมุดในโรมัน 
หลังจากนั้นก็มีการสรางหองสมุดขึ้นมาอีกหลายแหงในการสํารวจพบหองสมุดถ่ึง 28 แหง แตหองสมุด
ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดก็คือ หองสมุด อุลเพียน (Ulpian Library ) สรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 7 9 

ในยุคโรมันมีการสงเสริมงานหองสมุดมาโดยตลอด ปจจุบันยังคงมีอาคารหองสมุด
หลงเหลือใหเห็น สวนหนังสือในหองสมุดปาไปรัสก็ใดสูญหายไปเชนเดียวกับอียิปต และกรีก
โบราณ แตก็มีการขุดคนพบบางสวนประมาณ 1,800 มวน10 ที่เมืองเฮอรคิวเลนิคุม (Herculanenm) 

                                                           
8 อัญญาณี คลายสุบรรณ, ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร (กาญจนบุรี: วิทยาลัย

ครูกาญจนบุรี คณะมนษุยและสังคมศาสตร ภาควิชาบรรณารักษสาสตร, 2528), 74. 
9 แมนมาส ชวลิต และ สิรินทร ชวงโชติ, คูมือบรรณารักษศาสตร (พระนคร : โรงพิมพ

เฟองอักษร, 2511), 736. 
10 อัญญาณี คลายสุบรรณ, ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร, 76. 
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โดยถูกทับถมจากดินและขี้เทาจากภูเขาไฟระเบิด ซ่ึงเปนของขุนนางโรมันที่ช่ือวา ลูซิอุส คัลเพอรนิลุส 
(Lucius Calpurnius Piso) 

ยุคสมัยกลาง  (ค.ศ. 476 - 1,400) ประมาณในป ค.ศ. 378 เปนยุดที่อาณาจักรโรมันเสื่อม
อานาจลงและทําใหงานหองสมุดและการศึกษาเสื่อมลงในที่สุดอาณาจักรโรมันตะวันตกก็ส้ินสุดลง 
และไดเกิดยุดที่เรียกวา สมัยกลาง (Middie Ages) ก็เร่ิมขึ้น เร่ืองราวที่สําคัญในยุคนี้ก็คือ มีการผลิต
ประมวลกฎหมายจัสติเนียน (Justinian Code) โดยการรวมตัวของนักปราชญของกรุงคอนสแตนติ
โนเปล หรืออาณาจักรโรมันตะวันออก ( กรุงคอนสแตนติโนเปล ปจจุบันคือเมืองอิสตันบุล 
ประเทศตุรกี )  และเมื่อมีการเกิดสงครามครูเสด กรุงคอนสแตนติโนเปลก็ถูกโจมตี ทําใหหองสมุด
ของเมืองแหงนี้ก็ถูกทําลายและหายสาบสูญไป  

ในสมัยนี้หองสมุดที่สําคัญก็คือ หองสมุดตามวัดตางๆ ในวัดโดยมีการอาลักษณ ซ่ึงเปน
ผูคัดลอกหนังสือลงไว และมีการคัดลอกคําสอนทางศาสนาโดยเฉพาะจากคัมภีรไบเบิล แตก็ไดมี
การคัดลอกวรรณกรรมตางๆ ของอียิปตและโรมันโบราณไวดวย ป ค.ศ.1100 ไดมีมหาวิทยาลัย
เกิดขึ้นในยุโรป มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเปนยุคแรกๆสวนใหญเปนการสอนใน
หองเรียน ระบบการคนควายังนอยอยู เมื่อเวลาผานปก็มีการพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยมาก
ขึ้นก็เริ่มมีใชระบบการคนควาวิจัยในการเรียนการสอน จึ่งทําใหหองสมุดมีบทบาทตอการศึกษามาก 

ความเจริญในการศึกษาในมหาวิทยาลัยทําใหสังคมและชุมชนมีความรและความเจริญ
ของวิทยาการตาง ๆ ก็เร่ิมมีการเปลี่ยนยุดสมัยเร่ิมเขาสูยุค พื้นฟูศิลปะและวิทยาการ  (Renaissance) 
ซ่ึงเริ่มประมาณ ค.ศ. 1300 ทําใหประชาชนมีการแสวงหาความรูและมีการคนควาและเกิดมีการผลิต
วรรณกรรมตางๆเกิดขึ้นมากมาย 

ยุคสมัยพื้นฟู (Renaissance) เปนยุคที่วิทยาการกาวหนาไปมาก หองสมุดจึ่งมี
ความสําคัญมากและทําใหหองสมุดเฟองฟูขึ้นมา นับตั้งแต ค.ส. 1200 เปนตนมา11 บรรดากษัตริญ
นักปราชญและขุนนางประชาชนมีการเก็บสะสมหนังสือและจัดตั้งหองสมุดสวนตัวขึ้น หองสมุด
สวนตัวที่มีช่ืองเสียงแหงหนึ่งก็คือ หองสมุด คอสซิโม เดอ เมดซิ ในประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 
1400 ถือกันวาเปนหองสมุดที่ดีทที่สุดแหงหนึ่ง โดยมีการออกแบบโดย ไมเคิล แองเจโล (Michel 
Angelo) 12 

                                                           
11 เจริญขวัญ แพรกทอง, เที่ยวทองหองสมุด  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเวลาดี, 2547), 18. 
12 อัญญาณี คลายสุบรรณ, ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร (กาญจนบุรี: วิทยาลัย

ครูกาญจนบุรี คณะมนษุยและสังคมศาสตร ภาควิชาบรรณารักษสาสตร, 2528), 79. 
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วิวัฒนาการของหองสมุดใชวาจะมีในแถบตะวันตกอยางเดียว ทางดานโลกตะวันออกก็
มีวิวัฒนาการหองสมุดเชนเดียวกัน ชาวจีนโปราณก็มีการจัดตั้งหองสมุดขึ้นมาเพื่อเปนการรองรับ
ใหนักปราชญ และขุนนางชาวจีนไดศึกษาหาความรู ทําใหวิทยาการตางๆของชาวจีนยังดํารงอยู
มาถึงปจจุบัน แตหองสมุดสวนใหญนั้นมักอยูในวังหรือในหองสมุดขุนนางชั้นผูใหญทําให
วิทยาการสวนใหญนั้นจะอยูในวงคจํากัดประชาชนมักไมมีโอกาศใดใชหองสมุดกันอยางกวางขวาง 
 

3.   ประวัติและวิวัฒนาการหองสมุดในไทย 
 

หองสมุดเปนสถาบันทางภาษาและวัฒนธรรม เปนที่เก็บรวบรวมความรูความคิดของ
มนุษยแตโบราณ ไมวามนุษยจะมีการพัฒนาและความเจริญเพียรใด ส่ิงที่อยูคูกับมนุษยก็คือ 
หองสมุด ซ่ึงเปนที่รวบรวมคลังปญญาของมนุษย ในประวัติศาสตรโบราณคดี ที่มีอยูในประเทศ
ไทย มักจะคนพบสถานที่ตั้งของหองสมุด ในสมัยหนึ่งที่พราหมณมีอํานาจทางศาสนา จะมีการ
สรางสถานที่เก็บตํารา หรือคัมภีรตางๆไว โดยจะเรียกสถานที่นั้นวา บรรณาลัย หรือ คันถาลัย คําวา 
“ บรรณ” แปลวา หนังสือ คําวา “ คันถะ” (บาลี) หรือ “ครันถะ” (สันสกฤต) แปลวา คัมภีร หรือตํารา 
ซ่ึงหมายถึงหนังสือ สวนคําวา “อาลัย” แปลวา ที่อยู หรืออาคาร ซ่ึงเทียบไดวา วิทยาลัย หรือ 
มหาวิทยาลัย ในประเทศอินเดียยังมีกลุมคนที่ใชภาษาฮินดี (ซ่ึงมีรากเหงามาจาภาษาสันสกฤต) ก็ยัง
เรียกชื่อหองสมุดวา “ ครันถาลัย ” (Granthalaya) สวน “บรรณาลัย” นั้นไทยนิยมใชเรียกหองสมุด
ตามเทวสถานโบราณ13จะเห็นไดวาหองสมุดนั้นเริ่มมีมาในเขตประเทศไทยมานานแลวแตรูปแบบ
ยังไมชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           

13 กรมศิลปากร, พระมหากรุณาธิคุณตอ ภาษา วรรณกรรม และหองสมุด (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพบริษัทอัมรินทร แอนด พลับลิชช่ิง, 2539), 265. 

ภาพที่  3 บรรณาลัยในปราสาทเขมร 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย  

ภาพที่  4 บรรณาลัยในปราสาทเขมร 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย  
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ประวัติและพัฒนาการของหองสมุดในประเทศไทย อาจยอนไปกับการเกิดแหลง
ใหบริการขอมูลในอดีตของไทย ยุคแรกอาจเริ่มตนตั้งแตสมัยสรางกรุงสุโขทัย เปน ราชธานีเปนตน
มา จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ทั้งนี้เพราะประเทศไทย มีอักษรไทย ใชมาตั้งแตสมัยกรุง
สุโขทัย การมีตัวอักษรใชยอมหมายถึงการมีหนังสือใช และเปนจุดเริ่มตนของการเกิดสถานที่เก็บ
รักษาและรวบรวมหนังสือเหลานั้น 

 
สมัยกรุงสุโขทัย (1803 - 1892) คร้ันเมื่อพระยามหากษัตริยยาธิราชเจาแหงราชวงคพระรวง 

ทรงตั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี และทรงประกาศอิสระภาพไมขึ้นกับขอม และมีการปกครองตนเองสืบ
ตอกันมา ถึงสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชขึ้นปกครองกรุงสุโขทัย ไดทรงประดิษฐอักษรไทยขึ้นใช
เปนครั้งแรกเมื่อราว พ.ศ. 1826 เปนลายสือไทย ดังตามความในศิลาจาลึกตอนหนึ่งวา“ เมื่อกอน
ลายสือไทยนั้นบมี 1205 ศกปมะแม พอขุนรามคําแหงหาใครใจในใจ แลใสลายสือไทยนี้ ลายสือ
ไทยนี้จึ่งมีเพื่อขุนผูนั้นใสไว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  ศิลาจาลึกพอขุมรามคําแหง 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย  
 

ในสมัยสุโขทัยนั้นไมมีการคนพบและปรากฏหลักฐานวาในเรื่องหองสมุด แต
นักวิชาการบางทานเขาใจวา หองสมุด คงจะเกิดขึ้นแลวในสมัยนี้ แตอาจจะอยูในสวนของกษัตริย
หรือขุนนางผูใหญ โดยรักษาไวเปนสมบัติของสวนตัว เพราะมีการปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรวา พระมหาธรรมราชลิไท ซ่ึงเปนกษัตริยองคที่ 5 ของพระราชวงคพระรวงทรง
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รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาไวเปนจํานวนมาก และไดทรงพระราชนิพนธหนังสือขึ้นมา
เลมหนึ่งคือ ไตรภูมิพระรวง ซ่ึงนับวาเปนวรรณกรรมชิ้นแรกของประเทศไทย “เตภูมิถา” หรือ 
“ไตรภูมิพระรวง” เปนหนังสือที่แสดงที่มาจากคัมภีรพระพุทธศาสนาตางๆ มากหมายหลายเรื่อง 
แสดงวาคัมภีรพระพุทธศาสนาคงมีที่จัดเก็บรักษาไวในสถานที่หนึ่งซ่ึงนาจะเปน “หอพระสมุด” 
และสถานที่เก็บอีกที่หนึ่งก็นาจะเปน “หอไตร” ซ่ึงอยูในวัด ทั้งหอพระสมุดหรือหอไตรนั้น สมัย
นั้นคงจะเปนการกอสรางอาคารดวยไมทําใหมีการชํารุดเสียหาย และหักพังในที่สุดจึงทําใหไมพบ
หลักฐานใหเห็นมาในปจจุบัน เพียรแคพบหลักฐานบางอยางจากศิลาจาลึก ที่กลาวถึงเรื่องราวของ
หองสมุดไว เชน ศิลาจาลึกในวัดชางลอม พ.ศ. 1927 พบทีวัดชางลอม อ.เมือง จ.สุโขทัย มีการจาลึก
เร่ืองราวถึงพนมไสคําออกบวชในสุมมวง การประดิษฐานพระพุทธปฎิมาการสรางหอพระปฎก
ธรรม การปลูกพระศรีมหาโพธิ์ ตลอดจนการบําเพ็ญกุศลและการสรางถาวรวัตถุใน
พระพุทธศาสนา14  

สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา บานเมืองอยูเปนบึกแผน
ประชาชนมาความเปนอยูที่ดี มีความสงบ ทําใหประชาชนสวนใหญเร่ิมเห็นคุณคาของการศึกษา จึ่ง
มีการสงบุตรธิดาไปเรียนหนังสือและตําราตางๆกันมาก โดยมักจะสงบุตรชายไปเรียนวิชาการตาม
วัด มีการเรียนการสอนภาษาไทย ขอม และวิชาการตอสู สวนบุตรธิดาจะสงไปเรียนวิชาการบาน
การเรือนกับขุนนางตางๆหรือในวัง จึงทําใหบานเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุงเรืองมาก
ทางในการเมือง การปกครอง ชีวิตความเปนอยู ทําใหถึงกับมีการเจริญสัมพันธไมตรีทางดานการคา
กับชาวตะวันตก โดยมีการคาขายแลกเปลียนสินคากันโดยเกิดขึ้นในสมัยการปกครองของพระนารา
ยมหาราช ทําใหชาวกรุงศรีอยุธยามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตางๆจากชาวตะวันตก และเริ่มมีการ
นํากระบวนการจัดเก็บหนังสือตําราตางๆจากชาวตะวันตกมาใชจึงทําใหเร่ิมการการจัดตั้งหองสมุด
ขึ้น  ในสมัยนี้ไดมีการจัดตั้งสถานที่เก็บรักษาหนังสือ ตํารา และจดหมายเหตุ ราชการบานเมือง 
เรียกวา หอหนังสือหลวง ซ่ึงตั้งอยูในพระราชวัง แตก็ไมมีการจัดตั้งหองสมุด หรือสถานที่เก็บรักษา 
หนังสืออ่ืนใด ทั้ง ๆ ที่ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย ปกครองหลายพระองค มีวรรณกรรม
เฟองฟู และมีการติดตอกับตางประเทศ ที่เจริญกาวหนาดานวิทยาการ จึงสันนิษฐานวา นอกจากหอ
หลวงในพระราชวังแลว นาจะมีการเก็บรักษา หนังสือและใบลานไวตามวัด ณ สถานที่ซ่ึงเรียกวา 
"หอไตร" ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมคัมภีร และใบลานประจําวัดสืบมาจนถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร ใน

                                                           
14 กรมศิลปากร, พระมหากรุณาธิคุณตอ ภาษา วรรณกรรม และหองสมุด (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพบริษัท อัมรินทร แอนด พลับลิชช่ิง, 2539), 265. 
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สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณว
โรรส ไดทรงเปลี่ยนชื่อ สถานที่เก็บรักษาใบลานและ หนังสือธรรมประจําวัดจาก "หอไตร" เปน"
หอธรรม" ซ่ึงใน ปจจุบันนี้นิยมเรียกวา "หอสมุด" โรงเรียนหนังสือไทยและสํานักเรียนปริยัติธรรม
ที่เจริญแลวทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคนิยมสราง หอสมุดเก็บรวบรวมหนังสือตาง ๆ เพื่อนักเรียน 
และผูสนใจคนควาหาความรูอันเปนวิธีเผยแพร ศาสนาและวิทยาการอีกสวนหนึ่ง อยางไรก็ดี 
หนังสือในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดกระจัดกระจาย เสียหายไปเปนอัน มากเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเปน
ราชธานีแลว จึงไดโปรดเกลาฯ ใหตั้ง "หอหลวง" ขึ้นใหมในพระราชวัง และโปรดเกลาฯ ให
เสาะหาและรวบรวมหนังสือของเกามาเก็บไว 

เอกสารและหนังสือที่เก็บไวในสมัยอยุธยา อาจแบงไดตามลักษณะเนื้อหาเปน 4 ประเภท
ใหญๆ  คือ15   

1. ศาสนา ไดแกคัมภีรของศาสนาตาง ๆ 
2. ตัวบทกฎหมาย 
3. พระราชดํารัสและพระบรมราชโองการในโอกาศตาง ๆ 
4. วรรณกรรมทัว่ไป 
สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงใหกับพมาแลว ตอมา

พระเจาตากสินทรงรวบรวมไพรพลและทรงกอบกูเอกราชจากพมากลับคืนมาได ก็ทรงเริ่มมีการ
ทนุบํารุงบานเมือง สรางราชธานีแหงใหม ก็คือ กรุงธนบุรี ทรงมีการใหมีการสรางบานเมืองใหม 
ทะนุบํารุงพระศาสนามีการนิมนตพระสงค ที่มีความรูมาประชุมกันที่วัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆ
สิตารามในปจจุบัน)16 มีการจัดการชําระพระพุทธศาสนาและพระไตรปฎกตางๆ ที่กระจัดกระจาย
อยูตามที่ตางๆ นํามาเก็บไวในกรุงธนบุรี และมีการเชิญพระไตรปฎกจากเมืองนครศรีธรรมราชมา
ทําการคัดลอกไวที่กรุงธนบุรี และนับวาเปนรากฐานของการศึกษา และวรรณกรรมของกรุง
รัตนโกสินทร 

 
 

                                                           
15 อัญญาณี คลายสุบรรณ, ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร (กาญจนบุรี : วิทยาลัย

ครูกาญจนบุรี คณะมนษุยและสังคมศาสตร ภาควิชาบรรณารักษสาสตร, 2528), 79. 
16 กรมศิลปากร, พระมหากรุณาธิคุณตอ ภาษา วรรณกรรม และหองสมุด (กรุงเทพฯ :   

โรงพิมพบริษัทอัมรินทร แอนด พลับลิชช่ิง, 2539). 
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร  (พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ไดทรงสถาปนากรุงเทพเปนราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2325 และตอมา ในป พ.ศ. 2326  ทรงโปรด
เกลาฯใหสรางวัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม พรอมดวย "หอพระมณเฑียรธรรม" เพื่อเปนที่เก็บรักษา
พระไตรปฎก ของหลวง ตอมาถูกเพลิงไหมเสียหาย กรมพระราชวังบรมมหาสุรสีหนาท จึงโปรดเกลาฯ 
ใหสรางหอพระมณเฑียรธรรมถวายอีกหลังหนึ่ง ณ มุมดานตะวันออกเฉียงเหนือในวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม จึงนับวา "หอพระมณเฑียรธรรม" นี้เปนหองสมุดแหงแรก ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ใน
ลักษณะที่เปนสถานที่เก็บรักษาหนังสือ   ตอมาใน พ.ศ. 2332 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช ทรงโปรดเกลาฯ ใหทําการปฎิสังขรณวัดโพธารามซึ่งเปนวัดเกา คร้ังกรุงศรีอยุธยาเปน
ราชธานี ซ่ึงอยูติดกัพระบรมมหาราชวังและชํารุดทรุดโแรมมาก การบูรณะปฎิสังขรณนี้ใชเวลานาน
ถึง 12 ป จึงสําเร็จลงเมื่อ พ.ศ. 2344 และไดทรงพระราชทานนามใหมวา "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
วาส" ซ่ึงตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงเปลี่ยน นามเปน "วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร" การปฎิสังขรณนี้ นอกจากเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาดวย
การสรางถาวร วัตถุและอาคารตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับพระสงฆและศาสนพิธีแลว ยังไดโปรดเกลาฯ 
ให สรางศาลาราย 70 ศาล และใหนําแผนศิลาจารึก แบบแผนคําประพันธ ตํารายา และการ แพทย
แผนโบราณติดไวตามเสาระเบียงและศาลา และสรางรูปหลอฤาษีดัดตน กระถางปลูก ตนยา ภาพ
จากวรรณคดีชาดกและภาพพุทธประวัติไวที่ผนังในพระวิหารอีกดวยเพื่อเปน วิทยาทานแกคน
ทั่วไป จึงนับไดวา วัดพระเชตุพน เปนหองสมุดประชาชนแหงแรกในประเทศไทย  และนับวาเปน
แหลงใหบริการอางอิงและสารสนเทศ ที่สําคัญในสมัยนั้น แมจะไมมีการจัดตั้งหองสมุดในระยะ
กอนการจัดตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ ใน พ.ศ. 2324 ก็ตาม แตความเจริญกาวหนาของประเทศ ใน
ดานตาง ๆ ซ่ึงเอื้อตอพัฒนาการ ดานวรรณกรรมและหองสมุดในสมัยนั้น ไดแก ความเจริญดาน
การศึกษา การพิมพและกิจการ หนังสือพิมพ ตลอดจนสภาพสังคม ทําใหมีการจัดตั้งหองสมุด
สวนตัวโดยพระบรมวงศานุวงศและ ขาราชการชั้นสูง ในสมัยนั้นเปนจํานวนมาก ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลง และเจริญกาวหนาใน
ดานตาง ๆ อันเปนผลจากอารยธรรมตะวันตกซึ่งไดแพรเขามาในประเทศไทย ตั้งแตรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ส่ิงที่ชวยพัฒนาในกิจการหองสมุด ไดแก ความ
เจริญกาวหนา โดยมีการตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแหงทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด และ การสงนกัเรยีน
ไปศึกษาตางประเทศ ความเคลื่อนไหวดานหองสมุดในรัชกาลนี้เริ่มขึ้นเมื่อกลุมสมาคมสตรี 
(Ladies Bazaar Association) ซ่ึงเปนสมาคมการกุศลกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2409 ได
จัดงานรายไดมาบํารุงกิจการของคณะมิชชันนารีเพรสใบทีเรียนเมื่อวันที่ 25 ธันวา คม พ.ศ. 2411 
และไดนําเงินนี้จัดตั้งหองสมุดขึ้นเพื่อใหบริการแกสมาชิกที่เสียคาบํารุง เรียกชื่อวา "หองสมุดสตรี
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สําหรับสําหรับใหยืมหนังสือ" (Ladies Circulating Library) ขึ้นในจังหวัดพระนคร และตอมา
ดําเนินงาน โดยสมาคมสตรีกรุงเทพฯ (Bangkok Ladies' Libaray Association) จนถึง พ.ศ. 2463 จึง
ยายมาอยูอาคารใหม ริมถนนสุรวงศซ่ึง นายแพทย เนียลสัน เฮยส ไดสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแก
นางเจนนี เนียบสัน เฮยส ผูเปนภรรยาและเปนนายกสมาคมหองสมุดมาถึง 4 สมัย และได
ดําเนินงานหองสมุดแหงนี้มาเปน? เวลานานถึง 25 ป ตอมามีการเปลี่ยนแปลงชื่อหองสมุดเปน 
"หองสมุดเนียลสัน เฮยส" ซ่ึง ยังคงเปดดําเนินการอยูในปจจุบัน17 นับวาเปนการใหบริการ
สารสนเทศตามแนวความคิดของการให บริการสารสนเทศแบบเดียวกับการใหบริการใน
ตางประเทศ เมื่อมีการจัดตั้งหองสมุดประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคใหทํา
หนาที่เปนเปนแหลงใหบริการสารสนเทศ แกประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2459 เปนตนมา แสดงใหเห็นวาผู
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของประเทศในขณะนั้นเห็นความสําคัญของ การใหบริการ
สารสนเทศเพื่อนํามาใชพัฒนาคนในการพัฒนาประเทศ หองสมุดประชาชนระยะแรกที่จัดตั้งขึ้นนี้มี
ช่ือเรียกวา หองอานหนังสือสําหรับประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปนที่รวบรวมหนังสือตาง ๆ ที่เปน
ความรู มีประโยชนแกประชาชน และเปดบริการ ใหประชาชนทุกขั้นเขาอานได ในครั้งแรกได
จัดตั้งหองสมุดหนังสือสําหรับประชาชน ขึ้นสามแหง คือ ที่โงเรียนวัดสุทัศน โรงเรียนวัดสามจีนใต 
จังหวัดพระนคร และที่โรงเรียน วัดประยูรวงศาวาส ในปตอมาก็ไดเปดหองอานหนังสือสําหรับ
ประชาชนเพิ่มขึ้นอีกสองแหง คือ ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และ ณ ที่วาการอําเภอ
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และตอ มาใน พ.ศ. 2461 ไดมีการจัดตั้งหองอานหนังสือสําหรับประชาชน 
เพิ่มขึ้นอีกส่ีแหงในจังหวัด บุรีรัมย คือ ณ ที่วาการอําเภอเมือง ณ ที่วาการอําเภอพุทไธสง ณ ที่วาการ
อําเภอนางรอง และ ณ ที่วาการอําเภอตลุง รวมมีหองสมุดหนังสือสําหรับประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2461 
รวมทั้งส้ิน 9 แหง หองอานหนังสือสําหรับประชาชนหรือหองสมุดประชาชนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกไดส้ินสุดลงเมื่อ พ.ศ. 2471 หลังจากที่หองสมุดประชาชนของ
กระทรวงศึกษาธิการระยะแรกสิ้นสุดลงประมาณ 20 ป หองสมุดประชาชนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ระยะที่สองจึงเกิดขึ้นโดยมีผลเนื่องมา จากการจัดการศึกษาผูใหญในประเทศไทยซึ่งเริ่ม
จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483 โดยคณะรัฐมนตรี มีมติใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งกองการศึกษาผูใหญโดย
ใหสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการและใหกระทรวง ทบวง กรม อ่ืนๆ เปนผูใหความ
รวมมือชวยเหลือ ตอมา ในป พ.ศ. 2492 รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดการศึกษาผูใหญใหเปนไปอยาง
กวางขวางยิ่งขึ้น และใหเหมาะสมกับสถานการณ จึงไดมีการขยายรูปงานใหม 4 ดาน คือ การศึกษา
ขั้นมูลฐาน การอาชีวศึกษาผูใหญ การมัธยมศึกษา และการศึกษาประชาชน ในงานดานการศึกษา

                                                           
17 สุทธิลักษณ อําพันวงศ, 2520 : 108 – 116. 
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ประชาชน นี้เองที่รัฐบาลไดวางนโยบายใหจังหวัดตาง ๆ เร่ิมจัดตั้งหองสมุดประชาชนขึ้น เมื่อ พ.ศ. 
2494 และกองการศึกษาผูใหญไดโดนมาสังกัดในกรมประชาศึกษา ตอมา ใน พ.ศ. 2495 กรม
ประชาศึกษาไดเปล่ียนชื่อเปน กรมสามัญศึกษา กองการศึกษาผูใหญก็ยังคงสังกัดในกรม สามัญ
ศึกษาตามเดิม งานหองสมุดประชาชนก็จัดเปนหนาที่ของ แผนกการศึกษาประชาชน กองการศึกษา
ผูใหญกรมสามัญศึกษา การจัดตั้งหองสมุดประชาชนระยะที่สองนี้ไดขยายตัวข้ึน คือ มีการจัดตั้ง
หองสมุด ประชาชนอําเภอในป พ.ศ. 2495 โดยมติของคณะรัฐบาลใหจัดตั้งหองสมุดประชาชน 
ตามอําเภอตาง ๆ อําเภอละ 1 แหง และมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง มหาดไทย
รวมมือกันดําเนินการ กระทรวงศึกษาธิการเปนฝายดําเนินการ สวนกระทรวง มหาดไทยเปนฝาย
จัดหาสถานที่  รัฐบาลเห็นความสําคัญของกิจการหองสมุดประชาชน ที่จะเปนศูนยกลางการให 
การศึกษาของประชาชน จึงไดประกาศใหหองสมุดประชาชนจังหวัดเปนสถานศึกษา สังกัด กอง
การศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2516 โดยกําหนด
หนาที่ ดังนี้  

1.  ใหการศกึษานอกโรงเรียนแกประชาชนทัว่ไป  
2.  สงเสริมใหประชาชนมีนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควา  
3.  ใหบริการทางขาวสารและความรูตาง ๆ เพือ่ใหประชาชนเปนคนทันตอเหตุการณ  
4.  สงเสริมและแนะนําใหประชาชนมีความรู ทัศนคติ และสามารถปฎิบัติตนเปน 

พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  
5.  สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม  
6.  สงเสริมใหประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
เมื่อประเทศไทยไดเร่ิมใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อ ป พ.ศ.2503 

เปนฉบับแรก ไดวางแผนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ภายในชาติ สนับสนุนการจัดการใหการศึกษาใน
ทุกระดับ ตั้งแตหองสมุดโรงเรียน หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทําใหสถานศึกษา ตาง ๆ หัน
มาสนใจในการจัดตั้งหองสมุด และจัดใหมีบริการอางอิงแกผูใช ผูที่ทําหนาที่ในการใหบริการคือ 
บรรณารักษของหองสมุดนั่นเอง  

สภาพของการใหบริการอางอิงในหองสมุดแตละแหง จึงแตกตางกันไป ตามสภาพของ
การบริหารงานในสถานศึกษาตางๆ หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีความไดเปรียบ ในการ
จัดการใหบริการไดดีกวาหองสมุดประเภทอื่นๆ แตไมวาหองสมุดจะเปนประเภทใด บรรณารกัษใน
แตละแหง จะพยายามทําหนาที่เปนบรรณารักษในการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด การบริการ
อางอิงในยุคแรกๆจึงเปนบริการตอบคําถาม เพื่อชวยแนะนําผูใชหองสมุดใหเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่มีอยูในหองสมุดเปนสําคัญ  
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4.   ประวัติหอสมุดแหงชาต ิ
 

หอสมุดแหงชาติในปจจุบัน  สืบเนื่องมาจากหอพระสมุดซึ่งสมเด็จพระมหากษัตราธิราช
ในพระบรมราชจักรีวงศทรงสรางขึ้นไว  คือ หอพระมนเทียรธรรม  หอพระสมุดวชิรญาณ (เดิม) 
และหอพุทธสาสนสังคหะ  ซ่ึงตอมารวมกันเขาเปน หอพระสมุดสําหรับพระนคร และคงนามเดิม
วา “หอสมุดวชิรญาณ” 

หอสมุดแหงชาต ิพ.ศ.2448 - พ.ศ.2469 
หอพระมนเทียรธรรม  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงสรางขึ้นสมัย

เดียวกับที่ทรงสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เมื่อปเถาะ พ.ศ. 2326  เพื่อใหเปนที่เก็บพระไตรปฎก
ของหลวง  ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ซ่ึงไดโปรดใหสังคายนาพระไตรปฎก  และทรงสราง
พระไตรปฎกฉบับหลวง  ตามที่สังคายนาแลว  เก็บไว ณ หอพระมนเทียรธรรมการรักษาหนังสือใน
หอพระมนเทียรธรรมนี้  เปนหนาที่ของกรมราชบัณฑิต    

หนังสือพระไตรปฎกฉบับหลวง  ที่สรางในรัชกาลที่ 1  และเก็บรักษาไวในหอพระ
มนเทียรธรรม  ทีอ่ยู 14 จบ  ตอมารัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว  โปรดใหสราง
เปนฉบับพิมพขึ้น  ซ่ึงทําใหมีคัทภีรพระไตรปฎกแพรหลายและเปนฉบับแรกซึ่งพิมพดวย
อักษรไทยฉบับอ่ืนที่มีมาแตกอน ๆ ใชอักษรขอม  จารึกลงบนใบลานตามแบบที่ทํามาแตโบราณ  
และมีช่ือเรียกตาง ๆ กันตามลักษณะ  เชน  “ฉบับทองทึบ”   เพราะปดทองที่ลานใบปกและขอบขาง  
“ฉบับขางลาย”    เพราะมีลายเขียนขาง ๆ  “ฉบับรดน้ําแดง”  เพราะลานใบปกเขียนลายรดน้ําพื้น
แดงเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  6   ตูเกบ็พระไตรปฎก 
ทีมา : จากการสํารวจของผูวจิัย  
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วัตถุประสงค นอกจากหนังสือพระไตรปฎกที่ฉบับหลวงแลว  ในหอพระมนเทียรธรรม
ยังมีหนังสือเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทางพระพุทธศาสนาอีก  หนังสือเหลานี้ในสมัยที่หมอมเจาประภากร  
ในสมัยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟามหามาลา  กรมพระยาบําราบปรปกษ  ทรงเปนอธิบดีกรม
ราชบัณฑิตไดทรงชักชวนพวกราชบัณฑิตใหชวยกันคัดเลือกเรื่องที่เห็นวาเปนประโยชนรวมพิมพ
เปนเลม   เมื่อ พ.ศ. 2444  เรียกวา  “หนังสือมนเทียรธรรม”  พิมพจําหนายไปได 2  ภาคก็หยุดไป  
เพราะหมอมเจาประภากรถึงชีพิตักษัย 

สถานที่ หอมณเทียนธรรม สรางในรัชกาลที่ 1 รุนราวคราวเดียวกันกับพระศรีรัตน
ศาสดาราม เมื่อ พ.ศ.2326 หอมณเทียนธรรมหลังแรกสรงกลางสระน้ํา อยูตรงที่ตั้งพระมณฑปในวดั
พระศรีรัตนศาดารามในปจจุบัน คร้ันใน พ.ศ. 2331 พระบานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรด
ใหสังคายนาพระไตรปฎกที่วัดมหาธาตุและแหพระไตรปฎกที่สรางพระไตรปฎกฉบับหลวงที่
สังคายนาแลวเขามาในหอพระมณเทียนธรรมเดิม และมีการมหรสพสมโภช และมีการจุดดอกไม
ไฟ ลูกพลุปลิวไปตกลงบนหลังคาหอพระมณเทียนธรรมและเกิดไฟไหมขึ้น  ตอมาไดมีการถมสระ
น้ําเดิมและสรางพระมณฑปแทนหอพระมณเทียนธรรมเดิมเพื่อใชเก็บพระไตรปฎก แตพระมณฑป
ที่สรางใหมนั้นไมสามารถที่จะเก็บพระไตรปฎกหลวงไวทั้งหมดได สมเด็จพระอนุชาธิราช กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท โปรดใหชางวังหนาทําหอพระมณเทียนธรรมขึ้นมาใหมอีกหนึ่ง
หลัง ซึ่งอยูในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาดาราม ตรงมุมดานตะวันออกเฉียงเหนือในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่  7  ตึกศาลาสหทัยสมาคม เปนที่ตั้งของหอพระสมดุในพระบรมมหาราชวัง 
ที่มา : กรมศิลปากร, 100 ป หอสมุดแหงชาต ิ(กรุงเทพฯ : โรงพิมพดอกเบี้ย, 2548), ปกหลัง. 
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หอพระสมุดวชิรญาณ (เดิม)  พ.ศ. 2524  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2424 โดยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ  
พระเจาลูกยาเธอและพระเจาลูกเธอ  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาอยูหัว  มีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนประธาน  ทรงบริจาคทรัพยสวนพระองครวมกันสรางขึ้นเปนการ
สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึง
โปรดพระราชทานนามหอสมุดนั้นวา “หอพระสมุดวชิรญาณ” ตามพระสมณาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อคร้ังทรงผนวช  และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงเปนองคอุปถัมภ  ไดพระราชทานตึกในพระบรมมหาราชวังใหเปนสถานที่ตั้งหอพระ
สมุดฯ  พระราชทานเงินพระคลังขางที่สําหรับการตกแตงภายใน  และทรงแตงตั้งคณะกรรมการ
สําหรับจัดการหอพระสมุด ฯ ขึ้น   เรียกวากรรมสัมปาทิก   ไดมีพิธีเปดหอพระสมุดวชิรญาณ  โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดเมื่อ พ.ศ. 2427 

หนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณ มีหนังสือไทยซึ่งพิมพขายในขณะนั้น  และหนังสือ
ภาษาตางประเทศ   ซ่ึงสมาชิกของหอพระสมุด ฯ แบงประทานมาจากหองสมุดสวนพระองค
โดยมาก 

หอพระสมุดวิชรญาณนี้ จัดเปนแบบหองสมุดที่สมาชิกตองเสียเงินคาบํารุง 
(Subscription library)   แตก็อนุญาตใหผูที่ไมเสียคาบํารุงมาอานหนังสือได  แตไมใหยืม  สมาชิกที่
เสียคาบํารุง  เรียกวา  ภาคีสมาชิก  สมาชิกสวนใหญเปนพระบรมวงศานุวงศทั้งฝายหนาผายใน  
และขาราชการชั้นผูใหญ 

วัตถุประสงค  หอสมุดวิชรญาณ นอกจาก   “เก็บรวบรวมหนังสือตาง ๆ เก็บไวใหเปน
การเจริญในวิชา  หยิบหาไดงายทั่วกัน”   แลวยังมีการ  “ชวยกันรวบรวม  และเรียบเรียงขอความ 
สําหรับจะไดบริบูรณในพระราชประวัติในพระบรมมหากษัตริยในพระบรมราชวงศปจจุบันนี้...”    
คณะกรรมการหอพระสมุดจึงไดจัดการออก  หนังสือพิมพวชิรญาณ  เพื่อแจกแกสมาชิก  
กรรมการฯ ชวยกันเขียนเร่ืองและหาเรื่องเกาที่เห็นวามีประโยชนมาลงพิมพในหนังสือวชิรญาณ   
เปนเหตุใหมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นและแพรหลายออกไป หนังสือสําคัญ ๆ เชน พระราชพิธี 12 เดือน พระ
ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไดเคยลงในหนังสือวชิรญาณมากอน 
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หอพระสมุดวชิรญาณดํารงอยูได 25 ปก็ยกไปรวมกับหอพระสมุดอื่น  เปนหอพระสมุด
สําหรับพระนคร  เมื่อป พ.ศ. 2448  ในตอนหลังกิจการของหอพระสมุด ฯ ไมกาวหนา   สมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   ประทานเหตุผลของการชะงักงันนี้ไววา 

1. เงินสําหรับใชจายในการหอพระสมุดฯ   เปนไดจากคาบํารุงของสมาชิก ซ่ึงมีจํากัด 
2. กรรมการหอพระสมุด ฯ ทรงรับราชการในหนาที่อ่ืนอยูแลวไมมีเวลาวางจะดูแลจัดการ

หอพระสมุดฯ ไดเพียงพอ ทั้งยังตองเปลี่ยนทุกป 
3. พนักงานของหอพระสมุด ฯ เปนลูกจางของหอพระสมุดฯ  ซ่ึงไมไดเปนหนวยราชการ  

ไมนับวาเปนขาราชการ 
หอพุทธสาสนสังคหะ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศตั้งเมื่อ พ.ศ. 2443   ดวยแตเดิมมีพระราชประสงคจะสรางหอธรรม  ขึ้นที่วัดเบญจมบพิตร  
ใหเปนที่รวบรวมพระไตรปฎกและหนังสือพระพุทธศาสนาทุก ๆ ภาษาเขาไว  เมื่อไดประกาศพระ
ราชประสงคออกไป  ก็มีผูศรัทธานําพระไตรปฎกฉบับตาง ๆ  ตลอดจนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา  
ส่ิงของเครื่องใชในการเก็บรักษาหนังสือ  เชน  ตูและหีบใสหนังสือ  ประดับมุกบาง  รดน้ําลายทอง
บาง  มาถวายเปนอันมาก   ทรงพิจารณาเห็นวาหนังสือและสิ่งเหลานี้เกินความตองการของ
พระภิกษุสามเณรในวัดเบญจมบพิตร  จึงทรงตั้ง  หอพุทธสาสนสังคหะขึ้น  แตตอนนั้นยังไมมี
สถานที่โดยเฉพาะ   จึงโปรดใหเก็บรวมไว  ณ  หอพระสมุดวชิรญาณ    หอพระสมุด ฯ  แหงนีต้ัง้อยู
ได  6  ป   ก็รวมเขาเปนหอพระสมุดสําหรับพระนคร 

ภาพที่  8  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน เปนหอสมุดวชิรญาณ 
ที่มา : กรมศิลปากร, 100 ป หอสมุดแหงชาติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพดอกเบี้ย, 2548), ปกหลัง. 
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พระไตรปฎกและหนังสือพุทธศาสนาที่เก็บไวที่หอพุทธสาสนสังคหะนี้ นอกจาก
อักษรไทยแลว  ก็มีอักษรภาษาตาง ๆ หลายภาษา  เชน อักษรขอม  อักษรสิงหล  อักษรรามัญ  อักษร
โรมัน  อักษรจีน  อักษรญี่ปุน ฯลฯ นับวาเปนหอพระสมุด ฯ ทางพุทธศาสนาที่สําคัญหอหนึ่ง 

หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2448   
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการประกาศจัดตั้งหอพระสมุดวชิ
รญาณใหเปนหอพระสมุดสําหรับพระนครประกาศนี้มีขอความโดยยอวา 

1.  เนื่องจากป  พ.ศ. 2447  เปนอภิลักขิตสมัยที่พระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จ    
พระจอมเกลา เจาอยูหัวบรรจบครบรอยป  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  มีพระราช
ประสงคจะสถาปนาสิ่งซึ่งเปนประโยชนถาวรเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระบรมชนกนาถ
จึงทรงพระราชดําริเห็นวา  ควรขยายหอพระสมุดวชิรญาณใหเปนหอสมุดใหญสําหรับพระนคร  
ใหเปน  “ที่อาศัยแกบรรดาประชาชนที่จะแสวงหาประโยชนตาง ๆ  อันพึงจะไดในการอาน
หนังสือ”  ตั้งแตนี้ตอไปใหหอพระสมุดวชิรญาณเปนหอหลวงสําหรับแผนดินสืบไป 

2. ใหยกการและหนังสือตาง ๆ ในหอพุทธสาสนสังคหะ  นอกจากสิ่งของและคัมภีร
พระไตรปฎกสําหรับวัดเบญจมบพิตร  คัมภีรพระไตรปฎกและหนังสือในหอพระมนเทียรธรรม   
ยกเวนพระไตรปฎกฉบับทองใหญอันไดสังคายนาในรัชกาลที่ 1  มารวมไวในหอพระสมุดวชิรญาณ 
สําหรับพระนคร (เรียกเปนภาษอังกฤษวา The Vajiranana National Library)   

1. หนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครใหจัดเปน 3 แผนก คือ 
แผนกพระพุทธศาสนา  แผนกหนังสือไทย (นอกจากพระพุทธศาสนา)  และแผนกหนังสือ
ตางประเทศ 

2. เงินสําหรับใชจาย  ใหจายจากเงินพระคลัง  เปนเงินที่รัฐบาลอุดหนุนหอพระ
สมุดฯ 

3. การปกครองหอประสมุดฯ  ใหมีสภานายก 1  และกรรมสัมปาทิก 4 รวมเปน 
5 นาย  เปนพนักงานปกครอง  กรมมสัมปาทิก 5 นายนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ  เลือกและแตงตั้ง  กรรมสัมปาทิกมีหนาที่จัดทําใหหอพระสมุดฯ เจริญ 

4.      พนักงานหอพระสมุดฯ  นอกจากรรมสัมปาทิกที่กลาวแลว ใหมีบรรณารักษ  
และผูชวยบรรณารักษ  เปนตําแหนงราชการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้ง   สวนเสมียน
พนักงาน  ใหกรรมสัมปาทิกสภาเปนผูมีอํานาจตั้ง 
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดมีพระบรมราชโองการดํารัสสั่งให
ประกาศตั้งหอพระสมุดสําหรับพระนครแลว  ก็ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทางสัญญา
บัตรพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ  ซ่ึงทรงเลือกใหเปนกรรมการสําหรับจัดการหอพระสมุด
สําหรับพระนคร   

ตอมาอีก 5 ป  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจามหาวชิราวุธ  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  
และไดรับทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระสมมตอมรพันธุ  เปน
สภานายก  กรมพระสมมตอมรพันธุ  ทรงดํารงตําแหนงนี้อยู 5 ป  ก็ส้ินพระชนม   จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (ขณะนั้น  ดํารงพระยศ
เปนกรมพระดํารงราชานุภาพ)   เปนสภานายกตอมาจนกระทั่งวาระแหงการเปนหอพระสมุด
สําหรับพระนครสิ้นสุดลง 

กรรมการฯ ผูอ่ืนซ่ึงไดรับพระราชทานตราตั้งตอมาก็มี  หมอมเจาปยภักดีนาถ  ในกรมหมื่น
วิศณุนารพนิภาธร  พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  และพระยาศรีภูรปรีชา  กรรมการหอพระสมุดสําหรับพระนคร  มีมา
จนกระทั่ง พ.ศ. 2569 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดใหยกฐานะขึ้นเปน
ราชบัญฑิตยสภา 

สถานที่ เมื่อแรกตั้งเปนหอพระสมุดสําหรับพระนครคงอยูสถานที่ เดิมใน
พระบรมมหาราชวังหนา  ประตูพิมานชัยศรี  กรรมการ ฯ  ไดเห็นแตแรกวาไมเหมาะสมและเล็กไป
สําหรับหอพระสมุดสําหรับพระนคร   แตก็ไมมีเงินสรางตึกใหมใหเหมาะสม   คร้ันถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระราชดําริวา  ตึก ถาวรวัตถุ   ริมถนนหนาพระธาตุ   ซ่ึง
สมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดใหสรางขึ้น  แตยังไมเสร็จนั้น ถาสรางใหเสร็จ ก็จะงามสงา  สมควรเปน
สถานที่ราชการสําคัญไดแหงหนึ่ง  ทรงพระราชดําริวา  หอพระสมุดสําหรับพระนครเปนสิ่งสําคัญ
สมควรแกสถานที่เชนนี้   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหกอสรางถึกถาวรวัตถุจนเสร็จ แลว
พระราชทานใหเปนที่ตั้งหอพระสมุด ฯ และไดมีพิธีเปดในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2459   เนื่องใน
งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานักขัตมงคลครบ 3 รอบ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดดวยพระองคเอง 

หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร  ตั้งอยูที่ตึกถาวรวัตถุแหงเดียวนี้ตั้งแต พ.ศ. 2459 
จนถึง พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  พระราชทานบรรดหนังสือกับตูหนังสือในหองพระสมุดสวนพระองคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว พระบรมเชษฐาธิราชมาเพิ่มเติมในหอพระสมุดสําหรับพระนคร  ขณะนั้น หนังสือในหอ
พระสมุดฯ   มีปริมาณอยูเปนอันมากจนไมมีที่พอเก็บอยูแลว คร้ันไดรับพระราชทานหนังสือ
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เพิ่มเติมมาอีก  จึงไมมีที่พอเก็บ   พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จไปทอดพระเนตรหอ
พระสมุดฯ และทรงพระราชดําริวาตึกหอพระสมุดฯ นั้น  แมจะเก็บหนังสือของหอพระสมุดฯ เองก็
ตองตั้งตูเยียดกันอยูแลว   จะรวมหนังสือที่พระราชทานใหมเขาไวกับหนังสือเดิมหาไดไม จึงโปรดให
จัดแยกหอพระสมุดสําหรับพระนคร ออกเปน 2 หอ คือ หอพระสมุดวชิรญาณ  และหอพระสมุดวชิรวุธ 
โปรดพระราชทานพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ในพระราชวังบวรสถานมงคล  ใหเปนที่ตั้งหอพระสมุด  
วชิรญาณ เปนที่เก็บพระคัมภีร จดหมายเหตุของเกาและหนังสือเขียนจารโดยใชเก็บในตูรดน้ําลายทอง
ของโบราณ  ศิลาจารึกตาง ๆ  ก็โปรดใหยายมาเก็บไวในหอพระสมุดวชิรญาณเชนกัน   สวนตึก
ถาวรวัตถุนั้น  โปรดพระราชทานนามใหมวา  “หอพระสมุดวชิราวุธ”  เปนที่เก็บหนังสือตัวพิมพ 
และเปนสถานที่จัดพิมพหนังสือของหอพระสมุดฯ ดวย 

หอพระสมุดวชิรญาณตั้งอยูที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
ตั้งแต พ.ศ. 2468 จนถึง พ.ศ. 2508 เมื่อสรางอาคารหอสมุดแหงชาติใหม  ณ ทาวาสุกรี   จึงไดยาย
หนังสือทั้งหมดไปไวยังอาคารใหม สวนตูลายรดน้ําและศิลาจารึก ก็ยายกลับไปเก็บไวที่หอพระ
สมุดวชิราวุธ หนังสือตัวพิมพของหอพระสมุดวชิราวุธทั้งหมด ยายไปยังอาคารหอสมุดแหงชาติใหม  
ณ  ทาวาสุกรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ตึกถาวรวัตถุ หรือหอสมุด 
 วชิรญาณในปจจุบันดาน 
 ทิศตะวนัออก 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่  9   ตึกถาวรวัตถุหรือหอสมุดวชิรญาณในรัชกาลที่ 5 
ที่มา : กรมศิลปากร, 100 ป หอสมุดแหงชาติ (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพดอกเบี้ย, 2548), ปกหลัง. 

ภาพที่ 10 ตึกถาวรวัตถุ หรือ หอสมุดวชิรญาณใน
ปจจุบันดานทศิตะวนัตก 

ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
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หนังสือและโสตทัศนวัสดุ   หนังสือของหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครนั้น
เมื่อแรกเริ่มตั้งไดหนังสือมาแตหอพระสมุด  3  แหง   คือ พระไตรปฎกฉบับหลวงของหอพระ
มนเทียรธรรม  พระไตรปฎกและหนังสืออ่ืน ๆ  ในพระพุทธศาสนาในหอพุทธสาสนสังคหะ   
หนังสือไทยและหนังสือตางประเทศของหอพระสมุดวชิรญาณเดิม  ในประกาศตั้งหอพระสมุด
สําหรับพระนคร  โปรดกําหนดหนังสือในหอพระสมุดฯ เปน 3 แผนก คือ  แผนกหนังสือ
พระพุทธศาสนา  แผนกหนังสือไทย  และแผนกหนังสือตางประเทศ  สําหรับหนังสือ
พระพุทธศาสนาและหนังสือไทยนั้น  กรรมการฯ ไดพิจารณาเห็นวา หนังสือเกาในเมืองไทยยังมีอยู
เปนอันมาก  กระจัดกระจายอยูตามวัดบาง  ตามบานบาง  บางแหงรักษาไวไมดีปลอยใหปลวกกินบาง  
ถูกฝนผุเสียบาง  นับวันจะหมดไป  ควรรีบรวบรวมไวเสียกอน  จึงไดประกาศใหแพรหลายวา      
หอพระสมุดฯ ประสงคจะรวบรวมคัมภีรพระไตรปฎก  คัมภีรแปลรอย  และหนังสือไทยทั้งปวง  
ยินดีจะรับซ้ือ  ถาเจาของไมตองการขาย  เพียงแตใหขอยืมมาคัดลอกก็จะเปนที่ยินดี   ประกาศนี้ได
แจงไปทั่วตามหัวเมืองตาง ๆ และกรรมการฯ ไดมอบใหราชบัณฑิต  มีพระยาปริยัติธรรมธาดา    
(แพตาละลักษณ เปรียญ)  เปนตน  ออกไปเที่ยวช้ีแจงตรวจหาอีกดวย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่กลาวมาแลว  พอจะสรุปไดวา  หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ไดเจริญรุงเรือง
ถึงที่สุด กรรมการหอพระสมุดฯ ไดรวบรวมหนังสืออันมีคาเปนอยางยิ่งของชาติไทย  รวมทั้งสมบัติ
ทางวัฒนธรรมอื่นๆ ดังกลาวแลวไวไดมากที่สุด ไดวางรากฐานการจัดหองสมุดตาม
มาตรฐานสากลหลายประการ  เชน  เร่ิมทําการจัดหมูหนังสือ  เร่ิมทําบัตรรายการคนหนังสือ  
เร่ิมทําบรรณานุกรม  ไดทําส่ิงที่เพิ่มพูนมรดกทางวรรณกรรมของไทยไวอยางมหาศาล  คือการ
จัดพิมพหนังสือมีคาตาง ๆ  มากมายกวาหอสมุดแหงชาติใด ๆ ในโลก ไดวางระบบการบริหารหองสมุด

ภาพที่  12   ภายในหองอานหนังสือหอวชริญาณ 
ที่มา : กรมศิลปากร, หอสมุดแหงชาตจิากอดีตถึงปจจุบนั (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหประชาพาณิชย, 
2528), 105. 
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อยางถูกตอง   คือมีคณะกรรมการหอพระสมุดฯ เปนผูกําหนดนโยบายและบริหารงาน  ไดจัดหาเจา
พนักงานที่มีคุณวุฒิ  โดยเล็งเห็นแลววางานของหอสมุดเชนนี้   จําเปนตองมีผูมีความรูสูงจึงจะ
ทํางานไดดี  ในดานคุณวุฒิทางบรรณารักษศาสตร   กรรมการฯ ไดเล็งเห็นเชนกันวา  เจาพนักงาน
หอพระสมุดฯ จําตองมีความรูทางนี้  ในสมัยนั้นจึงไดสงเจาหนาที่ของหอพระสมุดฯ ไปศึกษาวชิานี ้ 
ณ  ตางประเทศถึง 2 ทาน คือ นายเทพ จุฑานนท  ซ่ึงตอมาเปนขุนเทพบรรณาทร  และหมอมเจา  
ศุกรวรรณดิศ  ดิศกุล    ไปศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส 

กรรมการหอพระสมุดฯ  ไดปฏิบัติงานดวยดีมาทุกสมัย  ความรับผิดชอบและราชการจึง
มีมากขึ้นทุกที  จนถึง พ.ศ. 2469  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ยกฐานะขึ้นเปน  ราชบัณฑิตยสภา  ใหมีหนาที่จัดการหอพระสมุดฯ พิพิธภัณฑสถาน  และงาน ๆ 
ของราชบัณฑิตยสภา  งานของหอพระสมุดฯ จึงรวมเขาอยูในหนาที่แขนงหนึ่งของราชบัณฑิตย
สภาแตนั้นมาพ.ศ. 2470 – 2504 

ตั้งแต พ.ศ. 2570  มาจนถึง พ.ศ. 2504   หอสมุดแหงชาติไดเปลี่ยนชื่อและแบงสวน
ราชการใหม  แตการดําเนินงานคงเปนไปเชนเดิม 

เมื่อ พ.ศ. 2476  มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบงสวนราชการของกรมศิลปากร  ซ่ึงกลับตั้งขึ้น
ใหมในปนั้น   เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  พระราชกฤษฎีกานี้ออกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  กําหนดวา  
หอพระสมุดสําหรับพระนคร   มีฐานะเปนกอง  เรียกวา กองหอสมุด  ครั้นถึงวันที่ 29 มกราคม ป
เดียวกัน  มีพระราชกฤษฎีกาอีกฉบับหนึ่ง  วาดวยการจัดแบงสวนราชการในกรมศิลปากร   ปรากฏ
วาไดตั้งแผนกขึ้นในกองหอสมุด 2 แผนก  คือ แผนกบรรณารักษ  กับ  แผนกบันทึกเหตุการณ 

ในระยะนี้เอง  ปรากฏวาไดเปลี่ยนชื่อ  หอพระสมุดสําหรับพระนคร  เปน  หอสมุด
แหงชาติ  เพราะความหมายของคําวา  “พระนคร”   ในสมัยนั้นแคบเขา  คงหมายถึงจังหวัดพระนคร
เทานั้น  หาไดหมายถึงแผนดินหรือประเทศดังแตกอนไม 

ใน พ.ศ. 2476 นี้  หมอมเจาหญิงอัปษรสมาน กิติยากร  ในพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
จันทบุรีนฤนาถ  ไดประทานหนังสือสวนพระองค  ของพระเจาบรมวงศเธอพระองคนั้น   ใหแก
หอสมุดแหงชาติกรมศิลปากร  หนังสือเหลานี้เปนภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี  และภาษาบาลี
อักษรสิงหฬกับอักษรพมา   รวมทั้งที่เปนภาษาสิงหฬและภาษาพมา  จํานวน 1,190 เลม 

พ.ศ. 2481 มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบงสวนราชการในกรมศิลปากรใหม  เมื่อ
วันที่ 1 กรฎาคม  กองหอสมุดหายไป  คงมีแตกองวรรณคดี  ซ่ึงแบงออกเปนแผนกตาง ๆ คือ แผนก
กลาง แผนกหอวชิรวุธ  แผนกหอวชิรญาณ  และแผนกสาขาหอสมุด   
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ระยะนี้ ไดมีการเปดสาขาหอสมุดแหงชาติขึ้นตามจังหวัดตาง ๆ  ปรากฏวาใน พ.ศ. 2485 
ไดมีสาขาหอสมุดแหงชาติ 45 แหง 

พ.ศ. 2485 มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบงสวนกรมศิลปากรใหม  เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม  มีการเปลี่ยนแปลงในกองวรรณคดี  คือ แผนกกลาง  เปลี่ยนเปนแผนกคนควา  แผนก
สาขาหอสมุด  เปลี่ยนเปนแผนกบันทึกเหตุการณ (อยางที่กําหนดไวเมื่อ พ.ศ. 2471  และยุบไปเมื่อ 
พ.ศ. 2481) 

เมื่อ พ.ศ. 2490  หอสมุดแหงชาติไดรับมรดาหนังสือตนฉบับ หนังสือสวนพระองค  
รวมทั้งเครื่องใชสวนพระองคหลายอยาง  ของสมเด็จฯ พระยาดํารงราชานุภาพ  โดย หมอมเจาหญิง
พูนพิศมัย  ดิศกุล  องคทายาท  ไดกรุณามอบใหเปนสมบัติของชาติ   รัฐบาลจึงไดสรางตึกหอสมุด
ขึ้นอีกหลังหนึ่ง  ในบริเวณหอสมุดแหงชาติ  เปนที่เก็บสมุด  หนังสือ  เอกสารสําคัญ  และสิ่งของ
อันลํ้าคาและหายากที่ทรงรวบรวมไว   ใหช่ือตึกหอสมุดใหมนี้วา    “หอสมุดดํารงราชานุภาพ”   
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอพระองคนั้น  

วันที่ 9 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2504  ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงสวนราชการในกรม
ศิลปากรใหม  ไดตั้ง กองหอสมุดแหงชาติ  ขึ้น  ในกองนี้มี 3 แผนก  คือ แผนกหอสมุด  แผนก
หนังสือตัวพิมพ  และแผนกหนังสือตัวเขียนและจารึก 

หอสมุดแหงชาติ ในปจจุบัน  ตึกถาวรวัตถุ  ซ่ึงใชเปนอาคารหอพระสมุดฯ มาตั้งแต 
พ.ศ. 2459  นั้น   ตอนแรกก็รูสึกกันวากวางขวาง  แตตอมา  เมื่อไดรวบรวมหนังสือมากขึ้น  สถานที่
ก็คับแคบไป  เมื่อ พ.ศ. 2468  ไดแบงหนังสือตัวเขียนศิลาจารึกและตูลายทองไปไว ณ พระท่ีนั่งศิว
โมกขพิมาน   ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ครั้งหนึ่งแลว   แตหนังสือก็มีเพิ่มขึ้นเสมอ  และจํานวน
ผูอานหนังสือในหอสมุดฯ ก็มีมากขึ้นทุกที  บางวัน  โดยเฉพาะวันอาทิตย  มีผูมาใชหอสมุดฯ ถึง 
800 กวาคน  แตหอสมุดฯ มีที่นั่งเพียง 280 ที่เทานั้น 

เมื่อ พ.ศ. 2501 ฯพณฯ ม.ล. ปน  มาลากุล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ได
ปรารภและปรึกษากับอธิบดีกรมศิลปากรถึงสถาบันที่กรมศิลปากรจําตองปรับปรุงโดยดวน  คือ 
หอสมุดแหงชาติและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  แลวกระทรวงศึกษาธิการจึงมอบที่ดินราชพัสดุ ณ 
บริเวณทาวาสุกรี  เนื้อที่ประมาณ 17 ไร  สําหรับกอสรางอาคารใหมของหอสมุดแหงชาติและ  หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ  เพราะหอสมุดแหงชาติเดิมที่ถนนหนาพระธาตุ  ขยายไมออกและยากที่จะ
ปรับปรุงใหถูกตองตามหลักวิชา  สวนหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ซ่ึงเปนสถานรักษาเอกสารสําคัญ
ของชาติก็ยังไมมี ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2504  กระทรวงศึกษาธิการก็ไดรับอนุมัติจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  
นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ใหดําเนินการไดตามแผนงานที่กระทรวงศึกษาไดวางไว และระยะนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการก็ไดรับงบประมาณประจําป พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2505 เปนเงิน 5 ลานบาท  เปน
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คาชดเชยการรื้อถอนอาคารของผูปลูกบานอาศัยอยูในบริเวณนั้น   เพื่อใหผูอาศัยไดร้ือถอน
เคหสถานออกไป  และเพื่อใหการกอสรางอาคารหอสมุดแหงชาติหลังใหมถูกตองตามแบบและ
ความตองการของหองสมุดปจจุบัน  ทั้งมีประโยชนในการใชสอย  ใหบริการ และสวยงามเปนสงา
แกบานเมือง   สมกับเปนหอสมุดแหงชาติ  ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงพิจารณา
จัดงบประมาณพิเศษใหกรมศิลปากรสงสถาปนิกไปดูงานเกี่ยวกับอาคารหอสมุด ณ สหรัฐอเมริกา
และยุโรป   เมื่อปลาย พ.ศ. 2502  ซ่ึงกรมศิลปากรไดคัดเลือกสง  นายแสวง  สดประเสรฐิ  สถาปนกิเอก  
ของกรมศิลปากร  ในขณะนั้น ใหเดินทางไปดูงานเมื่อปลายป พ.ศ. 2503   และกลับมาดําเนินการ
ออกแบบอาคารหอสมุดแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติ   เสนอกรมศิลปากร  แตยังคง
ดําเนินการกอสรางมิได   เพราะที่ดิน ณ บริเวณทาวาสุกรีดังกลาวมีผูอาศัยอยู  ยังร้ือถอนออกไปไม
หมด  คร้ัน พ.ศ. 2505  ก็ปรากฏมีประชาชนมาอานหนังสือในหอสมุดแหงชาติเดิมมากขึ้นจนไมมีที่
พอนั่ง  หนังสือพิมพหลายฉบับไดเสนอบทความวาสถานที่หอสมุดฯ เดิมริมถนนหนาพระธาตุเปน
สถานที่คับแคบและมีฝุนละอองมาก  ซ่ึงบทความดังกลาวเทากับสนับสนุนความดําริของกรม
ศิลปากร  ใหเรงรัดงานกอสรางเร็วข้ึน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

พ.ศ. 2506 – 2509  ตอมาก็ไดดําเนินการกอสรางหอสมุดแหงชาติ  ณ สถานที่แหงใหมที่
บริเวณทาวาสุกรีโดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  นายกรัฐมนตรีไดมาเปนประธานในพิธีและ
วางศิลาฤกษ  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2506  การกอสรางอาคารเฉพาะสวนที่เปนหอสมุดแหงชาติ

ภาพที่ 14  หอสมุดแหงชาติ คร้ังสรางเสร็จ
ใหม ๆ  

ที่มา : กรมศิลปากร, หอสมุดแหงชาตจิาก
อดีตถึงปจจุบนั (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
สหประชาพาณิชย, 2528), 89. 
 

ภาพที่ 13  ม.ล ปน มาลากุล บวงสวงสงัเวย      
ณ สถานที่จะกอสรางอาคารหอสมุด
แหงชาติ ทาวาสุกี 

ที่มา : กรมศิลปากร, หอสมุดแหงชาตจิากอดีต
ถึงปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหประชา
พาณิชย, 2528), 72. 
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ไดดําเนินงานกอสรางตอมาจนเสร็จลง  เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2508   รวมคากอสรางทั้งสิ้นเปน
เงิน 23,900,000  บาท  สวนการออกแบบครุภัณฑภายในอาคารไดเร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2507 และ
จัดสรางไดในป พ.ศ. 2508   พออาคารเสร็จเรียบรอย  ก็เร่ิมงานติดตั้งครุภัณฑจนกระทั่งสิ้นเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2508  การติดตั้งครุภัณฑสําหรับอาคารสวนที่เปนสํานักงานของเจาหนาที่   กับสวนที่
เปนหองอานหนังสือและที่เก็บหนังสือจึงไดแลวเสร็จ  ยังคงอยูแตสวนหอประชุม  ซ่ึงจะจัดตกแตง
ดวยเงินงบประมาณป 2509 
  

 
  
    
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  16  หอสมุดแหงชาติ ในปจจุบนั 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่   15  หอสมุดแหงชาติ ในปจจุบัน 
ที่มา : กรมศิลปากร, หอสมุดแหงชาตจิากอดีตถึงปจจุบนั (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหประชา
พาณิชย, 2528), 105. 
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5. ความหมายและองคประกอบของหองสมดุ 
 

ตั้งแตสมัยโบราณมา มนุษยเร่ิมมีการดํารงชีวิตอยูในโลกและมีการบันทึกเรื่องราวตางๆ
ตามผนังถํ่า หรือตามวัตถุตาง ๆ ที่สามารถเขียนลงไปได เพื่อแสดงเรื่องราวตาง ๆ ที่ตัวเองไดเจอ
และจํานํามาบันทึกลงเพื่อใหลูกหลานตัวเองไดรูจัก หรือแมกระทั้งเปนการสื่อสารกันระหวางกัน
ซ่ึงอาจใชแทนภาษาพูด และภาษาเขียน ทําใหมนุษยไดมีการเรียนรูซ่ึงกันและกันและรูถึงความคิด
ของเพื่อนมนุษยไดในระดับหนึ่ง 

ความคิดและการสื่อสารระหวางกันของมนุษยไดมีการพัฒนาการกันตามลําดับ มีการ
บันทึกเรื่องราวตาง ๆ สะสมความรูและความคิดและพัฒนารูปแบบสัญญลักษณที่ใชส่ือสารกันและ
เร่ิมมาการคิดคนตัวหนังสือขึ้น และขีดเขียนลงบนวัตถุ และเก็บรวบรวมกันในสถานที่หนึ่งๆ ไมวา
จะเปนการเก็บรวบรวมของแผนดินเหนียวในสมัยอิยิปตโบราณ การเก็บกระดาษปาไปรัส รวมถึง
การเก็บแผนหนังสัตว จะทําใหเกิดเปน หองสมุด ในเวลาตอมา 

คําวา “หองสมุด” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “library” มีรากฐานศัพทมาจากคําวา 
“Librairie” ในภาษาฝรั่งเศษยุคเกา และมาจากภาษาละตินยุคกลาง คําวา “libraria” ซ่ึงมาจากคําวา 
“liber or libri” ซ่ึงหมายถึง “หนังสือ” 18 คําวา สมุด นั้นแตเดิมที่เรายังไมมีการพิมพหนังสือเปนเลม
อยางปจจุบัน เราหมายความถึงหนังสือ สมุดขอยพับไปพับมา เขียนตัวหนังสือเต็มเลม เราจะเรียกวา 
หนึ่งเลมสมุด และสมัยตอ ๆ มา วิธีการพิมพตัวหนังสือจากสมุดขอยจบไปหนึ่งพับหรือหนึ่งเลม 
เขาจะบอกไวขางทายเลมวา จบหนึ่งเลมสมุดไท (คือสมุดที่พับไปพับมา) ไดเนื้อเร่ืองเทากับหนึ่ง
เลมสมุดฝรั่ง  (คือหนังสือพิมพและเย็บเขาเลมแบบฝรั่ง คือ แบบหนังสือท่ีเราใชกันอยูในปจจุบัน 
ถาเรื่องหนึ่งๆมีหลายจบ เขาก็จะบอกวา เร่ืองนั้นเรื่องนี้ มีเทากับเทานั้นเทานี้สมุดไท คําวาสมุด แต
เดิมใชเรียกหนังสือ ไมใช สมุด  

สวนคําวา หอ และ หอง นั้นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมาย คําวา 
หอ หมายถึงเรือนที่ใชเฉพาะกิจการอยางใดอยางหนึ่ง เชน หอพระ เปนเรืองที่พระใชเก็บพระพุทธรูป 
หอไตร เปนที่เก็บพระไตรปฎก หอระฆังเปนที่เก็บไวระฆัง หอสมุด ก็หมายถึงเรือนที่ใชเก็บหนังสือ  
เชนหอสมุดแหงชาติ  ซ่ึงมักจะเปนอาคาร สวนสถานที่เปนแคสวนหนึ่งของอาคาร ก็มักจะเรียกวา 
หองสมุด แตภายหลังมักจะเรียกคําวา หองสมุด19 แทนความหมายของอาคารและหองสมุดเดียวกัน 
                                                           

18 นิรันคร กุลฑานันท, หองสมุดและการศกึษาคนควา (บุรีรัมย : พิมพที่ฝายเอกสารและ
ตํารา มหาวิทยาลัยครูบุรีรัมษ, 2533), 1. 

19 แมนมาส ชวลิต และ สิรินทร ชวงโชติ, คูมือบรรณารักษศาสตร (พระนคร : โรงพิมพ
เฟองอักษร, 2511), 3. 
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ในความหมายของ หองสมุด นั้นมีการใหความหมายที่หลากหลายกันออกไป โดยพอ
สรุปไดคือ 

1. หองสมุด คือ หองหรืออาคารที่มีการจัดเก็บ รวบรวมรักษาหนังสือประเภทตางๆ ซ่ึง
อาจรวมทั้งตนฉบับ ลายมือเขียน ไมโครฟมพเปนตน เพื่อใชเปนที่คนควาหาความรู20 

2. หองสมุด คือ สถานที่เก็บรวบรวมขอมูลความรูในทุกๆดาน ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ
และไมตีพิมพ มีการจัดระบบขอมูลความรูเหลานั้นใหเปนหมวดหมู และดําเนินการใหบริการขอมูล
ความรูเหลานั้นแกผูใชบริการ21 

3. หองสมุด คือ สถานที่ที่สะสม รวบรวมสรรพวิทยาการตางๆ อันเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของมนุษยที่สือทอดกันมา ซ่ึงอยูในรูปแบบของวัสดุตีพิมพและไมตีพิมพ มีการ
ดําเนินงานอยางดีเพื่ออํานวยประโยชนแกผูใชมากที่สุด โดยบุคลากรที่มีความรูทางดาน
บรรณารักษศาสตร22 

4. หองสมุด คือ แหลงรวบรวมวัสดุเพื่อการศึกษาและคนควาวิจัย23 
5. หองสมุด คือ สถานที่ซ่ึงเปนที่รวบรวมและใหบริการเกี่ยวกับหนังสือ24 
โดยสรุปแลว หองสมุด คือ สถานที่เก็บ สรรพสิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาความรู 

วัฒนธรรม ตางๆของมนุษย ที่จัดอยูในรูปวัสดุส่ิงตีพิมพและไมตีพิมพ นํามาจัดเก็บไวใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย มีระบบการจัดการเปนหมวดหมู และจัดกลุมของขอมูลตางๆและนํามา
ใหบริการแกมนุษยโดยทั่วไป เพื่อเปนการเผยแพรความรูและอํานวยความสะดวกแกผูใชมากที่สุด 
ความสําคัญของหองสมุด 

หองสมุดมีความสําคัญในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้  คือ25 

                                                           
20 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, (เมือง : 

สํานักพิมพ, 2531),  863. 
21 นิรันคร กุลฑานันท, หองสมุดและการศกึษาคนควา (บุรีรัมย: พิมพที่ฝายเอกสารและ

ตํารา มหาวิทยาลัยครูบุรีรัมษ, 2533), 2. 
22 อัญญาณี คลายสุบรรณ, ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร (กาญจนบุรี :วิทยาลัย

ครูกาญจนบุรี คณะมนษุยและสังคมศาสตร ภาควิชาบรรณารักษสาสตร, 2528), 16. 
23 สุทธิลักษณ อําพันวงค, การใชบริการหองสมุดและการเขียนรายงานการคนควา 

(กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพาณชิ, 2521), 1. 
24 แมนมาส ชวลิต และ สิรินทร ชวงโชติ, คูมือบรรณารักษศาสตร (พระนคร : โรงพิมพ

เฟองอักษร, 2511), 4. 
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ดานการสงวนรักษาและถายทอดวัฒนธรรม  จากประวัติและวิวัฒนาการของหองสมุด
ที่มีมาแตโบราร  จะเห็นไดวา  ถามนุษยไมมีหองสมุดเปนที่เก็บสะสมบันทึก เรื่องราวตางๆ ในแตละยุค  
แตละสมัย  ความรูตาง ๆ  คงจะสูญหายไปหมด  มนุษยในปจจุบันจะไมมีโอกาสทราบถึงส่ิงตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในอดีตอยางแนนอน 

ดานการศึกษา  คนควาและวิจัย  หองสมุดเปนแหลงสําคัญยิ่งสําหรับการศึกษาของทุก
คนและทุกรูปแบบ ผูใชหองสมุดเปนไดทั้งผูใหญ เด็ก หญิง ชาย มีความรูหรือไมมีความรู หรืออาจ
กลาวไดวา หองสมุดใหการศึกษาแกทุกคนโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิการเมือง ฐานะทาง
เศรษฐกิจ เพศ และวัย ทั้งในการศึกษาแบบรูปนัย (Formal Education) แบบอรูปนัย (Informal 
Education) และการศึกษาตลอดชีวิต หองสมุดเปนคลังแหงความรูทุกดาน ไมวาจะเปนดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดานที่กอใหเกิดความคิดอิสระและสรางสรรค  หองสมุดมีวัสดุการอานและการศึกษา
ทุกดานที่บุคคลจะเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการของตน  วัสดุหองสมุดเหลานี้กอใหเกิด
ความคิดที่อิสระและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ที่ดีมีคุณคาแกชีวิตและสังคมอยางไมมีที่ส้ินสุด 

ดานที่กอใหเกิดความจรรโลงใจ  การที่บุคคลมีโอกาสสัมผัสกับวรรณกรรม ขอเขียน 
ตลอดจนบทเพลงและดนตรีตาง ๆ  ซ่ึงลวนมีอยูในหองสมุด  ยอมทําใหบุคคลนั้นมีจิตใจ ความรูสึก
นึกคิดและอารมณอันออนหวาน  ละเมียดละไม  มองโลกในแงงดงาม  ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 

ดานเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  หองสมุดเปนเครื่องมืออันทรงพลังที่จะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมือง  เหตุการณในประวัติศาสตรที่ผานมาไดแสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของหนังสือและหองสมุด  ไมวาจะเปนหนังสือเร่ือง  Das Kapital ของ Karl 
Marx, Uncle Tom’s Cabin ของ Harriet Beecher Stowe, Republic ของ Plate, Politics ของ Aristotle 
และ Mein Kamri ของ Adolf  Hitler  ลวนแลวแตเปนเครื่องแสดงใหเห็นความสําคัญของหองสมุด  
Ortege Y Gasset ไดเขียนไววา “สังคมประชาธิปไตยนั้น  เปนผลมาจากหนังสือ เปนชัยชนะ

                                                                                                                                                                      
25 อัญญาณี คลายสุบรรณ, ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตร (กาญจนบุรี : วิทยาลัย

ครูกาญจนบุรี คณะมนษุยและสังคมศาสตร ภาควิชาบรรณารักษสาสตร, 2528), 16. 
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ที่หนังสือซ่ึงมนุษยเขียนขึ้นเอง  มีเหนือคัมภีรที่พระเจาสั่งสอนและเหนือประมวลกฎหมายที่นัก
ปกครองบัญญัติขึ้น 

ดานที่ทําใหเวลาวางเกิดประโยชน  หองสมุดสามารถทําใหเวลาวางของบุคคลผานไป
อยางมีความหมายและไดคุณประโยชน 

ดานที่กอใหเกิดนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควาดวยตนเอง  วัสดุหองสมุดทุก
ประเภทที่บรรณารักษจัดเตรียมไวอยางดี  จะทําใหผูใชสนใจใครอานอยางสม่ําเสมอ  จนเกิด
ความรูสึกตองการอาน  และอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่มีระบบของหองสมุดใน
ปจจุบัน  คือ  การทําใหผูใชสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเอง 

ดานที่กอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของสาธารณสมบัติรวมกัน  หองสมุดเปนสาธารณ
สมบัติอยางหนึ่งที่ทุกคนในชาติ  ในสังคมมีรวมกัน  ในฐานะที่เปนเจาของรวมกัน  ผูใชทุกคนตอง
รูจักสิทธิและหนาที่  ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการใชใหถูกตองและเหมาะสม  

วัตถุประสงคและหนาท่ีของหองสมุด 
- หองสมุดโดยทั่วไปมวีัตถุประสงคและหนาที่อยู  5 ประการ 
- เพื่อการศึกษา (Education) 
- เพื่อใหความรู  ขอมูล  ขาวสาร (Information) 
- เพื่อความจรรโลงใจ  หรือเพื่อความซาบซึ้งในสุนทรียศาสตร (Inspiration or 

Aesthetic Appeciation) 
- เพื่อการคนควาวิจัย (Ressearch) 
- เพื่อนันทนาการ (Research) 
องคประกอบของหองสมุด  การที่หองสมุดซึ่งเปนสถาบันที่สําคัญสถาบันหนึ่งในสังคม

จะสามารถดําเนินงานในหนาที่ รับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น   จําเปนจะตองมี
องคประกอบที่สําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ 

- อาคารสถานที่ (Building) 
- วัสดุหองสมุด (Library materials) 
- บคุลากร (Library staff) 
- งบประมาณ (Budget) 
- บริการ (Services) 
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อาคารสถานที่และครุภัณฑ  หองสมุดจําเปนตองมีสถานที่สําหรับใหบริการ  สถานที่ใน
ที่นี้อาจจะเปนมุมหนึ่งของหองหองหนึ่งหอง  หรืออาคารเอกเทศทั้งหลังหรือหลายหลัง  ก็ขึ้นอยูกับ
ประเภทของวัสดุ  บุคลากรและการใหบริการของหองสมุด  ถาเปนหองสมุดที่มีเฉพาะวัสดุตีพิมพ  
อาคารสถานที่ก็ไมจําเปนตองออกแบบเปนพิเศษเหมือนกับหองสมุดที่มีโสตทัศนวัสดุดวย  การ
วางแผนและการออกแบบอาคารสถานที่หองสมุดเปนงานที่สถาปนิกตองรวมปรึกษากับ
บรรณารักษ  เพื่อจะไดอาคารสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการใชประโยชน ในเรื่องของที่ตั้ง ทิศทางลม  
แสงสวางที่เหมาะสม  เสียงไมรบกวน  มีเนื้อที่ใชสอยในแตละสวนอยางเหมาะสม  เปนตน ในดาน
ครุภัณฑที่เหมาะสมก็เปนสิ่งจําเปนควบคูไปกับอาคารสถานที่ดวย 

วัสดุหองสมุด  วัสดุหองสมุดในปจจุบนัอาจแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท  คอื  
วัสดุตีพิมพ (print materials) กับวัสดุไมตพีมิพ (non-print materials) 

วัสดุตีพิมพ  ไดแก  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ  จุลสารและกฤตภาค  ซ่ึงเปนวัสดุที่
หองสมุดมีไวใหบริการเปนสวนใหญ  การจัดหาและการจัดทําใหมีขึ้น  ก็ทําใหบรรณารักษซ่ึงมี
ความรู  จึงทําใหไดวัสดุตีพิมพที่ดี  มีคุณคา 

วัสดุไมตีพิมพ ไดแก โสตทัศนวัสดุ เชน ภาพยนตร สไลด ฟลมสตริป โทรทัศน วิทยุ เปน
ตน รวมทั้งวัสดุยอสวน (Microforms) เชน ไมโครฟลม ไมโครฟช ไมโครคารด เปนตน ซ่ึงวัสดุ
เหลานี้ จําเปนตองมีชางผูชํานาญ (technician) ในการใชเครื่องมือหรืออุปกรณประกอบดวย 
นอกเหนือจากบรรณารักษ 

วัสดุหองสมุดอีกประเภทหนึ่งซ่ึงนอกเหนือ 2 ประเภทดังกลาว คือ พวกตนฉบับ
ตัวเขียน (manuscripts) และพวกหนังสือโบราณ  เชน  ศิลาจารึก สมุดขอย ใบลาน ซ่ึงมีอยูไมมากนัก  
โดยปกติจะมีไวบริการภายในหอสมุดแหงชาติเทานั้น 

บุคลากรหองสมุด  บุคลากรที่ทํางานในหองสมุด มีอยู 3 กลุม คือ 
บรรณารักษวิชาชพี (Professional librarians) 
เจาหนาท่ีหรือเสมียนพนักงาน (Non-professional librarians) 
นักการภารโรง  (Janitors) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

35

บรรณารักษวิชาชีพเปนผูบริหารงานหองสมุดและทํางานในสวนที่ตองใชวิชาชีพของ
งานเทคนิคและงานบริการ  งานเทคนิคที่บรรณารักษวิชาชีพตองทํา  ไดแก  การจัดหา  การจัดหมู  
การทําบัตรรายการ  เปนตน  งานบริการ  เชน  งานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  งาน
บริการบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน  บริการสาระสังเขป  เปนตน   งานที่เจาหนาที่หรือเสมียน
พนักงานรับผิดชอบ  ไดแก  งานเตรียมหนังสือ  งานซอม  งานจัดชั้นหนังสือ  งานจาย – รับ  เปนตน  
สําหรับบุคลากรกลุมที่  3  ก็เปนทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอยโดยทั่วไปของหองสมุด  ซ่ึง
บุคลากรทั้งสามกลุมนี้เปนจักรกลอันสําคัญที่จะทําใหงานหองสมุดดําเนินไปดวยดีหรือไม 

งบประมาณ    งานทุกดานของหองสมุด  ตั้งแตอาคารสถานที่  วัสดุหองสมุดจนถึง
บุคลากร  ลวนแลวแตตองใชเงินงบประมาณใชจายทั้งสิ้น  ฉะนั้น  หองสมุดจะตั้งขึ้น  ดํารงอยูและ
ดําเนินไปไดก็ตองอาศัยองคประกอบอันที่ส่ี  คือ  งบประมาณ  หองสมุดควรไดรับงบประมาณที่
แนนอนจากหนวยงานที่รับผิดชอบ   อาจจะเปนรัฐบาลเอกชน  หรือมูลนิธิตาง ๆ  หรือหองสมุดอาจ
จัดหามาไดเอง  เพื่อที่จะสามารถนํามาใชจายในงานสวนตาง ๆ  ของหองสมุดได 

โดยปกติเงินงบประมาณจะแบงออกไดเปน 6 หมวด คือ  คาครุภัณฑ  คาวัสดุ  คาใช
สอย  คาตอบแทน  คาเงินเดือนและคาจาง  และคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

บริการ  บริการของหองสมุดอาจแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  บริการพื้นฐาน 
(Fundamental  Services)  กับ  บริการซึ่งสามารถจัดไดตามความเหมาะสม (Desirable Services)  

บริการพื้นฐานของหองสมุด  หมายถึง  บริการที่หองสมุดทุกแหงตองจัดใหกับผูใช  ซ่ึง
ก็ไดแก  บริการใหยืม – รับคืนหนังสือ  และบริการใหเขาใชหองสมุด 

สวนบริการที่หองสมุดสามารถเลือกจัดใหตามความเหมาะสมนั้น มีอยูหลายอยางที่
สําคัญมีดังนี้  คือ 

1.  บริการเอกสารสนเทศ  (Reference & Information Services) เดิมเรียกวา  บริการตอบ
คําถามและชวยการคนควา  มีทั้งบริการภายในภายหองสมุดบริการทางโทรศัพท  และบริการทาง
ไปรษณีย  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  บริการโดยตรง  ไดแก  ตอบคําถามทั่วไปในทันทีที่ถาม  
การคนหาคําตอบที่ผูใชตองการจากแหลงขอมูลตาง ๆ  เปนตน   สวนการใหบริการทางออม  ไดแก  
การจัดเตรียมวัสดุหองสมุดตาง ๆ  ไวใหผูใชอยางเปนระบบเพื่อใหผูใชสามารถคนหาคําตอบที่
ตองการไดอยางสะดวก  และรวดเร็ว 

 หองสมุดทุกประเภทจะมีบริการนี้โดยจัด  บรรณารักษที่มีคุณวุฒิทางบรรณารักษศาสตร
เปนผูใหบริการ  บรรณารักษผูใหบริการนี้จะประจําทํางานอยูในแผนกหนังสืออางอิงโดยเฉพาะ 
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2.  บริการสอนวิธีการใชหองสมุด (Instruction in the Use of the Library)  เปนบริการ
ของหองสมุดสถาบันการศึกษาซึ่งจัดใหกับผูเรียนที่เขาเรียนในปแรก  มีวัตถุประสงคเพื่อให
สามารถใชหนังสือและหองสมุดใหเปนประโยชนอยางเต็มที่  การสอนนี้มี  2  แบบ คือ  การสอน
อยางเปนทางการ  คือเปนรายวิชาหนึ่งในหลักสูตร  กับการที่บรรณารักษแนะนําใหใชวัสดุ
หองสมุดตาง ๆ  ภายหองสมุด  เชน  การใชบัตรรายการ  การใชหนังสืออางอิง  เปนตน 

3. บริการหนังสือจอง (Reserve  Book Service) เปนบริการหองสมุดสถาบันการศึกษา  
หนังสือจอง  คือหนังสือที่ผูสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งกําหนดใหผูเรียนชั้นใดชั้นหนึ่งเรียน   โดย
ผูสอนจะแจงความประสงคที่จะใหหนังสือช่ือนั้น ๆ  เปนหนังสือจองใหบรรณารักษทราบ  
บรรณารักษจะจัดแยกหนังสือดังกลาวไวตางหากจากหนังสือทั่วไป ปกติจะจัดไวที่จาย – รับ
หนังสือ หนังสือจองหรือหนังสือสํารองนี้จะมีวิธีการและกําหนดเวลาใช  เวลายืมแตกตางจาก
หนังสือธรรมดา  คือจะมีระยะเวลาการยืมที่ส้ันกวาหนังสือธรรมดา 

4. บริการจัดทําสารสังเขป (Abstracting Service)  คือ  บริการจัดทําเนื้อเร่ืองสําคัญโดย
สรุปของขอเขียนตาง ๆ ทางวชิาการที่ผูใชตองการ  เชน  ตาํรา  บทความ  วิทยานิพนธ  รายงานการ
ประชุม  เปนตน  ผูใชหองสมดุเฉพาะตองการบริการดานนีม้ากที่สุด  รองลงมาก็เปนหองสมุด
มหาวิทยาลัย 

5.  บริการรวบรวมบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน (Bibliography & Annotation 
Services) คือ บริการจัดทํารายชื่อหนังสือ  ส่ิงพิมพและวัสดุหองสมุดประเภทตาง ๆ พรอมกับ
ขอแนะนํา  อธิบาย  หรือประเมินคุณคาของขอเขียนนั้นๆ สําหรับใชในการคนควา วิจัยของนักเรียน  
นักศึกษา  ครู  อาจารยและนักวิจัยโดยทั่วไป  หองสมุดทุกประเภทมีบริการนี้ 

6. บริการขาวสารทันสมัย (Current Awareness Service) เปนบริการที่ชวยใหผูใช
หองสมุดไดทราบขาวคราวความเคลื่อนไหว  ขอมูล  ขาวสาร  ขอเท็จจริงไดอยางรวดเร็วที่สุด  อาจ
ทําไดโดย  ถายทําสําเนาสารบัญเรื่องในวารสารฉบับใหมลาสุดที่หองสมุดไดรับ   หมุนเวียนไปให
ผูใชตามความจริง  หรือโดยการออกสิ่งพิมพของหองสมุดอยางสม่ําเสมอ  เพื่อเปนสื่อกลางในการ
แจงขาวความเคลื่อนไหวใหม ๆ  ที่ผูใชหองสมุดควรจะไดทราบเปนบริการที่หองสมุดทุกประเภท
อาจจัดทําได 

7. บริการขาวสารเลือกคัดเพื่อเผยแพร (Selective Dissemination of Information) เปน
บริการเลือกคัดขาวสารสําหรับผูใชเฉพาะกลุม  หรือเฉพาะบุคคลที่มีความสนใจหรือตองการเรื่อง
นั้น ๆ  เปนบริการที่สําคัญและจําเปนของหองสมุดเฉพาะและหองสมุดมหาวิทยาลัยบางแหง 

8. บริการจัดทําคูมือการใชหองสมุด (Guide to the Use of the Library) หองสมุดทุก
ประเภทมีบริการนี้ 
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9. บริการการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary loan Service)  เปนบริการที่หองสมุด
จัดยืมหนังสือและวัสดุหองสมุดที่ไมมีในหองสมุดที่ผูใชไปใชบริการ  จากหองสมุดอื่นซึ่งอยูใน
โครงการรวมมือระหวางกัน  ทําใหผูใชไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

มาตรฐานหองสมุด  (Library Standards) มาตรฐานหองสมุด  หมายถึง “เกณฑที่ตั้ง
ขึ้นเพื่อวัดปริมาณและคุณภาพในการทํางานดานกิจการหองสมุด  และเพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในกิจการดานนี้”  ผูกําหนดมาตรฐานหองสมุดอาจจะมาจากบุคคล 
3 ฝาย  คือ 

1. ผูบริหาร ไดแก  ผูบริหารที่อยูในวงการผูรับผิดชอบโดยตรง  และผูบริการระดับ
กระทรวง  ทบวง  กรม  ตาง ๆ  มาตรฐานที่กําหนดโดยผูบริหารมักจะมีลักษณะเปนมาตรฐานขั้นต่ํา 
(Minimun Standards)  เพราะผูบริหารจะตองคํานึงวา  ตองสามารถทําไดตามที่กําหนดไวในวง
งบประมาณที่มีอยู 

2. นักวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร  มาตรฐานของบุคคลกลุมนี้จะมีลักษณะ
ตรงขามกับกลุมแรก  คือ  จะมีลักษณะสมบูรณแบบตามเปาหมาย (Maximum Standard) เพือ่ใหผูใช
ไดประโยชนมากที่สุด 

3. สมาคมหองสมุด จะกําหนดมาตรฐานที่เปนเกณฑกลางระหวางมาตรฐานของบุคคล
สองกลุมแรก  มาตรฐานของสมาคมหองสมุดจะมีลักษณะประสมประสาน สมารถปฏิบัติไดจริง  
พรอม ๆ  กับมีความสมบูรณในทางวิชาการพอสมควร      

ในประเทศที่พัฒนาแลว  สมาคมหองสมุดจะเปนผูกําหนดมาตรฐานหองสมุด  แตใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา  อยางเชนประเทศไทย  สมาคมหองสมุดเปนกําหนดในขั้นแรก  แลวตองขอ
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่หองสมุดประเภทนั้น ๆ สังกัดอยูอีกทีหนึ่ง  และมาตรฐานทีก่าํหนดไวก็
เปนมาตรฐานขั้นต่ําในการกําหนดมาตรฐานหองสมุดทุกประเภท  ผูกําหนดมาตรฐานจะตองพิจารณา
องคประกอบตอไปนี้ 

วัตถุประสงคและหนาที่ของหองสมุดประเภทนั้น ๆ  
อาคารสถานที่และครุภณัฑ 
วัสดุหองสมุด 
การจัดระบบวสัดุหองสมุด 
การบริหารงาน 
การใหบริการ 
บุคลากร 
งบประมาณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

38

หองสมุดประเภทตางๆ 
ในปจจุบนัมีการแบงประเภทของหองสมุดตามบทบาทและหนาที่ที่หองสมุดใหกับผูใช

อันอาจแบงออกไดเปน  4  ประเภทใหญ ๆ คือ26 
1. หองสมุดประชาชน (Public Libraries) 
2. หองสมุดสถาบันการศึกษา (Academic Libraries) 
3. หองสมุดทางดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ (Industrial and Commercial Libraries) 
4. หอสมุดแหงชาติ (National Lebraries) 
แตโดยทัว่ไปเรามักจะแบงหองสมุดออกเปน  5  ประเภท ดังนี ้
1. หองสมุดประชาชน (Public Libraries)  
2. หองสมุดโรงเรียน (School Libraries) 
3. หองสมุดวิทยาลัยและมหาวทิยาลัย  (College & University Libraries) 
4. หองสมุดเฉพาะ (Special Libraries) 
5. หอสมุดแหงชาติ (National Libraries) 

 
หองสมุดประชาชน (Public Library) คือ หองสมุดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ  

ดําเนินงานดวยงบประมาณของรัฐหรือทองถ่ินเพื่อใหบริการวัสดุการอานตาง ๆ และจัดบริการ  
และกิจกรรมอื่น ๆ  ตามขอบเขตที่กําหนดในวัตถุประสงคของหองสมุดแกประชาชนทุกคนใน
ชุมชนโดยไมมีขอจํากัด  โดยยึดหลักการสนองความตองการของผูใชและความสอดคลองกับสภาพ
ทองถ่ินและชุมชนเปนสําคัญ   

หองสมุดประชาชานในประเทศไทยแบงเปนหองสมุดประชาชนในสวนกลางกับสวน
ภูมิภาค  หองสมุดประชาชนในสวนกลางในเขตกรุงเทพฯ  นั้นสังกัดกรุงเทพมหานคร  สวน
หองสมุดประชาชนในตางจังหวัดอันไดแกประชาชนจังหวัด  หองสมุดประชาชนอําเภอตาง ๆ  นั้น
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

หองสมุดโรงเรียน (School Library) คือ หองสมุดปฏิบัติการในการเรียน ที่มีทรัพยากร
ทั้งในดานหนังสือ  ส่ิงพิมพตาง ๆ  และโสตทัศนวัสดุ  ที่จัดหาไวสําหรับประกอบหลักสูตร  

                                                           
26 นิรันคร กุลฑานันท, หองสมุดและการศกึษาคนควา (บุรีรัมย: พิมพที่ฝายเอกสารและ

ตํารา มหาวิทยาลัยครูบุรีรัมษ, 2533), 4. 
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การศึกษาของโรงเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีความรูกวางขวาง  ลึกซึ้ง  และเหมาะสมกับความตองการ
ของแตละบุคคล   

หองสมุดโรงเรียนมีหนาที่จัดหาหนังสือและวัสดุตาง ๆ ทุกสาขาวิชาตามระดับวุฒิภาวะ
ของนักเรียนในโรงเรียน  และใหคลุมเนื้อหาที่มีอยูในหลักสูตรนํามาจัดใหเปนระเบียบ  เพื่อสะดวก
แกการใช  สรางนิสัยรักการอานใหแกผูใชหองสมุด  เพื่อเปนการปูพื้นฐานไปสูการใชหองสมุด
ตลอดจนศูนยวิชาการอื่น ๆ  ตอไปในอนาคต  กับใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  
และกิจกรรมของชุมชนตาง ๆ ในโรงเรียน 

หองสมุดโรงเรียนในที่มีนี้รวมหองสมุดโรงเรียนอนุบาลศึกษา   ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา  และการศึกษาพิเศษอื่น ๆ ที่เทียบเทา 

หองสมุดวิทยาลัยและหองสมุดมหาวิทยาลัย (College and University Library or 
Academic Library)  คือ  หองสมุดในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยซ่ึงรวมทั้งหองสมุดกลาง  หองสมุด
เฉพาะ  และหองสมุดแผนกวิชา หองสมุดในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ  ทําหนาที่เปนศูนยกลาง
การศึกษาคนควาวิจัยของนักศึกษาและอาจารย  สนับสนุนภารกิจหนาที่ของมหาวิทยาลัยในดาน
การสอน  การวิจัย  การใหบริการชุมชนและการทํานุบํารุง  รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  มุงที่จะสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาของตนใหดําเนิน
การศึกษาและการวิจัยไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่วางไว  วัสดุของหองสมุดตลอดจนบริการตาง ๆ 
ที่ใหแกอาจารย  นิสิต  และขาราชาการในสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้นจะยึดวัตถุประสงคของสถาบัน
นั้น ๆ เปนหลัก  หองสมุดตาง ๆ เหลานั้นไดแก  หองสมุดในวิทยาลัยที่มีหลักสูตร 2  และ  4  ป  
วิทยาลัยครู  วิทยาลัยเทคนิค  และหองสมุดคณะตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งหอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยเหลานั้น  ทั้งนี้ไมวาจะเปนหองสมุดของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เปนของรัฐบาล
หรือเอกชน  จะเปนไดวาหองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคมุงไปที่การศึกษา
คนควาวิจัยของอาจารย  นักศึกษา และสนองตอภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  4  ประการ  คือ 
หนาที่ในการเรียนการสอน  หนาที่ในการวิจัย  หนาที่ในการใหบริการทางวิชาการการแกสังคม  
หนาที่ในการทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับหนาที่ความรับผิดชอบของหองสมุดวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

1.   เลือกและจัดหาหนังสือ  วัสดุความรู  โดยการพิจารณาจัดหาวัสดุนี้มีการประเมิน
คุณคาหนังสือ – วัสดุความรูใหสอดคลองกับความตองการของอาจารย  นักศึกษาและประชากรใน
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 
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2.   จัดเตรียมหนังสือและวัสดุความรู  เพื่อบริการแกผูใชหองสมุด  อันประกอบดวย
นักศึกษา  อาจารย  และผูใชอ่ืน ๆ  

3.   ใหบริการยืมหนังสือและวัสดุความรูทั้งในขั้นหนังสือทั่วไปและขั้นหนังสือสํารอง   
4.   ใหบริการอางอิง  บริการตอบคําถาม  บริการรวบรวมบรรณานุกรมรายชื่อหนังสือ  

และใหบริการยืมระหวางหองสมุด   
5.   สอนการใชหองสมุด  แกนักศึกษาทั้งในรูปแบบที่เปนทางการโดยสอนในชั้นเรียน

และไมเปนทางการโดยแนะนําชวยเหลือผูใชในการใชบัตรรายการ  หนังสืออางอิง และวัสดุความรู
อ่ืนๆ  สงเสริมนิสัยรักการอานรักการศึกษาคนควาของนักศึกษา  

6.  ขยายบริการหองสมุดใหครอบคลุมทั้งผูบริหาร  อาจารย  นักศึกษา  และผูใชใน
ประชาคมวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 

7.   สนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียนใหตอเนื่องสมบูรณ 
8. จัดเตรียมอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับการศึกษาคนควา ไดแก โตะ

ศึกษาเดี่ยว  เครื่องพิมพตาง ๆ  และเครื่องถายเอกสาร 
9. หนาที่บริหารงานหองสมุดทุกดาน  เชน  งานงบประมาณ  การจัดองคการและ

ควบคุมดูแลงานหองสมุดทุกดาน  งานดูแลรักษาอาคารและเครื่องมือและงานประชาสัมพันธ
หองสมุด 

หองสมุดเฉพาะ (Special Library)  คือ  หองสมุดซ่ึงเก็บรวบรวมหนังสือ  จุลสาร  
วารสารและเอกสารตางๆ  วัสดุยอสวน  และโสตวัสดุบางสาขาวิชา  และใหบริการแกบุคคลเฉพาะ
กลุม  หองสมุดเฉพาะจึงมักจะสังกัดอยูในหนวยราชาการ   องคการ  บริษัท  ธนาคาร  สมาคม
วิชาชีพ  พิพิธภัณฑ   มหาวิทยาลัย  และองคการระหวางประเทศ  เปนตน   สําหรับวัตถุประสงค
ของหองสมุดเฉพาะสรุปไดดังนี้ 

1.   เปนแหลงขาวสารสําคัญของหนวยงาน  ซ่ึงหองสมุดใหบริการอยูบุคลากรของ
หองสมุดจะตองรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุหองสมุด  และใหบริการตามที่ผูใชหองสมุดตองการ
ในสาขาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและงานของหนวยงานนั้น ๆ     

2. จัดหา  จัดทําบัตรรายการ  จัดเก็บรักษา จัดใหใชประโยชนและเผยแพรขาวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมของหนวยงานนั้น ๆ  บุคลากรหองสมุดจะตองตระหนักถึงความสนใจของผูใช  
และจัดหาวัสดุและขาวสารมาไวใหแกผูใชกอนที่ผูใชจะรองขอ  หรือใหตรงกับที่ผูใชตองการ 

3.   ใหบริการแกทุกคนที่มีความตองการที่จะรับบริการของหองสมุด 
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หอสมุดแหงชาติ (National  Library)  คือ  หองสมุดที่เก็บรวบรวมสิ่งพิมพที่พิมพขึ้น
ภายในประเทศไดอยางสมบูรณ  อนุรักษใหคงทนถาวร  และจัดใหประโยชนในดานประกอบการ
คนควาวิจัยหอสมุดแหงชาติจะตองไดรับส่ิงพิมพทุกเลมที่พิมพขึ้นภายในประเทศตามกฎหมาย 
หนาที่สําคัญของหอสมุดแหงชาติ  มี  3  ประการ 

1.   เปนแหลงสําคัญในการอนุรักษส่ิงพิมพและวัสดุการอานทุกชนิดของชาติและจัดหา
ส่ิงพิมพสําคัญ  ๆ จากตางประเทศ 

2.   เปนศูนยขาวสารและบรรณานุกรมแหงชาติ 
3.   เปนศูนยรวบแหงระบบหองสมุดของชาติ โดยประสานงานกับหองสมดุประเภท

อ่ืนๆ    
หอสมุดแหงชาติมีลักษณะคลายกับหองสมุดประชาชน คือ เปดบริการใหประชาชนทุก

อาชีพ  ทุกเพศ  ทุกวัย  เขาใชบริการไดโดยไมตองเสียคาบริการในการเขาใช  คือ เปนสวัสดิการที่
จัดใหกับประชาชน  แตที่แตกตางจากหองสมุดประชาชน  คือ หอสมุดแหงชาติไมอนุญาตใหผูใช
ยืมหนังสือ  วัสดุความรูออกจากหองสมุด  หอสมุดแหงชาติในบางประเทศ เชน หอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน  ซ่ึงเปนหอสมุดแหงชาติของสหรัฐอเมริกากําหนดใหผูมีอายุ  16  ปขึ้นไปเทานั้นเขาใชได   
หอสมุดแหงชาติของไทยตั้งอยูที่ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานคร และมีหอสมุดแหงชาติที่สมุทรสงคราม  
ชลบุรี  สงขลา  นครศรีธรรมราช  ลําพูน  สิงหบุรี  เชียงใหม  นครราชสีมา  และสาขาประโคนชัย  
บุรีรัมย  หอสมุดแหงชาติมีฐานะเปนกองสังกัดกรมศิลปากร  หอสมุดแหงชาติไดรับสิ่งพิมพตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484  ซ่ึงระบุไวในมาตรา 20  และ 24  ใหผูพิมพ  หรือผูโฆษณาทั่ว
ราชอาณาจักรสงสิ่งพิมพใหกับหอสมุดแหงชาติ  จํานวน 2 ฉบับ ภายใน 7 วัน ส่ิงพิมพที่ไดรับ 2 ฉบับ  
จะนําออกบริการประชาชน  1  ฉบับ  เมื่อพิจารณาแลววามีคุณคาดีพอ  สวนอีกฉบับหนึ่งจะเก็บรักษาไว
เพื่อเปนพยานเอกสารเมื่อมีหมายศาลขอมา  หอสมุดมีหนาที่จัดหาเรียกวาหนังสือคลังพิสูจน  ผูโฆษณา
คนใดละเลยไมสงสิ่งพิมพใหแกหอสมุดแหงชาติหรือเจาพนักงานการพิมพ  มีความผิดตองระวางโทษ  
ปรับไมเกิน 12 บาท 
 
6.   หลักการบริหารจัดการหองสมุด  
 

การจัดหมูหนังสือ  และ  การจัดหนังสือเขาตู  หองสมุดโดยทั่วไปจะตองมีหนังสือนับ
จํานวนรอยเลมขึ้นไปจนถึงลานเลม  และหนังสือก็มีหลายประเภท  เชน  ประวัติศาสตร  วรรณคดี  
วิทยาศาสตร  ศิลปกรรม ฯลฯ  ถาหองสมุดจัดหนังสือเขาตูตามลําดับวันที่ไดรับหนังสือ  หนังสือ
ประเภทตาง ๆ  ก็จะปะปนกันไปหมด  วิธีจัดหนังสือใหหยิบใชไดโดยสะดวกที่สุดก็คือ  การจัด
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หนังสือตามเนื้อเรื่องเดียวกัน   หรือคลายคลึงกันจัดไวดวยกัน  ดังนั้นจึงมีผูคิดระบบการจัดหมู
หนังสือขึ้น   เพื่อใชสําหรับจัดหมูหนังสือในหองสมุด  คือ  คิดสัญลักษณขึ้นแทนชนิดของหนังสือ 

ระบบการจัดหมูหนังสือท่ีใชกันแพรหลายในหองสมุดทั่วโลกก็คือ การจัดหมูหนังสือ
แบบดิวอ้ี (Dewey decimal classification) เปนแบบที่ใชตัวเลขเปนสัญลักษณแทนชนิดของหนังสือ  
Melvil Dewey  เปนผูคิดการจัดหมูแบบนี้ขึ้น  ขณะที่เปนนักศึกษาผูชวยบรรณารักษอยูที่ Amgerst 
College  แบบการจัดหมูของเขาไดจัดพิมพขึ้นเปนเลมหนังสือเปนคร้ังแรก  เมื่อป ค.ศ. 1676 

ดิวอ้ีจดัแบงสรรพวิชาความรูออกเปน  10 หมูใหญ  ดังนี ้
 000-099    เบ็ดเตล็ดหรือความรูทัว่ไป 
 100-199    ปรัชญา 

200-299 ศาสนา 
300-399    สังคมศาสตร 
400-499 ภาษาศาสตร 
500-599 วิทยาศาสตร 
600-699 วิทยาศาสตรประยุกต 
700-799 ศิลปกรรมและการบันเทิง 
800-899 วรรณกรรม 
900-999    ประวัติศาสตร 

การแบงหมูหนังสือของดิวอ้ีนี้  เปนไปอยางมีเหตุผล  ดงัจะอธิบายตอไปนี้   
100-199 ปรัชญา 
การที่ดิวอ้ีจัดเอาปรัชญาไวเปนหมูแรกก็เพราะวา   ตั้งแตเร่ิมแรกทีเดียวคนเราคิดถึง

ตัวเอง  สงสัยวาตัวเองทําไมจึงเกิดในโลกนี้  ใครเปนผูรับผิดชอบใหเกิดมา  ประสบการณไดสอน
คนเราวา  ถาทําไมดีก็จะตองลงโทษ  ความคิดเหลานี้และการคนหาเหตุผล  ไดแก  วิชาปรัชญา 

200-299 ศาสนา 
เมื่อไดคิดหาเหตุผลและแนใจวา   การเกิดมาในโลกนี้เปนไปโดยกําหนดของพระเจา  

จึงเปนของธรรมดาที่จะตองมีการเคารพบูชาพระเจาหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ  ซ่ึงคนเราเชื่อวามีอํานาจ
เหนือ  เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหหายหวาดกลัวและยึดมั่นอยูในความดี  และนั่นคือศาสนา  
ซ่ึงจัดไวเปนหมูที่ 2  

300-399 สังคมศาสตร 
เปนเวลานานไมนอย  กวาคนเราจะไดตระหนักวา  ในการที่มนุษยอยูรวมกันเปนหมู

มากนี้  กฎหมายเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเราอยูกันอยางสงบสุขและเสมอภาคกันและการศึกษา  การ
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ปกครอง  การติดตอกัน  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี  เปนส่ิงซึ่งคนเราตองคิดจัดใหมีขึ้นใน
อันดับตอมา  ซ่ึงไดแก  สังคมศาสตร 

400-499  ภาษาศาสตร 
เมื่อคนเรามีการติดตอกัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีส่ือกลางใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  

ซ่ึงไดแก  ภาษา 
500-599  วิทยาศาสตร 
ในโลกนี้ไมไดมีมนุษยเทานั้น  ยังมี  สัตว  ตนไม  ภูเขา  จักรวาล  และอีกหลายสิ่ง  ซ่ึง

คนเราสนใจและศึกษาคนควา  ส่ิงเหลานั้น  คือ  วิทยาศาสตร 
600-699  วิทยาศาสตรประยุกต 
คนเรามักชอบนําส่ิงใกล ๆ ตัวมาใชเปนประโยชน  จึงเกิดประดิษฐกรรมหลายชนิด  

เพื่อนํามาใชเปนชีวิตประจําวัน  เชน  ใชในการทํานา  ใชภายในบาน  และใชบํารุงความสุขของ
ตนเอง  และนั่นคือ  วิทยาศาสตรประยุกต 

700-799  ศิลปกรรมและการบันเทิง 
เมื่อชีวิตภายในบานเปนสุขสบาย  มีเวลาวางมาก  คนเราก็รูจักประดิษฐส่ิงงาม ๆ  จาก

ความรูสึกภายใน  และแสดงออกเปนภายเขียนภาพปน  ดนตรีและศิลปกรรมอยางอื่น   ตลอดจนคิด
หาความบันเทิงตาง ๆ  เชน  การเลนกีฬา  ยิงนก  ตกปลา  เตนรํา  เลนละคร ฯลฯ  ซ่ึงทั้งหมดนี้
จัดเปนศิลปกรรมและความบันเทิง 

800-899  วรรณกรรม 
การแสดงความรูสึกนึกคิดของคนเรายังสามารถแสดงออกดวยการขีดเขียนเลาถึงส่ิง

ตางๆ  ประพันธโคลงกลอน  แตงนวนิยายและเรื่องรางตางๆ  เครื่องหมายแหงความเจริญทางจิตใจ
ก็คือ  วรรณกรรม 

900-999 ประวัติศาสตร 
เนื่องจากคนเราออกไปเปนหลายชาติ   และมีประเทศของตนเปนที่อาศัยอยูและได

เดินทางจากถิ่นของตนไปยังถ่ินอ่ืนๆ  บางคนไดตอสูผจญภัย  ไดพบเห็นิส่ิงแปลกใหม ๆ และ
ปรารถนาจะใหคนรุนหลัง ๆ  ไดทราบเรื่องราวในสมัยที่ตนมีชีวิตอยู  และไดทราบประวตัชีิวติของตน  
ดังนั้นจึงไดมีการบันทึกเรื่องราวไวเปนประวัติศาสตร  ชีวประวัติของตนเอง   และเลาเรื่องการ
ทองเที่ยวไวใหผูอ่ืนทราบ 
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000-099  เบ็ดเตล็ดหรือความรูท่ัวไป 
ดิวอ้ีมีความรอบคอบวา  การแบงแยกหนังสือทั้ง  9  ประเภทขางตนนั้นอาจจะยังขาดตก

บกพรอง  จึงจัดใหมีมีหมวดเบ็ดเตล็ดขึ้น  ในหมวดนี้ยังไดรวมเอาหนังสือประเภทที่ใหความรู
ทั่วไป  อันรวมอยูใน  9  หมวดที่กลาวมาแลวเขาไวอีกดวย  ซ่ึงไดแกสารานุกรม 

นอกจากการแบงออกเปน 10 หมวดใหญแลว  แตละหมวดยังแบงออกไดอีก  10 หมู  
เชน เลขหมู  700  แบงออกเปน 10 หมูใหญ  ดังนี้ 

700 ศิลปกรรมและการบันเทิง 
710 สถาปตยกรรมนอกอาคาร 
720 สถาปตยกรรมศาสตร 
730 ประติมากรรม 
740 การวาดเขยีน 
750 จิตรกรรม 
760 การจําลองแบบ 
770 การถายรูป 
780 การดนตร ี
790 การบันเทิงตาง ๆ  

แตละหมูของ 10 หมูนี้  ยังแบงออกอีกเปนหมูละ 10 เชนเดียวกัน  เปนการจําแนกให
ละเอียดยิ่งขึ้น  เชน  หมู 790  การบันเทิงตาง ๆ  แบงออกเปน 10 หมูยอย ๆ ดังนี้   

790 การบันเทิงตาง ๆ  
791 การแสดง 
792 ละคร 
793 งานสังคมตางๆ  
794 หมากรุกตาง ๆ 
795 ไพและการเลนบนโตะทกุชนิด 
796 การกีฬา 
797 การกีฬาทางน้าํ กีฬาทางอากาศ 
798 การกีฬาบนหลังมา 
799 การฆาสัตวเพือ่การบันเทิง 
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นอกจากนี้ยังมีการแบงละเอียดออกไปอีกโดยใชจุดทศนิยม เชน เลขหมู 791 การกีฬา 
ยังแบงละเอียดโดยใชจุดทศนิยม  ดังนี้ 

796 การกีฬา 
796.3 การเลนเกีย่วกบัลูกบอลทุกชนิด 
796.31 โบวล่ิง 
796.32   บาสเกตบอล 
796.33   ฟุตบอล  
796.34 เทนนิส 
      .35   กอลฟ 
      .357   เบสบอล 
      .4     ยิมนาสติก 
      .48   กีฬาโอลิมปค 

       .5   กีฬากลางแจง 
       .51   การเดิน 
       .52   การไตเขา 
       .54   การตั้งคายพัก 
       .6   การขี่รถ   
       .7   การขับรถ 
       .72   การขับรถแขง 
       .8                    การตอสูกัน 
       .81   มวยปลํ้า 
       .83   ตอยมวย 
       .84   ยิวยิตสู 
       .86   ฟนดาบ 
        .9   กีฬาหนาหนาว 
       .91   การเลนสเกตน้ําแข็ง    

        .93   การเลนสก ี
       .96   การเลนบนน้ําแข็ง  เชน  ฮ็อกกี้ ฯลฯ 

เพื่อชวยการตัดสินวา หนังสือชนิดที่ตองการจะอยูในหมูใด จึงขอนําแผนการจัดหมู
หนังสือแบบดิวอ้ี แบงหมวดครั้งที่ 2  ซ่ึงคัดจากหนังสือฉบับพิมพคร้ังที่ 15 มาแสดงไว  ดังนี้ 
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000  ความรูท่ัวไปหรือเบ็ดเตล็ด 
010  บรรณานุกรม  (รายช่ือหนังสือ) 
020  บรรณารักษศาสตร 
030  สารานุกรมทั่วไป 
040  รวมความเรียงเบ็ดเตล็ด     
050  วารสารทั่วไป 
060  ส่ิงพิมพของสมาคม  พิพิธภณัฑ 
070  วารสารศาสตร 
080  ชุมนุมนิพนธ  รวมเรื่องปกิณกะที่ไมจัดเปนวรรณกรรม 
090  หนังสือโบราณและหนังสือหายาก        

  100  ปรัชญา 
110  อภิปรัชญา 
120  ทฤษฎีทางอภปิรัชญา 
130  แขนงตางๆ ของจิตวิทยา 
140  ปรัชญาระบบตางๆ  
150  จิตวิทยา 
160  ตรรกวิทยา 
170  ศีลธรรมจรรยา 
180  ปรัชญาฝายโบราณและตะวนัออก 
190  ปรัชญาสมัยใหม 

200 ศาสนา 
210  ธรรมชาติศาสนา 
220  คริสตศาสนา 
230  เทววิทยาเชิงคริสตศาสนา 
240  เทววิทยาภาคปฏิบัติ 
250  เทววิทยาเกี่ยวกับบรรพชิต 
260  เทววิทยาการศาสนา 
270  ประวัติศาสนาคริสเตียน 
280  คริสตศาสนาจักรและนกิายตางๆ     
290 พุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ  
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300 สังคมศาสตร 
310  สถิต 
320  รัฐศาสตร 
330  เศรษฐศาสตร 
340  กฎหมาย 
350  รัฐประศาสนศาสตร 
360  สังคมสงเคราะห 
370  การศึกษา 
380  การพาณิชย 
390 ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

400 ภาษาศาสตร 
410  ภาษาเปรยีบเทยีบ 
420  ภาษาอังกฤษ 
430  ภาษาเยอรมัน 
440  ภาษาฝรั่งเศส 
450  ภาษาอิตาเลียน 
460  ภาษาสเปน  โปรตุเกส 
470  ภาษาละตนิ 
480  ภาษากรกี 
490  ภาษาอื่น ๆ 

500 วิทยาศาสตร  
510  คณิตศาสตร 
520  ดาราศาสตร 
530  ฟสิกส 
540  เคมี  โลหวิทยา 
550  ธรณีวิทยา 
560  ปชีววิทยา 
570  ชีววิทยา 
580  พฤกษศาสตร 
590  สัตวศาสตร 
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600 วิทยาศาสตรประยุกต 
610  แพทยศาสตร 
620  วิศวกรรมศาสตร 
630  เกษตรศาสตร 
640  เคหเศรษฐศาตร 
650  ธุรกิจและวิธีการ 
660  อุตสาหกรรมเคมี 
670  อุตสาหกรรมอื่นๆ  
680  โรงงานผลิตสินคาสําเร็จรูป 
690 การกอสราง 

700 ศิลปกรรมและการบันเทิง 
710  สถาปตยกรรมนอกอาคาร 
720  สถาปตยกรรม 
730  ประติมากรรม 
740  การวาดเขยีน 
750  จิตรกรรม 
760  การจําลองแบบ 
770  การถายรูป 
780  การดนตร ี
790 การบันเทงิตาง ๆ 

800  อักษรศาสตรหรือวรรณกรรม 
810  วรรณกรรมอเมริกัน 
820  วรรณกรรมอังกฤษ   
830  วรรณกรรมเยอรมัน 
840  วรรณกรรมฝรั่งเศส 
850  วรรณกรรมอติาเลียน 
860  วรรณกรรมสเปนและโปรตุเกส 
870  วรรณกรรมละติน 
880  วรรณกรรมกรกี 
890 วรรณกรรมภาษาอื่น ๆ  
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900 ประวัติศาสตร 
910  ภูมิศาสตรและการทองเที่ยว 
920  ชีวประวัต ิ
930  ประวัติศาสตรโลกสมัยโบราณ 
940  ประวัติศาสตรยุโรป 
950  ประวัติศาสตรเอเชีย 
960  ประวัติศาสตรแอฟริกา 
970  ประวัติศาสตรอเมริกาเหนือ 
980  ประวัติศาสตรอเมริการใต 
990 ประวัติศาสตรหมูเกาะตางๆ  ในมหาสมุทร 

ตอไปนี้เปนเลขหมูโดยละเอียดบางหมูของดิวอ้ี  ซ่ึงนิสิตอาจตองการทราบเพื่อใชคนหา
หนังสือที่ตองการ 

  039.9591  สารานุกรมไทย 
  294.3   พทุธศาสนา 
  349.593   กฎหมายไทย 
  342.593   รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

390.9593  ขนบธรรมเนียบประเพณไีทย 
  395   มารยาทในการสมาคม 

423   พจนานกุรมอังกฤษ 
495.913   พจนานกุรมไทย 
423.9591  พจนานกุรมไทย – อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย 
495.911   ศิลาจารึกไทย 
425   ไวยากรณอังกฤษ 
495.915   ไวยากรณ  หลักภาษาไทย 
511   เลขคณิต 
512   พีชคณิต 
513   เรขาคณิต 
517   แคลคูลัส 
821   โคลงกลอนอังกฤษ 
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822   บทละครอังกฤษ 
823   นวนยิายอังกฤษ 
811   โคลงกลอนอเมริกัน 
812   บทละครอเมริกัน 
813   นวนยิายอเมริกัน 
895.91   วรรณกรรมไทย 

        .912   บทละครไทย 
      .913   นวนยิายไทย 
      .914   ความเรียงไทย 
      .915   ปาฐคถาไทย 
      .916   จดหมายไทย 
910.41   ทองเที่ยวรอบโลก 
915.93   ภูมิศาสตรและทองเที่ยวประเทศไทย 
920   ชีวประวัติรวม 
921   ชีวประวัติบุคคลคนเดียว 
959.3 ประวัติศาสตรไทย 

การจัดหนังสือเขาตู   หองสมุดทําการจัดหมูหนังสือตามชนิดของหนังสือแลว จะเขียน
เลขหมูไวที่สันหนังสือเพื่อเก็บหนังสือเขาตูไดถูกที่  หองสมุดเล็ก ๆ  มักจะเขียนเลขหมูหนังสือและ
ตัวยอนามสกุลคนแตง  ถาคนแตงเปนชาวตางตางประเทศ ไวที่สันหนังสือ หองสมุดใหญที่มี
หนังสือจํานวนมากมักใชเลขหมูหนังสือ  ตัวยอนามสกุลคนแตง  และยังมีเลขประจําของผูแตงอีก
ดวย เรียกวา เลขหนังสือ  (Book number) หรือ เลขของผูแตง (Author number) เพื่อแสดงความ
แตกตางระหวางผูแตงที่มีอักษรยอตัวเดียวกัน  และแตงหนังสือในหมวดเดียวกัน  เลขหมูหนังสือ
รวมกับเลขหนังสือเรียกวา “เลขเรียกหนังสือ”  (Call number)  เปนเลขที่มีนิสิตถามหาหนังสือเลม
นั้น ๆ เชน 
  589 
  B 56 M  
  589  คือ  เลขหมูหนังสือ  B  คือ  ตัวยอนามสกุลผูแตง  56  คือ เลขหนังสือ  หรือ
เลขของผูแตง  M  คือ ตัวยอของชื่อหนังสือ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

51

เมื่อเวลาจัดเรียงหนังสือเขาตู  หองสมุดจัดเรียงตามเลขหมู  ตั้งแตเลขหมู  001  
ตามลําดับไปจนถึงเลขหมู  999   และภายในเลขหมูเดียวกันก็จัดลําดับตามตัวยอของผูแตงและเลข
หนังสืออีกทีหนึ่ง   หนังสือภาษาไทยก็มีเลขเรียกหนังสือเชนเดียวกัน  เชน  หนังสือเร่ือง สี่แผนดิน  
ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช ใชเลขเรียกหนังสือดังนี้ 
  895.913 
  ค  311 ส 

895.913 คือ เลขหมูหนังสือ  ค แทนชื่อ  คึกฤทธิ์ 311 คือ เลขหนังสือ ส แทนชื่อหนังสือ           
สี่แผนดิน สําหรับคนแตงที่เปนคนไทยนี้ใชตัวยอของชื่อผูแตง  เพราะคนไทยนิยมเรียกชื่อมากกวาสกุล 

การจัดหมูหนังสือแบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress classification) 
การจัดหมูอีกแบบหนึ่งซึ่งหองสมุดใหญ ๆ  หรือหองสมุดเฉพาะมักนิยมใช  คือ  แบบการจัดหมู
แบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกน  ซ่ึงแตกตางกับการจัดหมูแบบดิวอ้ี  การจัดหมูแบบดิวอ้ีนั้นใชตัวเลข
เปนสัญลักษณแทนชนิดของหนังสือ   แตการจัดหมูแบบรัฐสภาอเมริกันใชตัวอักษรเปนสัญลักษณ
ผสมกับตัวเลขอีกที่หนึ่ง 
 แผนการจัดหมูโดยยอของแบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน  มีดังตอไปนี ้
 A General works-Pollygraphy  
 B Philosophy- Religion 
 C History – Auxiliary Sciences 
 D History and topography (except America) 
 E-F America 
 G Geography-Anthropology 
 H Social sciences 
 J Political science 
 K Law 
 L Education 
 M Music 
 N Fine arts 
 P Language and Literatrue 
 Q Science 
 R Medicine 
 S Agriculture-Plant and animal industry 
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 T Technology 
 U Military science 
 V Naval science 
 Z Bibliography and Library Science 
 
7.   แนวคิดการบริหารจัดการหองสมุดสมัยใหม  (e - Library) 
 

e-Library  มาจากคําวา Electronic  Library  หรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  
แหลงความรูที่บันทึกขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและใหบริการสานสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส  หรือผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ในลักษณะผสมผสานการทํางานของระบบ
หองสมุดอัตโนมัติหองสมุดดิจิตตอลและหองสมุดเสมือน    

e-Library  หรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  สวนใหญจะใชในความหมายของการจัดการ
ระบบงานหองสมุดหรือแหลงขอมูลในหองสมุดแหงใดแหงหนึ่ง  ในขณะที่หองสมุดดิจิตอลใชใน
ความหมายของการจัดการและใหบริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเต็มรูปหรือการเขาถึงขอมูลประเภท
ขอความ  ภาพ  เสียงไดโดยตรงของแหลงขอมูลแหงใดแหงหนึ่ง  หรือในหองสมุดสวนหองสมุด
เสมือนนั้นเปนผสมผสานการเชื่อมโยงแหลงขอมูลจากที่ตาง ๆ  ผานหนาจอคอมพิวเตอรจาก
หนาจอเดียวกัน  เปนการใชขอมูลจากหลายแหงผานเครือขาย 

การจัดการขอมูลจากแหลงขอมูลแหงใดแหงหนึ่งใหสามารถสืบคนไดผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต  หรืออินทราเน็ต  จึงเรียกวาเปนลักษณะของ e-Library  ที่ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานแบบเดิม  เปนการทํางานในระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ชวยลดขั้นตอนการทํางานเพิ่มความ
รวดเร็วในการบริการและการสืบคนขอมูลไดอยางกวางขวาง 

e-library  หรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  จึงประกอบดวย  การทํางานของ 
1. ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
2. ระบบหองสมุดดิจิตอล 
3. ระบบหองสมุดเสมือน 
ดังนั้นความหมายของคําวา  หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  หองสมุดดิจิตอล  และหองสมุด

เสมือน  จึงมีความคลายคลึงกันในหลายดาน   เชนการจัดเก็บขอมูลไวในระบบฐานขอมูล  ใน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และใหบริการขอมูลผานเครือขาย  แตมีความแตกตางในจุดเนน
บางประการ  เชนหองสมุดดิจิตอลมีการบริการเนื้อหาขอมูลโดยตรง  หองสมุดเสมือน  เนนการ
เชื่อมโยงขอมูลจากหลายแหงไวดวยกันโดยไมจําเปนตองมีอาคารสถานที่ในการจัดเก็บเปนตน 
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สรุปไดวาลักษณะการทํางานของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  เปนการใชเทคโนโลยีใน
หองสมุด  ประกอบดวย 

1.  การคัดเลือกเพื่อพัฒนาทรัพยากร (Selection to create a collection )  
2.  การจัดการหรือจัดหมวดหมูเพื่อพัฒนาทรัพยากร (Organzation to enable access) 
3.  การอนุรักษทรัพยากรเพือ่ความตอเนื่องในการใชงานในอนาคต (Preservation for 

ongoing use) 
4.  การบริการขอมูลตามความตองการของผูใช (Information services for users) 

 
ระบบหองสมุดอัตโนมตัิ (The Integrated Library System) 

ความหมายของระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ระบบหองสมุดอัตโนมัติมาจากภาษาอังกฤษ
วา   The Integrated Library System   หรือ   The Automated Library System   หรือ The Library 
Automation System  ไดมีผูใหความหมายของระบบหองสมุดอัตโนมัติในหลายความหมายเชน  

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  เปนระบบการทํางานของหองสมุดโดยใชคอมพิวเตอรชวย
เพื่อใหการทํางานของฝายตาง ๆ  ในหองสมุดสามารถทํางานเชื่อมโยงประสานกันไดอยางตอเนื่อง
โดยไมตองทํางานดวยมือซํ้าหลาย ๆ  คร้ัง 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  เปนระบบงานสวนตาง ๆ  ของหองสมุดที่มีการดําเนินงาน
และปฏิบัติงานรวมกันได   สมารถนํามารวมกัน  ผสมผสานใหเปนระบบหนึ่งไดใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินงานหองสมุด 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Automation)   เปนระบบสารสนเทศระบบหนึ่งที่ใช
คอมพิวเตอรบันทึกขอมูลดานตาง ๆ  ของหองสมุดอยางตอเนื่องครบวงจร  แลวเชื่อมตอระบบกับ
ผูใชดวยเทคโนโลยีเครือขายและโทรคมนาคม  ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถสืบคนและเรียกขอมูลที่
ตองการนําไปใชประโยชนไดในระบบออนไลน 

ดังนั้นระบบหองสมุดอัตโนมัติ  จึงหมายถึง  การทํางานของระบบงานหองสมุดที่
ทํางานรวมกันหรือเชื่อมโยงกัน  ไดแก  งานจัดหา  งานวิเคราะหหมวดหมู  งานบริการยืม-คืน และ
งานบริการสืบคนขอมูล  และการจัดการหรือการบริหารระบบหองสมุดอัตโนมัติ  เปนการบริหาร
ระบบสารสนเทศรูปแบบหนึ่งที่ใชกับระบบงานในหองสมุด 
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องคประกอบของระบบหองสมุดอัตโนมัติ  องคประกอบของระบบหองสมุดอัตโนมัติ
เปนระบบสารสนเทศประเภทหนึ่ง  ซ่ึงระบบสานสนเทศ  หมายถึงระบบที่ทําการแปลงขอมูลให
เปนสารสนเทศดวยกระบวนการนําเขาขอมูล  ประมวลผลขอมูล   แสดงผลขอมูล  เก็บรักษาขอมูล
และควบคุมกระบวนการทํางานของระบบ  โดยมีทรัพยากรบุคคล  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
(Hardrare)  โปรแกรมคอมพิวเตอร (Software)  เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบ 

องคประกอบของการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติ ไดแก  Hardware, Software, 
Date, People 

1.  Hardware ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร  และอุปกรณที่เกีย่วของรวมถึงระบบเครือขาย  
เชน  เครื่องคอมพิวเตอร Servers, Termenals     

2.   Software ไดแก 
2.1  Software (Operating System หรือ OS) ควบคุมการทํางานของ S/W และการ

ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร   
2.2 S/W  จัดการระบบเครือขาย (Network Management Software หรือ  Natware)  
2.3 S/W  การจัดการฐานขอมูล (DBMS)  ควบคุมการใชงานจากฐานขอมูล

ลักษณะการจัดเก็บขอมูล  การบันทึกการคนหาขอมุล  การตรวจสอบผูใช  การรักษา  ความ
ปลอดภัยของขอมูล  เชน Progress, Ingress   สวนที่ใชกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  เชน   d base, 
Foxpro, Accees หรือโปรแกรม  Oracle, Sybase 

2.4 ซอฟแวรประยุกต (Application  S/W) เปน S/W ที่ผูใชเครื่องคอมพิวเตอรส่ัง
การใหคอมพิวเตอรทํางานตามระบบงานที่ตองการมีที่มาจาก  3  แหลง  คือ 

1. ผูใชพัฒนาขึ้นมา  มีบุคลากรเขียนโปรแกรมเอง  
2.  จางหนวยงาน/บริษัทพัฒนาให  จางคนเขยีนโปรแกรม 
3.  ซ้ือซอฟแวรสําเร็จรูป  เชน  โปรแกรมของหองสมุดอัตโนมัติ  หรือการ

จัดซื้อหแบบ Turnkey System คือ จัดซื้อ S/W  สําเร็จรูปรวม  H/W, Network,  การฝกอบรมเพื่อให
ใชทํางานไดเลย    S/W  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เชน S/W ที่ประกอบดวย  ชุดโปรแกรมหรือ 
Modules  ชวยในการปฏิบัติงานของหองสมุดไดครบวงจรอยางตอเนื่อง    แตละโมดูลระบบ
สามารถเพิ่มขยายไดตามความตองการของแตละหองสมุด  ในการจัดซ้ือชุดโปรแกรมแตละโมดูล
นั้น  ผูใชสามารถเลือกจัดซื้อไดตามงบประมาณ 

3. Data  ไดแกขอมูลที่ปอนเขาสูระบบ  คือขอมูลเกี่ยวกับรายการทรัพยากรสารนิเทศ
ในหองสมุด  ลักษณะการบันทึกขอมูลในฐานะขอมูลหองสมุด 
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เมื่อกอนมีการบันทึกขอมูลลงในบัตรรายการ  ปจจุบันบันทึกดวย worksheet ใน
ลักษณะ Metadata หรือบันทึกในฐานขอมูลโดยตรงในโปรแกรมจัดการฐานขอมูลตาม field หรือ 
Template ที่กําหนด 

ขอมูลมีหลายรูปแบบ  ไดแก 
1.  ขอมูลที่เปนตัวอักษรหรอืตัวเลข 
2. ขอมูลที่เปนขอความ (text data) 
3. Image date ไดแก รูปภาพ 
4. Audio data  ไดแ  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง 
สวนการจดัเกบ็ทรัพยากรขอมูล  สามารถแยกเปนประเภท  ดังนี ้
1.   ฐานขอมูล (Database) เปนที่เก็บรักษาขอมูลและจัดการขอมูล ที่มีความสัมพันธกัน  

ถูกจัดเก็บและบันทึกไวในฐานขอมูล 
2.   ฐานแบบจําลอง  (Model Base)  เปนที่เก็บแบบจําลองที่ใชในการแสดงแนวความคิด  

หรือแสดงใหเห็นความสัมพันธของขอมูลในการดําเนินธุรกิจไดอยางชัดเจน เชน ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  ประเมินทางเลือกสําหรับผูบริหาร 

3.   ฐานความรู (Khowledge Bases) เปนที่เก็บความรูและรูปแบบ  เชน  ระบบ
ผูเช่ียวชาญ  เปนระบบที่เก็บรวบรวมฐานความรูจากหลากหลายแขนงวิชา  เพื่อชวยแนะนําความรู
ลักษณะพิเศษใหกับผูใช 

4.  People ไดแกบุคคลในหองสมุดที่ดูแลระบบและใชงานระบบ 
 -   บุคลากรดานคอมพิวเตอร/ Information system specialist 
 -   บรรณารักษ  และ ผูใชบริการ/ End-user 

ลักษณะการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  เปนการ
จัดการระบบสารสนเทศในหองสมุด  ซ่ึงประกอบดวย  สวนของการทํางานใน 5 โมดูลหลักๆ 
ไดแก 

• ระบบงานจัดหา 
• ระบบงานวเิคราะหหมวดหมูและลงรายการ (Cataloging) 
• ระบบงานวารสารและเอกสาร (Serial Control) 
• ระบบงานบรกิารยืม-คืน (Circulation) 
• ระบบงานสืบคนรายการทรพัยากร (Online Pubic Access Catalog) และระบบงาน

สนับสนุน  เชน 
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การทํารายการและสถิตตาง ๆ (Report generator) 
การควบคุมระบบ (Library administrator) 
การควบคุมส่ือตาง ๆ (Media management) 

ความหมายของหองสมุดดิจิตอล  หองสมุดดิจิตอล (Digital library) ใชในความหมายที่
ใกลเคียงกับคําวา หองสมุดเสมือน (Virtual library) และหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
library) แตมีความแตกตางคือเปนหองสมุด  ที่มีการจัดการ  และใหบริการเนื้อหาของขอมูลอยูใน
รูปแบบดิจิตอลที่ผูใชเขาถึงเนื้อหาเอกสารเต็มรูป (Full-text) ไดโดยตรงมีการสรางหรือจัดหาขอมูล
ดิจิตอลมาจัดเก็บอยางเปนระบบเพื่อความสะดวกในการสืบคนและใหบริหารผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต  มีเปาหมายเพื่อใหบริการขอมูลเชนเดียวกับ  หองสมุดแบบดั้งเดิม  ซ่ึงขอมูลที่อยูใน
รูปแบบดิจิตอลมีหลายรูปแบบไดแกขอมูลที่แปลงมาจากขอมูลในส่ิงพิมพ  ขอมูลที่สรางขึ้นใหม
ใหอยู ในรูปแบบดิจิตอล   ขอมูลจากซีดีรอม   ขอมูลในวารสารอิ เ ล็กทรอนิกส   หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสและจากฐานขอมูลออนไลน 

ทรัพยากรในหองสมุดดิจิตอลมาจากหลายสื่อทั้งที่อยูในรูปสิ่งพิมพ  ส่ือโสตทัศน  และ
ขอมูลดิจิตอลในสื่ออิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงในหองสมุดมีการผสมผสานการใหบริการขอมูลจากสื่อทุก
ประเภท  ทั้งรูปแบบ  ของการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในการจัดการระบบงานหองสมุดและการ
พัฒนาหองสมุด  ดิจิตอลเพื่อจัดเก็บและใหบริการขอมูลที่ผูใชเขาถึงเนื้อหาไดโดยตรง 

ความหมายในทางเทคโนโลยีของทรัพยาการที่อยูในหองสมุดแบบดั้งเดิมคือส่ิงพิมพ
หรือส่ือที่เปนวัสดุเรียกวา Physical objects  สวนทรัพยากร (Item)  ในหองสมุดดิจิตอล เรียกวา 
Digital objects  ซ่ึงจัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรหลักเรียกวา Server  หรือ  Repositories ขอมูลที่
จัดเก็บไวใน  Digital objects  คือเนื้อหาเรียกวา Contents  ซ่ึงประกอบดวยขอมูลหรือ Data ในหลาย 
items และขอมูล  อธิบายรายละเอียดของขอมูลหรือ Data  นั้น ๆ  เรียกวา  Metadata หรือ Properties 

ดังนั้นในความหมายของหองสมุดดิจิตอล  ประกอบดวย 
1.   หองสมุดที่มีการจัดการหรือสรางขอมูล Information contents ใหเปน Digital objects 
2.   หองสมุดที่มีการจัดการขอมูลในรูปแบบดิจิตอลที่เรียกวา เปน Digital objects เร่ิม

จากมีการจัดการ การเผยแพรขอมูลและการใชขอมูลที่จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรหลัก หรือ
หลาย ๆ  แหลงจัดเก็บขอมูล  (Repositories)  ผานระบบเครือขาย 

3.   ผูใชเรียกใชขอมูลไดโดยตรง  เปนเนื้อหาเต็มรูป โดยผูใชไมตองมาที่อาคาร
หองสมุด  และไมใชขอมูลผานผูใหบริการหรือบรรณารักษ 

4.   หองสมุดดิจิตอล  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร  เทคโนโลยีการสื่อสารการจัดการสารสนเทศและการติดตอกับผูใช 
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5.   หองสมุดดิจิตอบมีการจัดหมวดหมูใหเปนระบบในลักษณะ Metadata เพื่อความ
สะดวก  ในการคนหาและเพื่อใหการจัดการขอมูลดิจิตอลมีมาตรฐานในการใชขอมูลดิจิตอล
รวมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ลักษณะของหองสมุดดิจิตอล องคประกอบของการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล ไดแก 
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Hardware) โปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) บุคลากร (Staff) 
และทรัพยากรที่จัดเก็บในรูปดิจิตอล (Collection)  ซ่ึงทําใหการจัดระบบสารสนเทศหองสมุด มี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

1.   มีทรัพยากรที่เปนขอมูลอยูในรูปดิจิตอลเรียกวา digital object   หรือเรียกวา 
Collection of information objects   ไดแกขอมูลท่ีเปนอักษร  รูปภาพ  เสียง  และภาพเคลื่อนไหว 
(Language-based, Image-based, Sound-based, Motion-based)  จัดเก็บไวในแหลงจัดเก็บขอมูล 
(Repository) ซ่ึงเปนเครื่องคอมพิวเตอรหลักที่ใชจัดเก็บขอมูล (Server) 

2.   มีการบริหารจัดการในลักษณะขององคกร  เชนเดียวกับการจัดการหองสมุดโดยมี
การคัดเลือก  การจัดการการจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล  การเผยแพรขอมูล  และมีเครื่องมือชวย
คนที่ใหความสะดวกแกผูใช 

3.   มีการใชเทคโนโลยีการสรางขอมูล การจัดเก็บ การคนหา การเผยแพรผานระบบ
เครือขาย 

4.   มีการบริการขอมูลในลักษณะการใชขอมูลรวมกัน (fair use) 
5.   มีการแนะนําการใชขอมูลแกผูใชและการอางถึงขอมูลที่เกี่ยวของ 
6.   มีวัฏจักรของการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล ไดแก การสรางขอมูลดิจิตอล (Creation) 

การเผยแพรขอมูล (Dissemination) การใชขอมูล (Use) และการอนุรักษขอมูล (Preservation) 
ความหมายของหองสมุดเสมือน  คําวา Virtual ใชในการเชื่อมโยงขอมูลในหัวขอหรือ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากที่ตาง ๆ มาไวที่หนาจอเดียวกัน ไดมีผูใหคําจํากัดความของหองสมุดเสมือน  
ในหลายความหมายไดแก หองสมุดเสมือนเปนกลุมของขอมูลที่ เชื่อมโยงกันในเครือขาย
อินเตอรเน็ต  โดยจัดเก็บขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) เพื่อใหบริการเชื่อมโยง
ขอมูลผานอินเทอรเน็ต 

หรือหองสมุดเสมือนไมไดเปนโครงสรางหรืออาคารหองสมุดแหงใดแหงหนึ่งที่มี  การ
บริหารจัดการโดยเอกเทศ  แตเปนโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงทรัพยากร  บุคลากร  เปาหมาย  และ
ความสนใจของกลุมบุคคลเขาไวดวยกัน  เพื่อใหผูใชเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 

หรือหองสมุดเสมือนเปนเหมือนเครื่องจักรกลที่มีผูใชหลายคนที่ใชขอมูลตามความ
สนใจของตนเองผานการเชื่อมโยงขอมูลไปยังหองสมุดอื่น หรือหองสมุดเสมือนไมไดมีขอมูลใน
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หองสมุดแหงใดแหงหนึ่งเทานั้น  แตเปนการรวมขอมูลจากหลายแหงโดยที่ผูใชที่อยูไกลสามารถ
เขาถึงขอมูลไดโดยมีเปาหมายเพื่อใหผูใชเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว 

หองสมุดเสมือนจึงเปนเหมือนหองสมุดในจินตนาการที่มีความสามารถในการจัดเก็บ
ขอมูลรายการบรรณานุกรมและเอกสารจํานวนมากไวในสื่ออิเล็กทรอนิกส  เปนจุดเชื่อมโยงของ
หลาย  Collections ที่จัดเก็บไวในหองสมุดอิเล็กทรอนิกสมาเชื่อมโยงกัน  ผานระบบเครือขาย 

จะเห็นไดวาหองสมุดเสมือนมีการทํางานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
คมนาคม  ผสมผสานกับการจัดการขอมูลจากแหลงตางๆ  รวมถึงขอมูลในหองสมุดและแหลง
ความรูอ่ืน ๆ  เปนเสมือนประตูที่เปดสูหองสมุดหลายแหงทั่วโลก  ที่บรรณารักษหรือนักสารนิเทศ
ไดรวบรวมขอมูลไวบริการในรูปอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ลักษณะเดนของหองสมุดเสมือน  คือ  ความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล  (Accessibility) 
ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

ขอจํากัดของหองสมุดเสมือน  คือ  ตองใชเนื้อที่ในการจัดเก็บขอมูลจํานวนมากและตอง
มีโปรแกรมการสืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง   และมีเครื่องคอมพิวเตอร  ที่มีความสามารถใน
การบันทึกขอมูลทุกรูปแบบ  โดยมีลักษณะของขอมูลที่เคล่ือนยายไดงาย 

การพัฒนาหองสมุดเสมือน  การพัฒนาหองสมุดเสมือน เกิดจากความสนใจในการ
รวบรวมขอมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ เปนสวนของ  
automation และความรวมมือของบุคคลหลายๆ กลุม หรือหลายคนในลักษณะของ cooperation  
โดยสงขอมูลผานระบบเครือขายจึงตองมีเครื่องคอมพิวเตอรระบบเครือขาย  ทีมงานในการจัดการ
และบริการขอมูล  มีการรวบรวมขอมูลที่จะปอนเขาสูฐานขอมูลสวนประกอบของทรัพยากรสารนิเทศ
ในหองสมุดเสมือนประกอบดวย 

1. วัสดุตีพิมพทีแ่ปลงเปนดิจิตอลไฟล (digitized traditional print materials) 
2. วีดิโอ (interactive videos) 
3. ส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย (multimedia) 
4. ซอฟแวร (software) 
5. ฐานขอมูลเฉพาะดาน (specialized databases) 
6. บุคลากรเชน  บรรณารักษ  หรือนักวิชาการ   
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8.   หนังสือภูมิปญญาไทย 
 

ภูมิปญญาไทยคืออะไร  ภูมิปญญาไทย  หมายถึงความรูความสามารถทักษะหรือวิธีการ
ตาง ๆ  ที่คนไทยไดศึกษา   เรียนรู  ทดลอง  จนไดผลแลวกําหนดเปนองคความรู  ถายทอดสูคน
รุนหลัง องคความรู เหลานี้ทําใหวิถีชีวิตไทยอยู เย็นเปนสุข เจริญรุงเรืองอยางมีคุณคา
ความหมาย  สามารถนํามาแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตไดเปนอยางดี  ภูมิปญญาไทยนี้เปน
ปฏิสัมพันธระหวางคนกับคน  คนกับสิ่งแวดลอม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  โดยเกิดความ
สมดุลยระหวางสิ่งเหลานั้น  ภูมิปญญาไทยจึงปรากฎอยูในวิถีชีวิต จารีตประเพณี  การทํามาหากิน  และ
พิธีกรรมตาง ๆ   

สําหรับคําวาภูมิปญญาทองถ่ินนั้น  หมายถึงความสามารถในการใชความรูที่เกิดจากการ
สังเกต  วิเคราะห  สังเคราะห  คาดการณ  ทดลอง  และปฏิบัติการจนเกิดการสรางสรรคงาน หรือ
พัฒนาชีวิตใหเปนสุขในแตละทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้ ถาไดรับการศึกษา  พัฒนาอยาง
เหมาะสม จนสามารถใชไดกวางขวางทั่วไป  เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ เกิดประโยชนในมวล
รวมของชาติ  เปนภูมิปญญาไทยหรือภูมิปญญาชาติ  อยางเชนในปจจุบันภูมิปญญาทองถ่ินจํานวน
มาก  กําลังไดรับการกระตุนใหเผยแพรสูสาธารณชนทั่วไป มีการนําไปปรับปรุง พัฒนาอยาง
เหมาะสมจนเปนที่ยอมรับระดับประเทศ  จึงเกิดเปนภูมิปญญาของชาติขึ้น 

1. ลักษณะของภูมิปญญาไทย 
2. ภูมิปญญาไทย เปนทั้งความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
3. ภูมิปญญาไทย  แสดงถึงความสัมพันธ ระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติ  และคน

กับสิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ 
4. ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของคน 
5. ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการแกปญหา  การจัดการ  การปรับตัว และการเรียนรู

เพื่อความอยูรอดของบุคคล  ชุมชน และสังคม 
6. ภูมิปญญาไทยเปนพื้นฐานสําคัญของการมองชีวิตและเปนพื้นฐาน  ความรูในเรื่องตาง ๆ  
7. ภูมิปญญาไทย มีเอกลักษณเฉพาะในตัวเอง 
8. ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อการปรับใหสมดุลย เหมาะสมในการ

นําไปใชพัฒนาสังคม 
9. ภูมิปญญาไทยเกิดขึ้นโดยคนไทย เพื่อคนไทย 
10. ภูมิปญญาไทยจะผูกพันอยูดวยหลักการทางศาสนา  ลักษณะธรรมชาติ และความ

เชื่อทองถ่ิน  และแสดงถึงความสมดุลยของสิ่งเหลานั้นอยางเหมาะสมลงตัว 
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สาขาภูมิปญญาไทย   การกําหนดสาขาภูมิปญญาไทยนั้น  มีการกําหนดไวหลาย
แบบ  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค และหลักการณของแตละหนวยงานซึ่งเปนผูกําหนดสาขาภูมิปญญา
ไทย  แตโดยทั่วไปปจจุบันจะแบงภูมิปญญาไทยไว  9 สาขาดังนี้ 

1.   สาขาเกษตรกรรม ไดแกความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะเทคนิค
ดานการเกษตรเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิมซ่ึงสามารถชวยใหพึ่งพาตนเองใน
สภาวการณตางๆ ได เชนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญหาการเกษตรดานการตลาด
การแกปญหาดานการผลิตและการรูจักปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เปนตน 

2.  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแก การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
แปรรูปผลิตเพื่อการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเปนธรรม อันเปนกระบวนการใหชุมชน
ทองถ่ินสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได  ตลอดทั้งการผลิต และจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม 
เชน รวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา   กลุมโรงสี  กลุมหัตถกรรม เปนตน 

3. สาขาการแพทยแผนไทย ไดแก ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพ 
ของคนในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองดานสุขภาพและอนามัยได  เชน                 
ยาสมุนไพรอันมีอยูหลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน เปนตน 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้งการอนุรักษ การพัฒนา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยและยั่งยืน เชน การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา การ
ทําแนวปะการังเทียม การอนุรักษปาชายเลน การจัดการปาตนน้ําและปาชุมชน เปนตน 

5.   สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน ไดแก ความสามารถในดานการสะสมหรือออมทรัพย 
ดานบริหารและจัดการสวัสดิการกองทุน ทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรัพยเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
ใหแกความเปนอยูของสมาชิกในกลุม เชน การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณออม
ทรัพย รวมถึงความสามารถในการ จัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ชุมชน และการจัดการระบบสวัสดิการบริการชุมชน 

6.  สาขาศิลปะกรรม ไดแก ความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะสาขา
ตาง ๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป ดนตรี ทัศนะศิลป คีตศิลป การละเลนพื้นบาน 
นันทนาการ ศิลปะการตอสูปองกันตัว เชน มวยไทย ดาบไทย กระบี่กระบอง เปนตน 
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7. สาขาภาษาและวรรณกรรม ไดแก ความสามารถในการอนุรักษและสรางสรรค
ผลงาน ดานภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคตางๆ รวมถึงดานวรรณกรรมทองถ่ิน และการ
จัดทําสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของ
ทองถ่ินตางๆ 

8.  สาขาปรัชญา ศาสนา และประเพณี ไดแก ความสามารถประยุกต และปรับใช
หลักธรรม คําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณคา ใหเหมาะสมตอบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคม เชน การถายทอดวรรณกรรม คําสอน  การบวชปา  การประยุกตประเพณี
พื้นบานตาง ๆ 

9.  สาขาโภชนาการ ไดแก ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐปรุงแตงอาหารและ
ยาใหเหมาะสมกับความตองการของรางกายในสภาวะการณตางๆ ได ตลอดจนผลิตเปนสินคา และ
บริการสงออก  ที่ไดรับความนิยมแพรหลายมาก รวมถึงการขยายคุณคาเพิ่มของทรัพยากรดวย 

ในหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมที่ ๒๓ มีปรากฏการแบงภูมิปญญาไทย
เปน 10 สาขา  มีสาขาที่เพิ่มเติมเขามาคือ  สาขาสวัสดิการ และสาขาการจัดการองคกรแตไมมีสาขา
โภชนาการ 

สาขาสวัสดิการ  หมายถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิต
ของคนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  เชน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของชุมชนการจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชนการจัดระบบสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน  เปนตน 

สาขาการจัดการองคกร  หมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานของ
องคกรชุมชนตางๆ ใหสามารถพัฒนาและบริหารองคกรของตนเองไดตามบทบาทและหนาที่ของ
องคกร  เชน  การจัดการองคกรของกลุมแมบาน  กลุมออมทรัพย  กลุมประมงพื้นบาน  เปนตน  
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดแบงภูมิปญญาไทยเปน ๑๓ สาขาดังนี้ 

1. อาหารและโภชนากา 
2. ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม 
3. การเกษตรกรรมและการทํามาหากิน 
4. ภาษาและวรรณกรรม 
5. ศิลปหัตถกรรม 
6. ศิลปการแสดงดนตร ี
7. ธุรกิจและสวัสดิการชุมชน 
8. ประวัติศาสตร และโบราณคดี 
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9. การกีฬาและการเลนพื้นบาน 
10. การจัดกระบวนการเรียนรู 
11. กิจกรรมเยาวชน 
12. ส่ิงแวดลอม 
13. การแพทยแผนไทยและสมนุไพรไทย 
การถายทอดความรูของภูมิปญญาทองถิ่น     การถายทอดความรูคือ การบอกวิชา

ความรูใหผูเรียนเขาใจและนําไปปฏิบัติได ภูมิปญญาทองถ่ินมักจะถายทอดความรูใหกับผูเรียน 
หรือกลุมเปาหมายไปโดยอัตโนมัติ ไมไดเรียนวิชาการสอนจากสถาบันใดๆ แตจะใชสามัญสํานึก
แบบสังคมปะกิต คือ การเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจําสืบทอดกันมา ใน
ครอบครัว และใชการถายทอดโดย 

1.  ใชวิธีสาธิต คือ ทําใหดูเปนตัวอยาง อธิบายทุกขั้นตอน ใหผูเรียนทําใหเขาใจแลวให
ผูเรียนปฏิบัติตาม 

2.  ใชวิธีปฏิบัติจริง คือ ฟงคําบรรยาย อธิบาย สาธิตแลวนําไปปฏิบัติจริงและปฏิบัติซํ้าๆ 
จนเกิดความชํานาญ เพราะผลงานที่จะใชดํารงชีวิตได ตองเปนผลงานที่เกิดขึ้นจริง นําเอาไปใช
ประโยชนได ไมใชผลงานที่กลาวอางไวในตําราเทานั้น  

กลุมเปาหมายของภูมิปญญาทองถิ่น  ผูเรียนหรือกลุมเปาหมายที่รับการถายทอดภูมิ
ปญญาจากผูรูในทองถ่ิน สวนมากจะเปนคนในครอบครัว เปนญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู
บางอยาง ผูรูทั้งหลายมักหวงแหนมาก จะไมแพรงพรายใหคนอื่นๆ รู  ที่เปนอยางนี้เพราะสาเหตุ
หลายประการคือ 

1. กลัวการแกงแยงการทํามาหากิน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่จะตองทําผลผลิตเพื่อ
คาขาย 

2. กลัวเร่ืองชื่อเสียง เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปญญา ถาถายทอดความรูใหกับ
คนอื่น แลวเขาทําดีกวา เจาตํารับก็จะไมมีช่ือเสียง 

3. มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู  ยา ตา ทวด ที่ตองการปกปดเคล็ดลับหรือกลวิธีการ
ผลิต 

4. ส่ือและเทคโนโลยียังไมพัฒนาเทาที่ควร 
ปจจุบันนี้ กลุมเปาหมายของการถายทอดความรูของภูมิปญญาทองถ่ินขยายไปสู

สาธารณชนทั่วไปบางแลว อาจเนื่องจากสาเหตุตางๆ  ตอไปนี้ 
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1.  ไดรับการกระตุนและการสรางความตระหนักจากหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกบัการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน หนวยงาน พัฒนาชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
สํานักงานเกษตร  

2. การถายทอดความรูไดรับคาตอบแทน ภูมิปญญาทองถ่ินบางคนจะตั้งราคาวิชาไว
มากนอยขึ้นอยูกับความตองการของตลาดสําหรับวิชาอาชีพนั้นๆ 

3.  ส่ือตางๆ ในปจจุบันมีมากมายหลายประเภทภูมิปญญาสามารถถายทอดความรูโดย
ใชส่ือตาง ๆ ไดอยางสะดวก หนวยงานตางๆ ที่ให การสนับสนุนภูมิปญญากส็ามารถถายทอด สืบทอด
ความรูไดอยางกวางขวาง 

4. ความจําเปนในการผลิตทําใหภูมิปญญาตองถายทอดความรูสูบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจาก
คนในครอบครัวหรือผูสืบสายเลือด เพื่อ ตองการเพิ่มผลผลิตสูตลาด 

ตัวอยางหนังสือที่เกี่ยวของกบัภูมิปญญาไทย 
1. ขาว : ปฐมบทของชีวิตไทย 
2. เครื่องนุวหมในวิถีไทย  
3. เรือนไทยในวถีิไทย 
4. ยาและการรักษาโรคในวิถีไทย 
5. ภูมิแผนดินไทย 1  แผนดินไทย 
6. ภูมิแผนดินไทย 2  สถาปตยกรรมไทย 
7. ภูมิแผนดินไทย 3 วัดไทย 
8. ภูมิแผนดินไทย 4 หัตถกรรมไทย 
9. ภูมิแผนดินไทย 5 ผาไทย 
10. ภูมิแผนดนิไทย 6 อาหารไทย 
11. ภูมิแผนดินไทย 7 สมุนไพรไทย 
12. ภูมิแผนดินไทย 8 มหรสพไทย 
ภูมิปญญาไทย หรือภูมิปญญาชาวบาน ถือเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาชีวิต ความ

เปนอยูของประชาชน ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ เนื่องจากภูมิปญญาชาวบาน เกิดขึ้นจากความ
รอบรู ประสบการณ แนวคิดที่สังคม หรือชุมชนไดถายทอด สืบสานตอกันมา ดวยคนไทยแต
โบราณ มีภูมิปญญาฉลาดล้ําลึก ในการประดิษฐคิดคน สรางสรรค เพื่อใชประโยชน จากสิ่งแวดลอม 
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถ่ิน เพื่อการดํารงชีวิตอยางสุขกาย สบายใจ โดยเฉพาะภูมิปญญาดานปจจัย 
พื้นฐาน แหงการดํารงชีพ ประกอบดวยความสามารถ ในการแสวงหาอาหาร การปลูกสรางที่อยู
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อาศัย การคิดคนประดิษฐส่ิงทอ เพื่อการนุงหม และความรูในการบําบัดรักษา โรคภัยไขเจ็บ ซ่ึงชวย
ใหสังคมไทย นับแตอดีตดํารงอยูไดอยางสุขสงบ สืบถึงปจจุบัน  

ภูมิปญญาเหลานี้เสริมสรางคุณลักษณะแกสังคมไทย ใหรูจักการผอนสั้น ผอนยาว ผอน
หนักใหเปนเบา ผอนรายใหกลายเปนดี มีความมัธยัสถอดออม จนเกิดเปนความมั่นคงในทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ แบบพึ่งพาตนเอง ไดในลักษณะแบบพอมีพอกิน สามารถนําทรัพยากรที่มี
อยูมาใช เพื่อการพัฒนาประเทศ ไดอยางคุมคาที่สุด รวมไปจนถึงมี ระบบการจัดการดานทรัพยากร
ดิน แรธาตุ ปาไม แหลงน้ําอยางทรงประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
 

 
 
 ภาพที่  17   กลุมรูปภาพหนงัสือภูมิปญญาไทย 
ที่มา : หนังสือภูมิปญญาไทย [Online], คนวันที่ 13 มิถุนายน 2547. จาก http://www.thailife.com. 
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บทท่ี 3 
การดําเนินงานของโครงการ 

 

1. โครงสรางและการบริหารภายในโครงการ 

 การแบงหนาที่และการบริหารงานโครงการหอหนังสือแหงชาติมีการแบงหนาที่การ
ทํางานดังนี้ 

1. สวนบริหาร 
1.1 ผูอํานวยการหอหนังสือแหงชาติ 
1.2 ผูชวยผูอํานวยการ 
1.3 ที่ปรึกษาโครงการ 
1.4 ผูเชียวชาญดานบรรณารักษศาสตร 
1.5 เลขานุการ 

2. สวนบริหารงานทั่วไป 
2.1 งานธุรการทั่วไป 

หัวหนาฝาย 
2.1.1 เจาหนาที่งานธุรการทั่วไป 
2.1.2 หัวหนางานสารบรรณ 
2.1.3 เสมียนงานสารบรรณ 
2.1.4 เจาหนาทีเ่ดินเอกสารสารบรรณ 
2.1.5 หัวหนางานสถิติ 
2.1.6 เจาหนาที่สถิต ิ

2.2 งานการเงินและพัสด ุ
2.2.1 หัวหนางานการเงิน. 
2.2.2 เจาหนาทีก่ารเงิน 
2.2.3 เจาหนาที่บัญชี 
2.2.4 หัวหนางานพสัดุ 
2.2.5 เจาหนาทีพ่ัสดุ
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2.3 งานวางแผนและจัดสรรงบประมาณ 
2.3.1 หัวหนางานวางแผนโครงการ 
2.3.2 เจาหนาทีว่างแผนโครงการ 
2.3.3 หัวหนางานจดัสรรงบประมาณโครงการ 

3. สวนงานพัฒนามาตราฐานหอหนังสือฯ 
3.1 หัวหนางานพฒันามาตราฐานหอหนังสือฯ 
3.2 เจาหนาที่งานพัฒนามาตราฐานหอหนังสือฯ 

4. สวนงานพัฒนาทรัพยากรหอหนังสือ 
4.1 งานคัดเลือกและประเมินคณุภาพทรัพยากรหอหนังสือฯ 

4.1.1 หัวหนางานคดัเลือก 
4.1.2 เจาหนาที่คดัเลือก 

4.2 งานวิเคราะหเนื้อหาและจัดหมวดหมูทรัพยากรหอหนังสือฯ 
4.2.1 หัวหนางานวิเคราะห 
4.2.2 เจาหนาทีว่ิเคราะห 
4.2.3 เจาหนาทีจ่ัดหมวดหมู 

4.3 งานคลังพิสูจน 
4.3.1 หัวหนางานคลังพิสูจน 
4.3.2 เจาหนาที่คลังพิสูจน 

4.4 งานแลกเปลี่ยนแลกยืมส่ิงพมิพ 
4.4.1 หัวหนางานแลกเปลี่ยนและยืมส่ิงพิมพ 
4.4.2 เจาหนาที่งานแลกเปลี่ยนและยืมส่ิงพิมพ 

4.5 งานซอมสงวนรักษาหนงัสือ 
4.5.1 หัวหนางานซอมสงวนรักษาหนังสือ 
4.5.2 เจาหนาที่งานซอมสงวนรักษาหนังสือ 

5. สวนบริการทั่วไป 
- หัวหนาฝายบริการทั่วไป 
- เจาหนาทีจ่ําหนายบัตร 
- เจาหนาที่ทําบตัรสมาชิก 
- เจาหนาทีแ่นะนาทั่วไป 
- เจาหนาที่ประจําสวนจําหนายหนังสือ 
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5.1 งานบริการหนงัสือ 
5.1.1 งานบริการหนงัสือเยาวชน 

5.1.1.1 หัวหนางานบริการหนังสือเยาวชน 
5.1.1.2 เจาหนาที่บรรณารักษ 

5.1.2 งานบริการหนงัสือทั่วไป 
5.1.2.1 หัวหนางานบริการหนังสือทั่วไป 
5.1.2.2 เจาหนาที่บรรณารักษ 

5.1.3 งานบริการพระราชนิพนธ 
5.1.3.1 หัวหนางานบริการหนังสือพระราชนิพนธ 
5.1.3.2 เจาหนาที่บรรณรักษ 

5.1.4 งานบริการหนงัสือปรัชญา ศาสนา สังคม และภูมิปญญาไทย 
5.1.4.1 หัวหนางานบริการหนังสือปรัชญา ศาสนา แลสังคม

และภูมิปญญาไทย 
5.1.4.2 เจาหนาที่บรรณารักษ 

5.1.5 งานบริการหนงัสือประเทศไทย และส่ิงตีพมิพรัฐบาล 
5.1.5.1 หัวหนางานบริการหนังสือประเทศไทย และส่ิงตีพิมพ

รัฐบาล 
5.1.5.2 เจาหนาที่บรรณารักษ 

5.1.6 งานบริการหนงัสือหายาก วทิยานิพนธ และงานวิจัย 
5.1.6.1 หัวหนางานบริการหนังสือหายาก วิทยานพินธ และ

งานวิจยั 
5.1.6.2 เจาหนาที่บรรณารักษ 

5.2 งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ 
5.2.1 หัวหนางานบริการวารสารและสิ่งพิมพ 
5.2.2 เจาหนาที่บรรณารักษ 

5.3 งานบริการขอมูลรัฐสภา 
5.3.1 หัวหนางานบริการขอมูลรัฐสภา 
5.3.2 เจาหนาที่บรรณารักษ 
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6. สวนโสตทัศนวัสดุ 
6.1 งานผลิตโสตทัศนวัสด ุ

6.1.1 หัวหนางานผลิต 
6.1.2 เจาหนาที่งานผลิต 
6.1.3 เจาหนาทีดู่แลอุปกรณส่ือโสต 

6.2 งานบริการสื่อโสตทัศน 
6.2.1 หัวหนางานบริการสอโสต 
6.2.2 เจาหนาที่บริการงานสื่อโสต 
6.2.3 เจาหนาทีดู่แลอุปกรณส่ือโสต 

6.3 งานพัฒนางานขื่อขายระบบงาน 
6.3.1 หัวหนาฝายพฒันา 
6.3.2 เจาหนาทีพ่ัฒนาขื่อขาย 

7. สวนงานประชาสัมพันธและกิจกรรมนิทรรศการ 
7.1 งานประชาสัมพันธ 

7.1.1 หัวหนางาน 
7.1.2 เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ 
7.1.3 เสมียน 

7.2 งานกิจกรรมและนิทรรศการ 
7.2.1 หัวหนางาน 
7.2.2 เจาหนาทีเ่อกสาร 
7.2.3 เจาหนาที่ศิลปกรรม 
7.2.4 งานชางเทคนคิ 

7.3 งานหองประชมุ 
7.3.1 หัวหนางาน 
7.3.2 เจาหนาทีเ่อกสาร 
7.3.3 เจาหนาทีเ่ทคนิค 
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8. งานเทคนคิและรักษาความปลอดภัย 
8.1 งานเทคนิคและสถานที่ 

8.1.1 หัวหนางานเทคนิคอาคาร 
8.1.2 เจาหนาที่อาคารสถาที่ 
8.1.3 เจาหนาที่งานไฟฟา 
8.1.4 เจาหนาที่ชางประปา 
8.1.5 เจาหนาทีเ่ครื่องปรับอากาศ 
8.1.6 เจาหนาทีเ่ครื่องกล 
8.1.7 เจาหนาที่งานสือสาร 

8.2 งานดูและความปลอดภัยและเวรยาม 
8.2.1 หัวหนางาน 
8.2.2 เจาหนาที่รักษาความปลอดภยั 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงการศึกษาบุคคลากรในโครงการ  
 
 การศึกษาจํานวนบุคลากรภายในโครงการ     

หนวยงาน จํานวน 
(คน) หนาที่ 

1 สวนบริหาร     
  - ผูอํานวยการ 1 หัวหนาบริหารรับผิดชอบทั้งหมด 
    ผูชวยผูอํานวยการ 2 ทําหนาที่คอยประสานงานทั้งภายในและภายนอก 
          ของโครงการในเรื่องนโยบายและการปฎิบัติงาน 
  - ที่ปรึกษาโครงการ 2 ใหคําปรึกษาเกียวกับการทํางานหอหนังสือ 
          เพื่อใหมีความทันสมัยและมีหลักการที่มี 
          ความทัดเทียบกับนานาชาติ 
  - ผูเชียวชาญดานบรรณารักษศาสตร 3 ใหคําปรึกษาเกียวกับการทํางานบรรณารักษ 
          หอหนังสือ 
  - เลขานุการ 2 บันทึกการประชุมและรายการผูอํานวยการ 
      รวม 10 คน 
2 สวนบริหารงานทั่วไป     
  2.1 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 1 รับผิดชอบดูแลหนวยงานแตละงาน 
  2.1.1 งานธุรการ     
    - หัวหนางาน 3 รับผิดชอบดูแลงานดานธุรการ 
  2.1.2 งานสารบรรณ     
    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลงานสารบรรณ 
    - เสมียน 2 พิมพเอกสาร 
    - คนเดินหนังสือ 1 สงเอกสารและหนังสือ ตามหนวยงานตาง ๆ 
  2.1.3 งานสถิติ     
    - หัวหนาแผนก 1 รับผิดชอบดูแลงานสถิติ 
    - เจาหนาที่สถิติ 2 รวบรวมสถิติตาง ๆ ของหอสมุด 
  2..2 งานการเงิน พัสดุ     
    - หัวหนางานการเงิน พัสดุ 1 รับผิดชอบดูแลงานการเงินและงบประมาณ 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงการศึกษาบุคคลากรในโครงการ (ตอ) 
 
 การศึกษาจํานวนบุคลากรภายในโครงการ     

หนวยงาน จํานวน 
(คน) หนาที่ 

  2.2.1 งานการเงิน     
    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลงานการเงิน 
    - เจาหนาที่บัญชี 3 ทํารายรับ - รายจายภายในโครงการ 
  2.2.2 งานพัสดุ     
    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลงานพัสดุ 
    - เจาหนาที่พัสดุ 2 จัดทําบัญชีพัสดุ ควบคุมการรับ - จายพัสดุ 
  2.2.3 งานอาคารสถานที่     
    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลงานอาคารสถานที่ให 
          บริการติดตอสอบถามบริการ 
    - คนดูแลบริเวณรอบอาคร 2 ดูแลภูมิสถาปตยในศูนย 
    - พยาบาล 2 ดูแลรักษาพยาบาลเจาหนาที่ศูนย 
          และผูใชโครงการ 
  2.3 งานแผนและงบประมาณ     
    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลแผนงานงบประมาณ 
    - เจาหนาที่วางแผนงาน 2 วางแผนงานภายในโครงการแลวนําเสนอ 
    - เจาหนาที่งบประมาณ 2 ทํางบประมาณภายในโครงการ 
      รวม 29 คน 
3 กลุมพัฒนามาตรฐานหองสมุด     
  - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลพัฒนามาตรฐานหองสมุด 
  - เจาหนาที่ 3 พัฒนาตรวจสอบมาตรฐานหองสมุด 
      รวม 4 คน 
4 สวนพัฒนาทรัพยากรหองสมุด     
  - หัวหนา 1 รับผิดชอบดูแลหนวยงานแตละงาน 
  4.1 งานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรหองสมุด  
    - หัวหนา 1 รับผิดชอบดูแลงานคัดเลือกและประเมินทรัพยากร 
    - เจาหนาที่คัดเลือกและประเมิน 1 คัดเลือกประเมินทรัพยกรหองสมุด 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงการศึกษาบุคคลากรในโครงการ (ตอ) 
 
 การศึกษาจํานวนบุคลากรภายในโครงการ     

หนวยงาน จํานวน 
(คน) หนาที่ 

  4.2 
งานวิเคราะหเนื้อหาและจัดหมวดหมู
หองสมุด    

    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลงานวิเคราะหและจัดหมวดหมู 
    - เจาหนาที่วิเคราะหเนื้อหา 1 วิเคราะหเนื้อหาหนังสือ 
    - เจาหนาที่จัดหมวดหมู 1 จัดหมวดหมูหนังสือ 
  4.3 งานคลังพิสูจน     
    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลงานคลังพิสูจน 
    - เจาหนาที่คลังพิสูจน 2   
  4.4 งานแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ     
    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลการแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ 
    - เจาหนาที่แลกเปลี่ยนและยืม

สิ่งพิมพ 
1 ติดตอแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพจากหนวยงานอื่น 

  4.5 งานซอมรักษาหนังสือ     
    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลการซอมหนังสือ 
    - เจาหนาที่ซอมหนังสือ 5 ซอมหนังสือที่สงมาซอมจากหองตาง ๆ 
      รวม 17 คน 
5 สวนบริการ     
  - หัวหนาสวน 1 รับผิดชอบดูแลหนวยงานแตละคน 
  5.1 ฝายบริการทั่วไป     
    - หัวหนาฝายบริการทั่วไป 1 รับผิดชอบดูแลงานบริการทั่วไป 
    - เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 2 ใหบริการติดตอสอบถาม 
    - เจาหนาที่จําหนายบัตร 2 ใหบริการจําหนายบัตรสวนที่จัดแสดง 
    - เจาหนาที่ทําบัตรสมาชิก 2 ใหบริการทําบัตรสมาชิก 
    - เจาหนาที่ฝากของ 2 รับฝากของ 
    - เจาหนาที่ขายหนังสือและ

ของที่ระลึก 
2 ใหบริการจําหนายหนังสือ 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงการศึกษาบุคคลากรในโครงการ (ตอ) 
 
 การศึกษาจํานวนบุคลากรภายในโครงการ     

หนวยงาน จํานวน 
(คน) หนาที่ 

  5.2 ฝายบริการหนังสือ     
    - หัวหนางานบริการ 1 รับผิดชอบดูแลงานบริการหนังสือ 
  5.2.1 งานบริการหนังสือเยาวชนและบริการขาวสาร  
  - หัวหนางานหองบริการ 1 รับผิดขอบดูแลงานหองหนังสือเยาวชน 
      หนังสือและบริการขาวสาร     
    - เจาหนาที่ประจําหองบริการ

หนังสือเยาวชนและบริการ
ขาวสาร 

2 ใหบริการติดตอสอบถามงานหองหนังสือเยาวชน 

  5.2.2 งานบริการหนังสือทั่วไป     
    - หัวหนางานหองบริการ

หนังสือทั่วไป 
1 รับผิดขอบดูแลงานหองหนังสือทั่วไป 

    - เจาหนาที่ประจําหองอาน
หนังสือทั่วไป 

15 ใหบริการติดตอสอบถามและงานหองหนังสือทั่วไป 

 5.2.3 งานบริการหองหนังสือพระราชนิพนธ  
    - หัวหนางานบริการหนังสือ 1 รับผิดชอบดูแลงานหองหนังสือพระราชนิพนธ 
    - เจาหนาที่ประจําหอง 9 ใหบริการติดตอสอบถามและงานหองหนังสือ 
          พระราชนิพนธ 
  5.2.4 งานบริการหนังสือปรัชญา ศาสนา สังคม และภูมิปญญาไทย  
    - งานบริการหนังสือ 1 รับผิดชอบดูแลหองหนังสือ 
    - เจาหนาที่ประจําหองหนังสือ 3 ใหบริการติดตอสอบถามและงานหองหนังสือ 
  5.2.5 งานหนังสือประเทศไทยและสิ่งพิมพรัฐบาล 
    - หัวหนางานหนังสือประเทศ 1 รับผิดชอบงานหองหนังสือประเทศไทย 
      ไทยและสิ่งพิมพรัฐบาล   และสิ่งพิมพรัฐบาล 
    - เจาหนาที่ประจําหองหนังสือ 8 ใหบริการติดตอสอบถามและงานหองหนังสือ 

      
ประเทศไทยและสิ่งพิมพ
รัฐบาล     
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงการศึกษาบุคคลากรในโครงการ (ตอ) 
 
 การศึกษาจํานวนบุคลากรภายในโครงการ     

หนวยงาน จํานวน 
(คน) หนาที่ 

  5.2.5 งานบริการหนังสือหายาก วิทยานิพนธ และงานวิจัย  
    - งานบริการหนังสือหายาก  1 รับผิดชอบดูแลหองหนังสือหายาก 
      วิทยานิพนธและงานวิจัย     
    - เจาหนาที่ประจําหองหนังสือ 3 ใหบริการติดตอสอบถามและงาน 

      
หายากวิทยานิพนธและ
งานวิจัย   หองหนังสือหายาก วิทยานิพนธ และงานวิจัย 

  5.3 ฝายบริการวารสารและสิ่งพิมพ     
    - หัวหนางานบริการวารสาร 1 รับผิดชอบดูแลงานหองขอมูลสภา 
    - เจาหนาที่ประจําหองวารสาร 10 ใหบริการติดตอสอบถามและสิ่งพิมพ 
  5.4 ฝายบริการขอมูลรัฐสภา     
    - หัวหนาบริการขอมูลสิ่งพิมพ

รัฐสภา 
1 รับผิดชอบดูแลงานหองขอมูลรัฐสภา 

    - เจาหนาที่ประจําหอง 3 ใหบริการติดตอสอบถามขอมูลรัฐสภา 
      รวม 91 คน 
6 ศูนยสารนิเทศหองสมุดและระบบงานมัติมีเดียงานหอหนังสือ 
    หัวหนา 1 รับผิดชอบงานสารนิเทศหองสมุด 
  6.1 ฝายพัฒนาเทคโนโลยีสารนิเทศหองสมุด   

     
หัวหนางานฝายพัฒนา
หองสมุด 1 รับผิดชอบงานพัฒนาเทคโนโลยีสารนิเทศ 

      เจาหนาที่บรรณารักษ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารนิเทศ 
  6.2 ฝายคลังขอมูลสารนิเทศ     
      หัวหนางาน 1 รับผิดชอบขอมูลสารนิเทศ 
      เจาหนาที่ผลิตสื่องานมัติมีเดีย 10 ผลิตสื่อในงานของขอมูลงานสารนิเทศ 
          หองสมุดตางๆสรางสรรคและพัฒนา 
          รูปแบบของสื่อ 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงการศึกษาบุคคลากรในโครงการ (ตอ) 
 
 การศึกษาจํานวนบุคลากรภายในโครงการ     

หนวยงาน จํานวน 
(คน) หนาที่ 

  6.3 ฝายพัฒนางานระบบเครือขายระบบงาน   
    คอมพิวเตอร     
      หัวหนาฝาย 1 รับผิดชอบดูและระบบงานคอมพิวเตอร 
      เจาหนาที่คอมพิวเตอร 15 ประสารงานกับฝานผลิตสื่อและพัฒนา 
          รวมสรางระบบงานทางระบบคอมพิวเตอร 
      รวม 31 คน 
7 งานประชาสัมพันธและกิจกรรมและนิทรรศการ   
  7.1 หัวหนางานประชาสัมพันธ     
    - หัวหนาฝาย 1 รับผิดชอบดูแลหนวยงานในฝาย 
    - หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลหนวยงานในฝาย 
    - เจาหนาที่ 1 ตรวจสอบวัสดุที่นํามาจัดแสดง 
    - เสมียน 1 จัดทําระเบียบวัตถุ 
  7.2 งานกิจกรรมและนิทรรศการ     
      หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลหองประชุม 
      เจาหนาที่เอกสาร 2 ดูแลใหบริการงานหองประชุม 
      เจาหนาที่งานศิลปกรรม 2 ดูแลงานศิลปกรรม 
      เจาหนาที่ชางเทคนิค 2 ดูแลใหบริการงานหองประชุม 
  7.3 ฝายหอประชุม     
      หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลหองประชุมงานประชุม 
      เจาหนาที่เอกสาร 2 ดูแลใหบริการงานเอกสารที่เกี่ยวกับ 
      เจาหนาที่งานเทคนิค 2 ดูแลงานเทคนิค 
      รวม 16 คน 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงการศึกษาบุคคลากรในโครงการ (ตอ) 
 
 การศึกษาจํานวนบุคลากรภายในโครงการ     

หนวยงาน จํานวน 
(คน) หนาที่ 

8 สวนเทคนิคและรักษาความปลอดภัย     
  8.1 งานเทคนิคและสถานที่     
    - หัวหนาฝาย 1 รับผิดชอบดูแลหนวยงานในฝาย 
    - เจาหนาที่อาคารสถานที่ 4 ดูแลอาคารสถานที่ 
    - เจาหนาที่ไฟฟา 5 ดูและระบบไฟฟาในโครงการ 
    - เจาหนาที่ประปา 2 ดูแลระบบงานประปา 
    - เจาหนาที่ปรับอากาศ 3 จัดทําระเบียบวัตถุ 
    - เจาหนาที่เครื่องกล 3 ดูแลระบบงานเครื่องกล 
    - เจาหนาที่งานสื่อสาร 4 ดูแลงานระบบการสือสารรวมของอาคาร 
  8.2 งานดูและความปลอดภัยและเวรยาม    
      หัวหนางาน 1 รับผิดชอบดูแลความปลออดภัย 

      
เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 

2 รักษาความปลอดภัย 

      รวม 25 คน 
 
สรุปเจาหนาท่ีโครงการหอหนังสือแหงชาต ิ

1. สวนบริหาร 10  คน 
2. สวนบริหารงานทั่วไป        29  คน 
3. สวนพัฒนาทรพัยากรหอสมุด                                                     4  คน 
4. สวนพัฒนาทรพัยากร                                                                17  คน 
5. สวนบริการหอสมุด                                                                   91  คน 
6. สาวนบริกรสารนิเทศหองสมุดและระบบมัติมีเดีย                    31  คน 
7. สวนประชาสมัพันธและกจิกรรมและนิทรรศการ                     16  คน 
8. สวนงานเทคนคิ                                                                         25  คน 

 รวมเจาหนาท่ีท้ังหมด                            223  คน 
ที่มา : การศึกษาขอมูลจํานวนเจาหนาที่ไดจากกรณีศึกษาจากเจาหนาทีข่องหอสมุดแหงชาติ  
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2. การคาดคะเนผูใชโครงการ 
 
 การคาดคะเนปริมาณผูใชโครงการหอหนังสือแหงชาติ ซ่ึงถือวาเปนโครงการขนาดใหญที่
เปนสวนอาคารสาธารณธะ การคาดคะเนผูที่จะเขามาใชโครงการนั้น จึ่งจะตองใชวิธีการคาดคะเน
ของจํานวนผูที่เขามาใช ในวิธีการกําหนดผูที่จะเขามาใชโครงการจะใชวิธีการคาดคะเน อยู 2 วิธี 

1. การใชวิธีการหาจากคาเปลยีนแปลงคงที่ 
2. การใชวิธีหาอตัราเพิ่มลดเฉลียแลัวนําคาทีใ่ดไปหาจํานวนที่เพิ่มขึ้น 
ดังนั้นในการกําหนดจํานวนผูที่ใชโครงการจึ่งเปนการคาดคะเนจากตัวเลข และตัวเลข

อางอิง ซ่ึงมีวิธีการ 2 วิธีการ การที่จะใดคาที่เปนกลางที่สุดนั้น ใดมีการนําคาที่ใดจากวิธีการหาคา
ทั้ง 2 วิธีนํามาบวกกั้นและหาคากลาง จึงจะเปนการคาดคะเนที่ใดคาที่ไกลเคียง 

1. การใชวิธีการหาคาเปลี่ยนแปลงคงที่  การหาคาเปลี่ยนแปลงคงที่ไดนําขอมูลผูใช
โครงการหอสมุดแหงชาติ มาเปนคาเปรียบเทียบ 
 
ตารางที่  2     ตารางแสดงจํานวนผูใชโครงการหอสมุดแหงชาต ิ
 

 ป พ.ศ สวนกลาง/คน สวนภูมิภาค/คน รวมท้ังสิ้น หมายเหตุ 
1 2543 1,697,485 948,903 2,646,388  
2 2544 1,187,850 500,634 1,688,484  
3 2545 1,256,888 825,413 2,082,301  
4 2546 1,311,253 974,852 2,286,105  
5 2547 1,625,630 1,156,788   

ที่มา : การศึกษาวิเคาระหจากขอมูลผูมาใชโครงการหอสมุดแหงชาต ิ
 
ตารางที่  3    ตารางแสดงคาเปลียนแปลงของผูใชโครงการ 
 

ปท่ี จํานวนผูใชโครงการ คาที่เปลียนแปลง 
2543 1 697,485 123,290 
2544 1,187,850 509,635 
2545 1256,888 69,038 
2546 1,311,253 54,365 
2547 1,625,603 32,0307 

ที่มา : การศึกษาวิเคราะหจากขอมูลเบื้องตน 
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 จากตาราง นําใชเปนขอมูลในการหาคาเปลี่ยนแปลงคงที่ 
สูตร     คาเปลียนแปลง              123,290+509,635+69,038+54,365+32,0307  =  830,055 
                จํานวนป                                         5  
          =  830,055   =  166,011 คน/ป 
                           5 
 ฉะนั้น จะไดคาตัวเลขที่มีการเปลียนแปลนในชวงเวลา 5 ป  ในการคดิหาจํานวนใน
อนาคตนั้น ใชเวลาคาดคะเนลวงหนาที่ 10 ป 
ในเวลาลวงหนา 10 ป         =   166,011 x  10   ป 
    =   1,660,110   คน 
จากจํานวนผูทีใ่ชโครงการในปลาสุด มีจจาํนวน     1,625,603 + 1,660,110 = 3,291,670   คน/ป 
หาจํานวนผูใชโครงการตอวัน  =    3,291,670    =  11,158  คน/วัน 

2. การใชวิธีหาอัตราเพิ่มลดเฉลียแลัวนําคาท่ีใดไปหาจํานวนที่เพิ่มขึ้น   การใชวิธีคิด
แบบหาอัตราเพิ่มลดของจํานวนผูใชโครงการโดยคาที่ไดจะออกมาเปนเปอรเซนต  
 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงอัตราจํานวนผูใชโครงการเพิ่มลดเปนเปอรเซ็น  
 

ปท่ี จํานวน เพิ่มลด 
2543 1,697,485 10.1 % 
2544 1,187,850 11.4 % 
2545 1,256,888 11.3 % 
2546 1,311,253 12.8 % 
2547 1,625,603 14.7 % 

ที่มา : การศึกษาวิเคราะหจากขอมูลเบื้องตน 
 
 จากตารางจะไดคาเปลี่ยนแปลงของผูใชโครงการขออกมาเปน %  นําคามาหาคาเฉลี่ย 
  10.1+11.4+11.3+12.8+14.7 = 12.06 
                                       5 
นําคามาหาจํานวนเพิ่มลดใน การคํานวนหาการเพิ่มขึ้นของผูใชโครงการ 
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 ดังนั้น อัตราการเพิ่มขึ้นของผูใชโครงการจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 12.06 % ของทุกๆ ป      
จึงนําคาที่ไดไปหาอัตราการเพิ่มขึ้นในแตละป โดยใชจํานวนผูใชโครงการของหอสมุดแหงชาติใน
ป 2547 เปนฐาน คือ 1,625,603 คน 
 
ตารางที่  5    ตารางแสดงจํานวนผูใชโครงการเพิ่มในอกี 10 ป 

ปท่ี จํานวน อัตราเพิ่ลด จํานวนป จํานวนคน/ป จํานวนคน/วนั 
2547  1,625,603  12. 06 196,047 1,821,650 6,175 
2548 1,821,650 12. 06 219,69 2,04,1340 6,94 
2549 2,04,1340 12. 06 246,185 2,287,525 7,754 
2550 2,287,525 12. 06 275,875 2,563,400 8,689 
2551 2,563,400 12 .06 309,146 2,87,2546 9,737 
2552 2,87,2546 12 .06 34 ,429 3,218,975 10,911 
2553 3,218,975 12 .06 388,208 3,607,180 12,227 
2554 3,607,180 12 .06 435,025 4,042,205 13,702 
2555 4,042,205 12 .06 487,489 4,529,694 15,354 
2556 4,529,694 12 .06 546,281 5,07,5975 17,206 

ที่มา : การศึกษาวิเคราะหจากขอมูลจากการคํานวน 
 
 จากตาราง ในป พ.ศ. 2556 จะมีผูมาใชโครงการประมาณ  4,529,694  คน/ป   
  มีการเปดทําการ    295   วัน/ป  
  จะไดผูเขาใชโครงการ                        4,529,694   
                                                                                                        295 
   รวม                        17,206   คน/วัน 
จากการหาจํานวนผูใชโครงการทั้ง 2 กรณ ีมาหาคาเฉลีย 
 กรณีที่ 1     หาจํานวนผูใชโครงการตอวัน      =  11,158  คน/วัน 
 กรณีที่ 2     หาจํานวนผูใชโครงการตอวัน      =  17,206  คน/วัน 
 หาคาเฉลีย  11,158+17,206 =   14,182  คน/วัน 
              2 
สรุปการคาดคะเนจํานวนผูใชโครงการนาจะประมาณ  14,182  คน/วัน 
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3.  การศึกษาวิเคราะหประเภทและพฤติกรรมผูใชโครงการ 
 
 การศึกษาผูใชโครงการทั่วไป สามารถแยกประเภทและวัตถุประสงคผูใชอาคารเปน 2 
ประเภทไ ดแก บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก 
 1.   บุคลากรภายในโครงการ เปนสวนเจาหนาที่ประจําโครงการโดยวัตถุประสงคหลัก
ในการใชอาคารและพื้นที่ตางๆในโครงการโดยอยูในฐานะเจาหนาที่ประจําและสวนของเจาหนาที่
ลูกจางชั่วคราว โดยประกอบดวยหนวยงานดั้งนี้ 

สวนบริหาร 
สวนบริหารงานทั่วไป        
สวนพัฒนาทรพัยากรหอสมุด                                               
สวนพัฒนาทรพัยากร                                                         
สวนบริการหอสมุด                                                           
สาวนบริกรสารนิเทศหองสมุดและระบบมัติมีเดีย                  
สวนประชาสมัพันธและกจิกรรมและนิทรรศการ                 
สวนงานเทคนคิ         

 2.  บุคลากรภายนอกโครงการ ไดแกผูที่เขามาใชโครงการทั้งหมด แตก็สามารถแบงกลุม
ผูมาใชโครงการประเภทนี้ออกเปน 2 สวน ไดแก  
 2.1 กลุมผูมาใชโครงการหลัก (Main User) คือ กลุมคนที่ใชโครงกี่หลัก โดยมุงเนน
การใชสวนของหองสมุดทั่วไป หองสมุดโสดสารนิเทศ สวนขอมูล ชมนิทรรศการ โดยกลุมนี้จะมี
ความถี่ในการใชโครงการมากและใชเวลาอยูในโครงการหลายชั่วโมง โดยมุงเนนในการหาขอมูล
ตางๆแตกตางกันไป และจะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเปนประจํา เชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ 
  2.2 กลุมผูมาใชโครงการชั่วคราว (Sub User) คือกลุมที่ใชโครงการโดยมีวัตถุประสงค
อ่ืนนอกเหนือจากการใชหองสมุด เชนการใชในสวนหองประชุมสัมนา การชมนิทรรศการ การใช
พื้นที่สีเขียวของโครงการ หองอาคาร รานขายหนังสือ โดยจะใชเวลาในโครงการไมมากนัก             
     
โครงการ ผูมาใชโครงการประจํา ผูมาใชโครงการชั่วคราว กลุมเจาหนาท่ีโครงการ 

ประชาชนทั่วไป ผูมาติดตอราชการ บุคคลากรประจํา 
นักศึกษา นักเรียน ผูมาศึกษางาน บุคคลากรชั่วคราว 
นักวิชาการ นักวิจยั ผูมาชมนิทรรศการ บุคลากรตามขอตกลง 

โครงการหอหนังสือ
แหงชาต ิ

  นักทองเที่ยว พิเศษ 
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4. การศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมของผูใชโครงการ   
 
 การศึกษาพฤติกรรมของผูใชโครงการโดยสามารถแบงพฤติกรรมออกเปนสวนๆ ตาม
การใชโครงการ โดยแบงออกเปนกลุม ๆ หลักได 5 กลุมคือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  ภาพแสดงพฤติกรรมในสวนผูใชหอหนังสือ 
  
 กลุมผูใชโครงการกลุมนี้เปนกลุมที่มาใชโครงการประจํา โดยเนนการเขามาใชหองสมดุ
อยางจริงจัง โดยการเขาถึงจะตองเขาสูโถงหลักของทางเขา และตองผานในสวนการตรวจสอบ เขา
คนหนังสือ คนหนังสือ นั้งอานหนังสือ และบางสวนจะตองการทําสําเนาเพื่อนําไปใชงานตอไป 
และนําหนังสือกลับเขาที่ และบางครั้งผูตองขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ และเมือใชงานเสร็จกอน
ออกก็ตองผานเครื่องตรวจสอบอีกที่หนึ่ง 

คนหารายชื่อหนังสือ 

ตรวจสอบ 

โถง 

คนหาดวนคอมพิวเตอร 

คนหาจากตูบัตร 

ฝากของ 

คนหาหนังสือ 

ถายสําเนา 

หองน้ํา 

เครื่องดื่ม อาหารวาง 

อานหนังสือ 

เจาหนาที่บรรณารักษ 
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แผนภาพที่ 2    ภาพแสดงพฤติกรรมของสวนเจาหนาที่บริหารงานโครงการหอหนังสือ 
  
 สวนบริหารงานโครงการเปนสวนของเจาหนาที่ประจําโครงการ โดยทุกฝายจะตองมี
การลงเวลาทํางาน จะตองเขาสูโถงทางเขา และเขาสูโถงใหญ และตางแยกยายออกไปยังสวนตาง ๆ 
ที่แตละฝายประจําอยู ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่ของสวนของเจาหนาที่นั้นจะตองมีการติดตอซ่ึงกัน
และกันและสามารถที่จะเชื่อมตอกันในการติดตอประสานงาน จะทําใหหนวยงานแตละฝายมีการ
เชื่อมตอประสานงานไดสะดวก 
 
 
 
 
 
 

โถงทางเขา 

สวนตอนรับ 

โถงใหญ  
 

เลขานุการฝายบริหาร 

ผูชวยผูอาํนวยการ 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

ผูเชียวชาญดาน
บรรณารักษศาสตร 

โถง 

ฝายธุรการ 

ฝายสารบรรณ 

ฝายการเงิน 

ฝายสถิต ิ

ฝายพัสดุและส่ิงของ 

ฝายวางแผนงบประมาณ 

ฝายงานพัฒนามาตราฐาน 

ฝายพัฒนาทรัพยากร 

หองประชุมภายใน 

สวนรับประทานอาหารและ
พักผอน 

ฝายอาคารสถานที ่

ฝายบริการงานหองสมุด 
 

ผูอํานวยการโครงการ
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 สวนงานพัฒนาทรัพยากรจัดเปนสวนเจาหนาที่ประจําโครงการจะมีพฤติกรรมคลายกับ
สวนบริหารงาน จะตองผานโถงกลางและเขาไปสูสวนตางๆ ในเขตที่ทํางานในแตละสวน  
 สวนผูที่ใชบริการสารนิเทศคอมพิวเตอรนั้นการใชงานจะเปนสวนผูมาใชโครงการ
บุคคลภายนอก โดยกอนเขาใชโครงการจะตองมีการผานในสวนโถงและจะตองมีการฝากของตางๆ 
ที่นํามาไวภายนอก แจะตองมีการผานในสวนตรวจสอบ ในขั้นตอมาจะตองมีการลวทะเบียนในการ
ใชงานซึ่งจะแตตางจากการใชหองสมุดทั่วไป เพราะระบบคอมพิวเตอรจะตองมีการเขาระบบกอน
การใชงานและอาจจะตองสอบถามเจาหนาที่กอนทําการใชงานในระบบ  
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 

โถง 

ลงทะเบียนการใชงาน 

คนหาขอมูล ในระบบ
คอมพิวเตอร 

ฝากของ 

คัดสําเนาสื่อคอมพวิเตอร 

โถงกลาง 
 

สวนหัวหนาฝาย 

หองน้ํา 
เก็บหนังสือ 

ซอมแซม
หนังสือ 

คัดเลือกหนังสือ

วิเคราะหหนังสือ

เก็บของ
เตรียมอาหาร 

แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ 

คลังพิสูจน 

โถงทางเขา 

แผนภาพที่ 3 ภาพแสดงพฤติกรรมสวนงานพัฒนา
ทรัพยากร 

แผนภาพที่ 4  พฤติกรรมสวนผูใช            
สารนิเทศคอมพิวเตอร 
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 สวนงานบริการสารนิเทศระบบการเขาออกอยางเปนระบบโถงใชโถงกลางเปนตัวเชื่อม
การเขาออกและใหโถงกลางเปนตัวแจกไปยังสวนตาง ๆ  โดยการออกก็ตองใหหมีการผานจาก   
โถงกลางเสมอเพราะโถงกลางจะมีระบบตรวจสอบความปลอดภัย 
 สวนงานเทคนิคจะมีการใชพื้นที่คลายกันกับสวนอ่ืนๆ ใชโถงกลางเปนตัวแจกไปยัง
สวนตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โถงกลาง 
 

โถงทางเขา 

ฝายคลังขอมูล

ฝายพัฒนาระบบขือ่ขาย

สวนบริการโสตสารนิเทศ

โถงทางเขา 

โถงกลาง 
 

อาคารโครงการ 
 

ฝายงานระบบประปา 

ฝายงานระบบไฟฟา 

ฝายงานระบบปรับอากาศ

ฝายงานเครื่องกล 

หัวหนาฝาย 

เก็บของ 

หองซอมบํารุง 

แผนภาพที่  5    ภาพแสดงพฤติกรรมสวน แผนภาพที่ 6    ภาพแสดงพฤติกรรมสวนงานเทคนิค 

หัวหนาโสต 
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 สวนสนับสนุนโครงการเปนสวนสาธารณะโถงจะใชโถงทางเขาหลักเปนตัวตอนรับ
และใชโถงกลางเปนตัวแจกไปยังสวนตาง ๆ  และการออกก็ตองออกมาสูโถงกลางอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โถงทางเขา 

โถงกลาง 
 

หอหนังสือ 

สวนจัดแสดงนิทรรศการ

โรงอาหาร 

ที่จอดรถ     

หอง
ครัว

หองน้ํา 

ขายของตางๆ  

สวนลานกลางแจง 

หอประชุมสัมมนา 

แผนภาพที่ 7 ภาพแสดงพฤติกรรมสวนกจิกรรมสนับสนุนโครงการ 
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ตารางที่  6  ตารางแสดงพฤติกรรมผูใชโครงการ 
 

ผูดําเนนิกิจกรรม พฤติกรรม องคประกอบรองรับ 
1 เจาหนาที่ประจําหอหนังสือ         
- เจาหนาที่ลูกจางประจําหอหนังสือ -  ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบเดียวกันกบั     
      ขาราชการประจํา     
    - ยกเวนพนักงานรกัษาความปลอดภยั     
      จะแบงชวงเวลาปฏิบัติงานวนัละ 3 ชุด     
      ทํางานชดุละ 8 ชั่วโมง     
- วิทยากรหรือแขกรับเชิญ - เดินทางมายังโครงการโดยรถยนต - หองประชุมเอนกประสงค 
      สวนตัวตามเวลาที่หอสมุดกําหนดไว - สวนนิทรรศการ 
    - พักผอนตามอัธยาศัยในสถานทีท่ี่จดั - หองรองรับ 
      เตรียมไว - รานหนังสือ 
    - อภิปราย, บรรยาย และเขารวมกจิ - - รานขายอาหารเบา 
      กรรมตามที่ทางหอสมุด ไดจัดขึ้น - ลานกิจกรรมเอนกประสงค 
        - หองน้ํา - สวม 
2 ผูใชบริการ         
- ผูใชบริการหองสมุด - เดินทางมายังโครงการโดยรถสวน - สวนอานหนังสือ 
      บุคคล, รถจักรยานยนตหรือ รถประจําทาง - สวนชั้นหนังสือ 
    - เขามายังโถงทางเขาหลัก - Circulation Deck 
    - ฝากของกบัเจาหนาที่และรบับัตรฝากของ - หองน้ํา - สวม 
    - ติดตอเจาหนาที ่ทาํบัตรสมาชิกหรอื - ที่จอดรถ 
      คืนหนังสือ     
    - เขาสูสวนเก็บหนังสือ ตรวจบัตรราย     
      การหนังสือ เพื่อคนหาหนังสือที่ตองการ     
    - เขาสูสวนการอานหนังสือนั่งอานหนัง -     
      สือหรือตรวจเช็คหนังสือกอนจะยมื     
    - ใชบริการถายเอกสาร     
    - ขอรับคําแนะนาํปรึกษาจากเจาหนาที ่     
    - ลงทะเบียนยืมหนงัสือจากเจาหนาที ่     
    - เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวกลับมายัง     
      สวนโถงภายในหองสมุด     
    - ใหเจาหนาที่ตรวจเช็คหนังสือที่ยืม     
    - คืนบัตรฝากของกบัเจาหนาทีแ่ละรับ     
      ของที่ฝากคนื     
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ตารางที่  6  ตารางแสดงพฤติกรรมผูใชโครงการ  (ตอ) 
 

ผูดําเนนิกิจกรรม พฤติกรรม องคประกอบรองรับ 
    - ออกจาก หองสมุดเพื่อทํากิจกรรมอื่น ๆ     
      ตามความสนใจ     
- ผูใชบริการหองสมุดเด็ก - ปฏิบัติเชนเดียวกบัผูใชบรกิารหองสมดุหลกั     
    - เลานิทาน หรือ ใชบริการในสวนกจิกรรม     
      สงเสริมความคิดสรางสรรค     
- ผูใชบริการศูนยสารนิเทศ - เดินทางมายังโครงการ - สวนที่นั่งฟง - ชม 
    - เขาสูโถงทางเขาหลัก - สวนที่เก็บอุปกรณโสต 
    - ฝากของกบัเจาหนาที่และรบับัตรฝากของ - หองวัสดุยอสวน 
    - เขาสูโถงของสวนหองสมุด - Circulation Deck 
    - ติดตอสอบถามเจาหนาทีท่ําบตัรสมา - - หองน้ํา - สวม 
      ชิกหรือคืนอุปกรณโสตทัศนศึกษา - ที่จอดรถ 
    - เขาสูสวน คนหารายการตางๆ     
    - เขาสูสวนที่ นั่งฟง - ชมในสื่อตางๆ     
    - ขอรับคําแนะนาํปรึกษาจากเจาหนาที ่     
    - ใหเจาหนาที่ตรวจ โสตทัศนศึกษาทียื่ม     
    - คืนบัตรฝากของกบัเจาหนาทีแ่ละรับ     
      ของที่ฝากคนื     
    - ออกจาก หองสมุดเพื่อทํากิจกรรมอื่น ๆ     
      ตอไป     
- ผูใชบริการหองประชุมเอนก - เดินทางมายังโครงการ - หองประชุมเอนกประสงค 
  ประสงค - เขาสูโถงทางเขาหลัก - ลานกิจกรรมเอนกประสงค 
    - ฟงการอภิปราย, สัมมนา ในหองประ - - โถงทางเขารอง 
      ชุมเอนกประสงค, ลานกจิกรรมเอนก - หองน้ํา - สวม 
      ประสงคหรือหองกิจกรรมยอย - ที่จอดรถ 
    - ชมกิจกรรมเสร็จแลวคอยออกมาทีโ่ถง     
      ทางเขารอง     
    - ออกจากสวนหองประชุมเอนกประสงค     
      มาที่โถงทางเขาหลักเพื่อทํากิจกรรมอื่น     
      หรือออกจากโครงการ     
- ผูใชบริการชุมชน - เดินทางเขามายังโครงการ     
    - เขาสูโถงทางเขาหลัก     
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ตารางที่  6  ตารางแสดงพฤติกรรมผูใชโครงการ (ตอ) 
 

ผูดําเนนิกิจกรรม พฤติกรรม องคประกอบรองรับ 
    - เขาสูหองชุมชนตาง ๆ ตามทีไ่ดเปนสมาชิก     
    - ทําธุระภายในชุมนุม อาทิเชน ประชุม,     
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น     
    - ออกจากหองชุมชนเมื่อเสร็จกิจกรรม     
      สูโถงทางเขาหลัก     
- ผูชมทรรศการ - เดินทางมายังโครงการ - ที่จอดรถ 
    - เขาสูโครงการทางเขาหลัก - โถงทางเขาหลัก 
    - เขาสูสวนสํานักงานยี่นหนังสือติดตอ - โถงพักคอย 
      กับเจาหนาที่หรือสอบถาม - เคาทเตอรสอบถาม 
    - รอเจาหนาที่ในสวนพักคอย     
    - เมื่อติดตอเจาหนาที่ไดสามารถที่จะทํา     
      ธุระไดตามวัตถปุระสงคที่แจงเอาไว     
    - เสร็จธุระเดินทางออกจากโครงการ     
- ผูใหบริการแกโครงการดานตาง ๆ - เดินทางมายังโครงการ - ลานสงของ 
    - ติดตอเจาหนาที่ฝายอาคารสถานที ่ - ที่จอดรถบรกิาร 
      หรือ ดําเนินงานตามหนาทีไ่ดเลย เชน - หองเก็บขยะ 
      ขนขยะ สงพัสดุครุภัณฑ สงของเปนตน     
    - เสร็จภารกิจเดินทางออกจากโครงการ     
- ผูใชบริการสวนสาธารณะ - ผูใชบริการเขาไปสั่งอาหารและเลือก - รานอาหารเบา 
      ที่นั่งในสวนรับประทานอาหาร - รานหนังสือ 
    - รับประทานอาหารในสวนอาหาร     
    - กลับไปนั่งรับประทานอาหาร     
    - เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว     
      ออกจากสวนนี้เพือ่ดําเนนิกิจกรรมอื่น     
      ตอไป     
    - ผูใชบริการเขาไปซื้อหนังสือ     
    - เลือกหนังสือที่ตองการบนชัน้หนังสือนําไป     
      ชําระเงินที่เคาทเตอรออกจากสวนนีเ้พื่อ     
      ดําเนินกิจกรรมอืน่     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่  7   ตารางแสดงการแยกประเภทของกิจกรรมที่เกิดในหอหนังสือ 
 

กิจกรรม กลุมผูใช สวนที่จัดกิจกรรมรองรับ ความถี่ใช ลักษณะกิจกรรม 
อานหนังสือ คนควาหนังสือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หอหนังสือ 4-5 ครั้ง/ คนควาหาขอมูลจากหนังสือ อินเทอรเนต คอมพิวเตอร  
 นักวิชาการ นักวิจัย   สัปดาห สื่อตางๆที่มีในหอหนังสือ เชนไมโครฟมพ ซีดีขอมูล  
คนควาขอมูลจากระบบงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หอหนังสือ หองสมุดเสมือน หองเก็บสือ่ตางๆ 4-5 ครั้ง/ คนควาในสวนระบบหองสมุดดิจิตอล คนหาและเก็บขอมลู 
สารนิเทศตาง ๆ ทั้งในรูป นักวิชาการ นักวิจัย   สัปดาห เพื่อนําไปเปนขอมลู 
สวนทํางานเจาหนาที่ เจาหนาที่ประจําโครงการ สวนบริหารงานทั่วไป 5-6 ครั้ง/ ทํางานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบประสานงานกับฝายตางๆที่ 
   สวนพัฒนามาตราฐานหอสมุด สัปดาห เกี่ยวของ รวมถึงการบริการประชาชนที่เขามาใชโครงการ 
    สวนพัฒนาทรัยยากรหองสมุด    
    สวนบริการหองสมดุ    
    สวนบริการสารนิเทศหองสมุด    
    สวนงานเทคนิค    
สวนประชุมสัมนา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สวนโสตทัศน และสวนจัดนิทรรศการ หองประชุม 1-2 ครั้ง/ ประชุมสัมนาตางๆที่หอหนังสือจัด หรือการใหใชสถานที่จดั 
  นักวิชาการ นักวิจัย   สัปดาห การประชุมสัมนา  
  หนวยงานราชการ      
นิทรรศการ นักเรียน นักศึกษา  สวนโสตทัศน และสวนจัดนิทรรศการ หองประชุม 1-2 ครั้ง/ ชมนิทรรศการตางๆที่หอหนังสือจัด หรือการใหใชสถานทีจ่ัด 
  ประชาชน นักวิชาการ   สัปดาห นิทรรศการของหนวยงานเอกชน หรือรัฐบาล  
  นักวิจัย หนวยงานราชการ      
ติดตอราชการ นักเรียน นักศึกษา  สวนบริหารงานทั่วไป 3-4 ครั้ง/ ติดตอราชการ ขอขอมูลตางๆที่หอหนังสือมี รวมถึงงานวิจยั 
  ประชาชน นักวิชาการ   สัปดาห ตางๆที่หอหนังสือใดทําขึ้น 
  นักวิจัย หนวยงานราชการ      89 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่  8  ตารางแสดงการวิเคราหกลุมผูใชโครงการ แงความตองการทางกายภาพ 
       

พฤติกรรมของกิจกรรม ผูใชโครงการ ระยะกิจกรรม 
สภาพแวดลอมที่ตองการ สภาพแวดลอมที่ไมตองการ 

ประชาชน คนควาหาความรู คาวมบันเทิง ผักผอนในสวน  รวมในกิจกรรมตางๆที่หอหนังสือจัด ชมนิทรรศการ สวนใหญเปนผูที่มีความตองการที่จะเขามาใชหองสมุดอยางจริงในระดับปานกลางและตองการ 
  สาธารณะของโครงการ   ความบันเทิงบางเล็กนอย มีความเปนกันเอง สภาวะสบายขอนขางมาก และเขามาใชรูสึกผอนคลาย 
นักเรียน คนควาหาความรู อานหนังสือ ทํารายงานเรียน   รวมในกิจกรรมตางๆที่หอหนังสือจัด ชมนิทรรศการ เปนกลุมที่จะเขามาใชตอเมื่อมี ความจําเปนจะตองหาขอมูลตางๆ เพื่อใชในการเรียน 
  ผักผอนตามสาธารณะของโครงการ   การทํารายงาน การหาขอมูลสงครู ทั้งในหอหนังสือและสวนการจัดนิทรรศการ 
นักศึกษา คนควาหาความรู อานหนังสือ ทํารายงานเรียน   รวมในกิจกรรมตางๆที่หอหนังสือจัด ชมนิทรรศการ เปนกลุมที่จะเขามาใชตอเมื่อมี ความจําเปนจะตองหาขอมูลตางๆเพื่อใชในการเรียน  
  ผักผอนตามสาธารณะของโครงการ   การทํารายงานการหาขอมูลสงอาจารย ทั้งในหอหนังสือ และสวนจัดนิทรรศการ จะใชเวลา 
   ในการใชโครงการมากหนอย 
นักวิชาการ วิจัย คนควาหาความรู อานหนังสือ ทําวิจัย รวมในกิจกรรมตางๆที่หอหนังสือจัด ชมนิทรรศการ กลุมคน จะอยูในวัยผูใหญ อายุประมาณ 35-70 ป จะเนนเรื่องวิชาการ 95% 
  ผักผอนตามสาธารณะของโครงการ    และบันเทิง 5% จะเปนทางการมากตองการความเปนสวนตัวมาก 
ผูมาติดตอราชการ ติดตอราชการ ใชกิจกรรมในสวนหองอาหารและเครื่องดื่ม จะใชเวลาในสวนติดตอราชการโดยปกคติ ใชเวาลประมาณ  1-3 ช.ม. โดยเนนในทางวิชาการ 
ผูมาศึกษางาน เยี่ยมชมโครงการ รวมถึงในสวนการสัมนาตางๆ เขาใชหอหนังสือ ผักผอนตามสวนสาธารณะ จะเปนสวนที่มาใชโครงการไมนาน โดยทั่วไปจะอยูที่  
  รวมถึงการชมนิทรรศการ   ประมาณ 2-3 ช.ม. ในสวนศึกษางาน 8-10 ช.ม. ในสวนการประชุมสัมนา 
ผูมาชมนิทรรศการ เขาชมนิทรรศการ ผกัผอน ใชสวนหอหนังสือ หองอาหารและเครื่องดื่ม และ จะเปนสวนที่เขาชมนิทรรศการใชใชเวาลประมาณ 2-4 ช.ม. 
และผักผอน   สวนของรานคาตางๆ และอาจใชเวลาหอหนังสือ 1-2 ชม  
นักทองเทียว เขาชมนิทรรศการ ผักผอน หอหนังสือ  ใชสวนหอหนังสือ หองอาหารและเครื่องดื่ม และ จะเปนกลุมที่ใชเวลา 2-4 ชม ตอวัน โดยสวนใหญตองการ 
    สวนของรานคาตางๆ ที่จะเขามาเยี่ยมชมเทานั้น 
บุคลากรประจํา ทํางานในสวนที่ใดรับมอบหมายในโครงการ ใชสวนหอหนังสือ ประชุม และติดตอภายในฝาย กลุมนี้จะเขามาโครงการตลอดทั้งวัน เปนกลมที่มีความรู 
โครงการ   ในโครงการ ความสามารถในแตละสาขา 90 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่  9   ตารางแสดงการแยกประเภทของกิจกรรมที่เกิดในหอหนังสือ โดยศึกษาความตองการทางกายภาพ 
 

กิจกรรม กลุมผูใช สวนที่จัดกิจกรรมรองรับ ความถี่ใช ลักษณะกิจกรรม 
อานหนังสือ คนควาหนังสือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หอหนังสือ 4-5 ครั้ง/ คนควาหาขอมูลจากหนังสือ อินเทอรเนต คอมพิวเตอร  
 นักวิชาการ นักวิจัย   สัปดารห สื่อตางๆที่มีในหอหนังสือ เชนไมโครฟมพ ซีดีขอมูล  
คนควาขอมูลจากระบบงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หอหนังสือ หองสมุดเสมือน หองเก็บสือ่ตางๆ 4-5 ครั้ง/ คนควาในสวนระบบหองสมุดดิจิตอล คนหาและเก็บขอมลู 
สารนิเทศตาง ๆ ทั้งในรูป นักวิชาการ นักวิจัย   สัปดารห เพื่อนําไปเปนขอมลู 
สวนทํางานเจาหนาที่ เจาหนาที่ประจําโครงการ สวนบริหารงานทั่วไป 5-6 ครั้ง/ ทํางานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบประสานงานกับฝายตางๆที่ 
   สวนพัฒนามาตราฐานหอสมุด สัปดารห เกี่ยวของ รวมถึงการบริการประชาชนที่เขามาใชโครงการ 
    สวนพัฒนาทรัยยากรหองสมุด     
    สวนบริการหองสมดุ     
    สวนบริการสารนิเทศหองสมุด     
    สวนงานเทคนิค     
สวนประชุมสัมนา นักเรียน นักศึกษา  สวนโสตทัศน และสวนจัดนิทรรศการ หองประชุม 1-2 ครั้ง/ ประชุมสัมนาตางๆที่หอหนังสือจัด หรือการใหใชสถานที่จดั 
  ประชาชน นักวิชาการ   สัปดารห การประชุมสัมนา  
  นักวิจัย หนวยงานราชการ       
นิทรรศการ นักเรียน นักศึกษา  สวนโสตทัศน และสวนจัดนิทรรศการ หองประชุม 1-2 ครั้ง/ ชมนิทรรศการตางๆที่หอหนังสือจัด หรือการใหใชสถานทีจ่ัด 
  ประชาชน นักวิชาการ   สัปดารห นิทรรศการของหนวยงานเอกชน หรือรัฐบาล  
  นักวิจัย หนวยงานราชการ       
ติดตอราชการ นักเรียน นักศึกษา  สวนบริหารงานทั่วไป 3-4 ครั้ง/ ติดตอราชการ ขอขอมูลตางๆที่หอหนังสือมี รวมถึงงานวิจยั 
  ประชาชน นักวิชาการ   สัปดารห ตางๆที่หอหนังสือใดทําขึ้น 
  นักวิจัย หนวยงานราชการ       91 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่  10   ตารางแสดงการวิเคราหกลุมผูใชโครงการ แงทางกายภาพ จิตวิทยา สังคม 
 

ผูใชโครงการ กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง ลักษณะของกลุมผูใช 
ประชาชน คนควาหาความรู คาวมบันเทิง ผักผอนในสวน  รวมในกิจกรรมตางๆที่หอหนังสือจัด ชมนิทรรศการ สวนใหญจะเปนประชาชนที่วางจากกิจการงานตางๆ 
  สาธารณะของโครงการ   ที่ทําในปจจุบันและตองการหาความรูตางๆที่มี รวมถึง 
      การผักผอน จะมีความเปนทางการ และมาการพบปะพูดคยุ 
นักเรียน คนควาหาความรู อานหนังสือ ทํารายงานเรียน   รวมในกิจกรรมตางๆที่หอหนังสือจัด ชมนิทรรศการ กลุมคน จะอยูในวยัเรียน อายุประมาณ 5-13 ป วัย 
  ผักผอนตามสาธารณะของโครงการ   ประถม จะเนนเรื่องวิชาการ 50%และบันเทิง 50% 
นักศึกษา คนควาหาความรู อานหนังสือ ทํารายงานเรียน   รวมในกิจกรรมตางๆที่หอหนังสือจัด ชมนิทรรศการ กลุมคน จะอยูในวยัเรียน อายุประมาณ 14-23 ป วัยมัธยม จนปริญญาตรี 
  ผักผอนตามสาธารณะของโครงการ   จะเนนเรื่องวิชาการ 70% และบันเทิง 30% จะเปนทางการขอนขางมาก 
นักวิชาการ วิจัย คนควาหาความรู อานหนังสือ ทําวิจัย รวมในกิจกรรมตางๆที่หอหนังสือจัด ชมนิทรรศการ กลุมคน จะอยูในวยัผูใหญ อายุประมาณ 35-70 ป จะเนนเรื่องวิชาการ 
  ผักผอนตามสาธารณะของโครงการ   95% และบันเทิง 5% จะเปนทางการมากตองการความเปนสวนตัวมาก 
ผูมาติดตอราชการ ติดตอราชการ ใชกิจกรรมในสวนหองอาหารและเครื่องดื่ม จะใชเวลาในสวนตดิตอราชการโดยปกคติ ใชเวาลประมาณ 
      1-3 ชม. โดยเนนในทางวิชาการ 
ผูมาศึกษางาน เยี่ยมชมโครงการ รวมถึงในสวนการสัมนาตางๆ เขาใชหอหนังสือ ผักผอนตามสวนสาธารณะ จะเปนสวนที่มาใชโครงการไมนาน โดยทั่วไปจะอยูที่ประมาณ 
  รวมถึงการชมนิทรรศการ   2-3 ชม. ในสวนศึกษางาน 8-10 ชม. ในสวนการประชุมสัมนา 
ผูมาชมนิทรรศการ เขาชมนิทรรศการ ผักผอน ใชสวนหอหนังสือ หองอาหารและเครื่องดื่ม และ จะเปนสวนที่เขาชมนิทรรศการใชใชเวาลประมาณ 2-4 ชม. 
และผักผอน   สวนของรานคาตางๆ และอาจใชเวลาหอหนังสือ 1-2 ชม  
นักทองเทียว เขาชมนิทรรศการ ผักผอน หอหนังสือ  ใชสวนหอหนังสือ หองอาหารและเครื่องดื่ม และ จะเปนกลุมที่ใชเวลา 2-4 ชม ตอวัน โดยสวนใหญตองการ 
    สวนของรานคาตางๆ ที่จะเขามาเยี่ยมชมเทานั้น 
บุคลากรประจาํ ทํางานในสวนที่ใดรับมอบหมายในโครงการ ใชสวนหอหนังสือ ประชุม และติดตอภายในฝาย กลุมนี้จะเขามาโครงการตลอดทั้งวัน เปนกลมที่มีความรู 
โครงการ   ในโครงการ ความสามารถในแตละสาขา 92 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 11 ตารางแสดงชวงเวลาของกิจกรรมหลักโครงการ 
 

องคประกอบ วัน 7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 
ฝายบริหาร                             
ผูบรหิารโครงการ                             
เลขานุการ                             
ฝายบริหารงานทั่วไป                             
ธุรการ                             
สารบรรณ                             
งานสถิติ                             
งานการเงิน                             
งานพัสดุ                             
งานอาคารสถานที ่                             
งานวางแผนงบ                             
ฝายงานพัฒนามาตราฐาน                             
สวนงานพัฒนา                             
ฝายพัฒนาทรัพยากร                             
งานคัดเลือก                             
งานวิเคราหเนื้อหา                             
งานคลังพิสูจน                             
งานแลกเปลียน                             
งานซอมแซม                             
ฝายบริการ                             
ฝายบริการหนงัสือทั่วไป                             
ฝายบริการวารสาร                             
ฝายบริการสิ่งพิมพ                             
ฝายจัดนทิรรศการ                             
ฝายหอประชุม                             
ฝายบริการสื่ออีเล็กทรอนคิ                             
ฝายงานสารนิเทศ                             
ฝายพัฒนาเทคโนโลย ี                             
ฝายคลังขอมูล                             
ฝายพัฒนาระบบ                             
ฝายเทคนิค                             
ฝายเครื่องกล                             
ฝายระบบไฟฟา                             
ฝายระบบประปา                             
ฝายระบบปรบัอากาศ                             
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บทท่ี  4 
การวิเคราะหองคประกอบหลักของโครงการ 

 
1. การศึกษาองคประกอบหลักโครงการ 

จากการศึกษารายละเอียดของโครงการซึ่งเปนการวิเคราะหจากขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
และมีความจําเปนตอโครงการ สามารถสรุปองคประกอบของโครงการไดดังนี้ 

1. สวนบริการสาธารณะ 
2. สวนฝายบริหาร 
3. สวนบริหารงานทั่วไป 
4. สวนฝายมาตราฐานหองสมุด 
5. สวนพัฒนาทรัพยากร 
6. สวนบริการหองสมุด 
7. สวนบริการสารนิเทศ 
8. สวนประชาสัมพันธ 
9. สวนงานเทคนิค 
ในการพิจารณาองคประกอบของโครงการนั้นมีหนาที่และกิจกรรมคลาย ๆ กัน และ

พฤติกรรมของการใชงานก็มีความคลายคลึงกัน การแบงแยกของกลุมองคประกอบนั้นบางสวนจะ
จัดใหอยูในกลุมขององคประกอบเดียวกันเพราะจะทําใหมีการจัดกลุมและการหาพื้นที่จะเปนไป
ในทางเดียวกัน  เชน สวนบริหาร สวนบริหารงานทั่วไป สวนฝายมาตราฐานหองสมุด สวน
ทรัพยากรหองสมุด จะจัดใหอยูในหมวดเดียวกัน เพราะมีการทํางานคลายกัน การใชพื้นที่ไกลเคียง
กัน สวนบริการหองสมุด สวนบริการสารนิเทศ สวนประชาสัมพันธ สวนงานเทคนิค จะใหอยูใน
หมวดเดียวกันเพราะเปนสวนที่ใหบริการประชาชน และการใชพื้นที่เฉพาะในแตละสวน โดย
สามารถแบงลักษณะของสวนขององคประกอบของได คือ 

1.1 สวนบริการสาธารณะ   เปนสวนที่บริการประชาชนในสวนสาธารณะ โดยการใช
งานจะเปนสวนรวมของผูที่ใชโครงการ เปนสวนที่ตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน 
โทรศัพทสาธารณะ หองน้ํารวม รานอาหาร   รานขายหนังสือ 
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1.2 สวนฝายบริหาร   เปนสวนของพื้นที่ที่ปฎิบัติงานของเจาหนาที่ภายในโครงการ 
อาจจะแบงสวนของฝายตาง ๆ ออกเปนสวน ๆ โดยสามารณแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ 

 สวนที่ทํางานของเจาหนาที่ เปนสวนที่ทํางานของเจาหนาที่ของโครงการใชในการ
ปฎิบัติงาน พื้นที่ตองมีความเปนสวนตัวและเฉพาะในสวนของลักษณะของการทํางาน  

 สวนที่สอง เปนสวนที่ตองมีการติดตอกับบุคคลภายนอก เชน ประชาสัมพันธ ฝาย
ธุรการ เปนสวนที่ตองติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอกและหนวยงานอื่นๆ ไดอยางสะดวก 

1.3 สวนบริการหองสมุด  เปนสวนบริการหองสมุดที่จัดเปนงานบริการประชาชน และผู
ที่เขามาใชโครงการทําหนาที่ใหบริการตางๆที่เกี่ยวของกับงานหองสมุด  รวมไปถึงการใหบริการ
ติดตอสอบถามสําหรับประชาชนทั่วไป และใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานหองสมุด 

1.4 สวนบริการสารนิเทศ  เปนสวนที่ใหบริการเชนเดียวกับหองสมุดแตมีความแตกตาง
ในเรื่องของ ขอมูลและเทคโนโลยีที่ดูแล ตองเปนสวนที่เจาหนาที่ตองคอยเอาใจใสในการบริการ
อยางไกลชิด และตองมีความทันสมัยในสวนของงานขอมูลสารนิเทศ 

1.5 สวนงานเทคนิค  เปนสวนงานเทคนิคของโครงการเจาหนาที่ คอยดูแลในเรื่องของ
ระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และมีอยูภายในโครงการใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
การซอมบํารุงใหอยูในสภาพใชงานไดอยางเสมอและสมบูรณ 
 
ตารางที่ 12   ตารางแสดงองคประกอบหลักและองคประกอบรองของโครงการ  
 

องคประกอบหลัก องคประกอบรอง องคประกอบยอย 
1 สวนบริการสาธารณะ   โถงทางเขาหลัก - โถงพักคอย 
          - ที่รับฝากของ 
          - เคานเตอรประชาสัมพันธ 
          - หองเก็บของ 
          - คนรายการ 
          - รานขายหนังสือ - ของที่ระลึก 
          - หองควบคุม ,หนวยรักษาความ 
            ปลอดภัย 
          - หองน้ํา - สวม (ผูใชบริการ) 
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ตารางที่ 12   ตารางแสดงองคประกอบหลักและองคประกอบรองของโครงการ (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบรอง องคประกอบยอย 
      รานอาหารเครื่องดื่ม - บริเวณรับประทานอาหาร 
          - รานคา 
          - พ้ืนที่รับสงของ 
          - สวนเก็บของ 
          - เคานเตอรบริการ 
          - หองเก็บวัสดุทําความสะอาด 
          - หองน้ํา - สวม (เจานหนาที่) 
          - หองน้ํา - สวม (ผูใชบริการ) 
2 สวนสํานักงาน     สวนบริหาร - โถงพักคอย 
          - บริเวณติดตอสอบถาม 
          - หองผูอํานวยการ 
          - สวนทํางานเลขานุการ 
          - หองประชุม (ระดับผูบริหาร) 
          - หองรับรอง 
      สวนบริหารทั่วไป - หองหัวหนางานบริการทั่วไป 
      ฝายธุรการและประสานสาขา - หองหัวหนางานบริกหารทั่วไป 
          - หองหัวหนาฝายธุรการและประ - 
            สานสาขา 
      - งานสารบรรณ - หองหัวหนางานสารบรรณ 
            สวนทํางานเจาหนาที่สารบรรณ 
      - งานสถิติ - หองหัวหนางานสถิติ 
          - สวนทํางานเจาหนาที่งานสถิติ 
      - งานประชาสัมพันธ - หองหัวหนาประชาสัมพันธ 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ประชาสัม - 
            พันธ 
      งานการเงิน พัสดุ - หองหัวหนางาน 
      - งานการเงิน - หองหัวหนาการเงิน 
          - สวนทํางานเจาหนาที่การเงินและ 
            บัญชี 
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ตารางที่ 12   ตารางแสดงองคประกอบหลักและองคประกอบรองของโครงการ (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบรอง องคประกอบยอย 
      - งานพัสดุ - หัวหนางานพัสดุ 
          - สวนทํางานเจาหนาที่พัสดุ 
          - หองเก็บของ 
      งานแผนงานและงบประมาณ - หัองหัวหนางานแผนงานและ  
            งบประมาณ 
          - สวนทํางานเจาหนาที่วางแผนงาน 
            และเจาหนาที่งบประมาณ 
      กลุมงานพัฒนามาตรฐานหองสมุด - หองหัวหนางานกลุมพัฒนา  
            มาตรฐานหองสมุด 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ 
          - เก็บเอกสาร 
      สวนพัฒนาทรัพยากรหองสมุด - หองหัวหนางานสวนพัฒนาทรัพยา- 
            กรหองสมุด 
          - หองหัวหนางานคัดเลือก ฯ 
          - สวนทํางานเจาหนาที่คัดเลือกและ 
            ประเมิน 
      - งานวิเคราะหเนื้อหาและจัด - หองหัวหนางานวิเคราะหและ 
        หมวดหมูทรัพยากรหองสมุด   จัดหมวดหมู ฯ 
          - สวนทํางานวิเคราะหและ 
            จัดหมวดหมูฯ 
      - งานคลังพิสูจน - หองหัวหนางานคลังพิสูจน 
          - สวนทํางานเจาหนาที่งานคลัง 
            พิสูจน 
          - หองเก็บของสวนพิสูจน 
      - งานแลกเปลี่ยนและ - หองหัวหนางานแลกเปลี่ยนและ 
         ยืมสิ่งพิมพ   ยืมสิ่งพิมพ 
          - สวนทํางานเจาหนาที่และเปลี่ยน 
            และยืมสิ่งพิมพ 
          - หองเก็บหนังสือสํารอง 
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ตารางที่ 12   ตารางแสดงองคประกอบหลักและองคประกอบรองของโครงการ (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบรอง องคประกอบยอย 
3 สวนบริการหองสมุด   สวนบริการหนังสือขอมูล - หองหัวหนางานบริการหนังสือ 
      งานบริการหนังสือทั่วไป - หองหัวหนางานหนังสือทั่วไป 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ประจําหอง 
          - พ้ืนที่นั่งอานหนังสือ 
          - พ้ืนที่วางหนังสือ 
          - หองเก็บหนังสือชํารุด 
          - พ้ืนที่ถายเอกสาร 
      ฝายบริการวารสารและสิ่งพิมพ - สวนทํางานเจาหนาที่ประจํา 
          - พ้ืนที่นั่งอานหนังสือ 
          - พ้ืนที่วางหนังสือ 
      งานบริการหนังสือเยาวชนและ - หองหัวหนางานหนังสือเยาวชนและ 
      บริการขาวสาร   ขาวสาร 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ประจํา 
          - พ้ืนที่นั่งอานหนังสือ 
          - พ้ืนที่วางหนังสือ 
   งานบริการหนังสือพระราช - หองหัวหนาหนังสือพระราชนิพนธ 
      นิพนธ - สวนทํางานเจาหนาที่ประจําหอง 
          - พ้ืนที่นั่งอานหนังสือ 
          - พ้ืนที่วางหนังสือ 
      งานบริการหนังสือปรัชญา  - หองหัวหนางานหนังสือ 
      ศาสนา สังคมและภูมิปญญาไทย - สวนทํางานเจาหนาที่ประจําหอง 
          - พ้ืนที่นั่งอานหนังสือ 
          - พ้ืนที่วางหนังสือ 
          - หองเก็บหนังสือชํารุด 
          - พ้ืนที่ถายเอกสาร 
      งานบริการหนังสือหายาก  - หองหัวหนางานหนังสือหายาก 
      วิทยา นิพนธและงานวิจัย   วิทยานิพนธและงานวิจัย 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ประจําหอง 
          - พ้ืนที่นั่งอานหนังสือ 
          - พ้ืนที่วางหนังสือ 
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ตารางที่ 12   ตารางแสดงองคประกอบหลักและองคประกอบรองของโครงการ (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบรอง องคประกอบยอย 
      งานหนังสือประเทศไทยและสิ่ง - - หองหัวหนางาน 
      พิมพรัฐบาล - สวนทํางานเจาหนาที่ประจํา 
          - พ้ืนที่นั่งอานหนังสือ 
          - พ้ืนที่วางหนังสือ 
          - หองหัวหนางานฝายบริการวารสาร 
      งานบริการขอมูลรัฐสภา - หองหัวหนาสวนงานขอมูล 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ประจําหอง 
          - พ้ืนที่นั่งอานหนังสือ 
          - พ้ืนที่วางหนังสือ 
      ฝายทะเบียนและบริการ - หองหัวหนาฝายทะเบียน 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ 
          - พ้ืนที่นั่งอานหนังสือ 
          - พ้ืนที่วางหนังสือ 
          - หองเก็บหนังสือชํารุด 
          - พ้ืนที่ถายเอกสาร 
      ฝายงานโสตทัสนหองสมุด - หองหัวหนางานสวนโสตทัศนวัสดุ 
            และกิจกรรมหองสมุด 
      - ฝายพัฒนาเทคโนโลยีสารนิเทศ - หองหัวหนาศูนย ฯ 
          - หองหัวหนางานฝายพัฒนา ฯ 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ 
      - ฝายคลังขอมูลสารนิเทศ - หองหัวหนาฝายคลังขอมูล ฯ 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ 
      - ฝายซอมสงวนรักษาหนังสือ - หองหัวหนางานซอมสงวนรักษา 
            หนังสือ 
          - สวนทํางานเจาหนาที่ซอมหนังสือ 
          - หองเก็บหนังสือซอมและรักษา 
          - หองน้ํา - สวม ( เจาหนาที่ ) 
      - ฝายจัดแสดงนิทรรศการ - หองหัวหนาฝายจัดแสดงและ 
          - นิทรรศการ 
          - โถงพักคอย 
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ตารางที่ 12   ตารางแสดงองคประกอบหลักและองคประกอบรองของโครงการ (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบรอง องคประกอบยอย 
          - ที่ฝากของ 
          - พ้ืนที่จัดแสดง 
      - ฝายทะเบียนคลัง - หองหัวหนางานทะเบียนคลัง 
          - หองเจาหนาที่ตรวจรับของ 
          - หองจัดทําทะเบียน 
          - คลังเก็บวัสดุนิทรรศการชั่วคราว 
          - หองบรรจุหีบหอ 
          - หองเก็บของ 
      - งานศิลปกรรม - หองหัวหนางานศิลปกรรม 
          - หองทํางานสถาปนิกและมัณฑนากร 
          - หองทํางานเจาหนาที่ฝายศิลป 
          - หองเก็บของ 
          - หองน้ํา - สวม (เจาหนาที่) 
      - หอประชุม - โถงพักคอย 
          - หองประชุมเอนกประสงคขนาด 
          - กลาง (400 ที่นั่ง) 
          - หองโสต 
          - หองเจาหนาที่ 
          - หองแตงตัว (นักแสดง ช-ญ) 
          - หองน้ํา - สวม (นักแสดง ช-ญ) 
          - หองเก็บอุปกรณหองประชุม 
          - หอง A.H.U. 
4 สวนงานบริการ   - ฝายบริการหองสมุด - หองหัวหนาฝายบริการหองสมุด 
  คอมพิวเตอรและ     คอมพิว-เตอร   คอมพิวเตอร 
   อินเตอรเนต       - สวนทํางานเจาหนาที่ประจําหอง 
          - สวนวิจัยและปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
          - พ้ืนที่เก็บวัสดุภัณฑและโปรแกรม 
          - หองเก็บอุปกรณ 
          - หองเก็บของทั่วไป 
          - หองควบคุมและดูแลงานระบบ 
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ตารางที่ 12   ตารางแสดงองคประกอบหลักและองคประกอบรองของโครงการ (ตอ) 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบรอง องคประกอบยอย 
          - หอง MAIN FRAME 
          - หอง SERVER 
          - หอง DATA BASE 
          - หองบันทึกขอมูล 
          - พ้ืนที่นั่งคนหาขอมูล 
          - สวนบริการทางคอมพิวเตอรและ 
            อินเตอรเนต 
5 สวนที่จอดรถ   - งานอาคารและสถานที่ - หัวหนางานอาคารสถานที่ 
  และงานอาคารสถานที่       - หองพักเจาหนาที่รักษาความปลอด 
            ภัย 
          - หองพักคนสวน คนรถ 
          - หองพยาบาล 
          - หองน้ํา - สวม (เจาหนาที่) 
      - งานระบบ - หัวหนางานระบบ 
          - หองพักเจาหนาที่เครื่องกล 
          - หองพักชางซอมบํารุง 
          - หองเครื่องปมน้ํา 
          - TANK WATER 
          - หองเครื่องไฟฟา 
          - หองเครื่องปรับอากาศ 
      - ที่จอดรถทั่วไป     
      - ที่จอดรถศูนย     
      - ที่จอดรถรานคา     
      - ที่จอดรถบริการ     
      - ที่จอดรถพิเศษ     
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2. การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยองคประกอบ 
 

การวิเคราะหหาพื้นที่ใชสอยของโครงการ มาการนํารูปแบบการวิเคราะหหาพื้นที่หลาย
รูปแบบมาเปนองคประกอบในการวิเคราะหหาพื้นที่โดยมีขอพิจารณา 

1. จํานวนผูใชโครงการ 
2. ความถี่ของการพื้นที่ 
3. ความตองการของพื้นที่ 
4. สัดสวนของพื้นที่กิจกรรม 
โดยใชหลักอางอิงในการหาพื้นที่ในหลายสวน เชน การใชคาพื้นที่มาตราฐานราชการ  

การศึกษาจากอาคารที่กิจกรรมที่ไกลเคียงกัน  การใชมาตราฐานการออกแบบ( Architect data) 
รวมถึงการวิเคราะหความเปนไปไดของพื้นที่ 

สวนบริการสาธารณะ 
โถงบริการ 
คาดคะเนจากผูที่มาใชโครงการสูงสุด ประมาณ 14,182 คน/วัน ใหบริการ 10 ชม. ใช

เวลาในสวนโถงไมเกิน 30 นาที/คนสามารถแบงได 20 ชวง  14,182/20 = 709  คน  1 คนใชพื้นที่ 
0.7 ตรม./คน  620x0.7= 496  ตรม. 

  รวมพื้นที่โถงบริการใชพื้นที่ 496 ตรม. 
ประชาสัมพันธ  คิดจากจํานวนเจาหนาที่ 3 คน คิดพื้นที่ 4.5 ตรม. คน(ที่มา 

ACHITECT’S DATA) 
 คิดพื้นที่ 13.5 ตรม 

รานขายหนังสือ พรอมหองเก็บของ  
 คิดพื้นที่ 350  ตรม 

รานขายอาหารและสวนรับประทานอาหาร 
  คิดพื้นที่จากผูใชโครงการใน 1 ชวงเวลา  620  คน  คิดผูใช 1 คนประมาณ 20 นาที่/

คน  1 ชม.จะได  3 ผลัด ผลัดละประมาณ  206  คน  1  คนพื้นที่ 1.5  ตรม 
  คิดพื้นที่    310  ตรม 

ฝายบริหาร 
หองผูอํานวยการ  

 คิดพื้นที่ 25 ตรม.(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองรองผูอํานวยการ 
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 คิดพื้นที่ 20 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองที่ปรึกษาโครงการ 
 คิดพื้นที่ 20 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองเชียวชาญดานบรรณารักษศาสตร 
 คิดพื้นที่  20 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองเลขานุการ 
 คิดพื้นที่ 9 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองประชุมยอย 

 คิดพื้นที่ 1.5 ตรม/คน 
 ขนาดหองจุ  20 คนรวมพื้นที่ 30 ตรม  

ฝายบริหารทั่วไป 
 ฝายธุรการ  

หองหัวหนาฝาย 
 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
สวนที่ทํางานเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน 
 คิดพื้นที่ 25 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองหัวหนาฝายสารบรรณ 
 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองหัวหนาฝายสถิติ 
 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองหัวหนาฝายการเงิน 
 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองหัวหนาฝายพัสดุ 
 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA 
หองหัวหนาฝายวางแผน 
 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองทํางานสวนเจาหนาที่ 
 คิดพื้นที่ 6 ตรม/คน 
 รวมพื้นที่ 572 ตรม  
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หองเก็บเอกสาร 
 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 

หองเตรียมอาหารละเครื่องดื่ม 
 คิดพื้นที่ 9 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 

สวนพักคอย 
 คิดพื้นที่ 1.5 ตรม/คน  

รวมเจาหนาที่ 29   พื้นที่รวม 43.5 ตรม 
หองน้ําชาย ประกอบดวย  U=3, L= 2 WC= 3 

 คิดพื้นที่ 6.5  ตรม 
หองน้ําหญิง ประกอบดวย  L=2 , WC= 4 

 คิดพื้นที่ 6.8  ตรม 
ฝายมาตรฐานหองสมุด  

หองหัวหนาฝาย 
 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 

สวนที่ทํางานเจาหนาที่มาตรฐานหองสมุด   4  จํานวน 
 คิดพื้นที่ 4.5 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 

ฝายพัฒนาทรัพยากร  
หองหัวหนาฝาย 

 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
สวนที่ทํางานเจาหนาที่ฝายทรัพยากร    17    จํานวน 

 คิดพื้นที่ 4.5 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หองเก็บหนังสือ 

 คิดพื้นที่ 20 ตรม 
โถงรับรอง 

 คิดพื้นที่ 1.5 ตรม/คน  
รวมเจาหนาที่ 17    พื้นที่รวม 25.5 ตรม 

 
พื้นที่บริเวณชั้นวางหนังสือประเภทตางๆ 

จากคาที่ไดนั้นใชมาตรฐานหองสมุดเปนตัวกําหนดและอางอิงตามตารางที่ 13 
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ตารางที่   13    ตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูใชโครงการตอพื้นที่ใหบริการอานหนังสือ  
ตามมาตรฐาน  IFLA 

 

Population Total volume Floor area 
10000 6000 100 
20000 12000 180 
40000 24000 360 
60000 36000 540 
80000 44000 660 
100000 50000 750 

ที่มา : Joseph. Wheeler and Herbert Goldhoh, Peratical Administration of Public Libraly (New 
York: Harper and row, 1962) 
 
ตารางที่ 14    ตารางแสดงมาตรฐานจํานวนหนังสือ 
 

Population  size 
Book stock  

voiumn  
per capita 

No, of seats   
per 1,000  

population 

Circulation  
volumn per  

capita 

Total sq, fl per   
capita 

Desirable First  
floor sq,fl per  

capita 
under 10,000 3,5 -5 10 10 0,7-0,8 0,5-0,7 
10,000 to 35,000 2,75-3 5 9,5 0,6-0,65 0,4-0,45 
35,000 to 100,000 2,5-2,75 3 9 0,5-0,6 0,25-0,3 
100,000 to 200,000 1,75-2 2 8 0,4-0,5 0,15-0,2 
200,000 to 500,000 1,25-1,5 1,25 7 0,35-0,4 0,1-0,125 
500,000 up 1-1,25 1 6,5 0,3 0,05-0,08 
ที่มา : Joseph. Wheeler and Herbert Goldhoh, Peratical Administration of Public Libraly (New 
York: Harper and row, 1962) 
 

จากตารางมาตรฐาน สามารถหาจํานวนหนังสือไดอีก จะเห็นวา ประชากรเกิน 500, 000 คน 
กําหนดให ประชากร 1 คนใหมีหนังสือ 1.75-2 เลมตอคน  =  6,285,159 x 1.25 =7,856,448 เลม   
(ใชจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครคาดคะเนอีก 10 ปขางหนาเปนฐาน) 
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 ตามมาตราบานหองสมุดประชาชนกําหนดสัดสวนของหนังสือคือ หนังสือวิชาการ 
50% หนังสือเด็ก 30%  หนังสืออางอิง 10% หนังสือบันเทิง 10%  

จากสัดสวนที่กําหนดจะได 
หนังสือวิชาการ 3,928,224  เลม 
หนังสือเด็ก 2,356,934 เลม 
หนังสืออางอิง 785,644 เลม 
หนังสือบันเทิง 785,644 เลม 
ในระบบการจัดเก็บและโชวหนังสือนั้น ในอนาคตนั้นมีแนวโนมที่ระบบการใชหนงัสอื

ในรูปแบบเลมนั้นจะมีการลดลงไปแตก็ยังไมหายไปเลยซะที่เดียว ซ่ึงในโนมการใชหองสมุดจะเริ่ม
เขาสูการใชแบบดิจิตอล การใช   E- BOOK การอานหนังสือจากคอมพิวเตอร และการใชระบบ
หองสมุดอีเล็กทรอนิกส ดั้งนั้นการจัดหนังสือในหองสมุดนั้นจะจัดโชวในบางสวน โดยอาจจัดโชว
ประมาณ 30 % โดยใชเฉพาะหนังสือใหม 1-3 ปเทานั้นสวนหนังสือที่มีการออกมานานกวานั้นใช
การจัดเก็บแบบ  Close stack  โดยประมาณ  70 %  ในสวนที่จัดเตรียมพื้นที่ไว เพื่อเปนการประหยัด
พื้นที่ของอาคารหองสมุด 

ดังนั้นในสวนหนังสือที่ใหบริการ 
หนังสือวิชาการ 3,928,224 x 30% =1,178,473 เลม 
หนังสือเด็ก 2,356,934 x 30% =707,080 เลม 
หนังสืออางอิง 785,644 x 30% = 235,693 เลม 
หนังสือบันเทิง 785,644 x30% = 235,693 เลม 
การจัดหนังสือเขาชั้นมีการจัดในแตละสวนที่แตกแตงกันตามความเหมาะสมในการใช

บริการและคํานึงถึงการดึงดูดผูที่จะเขามาใชงานใหมีความนาสนใจ 
หนังสือวิชาการ จัดแบบ Open access   (130 เลม/ ตรม. ของปริมาณที่ตูจุได ตูสูง 2.00 ม.) 

คิดพื้นที่ของพื้นที่จัดเก็บ = 9,065  ตรม.  
หนังสือเด็ก จัดแบบ open stack  ( 280  เลม/ ตรม. ของปริมาณที่ตูจุได ตูสูง 2.00 ม.) คิด

พื้นที่ของพื้นที่จัดเก็บ = 2,525  ตรม.  
หนังสืออางอิง จัดแบบ open stack  ( 280 เลม/ ตรม. ของปริมาณที่ตูจุได ตูสูง 2.00 ม.) 

คิดพื้นที่ของพื้นที่จัดเก็บ = 841 ตรม.  
หนังสือบันเทิง จัดแบบ open stack  ( 280 เลม/ ตรม. ของปริมาณที่ตูจุได ตูสูง 2.00 ม.) 

คิดพื้นที่ของพื้นที่จัดเก็บ = 841  ตรม. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

107

สวนหนังสือวารสาร  มีประมาณ 150 ชนิด ในการจัดเก็บใหจัดเก็บยอยหลัง 10 ฉบับ 
รวมที่จัดเก็บ 1,500 เลม Open access (65 เลม/ ตรม.โดยจัดโชวดานเดียว ของปริมาณที่ตูจุได ตูสูง 2.00 
ม.) คิดพื้นที่ของพื้นที่จัดเก็บ = 23   ตรม.  

สวนการจัดเก็บหนังสืออีก 70 %  = 5,499, 509  เลม ใชการจัดเก็บแบบ  Close stack 
โดยการใชระบบการจัดเก็บแบบ container  โดยมีขนาด 65x45x30 ซม. เปนขนาดที่จุหนังสือขนาก 
A4 ไดประมาณ 80 เลม  

ใน 1 อาคาร stack สูง 4.1  ม. 9 ช้ัน จํานวน 1 ชุดจะมี container ได 180 ตู สามารถจหุนงัสอื
ได 14,400 เลม 

ดังนั้น หนังสือ 5,499,509  เลม ตองใชอาคาร stack  จํานวน  381  อาคาร stack   
อาคาร stack   1 ตัวตองใชพื้นที่ = 15.2  ตรม. = 429 x 15.2 = 5,791  ตรม. 

 รวมพื้นที่จัดเก็บหนังสือโชว  30 %  =  13,272  ตรม. 
 รวมพื้นที่จัดเก็บหนังสือโชว  70 %  = 5,791     ตรม. 

พื้นที่บริเวณนั่งอาน 
จากตารางมาตรฐานกําหนดให 1 ที่นั่งตอ ประชากร 1,000  คน ดั้งนั้นตองมีที่นั่ง

ประมาณ 6,285  ที่นั่ง แบงออกไปตามสวนตางตามประเภทของชนิดหนังสือ 
หนังสือทั่วไปรวมหนังสือภูมิปญญาไทย 3,142 ที่นั่งรวมพื้นที่  4,713 ตรม 
หนังสืออางอิง  628 ที่นั่งรวมพื้นที่  942  ตรม  
หนังสือวารสาร  2,514 ที่นั่งรวมพื้นที่  3,771  ตรม 
รวมพื้นที่อานหนังสือ  9,423   ตรม. 

บริเวณเคานเตอรเจาหนาที่ 
 คิดพื้นที่  120  ตรม   
บริเวณตูบัตรรายการและสื่อคนระบบคอมพิวเตอรทั้งหมดในโครงการ 
 ในหองสมุดมีจํานวนคอมพิวเตอร จํานวน 80 เครื่อง 1 เครื่องมีพื้นที่ 1.8 ตรม/ชุด
 คิดพื้นที่  144  ตรม  
บริเวณรับฝากของ รวมทังหมด 

 คิดพื้นที่  30  ตรม  
หองถายเอกสาร จํานวนทั้งหมด 5 หอง หองละ 6  ตรม 

 คิดพื้นที่  30  ตรม 
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ฝายงานเทคนิค 
 คิดพื้นที่ 15 ตรม(ที่มา ACHITECT’S DATA) 
หัวหนาฝายงานเทคนิค 
 คิดพื้นที่ 4.5 ตรม/คน  รวม 15 ตรม  
หองหัวหนาฝาย 
 คิดพื้นที่ 4.5 ตรม/คน  รวม 15 ตรม  
หองทํางานเจาหนาที่เครื่องกล 
 คิดพื้นที่ 4.5 ตรม/คน  รวม 15 ตรม  
หองทํางานเจาหนาที่ไฟฟา 
 คิดพื้นที่ 4.5 ตรม/คน  รวม 15 ตรม  
หองทํางานเจาหนาที่ปรับอากาศ 
 คิดพื้นที่ 4.5 ตรม/คน  รวม 15 ตรม  
หองพัก รปภ.  
 คิดพื้นที่ 4.5 ตรม/คน  รวม 15 ตรม  
หองเก็บของ 
คิดพื้นที่ รวม 48 ตรม  
หองเก็บเครื่องมือ 
คิดพื้นที่ รวม 30 ตรม  
หองน้ําชาย ประกอบ U=2, L=2, WC=2  รวมพื้นที่ 12 ตรม หญิง  L= 2,WC=3 รวมพื้นที่ 10.5ตรม 
หองเครื่องระบบไฟฟา    ประกอบดวย หมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 
 คิดพื้นที่ รวม 120 ตรม  
หองเครื่องระบบปรับอากาศ    ประกอบดวย  
 คิดพื้นที่ รวม 150 ตรม 
หองเครื่องระบบประปา  คิดปริมาณน้ํา การใชงาน ประมาณ   15 ลิตร/วัน ใชระยะเวลา 10 ชม.  
คิดปริมาณ การใชสูงสุด   180,000   ลิตร/วัน  1 คนคาดวาจะใชหองน้ําประมาณ 3 คร้ัง  
 180,000    ลิตร/วัน  ขนาดจุถังเก็บน้ําสํารองใชปริมาณ  180  ลบ.ม  ขนาดของถัง

เก็บน้ํานาจะมีขนาด 10 x 10 x 2  เมตร สําหรับพื้นที่หองปมน้ํา ใหพื้นที่  40   ตรม.  
หองทํางานควบคุมระบบอาคาร  เจาหนาที่  4 คน คิดพื้นที่ 4.5 ตรม/คน 
 คิดพื้นที่ 4.5 ตรม/คน  รวม 18 ตรม  
บวกพื้นที่ Circulation  30 %  ของพื้นที่  พื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ 
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ท่ีจอดรถ   คิดวิธีคํานวณจากพื้นที่ใชสอยทั้งหมด ตามกฎหมายกําหนดใหที่จอดรถ  1 คัน/ 120 ตรม 
 พื้นที่รวมอาคาร ประมาณ  27,535   ตรม 
 จะตองมีที่จอดรถ    230  คัน 
 พื้นที่จอดรถ 1 คัน 12.5    ตรม.  
 พื้นที่ที่จอดรถ 2,875 ตรม. 
ที่จอดรถโดยสาร คิดจากการเขามาใชโครงการเปนหมูคณะ 
รถโดยสาร 1 คันจุ คน 60 คน/คัน   คาดวานาจะมีที่จอด ประมาณ 7 คัน 
 พื้นที่จอดรถ 1 คัน 36    ตรม.  
 พื้นที่ที่จอดรถ 252 ตรม. 
ที่จอดรถเจาหนาที่คิดจากปริมาณเจาหนาที่ 233 คน  คิดพื้นที่ 10 คน/คัน 
 จะตองมีที่จอดรถ    24 คัน 
 พื้นที่จอดรถ 1 คัน 12.5    ตรม.  
 พื้นที่ที่จอดรถ 300 ตรม. 
ที่จอดรถบริการ    เปนรถบรรทุกขนาดไมเกิน 8 ลอ 
 จะตองมีที่จอดรถ    2 คัน 
 พื้นที่จอดรถ 1 คัน 18     ตรม.  
 พื้นที่ที่จอดรถ 36 ตรม. 
รวมพื้นที่  ที่จอดรถรวม      3,463  ตรม   

 
ตารางที่ 15 ตารางแสดงสรุปองคประกอบและพื้นที่โครงการ 
 

รายะเอียด รายละเอียดการหาพื้นท่ี พื้นท่ี สัญจร พื้นท่ี
รวม ท่ีมา 

1 สวนบริการสาธารณะ   ตรม % ตรม ตรม   
  โถงบริการ จากคาดคะเน ผูใชโครงการ ประมาณ 12400 คน   434.0 0.15 65.1 499.1   
    ใหบริการแบงเวลา10 ชม.  ใน 30 นาท ี เฉลีย 620 คน             
    โดย 1 คนใชเวลาอยูโถง ประมาณไมเกิน 30 นาท ี           
    ใชพืน้ที่ 0.7 ตรม/คน =620x0.7=434 ตรม           

  พื้นที่สวนประชาสัมพนัธ พื้นที่โดยประมาณ 5.5 ตรม./คน 22.0 0.30 6.6 28.6   
  locker locker 10 ชอง 56.0 0.30 16.8 72.8   
  รานขายหนงัสือ   450.0 0.30 135.0 585.0   
  หองเก็บของรานหนังสือ   42.0 0.30 12.6 54.6   
  รานอาหารและครัว   120.0 0.30 36.0 156.0   
  สวนรับประทานอาหาร   220.0 0.15 33.0 253.0   
  โทรศัพทสาธารณะ   12.0 0.30 3.6 15.6   
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงสรุปองคประกอบและพื้นที่โครงการ (ตอ) 
 

รายะเอียด รายละเอียดการหาพื้นท่ี พื้นท่ี สัญจร พื้นท่ี
รวม ท่ีมา 

  หองน้าํรวมชาย   35.0 0.30 10.5 45.5   

  หองน้าํรวมหญงิ   35.0 0.30 10.5 45.5   

  หองประชุมสัมนา             
  ที่นั่ง   450.0 0.15 67.5 517.5   

  foyer   160.0 0.30 48.0 208.0   

  เวที   50.0 0.30 15.0 65.0   

  หองเครื่อง   30.0 0.30 9.0 39.0   

  หองอุปกรณ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  สวนนิทรรศการ             

  หองจัดแสดง   358.0 0.30 107.4 465.4   

  พื้นที่เตรียมงาน   120.0 0.30 36.0 156.0   

  พื้นที่เก็บของ   160.0 0.30 48.0 208.0   

  หองน้าํรวมชาย             

  หองน้าํรวมหญงิ   45.0 0.30 13.5 58.5   

  loading   20.0 0.15 3.0 23.0   

  รวม         3522.1   

2 สวนฝายบริหาร             

  หองผูอาํนวยการ   25.5 0.30 7.7 33.2   

  หองเลขานุการ   10.0 0.30 3.0 13.0   

  หองที่ปรึกษาโครงการ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  หองรองผูอาํนวยการ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  หองผูเชียวชาญบรรณารักษศาสตร   20.0 0.30 6.0 26.0   

  หองประชุม   24.0 0.30 7.2 31.2   

  หองรับแขก   6.8 0.30 2.0 8.8   

  หองน้าํชาย   2.7 0.30 0.8 3.5   

  หองน้าํหญงิ   3.6 0.30 1.1 4.7   

  หองเก็บเอกสาร ขนาดหอง 3x4 ม. เก็บตูเอกสาร 4 ใบ 12.0 0.30 3.6 15.6   

  โถง จํานวนทาํงานสวนบรหิาร 7 คน / 1.5 ตรม/คน 16.8 0.30 5.0 21.8   

  หองพยาบาล พยาบาล 2 คน มี 4 เตียง มีหองน้าํในตัวขนาดเล็ก 40.0 0.30 12.0 52.0   

  หองทาํงานพยาบาล พยาบาล 2  คน พรอมโตะทํางาน( 3x4 ) 12.0 0.30 3.6 15.6   

  หองเก็บอุปกรณ เก็บตูยาและเวชภัณฑ ตู 2 ใน 2.0 0.30 0.6 2.6   

  รวม         280.0   
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงสรุปองคประกอบและพื้นที่โครงการ (ตอ) 
 

รายะเอียด รายละเอียดการหาพื้นท่ี พื้นท่ี สัญจร พื้นท่ี
รวม ท่ีมา 

3 สวนฝายบริหารทั่วไป             

  หองหัวหนาฝายธุรการ   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หัองทาํงานเจาหนาที่ธุรการ   18.0 0.30 5.4 23.4   

  หงอหัวหนาฝายสารบรรณ   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานฝายสารบรรณ   12.0 0.30 3.6 15.6   

  หองหัวหนาฝายสถิติ   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานเจาหนาที่สถิติ   18.0 0.30 5.4 23.4   

  หองหัวหนาฝายการเงนิ   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานฝายเจาหนาที่การเงิน   24.0 0.30 7.2 31.2   

  หองทาํงานฝายพัสด ุ   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานฝายพัสด ุ   12.0 0.30 3.6 15.6   

  หองทาํงานหัวหนาฝายอาคารสถานที ่   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานฝายอาคาร   42.0 0.30 12.6 54.6   

  หองทาํงานหัวหนาฝายวางแผน   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานเจาหนาที่ฝายวางแผน   24.0 0.30 7.2 31.2   

  หองเตรียมอาหาร   12.0 0.30 3.6 15.6   

  หองน้าํ   38.0 0.30 11.4 49.4   

  โถงรับรอง   48.0 0.30 14.4 62.4   

  หองประชุมฝาย   80.0 0.30 24.0 104.0   

  รวม         572.0   

4 สวนฝายมาตราฐานหอสมุด             

  หองหัวหนาฝาย   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หัองทาํงานเจาหนาที ่   96.0 0.30 28.8 124.8   

  หองเก็บเอกสาร   35.0 0.30 10.5 45.5   

  รวม         191.1   

5 สวนฝายพัฒนาทรัพยากร             

  หองหัวหนาฝายคัดเลือกและประเมิน   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองหัวหนาฝาย   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หัองทาํงานเจาหนาที ่   12.0 0.30 3.6 15.6   

  หองหัวหนาฝายวิเคราะหเนื้อหา   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานฝาย   24.0 0.30 7.2 31.2   

  หองหัวหนาฝายคลังพสูิจน   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานเจาหนาที ่   24.0 0.30 7.2 31.2   
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงสรุปองคประกอบและพื้นที่โครงการ (ตอ) 
 

รายะเอียด รายละเอียดการหาพื้นท่ี พื้นท่ี สัญจร พื้นท่ี
รวม ท่ีมา 

  หองหัวหนาฝายงานแลกเปลียน   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานฝายเจาหนาที่   12.0 0.30 3.6 15.6   

  หองทาํงานหัวหนาฝายซอมแซมหนังสือ   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานฝาย   60.0 0.30 18.0 78.0   

  หองเก็บหนังสือ   140.0 0.30 42.0 182.0   

  หองเก็บเอกสาร   20.0 0.30 6.0 26.0   

  หองเตรียมอาหาร   20.0 0.30 6.0 26.0   

  หองประชุม   120.0 0.30 36.0 156.0   

  หองน้าํ   25.5 0.30 7.7 33.2   

  โถงรับรอง   42.0 0.30 12.6 54.6   

  รวม         753.4   

6 สวนบริการหองสมุด             

  สวนบริการหนังสือ             

  โถงกลาง   217.0 0.15 32.6 249.6   

  Screen Detection   20.0 0.30 6.0 26.0   

  สวนพื้นที่ส่ือคนคอมพวิเตอร   150.0 0.15 22.5 172.5   

  สวนพื้นที่ส่ือคนตูบัตร   50.0 0.15 7.5 57.5   

  สวนเจาหนาที ่   40.0 0.30 12.0 52.0   
  พื้นที ่Closed shelves   2,160.0     0.15 324.0 2484.0   

  พื้นที่อานหนังสือ   4838.0 0.15 725.7 5563.7   

  Lounge   421.0 0.15 63.2 484.2   

  สวนบริการหนังสือทั่วไป             

  เคานเตอรบริการ   20.0 0.30 6.0 26.0   
  Book shelves   2,115.0     0.15 317.3 2432.3   

  สวนบริการวารสาร             

  เคานเตอรบริการบรรณารักษ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  Book shelves   881.0 0.15 132.2 1013.2   

  สวนบริการถายเอกสาร   12.0 0.30 3.6 15.6   

  สวนบริการหนังสือเด็กและเยาวชน             

  เคานเตอรบริการบรรณารักษ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  Book shelves   1120.0 0.15 168.0 1288.0   

  มุมเลานิทาน   45.0 0.30 13.5 58.5   

  สวนสนามเด็กในรม   45.0 0.30 13.5 58.5   
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงสรุปองคประกอบและพื้นที่โครงการ (ตอ) 
 

รายะเอียด รายละเอียดการหาพื้นท่ี พื้นท่ี สัญจร พื้นท่ี
รวม ท่ีมา 

  สวนบริการหนังสือพระราชนิพนธ             

  เคานเตอรบริการ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  Book shelves   500.0     0.15 75.0 575.0   

  สวนบริการหนังสือปรัชญาศาสนา             

  สังคมและภูมิปญญา             

  เคานเตอรบริการ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  Book shelves   1,000.0     0.15 150.0 1150.0   

  สวนบริการถายเอกสาร   12.0 0.30 3.6 15.6   

  สวนบริการหนังสือหายาก             

  เคานเตอรบริการ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  Book shelves   500.0     0.15 75.0 575.0   

  สวนบริการหนังสือประเทศไทย             

  และสิ่งพิมพรัฐบาล             

  เคานเตอรบริการ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  Book shelves   500.0     0.15 75.0 575.0   

  สวนบริการหนังสืออางอิง(รัฐสภา)             

  เคานเตอรบริการบรรณารักษ   20.0 0.30 6.0 26.0   

  Book shelves   521.0 0.15 78.2 599.2   

  สวนบริการถายเอกสาร   12.0 0.30 3.6 15.6   

  หองน้าํรวม   60.0 0.30 18.0 78.0   

  รวม         17746.8   

7 ศูนยสารนิเทศหองสมดุฯ             

  หองทาํงานหัวหนาฝาย   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานหัวหนาฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานฝาย   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานหัวหนาคลังสารนิเทศ   12.0 0.30 3.6 15.6   

  หองทาํงานฝาย   120.0 0.30 36.0 156.0   

  หองทาํงานหัวหนาฝายงานระบบขื่อขาย   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานฝายระบบ SERVER   120.0 0.30 36.0 156.0   

  หองเก็บเอกสาร   30.0 0.30 9.0 39.0   

  หองบริการสือสารนิเทศ อินเตอรเนต   300.0 0.30 90.0 390.0   

  หองบริการคอมพิวเตอรสารนิเทศ   420.0 0.30 126.0 546.0   

  หองบริการสือ Audio Visua   560.0 0.30 168.0 728.0   
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงสรุปองคประกอบและพื้นที่โครงการ (ตอ) 
 

รายะเอียด รายละเอียดการหาพื้นท่ี พื้นท่ี สัญจร พื้นท่ี
รวม ท่ีมา 

  หองบริการสือ Audio Visua กลุม   470.0 0.30 141.0 611.0   

  หองบริการสือ Audio Visua เดียว   250.0 0.30 75.0 325.0   

  หองบริการสือ CYBER CENTER   512.0 0.30 153.6 665.6   

  หองบริการฐานขอมูล OPAC ON LINE   420.0 0.30 126.0 546.0   

  หองบริการไมรโครฟมพ   210.0 0.30 63.0 273.0   

  หองบริการสือภาพและแผนที่   250.0 0.30 75.0 325.0   

  สวนบริการ Coffee Shop +Internet Café   280.0 0.30 84.0 364.0   

  ศูนยบริการสือโสตทัศ   450.0 0.30 135.0 585.0   

  หองน้าํรวม   60.0 0.30 18.0 78.0   

  โถงรับรอง   320.0 0.30 96.0 416.0   

  รวม         6302.4   

8 งานประชาสัมพันธและกิจกรรม             

  หองทาํงานหัวหนาฝาย   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานเจาหนาที ่   48.0 0.30 14.4 62.4   

  หองเก็บเอกสาร   20.0 0.30 6.0 26.0   

  หองทาํงานหัวหนางานกิจกรรม   16.0 0.30 4.8 20.8   

  หองทาํงานเจาหนาที่เอกสารงานกิจกรรม   45.0 0.30 13.5 58.5   

  หองทาํงานเจาหนาที่ศลิปกรรม   40.0 0.30 12.0 52.0   

  หองเก็บอุปกรณและทาํงาน   20.0 0.30 6.0 26.0   

  หองเจาหนาทีช่างเทคนคิ   35.0 0.30 10.5 45.5   

  หองเก็บอุปกรณ   45.0 0.30 13.5 58.5   

  หองประชุมเล็ก   40.0 0.30 12.0 52.0   

  หองน้าํรวม   28.0 0.30 8.4 36.4   

  รวม         458.9   

9 สวนงานเทคนิค             

  หองทาํงานหัวหนาฝาย   12.0 0.30 3.6 15.6   

  สวนทํางานเจาหนาที่เครื่องกล   10.0 0.30 3.0 13.0   

  สวนทํางานเจาหนาที่ไฟฟา   10.0 0.30 3.0 13.0   

  สวนทํางานเจาหนาที่ปรับอากาศ   10.0 0.30 3.0 13.0   

  หองพัก รปภ, พนักงานรักษาความปลอดภัยใชการจัดจางบริษัทด ู 20.0 0.30 6.0 26.0   

    และความปลอดภัยแทนแตตองจัดเตรียมพื้นที่รองรับ           
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงสรุปองคประกอบและพื้นที่โครงการ (ตอ) 
 

รายะเอียด รายละเอียดการหาพื้นท่ี พื้นท่ี สัญจร พื้นท่ี
รวม ท่ีมา 

  หองเก็บของ   48.0 0.30 14.4 62.4   

  หองเก็บเครืองมือ   30.0 0.30 9.0 39.0   

  หองน้าํชาย-หญิง   24.0 0.30 7.2 31.2   

  หองเครื่องกลปรับอากาศ ระบบปรับอากาศแบบ Chiller จํานวน 2 เครื่อง 100.0 0.30 30.0 130.0   

    โดยใชในงานหลัก 1 เครื่องและสํารอง 1 เครื่อง           

  หองเก็บระบบน้ําประปา   40.0 0.30 12.0 52.0   

  หองควบคุมระบบไฟฟา   120.0 0.30 36.0 156.0   

  หองควบคุมระบบอาคาร   15.0 0.30 4.5 19.5   

  หองควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย   25.0 0.30 7.5 32.5   

  หองควบคุมระบบสือสาร   25.0 0.30 7.5 32.5   

  หองควบคุมระบบบําบดัน้ํา   42.0 0.30 12.6 54.6   

  พื้นที่เก็บขยะ   40.0 0.30 12.0 52.0   

  พื้นที่รับสงของ ใชในการ Drop off 25.0 0.30 7.5 32.5   

  รวม         774.8   

  พ้ืนที่รวมของอาคาร         30142.5   

  พ้ืนที่จอดรถ         2975.0   

  พ้ืนที่รวมของโครงการ         33117.5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

116

3. การวิเคราะหความสัมพันธองคประกอบโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  ผังแสดงความสัมพันธของสวนบริการสารนิเทศ 

ภาพที่ 9  ผังแสดงความสัมพันธของสวนบริหารงานทั่วไป 
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ภาพที่ 10  ผังแสดงความสมัพันธของสวนงานพัฒนาหองสมุด 

ภาพที่ 11  ผังแสดงความสมัพันธของสวนงานเทคนิค 
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ภาพที่ 13  ผังแสดงความสมัพันธของสวนบริการหองสมุด 

ภาพที่ 12  ผังแสดงความสมัพันธของสวนบริการสารนิเทศ 
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ภาพที่ 14 ผังแสดงความสัมพันธของสวนบริการสาธารณะ 

ภาพที่ 15 ผังแสดงความสัมพันธของโครงการ 
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4.   การศึกษาวิเคราหงานระบบที่เก่ียวของกับโครงการ 
ระบบไฟฟาและการใหแสงสวางภายในอาคาร 
ระบบไฟฟา  ระบบการจายกระแสไฟฟาภายในอาคารสามารถแบงออกไดเปน 3 

ลักษณะคือ 
1. ไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง 
2. ไฟฟาจากเครื่องปนไฟ (Generator) 
3. ไฟฟาจาอุปกรณสํารองไฟฟา  UPS (Uninterruptible Power Supply) 
1.  ระบบไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง โดยไดรับกระแสไฟฟาจากการไฟฟานคร

หลวง ใชไฟ 3 เฟส กระแสสลับ ตอจากสายเมนกระแสไฟฟาแรงสูง โดยจะผานหมอแปลงขนาด
ใหญ เพื่อแปลงไฟเปน 220 Volt 

2.  ระบบไฟฟาจากเครื่องปนไฟ (Generator) ใชในกรณีไฟฟาดับ  เครื่องกําเนิดไฟฟา
ดีเซลจะทํางานโดยอัตโนมัติ  จายไฟใหกับโครงการเปนเวลา 30 นาที 

3.  ระบบไฟฟาจากอุปกรณสํารองไฟฟา UPS (Uninterruptible Power Supply) 
เนื่องจากขอมูลสําหรับระบบคอมพิวเตอร  ตองการปองกันและความปลอดภัยสูง 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการใชระบบสํารองไฟ  โดยเฉพาะอาคารที่เปนหองชุดมัลติมีเดีย 
ที่ตองการ Back-up เต็มที่ จึงมีการเลือกใช UPS ในการสํารองไฟ ซ่ึง UPS จะชวยในการขจัด
รบกวนตาง ๆ เกี่ยวกับ ระบบไฟฟา เชนไฟกระชาก ไฟเกิน ไฟดับ ซ่ึงปญหาเหลานี้จะทําใหเกิด
ความเสียหายตอขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร รวมไปถึงตัวเครื่องเองดวย  โดยจะใชกับในสวนที่
ตองการดูแลเปนพิเศษ เชน สวนเก็บขอมูลหลัก บริเวณเครื่อง SERVER เปนตน 

การใหแสงสวางภายในอาคาร   การใหแสงสวางภายในอาคาร  จําเปนตองคํานึงถึงทั้ง
การใหแสงสวางตามธรรมชาติ และการใชไฟฟาใหแสงสวาง  เนื่องจากแสงธรรมชาตินั้นเปนแสงที่
ไมสม่ําเสมอและไมแนนอน ซ่ึงโดยหลักการแลวไมเหมาะสมกับการอาน  เพราะจะทําใหเกิดการ
เมื่อยลาของกลามเนื้อตา  แตการใชไฟฟาใหสวางอยางเดียวยอมไมเปนการประหยัด  จึงควรใช
หลายอยางควบคูกันไป 

การออกแบบเพื่อรับแสงธรรมชาติ  สามารถกระทําไดโดยวิธีพื้นฐานทั่วไปเชนเดียวกันคอื 
1. การเปดชองเปด เชน หนาตาง และชองแสงเหนือหนาตางโดยใชวัสดุทีแ่สงผานได

เชน กระจกเปนตน 
2. การทําแผงกันแดด  เพื่อปองกันแดดเขาสูอาคารโดยตรง อันจะทําใหเกดิความรอน

และจะเกดิความจามากเกนิไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

121

3. การเปดชองทีห่ลังคา เพื่อใหแสงสวางสองเขามาในอาคารได  แตไมควรจะออกแบบ
ใหแสงสองเขามาโดยรง (Direct Light) เพราะจะทําใหรอนจาเกนิไป 

4. การตีฝาผานเพดานเพื่อสะทอนแสงเขาสูอาคาร 
ไฟฟาแสงสวาง  การใหแสงสวางในหองสมุด จะมีความสัมพันธกับสวนที่ใชอาน

หนังสือ  และบริเวณชั้นอานหนังสือเปน สวนใหญ ซ่ึงควรใชดวงโคมติดเพดานที่ใหแสงแบบ 
Fluorescent โดยใชหลอด Fluorescent หรือ High Intensity Discharge สําหรับสีแสงสวาง และการ
ใหแสงสวางทางแนวตั้งนั้น   ไมคอยมีความสําคัญมากนัก  เนื่องจากผูที่มาใชหองสมุดมักมีการ
เคลื่อนไหว  ปญหาการสะทอนแสงเขาตาจึงลดความสําคัญลงไป  บริเวณชั้นวางหนังสือควรให
แสงดวยหลอด Fluorescent เปนแถวยาวโดยมีความสูงจากระดับเหนือช้ันวางหนังสือไมเกิน 24 นิ้ว 

นอกเหนือจากนี้ ควรคํานึงถึงการตีฝาเพดานเพื่อสะทอนแสง  การใหสีของฝา ผนัง พื้น 
และเฟอรนิเจอรตาง ๆ อีกดวย 

จํานวนแสงสวางของหองตาง ๆ ในอาคารหองสมุด 
- หองอานหนังสือและบันทึก 70 ฟุต-เทียน 
- อานทั่วไป 70 “ 
- ช้ันหนังสือ (Stacks) 30 “ 
- ซอมหนังสือและเย็บเลม 50 “ 
- จัดหมูหนังสือทําบัตรรายการ 70 “ 
- โตะควบคุมการเขาออก 70 “ 
- โตะนั่งคนควา 70 “ 
- หองน้ํา – สวม 30 ฟุต-เทียน 
- ทั่วไป 10  “      
- อานวารสารและหนังสือพิมพ 30  “ 
หองประชุม 
- บริเวณทีน่ั่ง 15 “ 
- ที่แสดงนิทรรศการ 30 “ 
หองบรรยาย 
- บริเวณผูฟง 70 “ 
- บริเวณผูบรรยาย 150 “ 
- ทางเดินกับบนัได 1 “ 
ที่เก็บของ 
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- ที่ตองใชสายตา 10 ฟุต-เทียน 
- ไมตองใชสายตา 5 “  

แสงสวางกับความกวาง-ยาวของหอง 
แสงสวางเขาสูภายในทางหนาตางที่สูงไปไดไกลมากกวาทางเจาตางที่กวาง  แตจะทํา

ใหเกดิแสงจาเขาตามากกวา 
ความกวาง - หองยิ่งกวาง  แสงสวางยิ่งลดลง 
ความสูง - หองยิ่งสูง  แสงสวางจะมากขึ้น 

กันสาดหรือชายคา กับแสงสวางภายในอาคาร 
การที่ยื่นกันสาดออกไปจากขอบหนาตาง  จะชวยลดแสงจาที่ไมตองการ  แตถายื่น

ออกไปมากเทาใด  ก็ทําใหแสงภายในลดลง  ในกรณีที่มีกันสาด (โดยเฉพาะประเทศไทย) ควรเปด
ชองแสงใหเต็มที่ทั้ง 2 ขาง ของดานยาว  ใหทาเพดานสีออน เพื่อใหสะทอนไดดี 
การเปดชองแสงของอาคาร 

การเปดชองแสงของอาคารดานเดียวตลอดเวลา จะไมทําใหเกิดความสบาย แสงที่สงมา
ดานอื่นจะชะลอปริมาณของแสงเขาตา  เพราะกระทบกับผนังขางเคียงหนาตาง และจะเปนดีกวาถา
แสงเขาดานขางเคียงแทนดานตรงขาม  การเปดชองรับแสง  ไมควรนอยกวา 20 % ของพื้นที่หอง 
แสงประดิษฐที่ใชภายในอาคารหองสมุด แสงสวางทํามุม 50 องศากับโตะจะเกิดนอยที่สุด 

ระบบควบคุมเสียงและปองกันเสียงรบกวน   
การปองกันเสยีงรบกวน  เสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นไดมี 2 ลักษณะ คือ 
- เสียงรบกวนจากภายนอก  อันไดแก เสียงรถ เรือที่วิ่งผาน เสียงรบกวนจากหองเครื่อง 
- เสียงรบกวนจากภายในอาคารเอง เชน เสียงเดิน เสียงพิมพดีด เสียงจากหองเครื่อง 

หองสมุด เด็ก เปนตน 
การปองกันเสียงรบกวนจากายนอกนั้น ตองกระทําดวยการปองกันมิใหเสียงนั้นผาน

มาถึงตัวอาคารได  ซ่ึงถาเปนเสียงรถหรือเรือ  ก็จะปองกันไดดวยกําแพงกันเสียงหรือใชกรองเสียง  
ถาเปนหองเครื่องก็ตองปองกัน  โดยใชผนัง 2 ช้ัน ดังที่ไดกลาวมาแลว 

การปองกันเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายใน  ตองกระทําดวยการปองกันมิใหเสียงที่เกิดขึ้น
สะทอนตอไปได  ดวยการเลือกใชวัสดุที่สามารถดูดซับเสียงไดดีกับฝาเพดาน  และพื้น  โดย
เฉพาะที่พื้น  ซ่ึงเสียงสวนใหญที่เกิดขึ้นจะเกิดที่พื้นกอน  วัสดุที่ใชปูพื้นควรเปนวัสดุคอนขางนิ่ม  
เชนกระเบื้องยาง อาจปูแอสฟลดกอนแลวจึงปูกระเบื้อง  จะไดผลดียิ่งขึ้น 
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ระดับเสียงที่เกิดขึ้นสําหรับอาคารหองสมุด  มีดังนี้ 
       Decibels 
Quite Office 40 
Average Office 50  general service noise 
Electric Fan 50 
Motor Traffic (enternal) 50-60 
Typewrite (internal) 70 
Squealing cas-brakes (enternal) 70 
Printing Press (internal) 80 
Heavy Traffic (enternal) 90 
Elevated Train (enternal) 100 
 

สําหรับเสียงที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ภายในอาคารหองสมุดมีดังนี้ 
  Decibels 
Leather-soles shoes about 46 
Grates of desk about 54 
Pencil sharpener 55 
Scraping of chairs on floor 65 
Desk drawers or catalogue drawers 66 
Books dropped 68 
Chairs hitting table 70 
Magazine covers 70 
Windows 70-84 
 

ชนิดของวัสดดุูดเสียง 
1. Prefabricated Acoustic Units เปนวัสดุดูดเสียงที่สําเร็จรูปทั้ง Acoustic มักทําใหเปน

แผน ๆ และเจาะรูพรุน 
2. Acoustic Plaster and Spray on Mat เปนวัสดุที่ประกอบดวนรูพรุน Porous และพวก

พลาสติก หรือวัสดุที่มีใยผสมกับ Binder Agents ใชพนดวยกระบอกฉีดหรือฉาบ 
3. Acoustic Blanket เปนพวก Mineral สวนใหญทําดวย Wood wool หรือ Glass Fiber 

นุนหรือ Hair Felt แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
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ประเภทที่ 1 ทาํเปนแผนสําเรจ็รูปที่มีรูพรุน หรือผิวหนาขรุขระ แบงเปน 
A.  All Material Unit เปนเม็ดเล็ก ๆ  และใชยิปซ่ัมหรือ Portland Cement เปนตัวยึด 
B. Film Material Unit เปนเม็ดเล็ก ๆ และใช  Film เปนตัวยดึ 
C. Mineral หรือไสไมออนผสม Mineral Binder ซ่ึงไมติดไฟ เชนแผน Soft ion ของ 

American INC 
ประเภทที่ 2 เปนแผนสําเร็จรูปที่เจาะรูพรุนดวยเครื่องจกัรและมีรูเปนระเบียบ แบงเปน 

A. เปนผิวที่มีผิวหนาแข็งแกรงเจาะรูพรุน 
B. เปนแผนมที่มผิีวหนาออนนุมกวาแบบแรก และเจาะรูพรุน  สามารถทาสีไดโดยไม

ทําใหคุณสมบตัิลดลง 
C. เปนวัสดุเดียวกับ B แตเจาะใหทะลุเปนทางยาวหรือทําเปนรอง 
ประเภทที่ 3 เปนแผนที่มีผิวหนาหยาบ (Absurd Surface) อาจทําไดจากวัสดุหลายชนิด 

เชนพวก Mineral Unit ที่เปนเม็ดหรือพวก Cork มีคุณสมบัติเหมือนประเภทที่ 2 ผิวหนาหยาบเปน
หลุมเปนบอทาสีได 

ประเภทที่ 4 เปนแผวผิวหนาเปนใย (Tolted Fiber Surface) แบงเปน 
A. เปนแผนทําดวยใยไมตาง ๆ ผสมกับ Mineral Binder 
B. ทําดวยไมสีออน เชน ใสไมสน หญาปลอง มักทําเปนแผนสําเร็จรูป กวาง 4 ฟุต ยาว 

4 -10-12 ฟุต ทาสี ไมได 
C. ทําดวย Mineral Fiber นํามาอัดเชนเดยีวกบั B 
ระบบปรับอากาศ  เครื่องปรับอากาศทุกชนิด  ใชคุณสมบัติของในการระเหยของเหลว

และความรอนแฝงของการระเหยนี้เชน  น้ํา เมื่อระเหยกลายเปนไอเนื่องจากใชความรอนแฝงในการ
ระเหย   ความเย็นในลักษณะนี้ ก็คือความเย็นที่นําไปใชกับระบบปรับอากาศ  ปจจุบันมีการใชสาร
ความเย็นชนิดอ่ืน ซ่ึงเปนสารเคมี เชน R-11,R-12,R-22 ระบบปรับอากาศมากมายหลายระบบ ซ่ึง
ระบบปรับอากาศที่นํามาพิจารณาใชในโครงการนี้คือ ระบบปรับอากาศที่ใชเครื่องทําน้ําเย็น (Water 
Chiller) 

ระบบปรับอากาศที่ใชเคร่ืองทําน้ําเย็น (Water Chiller) โครงสรางของเครื่องทําน้ําเย็น  
จะใหความเย็นกับน้ํากอน  โดยใชน้ําเปนตัวกลางถายทอดความเย็นตอไป การที่ไมมีคอมเพรสเซอร
อยูกับ FCU หรือ AHU ทําใหไมเกิดเสียงดังรบกวนอยาง Packaged Unit ซ่ึงมีความเหมาะสมกับ
โครงการหองสมุดมัลติมีเดียกรุงเทพฯ เปนอยางมาก 
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- Air Cooled Water Chiller คือเครื่องทําน้ําเย็นที่ระบายความรอนดวยอากาศ ใชกับ
งานที่ตองการความเย็นไมมากนัก  (ไมเกิน 500 ตันความเย็น) หรือใชกับโครงการที่ขาดน้ํา ตองการ
ลดภาระในการดูแลรักษาอยางไรก็ตามเครื่องที่ระบายความรอนดวยอากาศ ก็ยอมจะกินไฟมากกวา 

- Water Cooled Water Chiller ใชกับโครงการขนาดใหญ ตองการความเย็นมาก ตองมี
หอระบายความรอน ลักษณะโครงสรางทั่วไปคลายกับแบบ air-cooled รูปแบบของ Cooling Tower 

1. แบบถังวงกลม  ทําดวยไฟเบอรกลาส  มีการออกแบบเปน Counter Flow ราคา
แตประสิทธิภาพ ต่ําและใชน้ํามาก 

2. แบบถังส่ีเหล่ียม  ทําดวยไฟเบอรกลาส หรือกระเบื้อง หรือโลหะ แบบเปน 
Cross Flow มีประสิทธิภาพสูงประหยัดน้าํ 30 %  

ระบบสุขาภิบาล 
ระบบน้ําประปา ( Water system) มีหนาที่หลักคือ การจายน้ําที่สะอาดไปยังจุดใชงาน

ตาง ๆ ในอาคารในปริมาณและความดันที่เหมาะสมตอ การใชงาน หนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ เปนแหลงสํารองน้ําในชวงเวลาที่ระบบจายน้ําประปาภายนอกอาคารปดซอมแซม  นอกจากนีใ้น
อาคารขนาดใหญที่มีระบบดับเพลิงของตัวเองก็จําตองมีแหลงสํารองน้ําเพื่อใชในการดับเพลิงดวย 

1. ระบบจายน้ําประปาขึ้น ( Up feed Distribution System) 
 เปนระบบจายน้ําประปาขึ้นจากชั้นลางของอาคารไปแจกจายทั่วอาคาร  จนถึงชั้น

บนสุดของอาคาร  โดยความดันน้ําในทอประปาประธานที่จายตองมีมากเพียงพอที่จะจายน้ําประปา
ใหแกผูใชน้ําที่อยูช้ันบน ๆ ในอาจจําเปนตองติดตั้งเครื่องสูบน้ําและถังอัดความดันไวที่ช้ันลาง  เพื่อ
ทําหนาที่สูบจายน้ําประปาขึ้นในอาคารโดยตรง อาคารที่สูงเกิน 10 ช้ัน หรือมีพื้นที่เกิน 10,000 ตร.ม. 
ไมควรที่จะใชวิธีนี้ แมจะมีเครื่องสูบน้ํา หรือถังอัดความดันชวยก็ตาม  เพราะไมประหยัดพลังงาน
ไฟฟา  และขนาดของถังอัดความดันจะมีขนาดใหญเกินไป 

2. ระบบจายน้ําประปาลง (Down feed Distribution System) 
 เปนระบบจายน้ําประปาจากชั้นบนสุดไหลลงจายทั่วอาคารจนถึงชั้นลาง  หลักการ

คือ น้ําประปาไหลจากทอประธานเขาถังเก็บน้ําใตดิน  มีเครื่องสูบน้ําขึ้นไปเก็บในถังเก็บน้ําบน
หลังคาของอาคาร  แลวจายลงไปทั่วอาคาร  ระบบจายน้ําประปาวิธีนี้นิยมใชกับอาคารสูง 3 ช้ัน ขึ้น
ไป และสามารถมีถังเก็บน้ําบนหลังคาได 

3. ระบบจายน้ําประปาสองทาง 
 เปนระบบจายน้ําประปาที่มีทั้งแบบจายขึ้นและจายลง  โดยสามารถทําหนาที่จาย

แบบใดแบบหนึ่งได  ขอดีของระบบนี้คือ  สามารถรับน้ําประปาที่จายจากทอประปาประธานหรือ
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ระบบสูบน้ําโดยตรงจากชั้นลางได หรือสามารถรับน้ําประปาจากถังเก็บน้ําบนหลังคาได แตมี
ขอเสียคือ ตองทําการติดตั้งทอประปายาวขึ้นกวาปกติ 

พิจารณามาใชในโครงการ  เลือกใชระบบจายน้ําประปาแบบจายลง  เพราะคาดวา
โครงการนาจะมีความสูงสุดที 4 ช้ัน อีกทั้งการสํารองน้ํายามเกิดอัคคีภัย ก็สามารถทําไดแมไฟฟาดบั
ก็ตาม ระบบจายน้ําประปาลงจึงนาจะมีความเหมาะสมกับโครงการนี้ 

ระบบบาํบดัน้าํเสีย  (Wastewater Drainage System)  น้ําเสียแบงออกเปน 3 ประเภท คอื  
1. น้ําทิ้ง (Waste Water) เปนน้ําทิ้งจากเครื่องสุขภัณฑตาง ๆ ยกเวนโถปสสาวะและโถ

สวม  น้ําทิ้งจากครัว  หองอาบน้ําและเครื่องซักผา  ลักษณะของน้ําจะมีฟองผงซักฟอกปนมา  น้ําสบู  
เศษอาหารผสมรวมกับน้ํา  มีกล่ินเหม็นไมมากนัก 

2. น้ําโสโครก (Soil)  เปนน้ําที่มีกากผสมคราบสกปรก  ระบายทิ้งจากโถปสสาวะ โถ
สวม  ผสมไปดวยเศษของเสียและกระดาษปะปนมา  มีกล่ินและสกปรกมาก 

3. น้ําทิ้งพิเศษ (Special Waste) เปนน้ําที่มีความเสียเฉพาะที่ ไดแกน้ําทิ้งจาก
หองปฏิบัติการเคมี  น้ําทิ้งจากหองรักษาพยาบาลโรงพยาบาล  น้ําที่มีสารกัมมันตภาพรังสี  จาก
โรงงานอุตสาหกรรม  รวมทั้งจากอูซอมรถยนต  จะมีน้ํามันและเศษโลหะไหลปนมากับน้ําทิ้งดวย 
เปนน้ําทิ้งที่ตองดูแลเปนพิเศษเพราะทําการกําจัดยาก 

ระบบทอระบายน้ําโสโครก  ทอน้ําโสโครกควรแยกจากทอน้ําทิ้ง  เพื่อปองกันปญหา
กล่ินยอนเขามาออกที่หัวรับน้ําทิ้งที่พื้น หรืออางลางมือ แตอาจใชทออากาศรวมกนัไดเพื่อความ
ประหยดั 

โดยปกติทอน้าํทิ้งและทอน้ําโสโครกจะมีกล่ินเหม็นมาก  วิธีปองกันไมใหยอนกลับมา
ออกตามสุขภณัฑ  จะอาศัยที่ดักกลิ่น  (Trap)  ซ่ึงตามปกติจะมนี้ําขังอยูทําหนาทีเ่ปนซีล (Water 
Seal) กันไมไหกล่ินยอนกลบัขึ้นมาได 

ปญหาที่พบมากในระบบทอระบายน้ําเสยีไดแก  ปญหาเสียงน้ําไหลในทอ  บางครั้งอาจ
รูสึกวาเปนเรื่องที่ไมสําคัญ  แตบางทีมันกน็ารําคาญมาก  การปองกันเสียงน้ําไหลกค็ือ 

1. พยายามเดินทอนอกบริเวณที่ตองการความเงียบ 
2. เลือกใชวัสดุทอที่มีความหนา เชน ทอเหล็กหลอ 
3. ใชวิธีกลองหุมทอ เชน การใชแผนยิปซั่มหนา ๆ หุมปดทอไว หรือใชวสัดุประเภท

ฉนวนใยแกวพรอมอลูมิเนียมฟอยลหุมทอ 
4. ใสแผนยางระหวางทอกับทีจ่ับยึดทอ 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย (Wastewater Treatment System) 
1.  บอดักไขมัน   ทําหนาที่ดักไขมันออกจากน้ําทิ้ง  กอนที่จะไหลเขาสูระบบบําบัดน้ํา

เสียของอาคารตอไป  เพราะไขมันจะทําใหระบบบําบัดน้ําเสียลดประสิทธิภาพลง  และอาจทําให
เครื่องจักรชํารุดไดงาย  โดยปกติแลวควรใหเวลาการกักเก็บของบอดักไขมันมีมากกวา 30 นาที แต
ไมควรมีระยะเวลานานเกินไปจนเกิดสภาพหมักไรอากาศ จะทําใหเกิดกลิ่นเหม็นได 

2 . ตะแกรงดักขยะ  ปกติน้ําทิ้งจากอาคารจะมีขยะปนมาดวย  ดังนั้นควรมีตะแกรงดัก
ขยะ ดักขยะออกจากน้ําทิ้งกอนที่จะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย ตะแกรงดักขยะมีอยูมากมายหลาย
ขนาด  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของทอน้ําทิ้ง  หรือขนาดของทอท่ีจะไหลเขาสูถังบําบัดน้ําเสีย  จากภาพ
ขอมูลการออกแบบตะแกรงดักขยะแบบนี้มีดังนี้ 

-  มุมเอียงของตะแกรงเอยีง 30-45 องศา  โดยวัดจากแนวตัง้ 
-  ความเร็วของน้าํไหลบนรางระบายน้ํากอนที่ไหลเขาสูตะแกรงเทากับ 0.5-1.0 ม/

วินาท ี
-  ความเร็วของน้ําที่ไหลผานเขาสูตะแกรงเทากับ 0.3-0.6 ม./วินาท ี

3.  บอเกรอะ  (Septic Tank) เปนระบบที่นิยมใชกันมาก  หลักการคือ การบําบัดน้ําเสีย
โดยใช จุลินทรียแบบไรอากาศ (Anaerobic Microorganisms)  ในการยอยลายสารอินทรียที่อยูในน้ํา
ทิ้งระบบการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นภายในบอเกรอะจะมีอยูดวยกัน 3 ระบบคือ 

- การตกตะกอน  (Sedimentation) 
- การลอยของฝาไข  (Skimming) 
- การหมักแบบไรอากาศ  (Anaerobic Digester) 

4. บอซึม  (Cesspool)  เปนระบบที่อาศัยใหน้ําทิ้งไหลซึมผานออกสูรอบ ๆ บอ และ
ปลอยให ซึมผานชั้นดิน  วิธีเหมาะกับสภาพดินที่ยอมใหน้ําทิ้งไหลซึมผานไดงาย  และตอง
ตรวจสอบดูวามีแหลงน้ําสาธารณะใชอยู  ติดตั้งอยูใกลบอซึมหรือไม  บอซึมตองอยูหางจากแหลง
น้ําใตดิน ลําธาร ไมนอยกวา 30 เมตร  เพื่อปองกันมิใหเกิดการแพรเชื้อโรคลงไปในแหลงน้ํา
ดังกลาว 

5. ถังกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter) เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่มีตัวกลางบรรจุอยูใน
ถัง  เพื่อใหมีเวลาเก็บกักจุลินทรียยาวนาน แตมีเวลากักเก็บน้ําเสียต่ํากวา ยิ่งตัวกลางที่ใชในระบบมี
ผิวขรุขระ มากเทาใด  ก็จะยิ่งสามารถมีจํานวนตะกอนจุลินทรียมากขึ้นเทานั้น  โดยคิดเปนจํานวน
ตะกอนตอพื้นที่ผิวตัวกลาง  ตัวกลางที่ใชคือ พวกที่ไมสามารถยอยสลายไดโดยธรรมชาติ เชนกอนหิน 
พลาสติก ยาง ดินเผา เปนตน ตัวกลางที่ใชดินเผาจะมีประสิทธิภาพในการทํางานของระบบดีมาก 
เพราะมีผิวขรุขระมาก 
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a. ถัง  Imhoff  มีหลักการทํางานในการแยกตะกอนที่ตกตะกอน  และการยอยสลายสาร
อินทรีในน้ําเสียดวยสภาพไรอากาศ  การทํางานคลายบอเกรอะ  ตางกันที่ลักษณะของถังซึ่งทําให
บริเวณที่ตกตะกอนอยูสวนบนของถัง  และบริเวณที่เกิดการยอยสลายสารอินทรียอยูสวนลางของ
ถัง ปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นจะมีกาซมีแทน กาซคารบอนไดออกไซด ฯลฯ ทําใหกาซนําพาตะกอน
จากสวนลางลอยขึ้นสูบริเวณผิวบนของถัง โดยไมรบกวนการตกตะกอนของระบบ 

ระบบบําบัดน้าํเสีย  (Water Treatment System) 
1.  ระบบน้ําประปาจากน้ําดิบ   ใชกับสถานที่ซ่ึงไมมีน้ําประปา  แตมีแหลงน้ําดิบตาม

ธรรมชาติ ที่สามารถนํามาใชในการผลิตน้ําประปาตอไปได  ซ่ึงขบวนการบําบัดน้ํานี้จะมีขบวนการ
เชนเดียวกับการประปานครหลวง 

2. ระบบทําน้ําออน  สําหรับบําบัดน้ําเพื่อลดปริมาณสารที่กอใหเกิดตะกรัน  โดยจะใช
บําบัดน้ําเพื่อเติมในระบบไอน้ํา  ระบบปรับอากาศแบบที่ระบายความรอนดวยน้ํา  ฯลฯ 

3. ระบบทําน้ําบริสุทธิ์   เปนการบําบัดน้ําเพื่อเอาสารตาง ๆ ที่ผสมอยูในน้ําออกจากน้ํา
ใหหมด  ซ่ึงอาจจะใชการจับดวยเรซิน  (Cation-Anion Resin)  หรืออาจใชเมมเบรนในการกรอง  
(Reverse Osmosis)  การใชเมมเบรนนี้ยังใชในการบําบัดน้ํากรอย  หรือใชในการทําน้ําจืดจากน้ํา
ทะเลดวย  น้ําประเภทนี้ใชในโรงงานที่ตองการน้ําสะอาดมาก ๆ เชน ในโรงงานทําวงจรอิเลคโทรนิคส 

4. ระบบทําน้ํากลั่น  ใชวิธีตมน้ําใหกลายเปนไอ  แลวจึงนํามากลั่นใหกลายเปนน้ํา  ซ่ึง
จะมีความบริสุทธิ์มาก   และตนทุนในการบําบัดสูบน้ําประเภทนี้ใชในหองปฎิบัติการทาง
วิทยาศาสตรทั่วไป 

5. ระบบผลิตน้ําดื่ม  ในปจจุบันเราไมสามารถบริโภคน้ําประปาไดโดยตรง จําเปนตอง
ใชน้ําดื่มจากแหลงอื่น  ซ่ึงนิยมใชน้ําบรรจุขวดกัน  แตเปนการไมประหยัดสรางปญหาในการขนสงมาก  
การผลิตน้ําดื่มเองจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสม 

ในปจจุบันเครื่องกรองน้ําที่ไดมาตรฐานมีมากมาย เชน เครื่องกรองน้ําที่ใชระบบ RO 
(Reverse Osmosis)  เครื่องกรองน้ําที่ใชรังสี Ultraviolet ในการฆาเชื้อโรค  เครื่องกรองน้ําเหลานี้มี
ราคาไมสูงนัก  แตมีประสิทธิภาพในการกรองน้ําสูง  สะดวกในการใชงานอีกดวย 

สําหรับอาคารขนาดใหญ  อาจจัดใหมีระบบผลิตน้ําดื่มสวนกลาง  (Central Drinking 
Water System)  และมีเครื่องฆาเชื้อโรค  เชนการใชระบบโอโซน  หรือการใชรังสีอัลตราไวโอเลต  
(UV)  อาจมีไสกรองถาน  (Carbon  Filter)  เพื่อกําจัดกล่ินดวย  ที่สําคัญระบบนี้ตองมีระบบระบาย
น้ําทิ้งอัตโนมัติดวย  เพื่อปองกันปญหาน้ําคางทอเปนเวลานาน  เพราะเมื่อมีน้ําคางในทออาจจะเริ่ม
มีการสะสม ตัวของจุลินทรียเกิดขึ้น  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

129

ระบบน้ําตนไม (Irrigation System)   ระบบน้ําตนไมอัตโนมัติ   
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  ภายในโครงการแบงออกเปน  

2 ประเภทคือ 
- ระบบโทรคมนาคมเครือขาย  (Telecommunication Network)  
- ระบบโทรคมนาคมสํานักงาน  (Telecommunication in Office) 
ขอมูลเบื้องตนของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
1.  ระบบโทรคมนาคมเครือขาย  (Telecommunication Network) 
 ระบบโทรคมนาคมเครือขาย  หมายถึง  ระบบโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงการติดตอ

ภายในอาคาร  หรือติดตอภายในอาคารกับภายนอกอาคารที่เปนการติดตอประเภทเดียวกันเขา
ดวยกัน  เชน  ระบบโทรศัพท  โทรศัพททุกเครื่องจะตอเขากับเครือขายโทรศัพทของอาคารกอน  
จากนั้นจึงเชื่อมโยงการติดตอ  ระหวางเครือขายโทรศัพทภายในอาคารกับภายนอกอาคาร  เครือขาย
ตาง ๆ  ของอาคารขึ้นอยูกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเปนหลัก ไดแก ISDN.VSAT.Digital PBX 

2. ระบบโทรคมนาคมสํานักงาน  (Telecommunication in Office) 
 ระบบโทรคมนาคมในสํานักงานในที่นี้  หมายถึง  อุปกรณปลายทางที่ใชในการ

ส่ือสารของอาคาร ในระบบการสื่อสารของอาคารทั่วไป  ไดแก  การโทรศัพท (สงสัญญาณเสียง)  
การเทเล็กซ  (สงขอมูล)  หรือการบันทึกวีดีโอ  (เก็บสัญญาณภาพ)  ส่ิงที่พิเศษแตกตางไปหาก
อาคารเปนอาคารประเภทอาคารอัจฉริยะ  คือการนําระบบคอมพิวเตอร หรือเครือขายตาง ๆ มาใช  
ทําใหสามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชได 

 ระบบโทรคมนาคมเหลานี้  ไดแก  ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนท  ( Video 
Conferencing) ระบบวีดีโอเท็กซ  (Video Text)  ระบบอีเมล  (E – Mail)  ระบบเทเล็กซ   (Tele text)  
และระบบคอมพาวดด็อกคูเมนท  (Compound Document)  

รายละเอียดของระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
1. ระบบโทรศัพท 
 ระบบโทรศัพทของโครงการ เปนระบบสื่อสารที่สามารถทําการติดตั้งทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร  โดยมีเครือขายการติดตอที่กวางขวาง  และมีการติดตอที่คอนขางสะดวกรวดเร็ว
กวาวิธีอ่ืน ๆ  โดยแบงออกเปน 
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1.1 Private Manual Branch Exchange 
 เปนระบบโทรศัพทที่ใชในการสวนที่มีการติดตอระหวางภายในและภายนอก

อาคาร  โดยผานพนักงานโอนสาย  ทําการติดตั้งในสวนพื้นที่ทํางานทั่วไปของสํานักงาน  ซ่ึง
สามารถขยายการใชงานไดถึง 50 สาย ภายใน และ 10 สายภายนอก 

1.2 Private Automatic Brance Exchange 
 เปนระบบโทรศัพทสายตรง  สามารถติดตอโดยตรงระหวางภายในและ

ภายนอกอาคารโดยอัตโนมัติ  สามารถขยายการใชงานไดมากกวา 50 สาย  โดยไมตองมีพนักงาน
โดนสาย  ทําการติดตั้งในสวนของหองทํางานพนักงานระดับสูง  และโทรศัพทสาธารณะ 

1.3 Private Manual Exchange and Private Automatic Exchange 
 เปนระบบโทรศัพทที่ใชสํารับติดตอระหวางภายในอาคารเทานั้น  แยกอิสระ

จากระบบโทรศัพทสาธารณะ  เลขหมาที่ใชติดตอจะมีเพียงหนึ่งหรือสองเลขหมาย  ทําการติดตั้งใน
สวนพื้นที่ทํางานทั่วไปในสํานักงาน 

1. Inform and Direct Speech System 
 เปนระบบโทรศัพทที่ใชติดตอภายในสวนยอยของอาคารโดยตรง  สามารถติดตอ

ระหวางหองตาง ๆ ภายในแผนก ไดแก หองที่อยูภายในแผนกตอนรับ หรือระหวางหองผูจัดการกับ
แผนกตาง ๆ  ภายในสวนงานองตน 
 
ลักษณะการติดตัง้และพื้นท่ีใชสอย ความกวาง ความลึก ความสูง 
ขนาดพื้นทีว่างที่พอเหมาะ สําหรับ
โทรศัพท 1 เครื่อง และการใชงาน 
 

850  มม.  หรือ  
34 นิ้ว 

850 มม. หรือ  
34 นิ้ว 

2,100 มม. หรือ 
83 นิ้ว 

2. ระบบเครื่องโทรสาร 
 เครื่องโทรสารเปนอุปกรณ ที่จําเปนสําหรับโครงการเพราะมีความสามารุสงเอกสาร  

และขอมูลไดครบถวนที่สุด  ไมวาจะเปนการสงขอมูลที่มีหลายภาษาดวยกันในคราวเดียวกัน  
รูปภาพ  หรือแผนภูมิ รวมทั้งลายเซ็นตาง ๆ การสงขอมูลเอกสารทางระบบนี้จะเสียเวลาการสง
ประมาณ 10-20 วินาที  ตอแผนและสงสัญญาณไปตามโทรศัพท  จึงทําการติดตั้งในทุกสวนพื้นที่
ทํางานในสํานักงาน 
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3 ระบบเทเล็กซ 
 บริการ เทเล็กซ  บริการใหเชาเครื่องโทรพิมพ  ซ่ึงผูเชาสามารถ รับสงขอความโดย

ผานเครื่องโทรพิมพ  ไปยังผูเชารายอ่ืนที่อยูในชุมชนสายเดียวกัน  หรือชุมสายเทเล็กซอ่ืนที่อยูใน
ชุมสายเดียวกัน  หรือชุมสายเทเล็กซอ่ืน  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยประโยชนของบริการ
เทเล็กซที่มีตอโครงการคือ 

- เปนระบบโทรคมนาคมที่สะดวกอยูภายใตการควบคุมของผูเชาเอง 
- เปนบริการที่ประหยัดเวลาและเสียงคาบริการต่ํา 
- สมารถติดตอสงขาวสารถึงจุดหมายไดรวดเร็วและแนนอน 
- สามารถสงขาวสารเปนตัวอักษร พรอมสําเนาปองกันการเขาใจผิดทั้งฝายผูสง

และผูรับดวย ประโยชนของระบบเทเล็กซดังกลาว  โครงการธนาคารแหงประเทศไทย  สาขา
ภูมิภาคตะวันออก จึงมีความจําเปนที่จะตองขอเชาบริการเทเล็กซ  โดยทําการขอติดตั้งใชระบบเท
เล็กซใน 2 ลักษณะบริการ คือ 

1. บริการติดตอตางประเทศ  คือ บริการเชาเครื่องโทรพิมพภายในประเทศติดตอ
รับสงขอความกับผูเชาเครื่องโทรพิมพตางประเทศ  หรือทางกลับกันเปนภาษาอังกฤษ 

2. บริการติดตอภายในประเทศ คือ บริการเชาเครื่องโทรพิมพภายในประเทศติดตอ
รับสงขอความภายในประเทศเปนอักษรไทย  และหรือเปนอักษรภาษาอังกฤษ  โดยทําการติดตอขอ
ใชบริการโดยติดตอการสื่อสารแหงประเทศไทย  ซ่ึงทางการสื่อสารแหงประเทศไทย จะติดตอกับ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  เพื่อจัดหาสายโทรพิมพเช่ือมโยง  จากสํานักงานของโครงการ
กับชุมสายเทเล็กซของการสื่อสารแหงประเทศไทย  โดยตองทําสัญญาเชาและชําระคาสายเชื่อมโยง  
ตามเงื่อนไขแกองคการโทรศัพท  ซ่ึงจะมีระเบียบการดังตอไปนี้ คือ 

1. การติดตอภายในประเทศ และตางประเทศเปดทําการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 
2. การติดตอใชบริการเทเล็กซแตละครั้งจะนานเกินกวา 12 นาที 

4. ระบบเทเลเท็กซ  (Tele text) 
 เทเลเท็กซ เปนการสงขางสารและเอกสารระหวางสถานีเชื่อมติดตอกัน  โดยเครื่อง

พิมพดีดไฟฟา  หรือคอมพิวเตอร  ขาวหรือเอกสารที่สงไปจะอยูในรูปแบบของกระดาษ A 4  ตางจาก
ระบบเทเล็กซ ซ่ึงเปนกระดาษมวน  และสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงได  การสงขอมูลมีลักษณะ
ของหนวยความจําที่มีความเร็วของเทเลเท็กซ  คือสามารถสงขอมูลไดดวยความเร็ว 9600 bps  หรือ 
1000 ตัวอักษรตอวินาที ในขณะที่ระบบเทเล็กศ  สงไดในความเร็ว 50 bsp หรือ 6.6 ตัวอักษรตอวินาที  
อีกทั้งสามารถตรวจสอบหาขอผิดพลาดและแกไขไดเอง  และสามารถเชื่อมโยงกับเครือขายภายใน
อาคารไดเปนอยางดี 
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5.   ระบบเสียง 
 ระบบเสียง  ที่ใชภายในโครงการสาขาภูมิภาคตะวันออก  แบงออกเปน 2 ประเภท

ตามประโยชนการใชงาน คือ 
1. ประเภทเสียงประกาศ  ใชแจงขาวตาง ๆ กับการใหเสียงดนตรีประกอบ  ทําการ

ติดตั้งในสวนทางสัญจรโถงตาง ๆ และบริเวณที่จอดรถ  การควบคุมสามารถแบงการควบคุม
ออกเปนสวนตาง ๆ และไดจากประชาสัมพันธอาคาร  และจากสวนหองควบคุม 

2. ระบบ Intercom  ทําการติดตั้งเครื่อง Intercom ภายอยูในทางสัญจร  และบริเวณ
ทางหนีไฟอยางนอยช้ันละ 1 จุด  เพื่อใหสามารถติดตอหองควบคุมอาคารได   นอกจากนั้นยัง
สามารถติดตั้งในทุก ๆ ช้ัน ของสํานักงาน  โดยติดตั้งชั้นละอยางนอย 2 จุด และอาจติดตั้งภายใน
หองงานระบบตาง ๆ  

6.   ระบบนาฬกิา 
 ระบบนาฬิกา การแจงเวลาในอาคารทําการควบคุมโยติดตั้ง ระบบนาฬิกาตัวหลักใน

การบังคับใหนาฬิกาชุดอื่น  ซ่ึงติดตั้งตามจุดตาง ๆ ภายในโครงการทํางานพรอมกับตัวหลักซึ่งอยูใน
หองควบคุม  วิธีนี้ทําใหนาฬิกาทุกเรือนแสดงเหมือนกันตลอดทั้งอาคาร  นาฬิกาที่ใชเปนระบบ
แสดงตัวเลข  (Digital)  เพราจะทําใหความชัดเจนมากกวาระบบอื่น  มีขนาดที่ใหญเพียงพอตอการ
มองเห็นในระยะไกล  และใชระบบกลไกแบบ  Quarts  เพราะมีคาผิดพลาดในการทํางานนอยกวา
ระบบกลไกธรรมดา 

ระบบการขนสง  สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. บันได  ในการออกแบบบันไดจะถูกกําหนดโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความ

สะดวกในการใชงานเปนสําคัญ  โดยมีหลักการตาง ๆ ดังนี้ 
- บันไดที่เชื่อมตอจากสํานักงาน  เมื่อเกิดเพลิงไหมจะตองมีการปดกั้นอยาง

ตอเนื่อง ดวยวัสดุทนไฟที่สามารถปองกันไฟไดอยางนอยเปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
- ทางติดตอระหวางชั้นแตละชั้น  ทางเดินระหวางประตูดานนอกถึงดานใน  

จะตองเปนอิสระสามารถถายเทอากาศและใหแสงสวางไดเพียงพอ  โดยจะมีบานประตูสามารถปด
เองได  ประตูตองมีความกวางอยางนอย  ของบาน 1.00 เมตร  

- ชานพักของบันไดตองมีความตอเนื่อง และสัมพันธกับความกวางของชองบันได  
ชานพักบันไดจะตองยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร  ลูกนอนและชานพักบันไดจะตองทําดวยวัสดุที่ทึบ
ตัน  และเปนโครงสรางที่วสามารถปองกันได 

- บันไดเวียนที่มีรัศมีที่นอยกวา 0.76 เมตร  ไมสามารถนํามาใชเปนบันไดหนีไฟได 
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- ความสูงของชานพักบันไดที่มากที่สุด 4.00 เมตร (ระหวางชานพักของแตละช้ัน)  
โดยทั่วไปนิยม 2.50 เมตร  ความกวางของบันไดนอยที่สุด 1.10  เมตร  ระยะโดยทั่วไป 1.20-1.50 เมตร  

2. ทางลาด  ประโยชนของทางลาด เพื่อสําหรับบริการผูที่มาใชบริการในโครงการที่มี
ความพิการ  หรือผูสูงอายุ  และใชเปนเสนทางบริการ  ขนสงสินคาและอุปกรณที่จําเปนตองใช
รถเข็น โดยอัตราสวนของทางลาดที่มากที่สุด สําหรับการใชงานประเภทตาง ๆ มีดังนี้  

ประเภทของทางลาด อัตราสวนทางลาด 
ทางลาดสําหรับการเดินเทา 1-10 
ทางลาดระยะสั้นสําหรับคนพิการและรถเข็นบริการ 1-12 
ทางลาดระยะยาวสําหรับคนพิการและอุปกรณขนาดหนกั 1-15 

3.  ลิฟท  ประเภทของลิฟทตามลักษณะการใชงานในโครงการ 
1. ลิฟทโดยสาร  (Passenger  Elevator) 

 ลิฟทโดยสาร ทั่วไป  ปกติใชกับอาคารสํานักงาน  โรงแรม  หางสรรพสินคา 
อาคารสถาบัน  หรืออาคารที่มีความสูงไมเกิน 5 ช้ัน เปนตน  ลักษณะโดยทั่วไปจะมีดานกวาง  (ดาน
ประตูทางเขา) ยาวกวาดานลึก  ประตูลิฟทจะเปนแบบ 2 บาน  สามารถเปดกวางได 800-1,110  มม. 
สูง 2,100 มม.  ลักษณะพิเศษอีกประการ คือ สามารถพัฒนาใหมีความนิ่มนวล และมีความเร็วสูงใน
การใชงาน เครื่องคอมพิวเตอรจะถูกเชื่อมตอเขากับสายสัญญาณหลักที่เรียกวาแกน หรือลําตนหลัก  
(Trunk)  หรือ แบ็คโบน  (Back  bone)  คือกระดูกสันหลังของระบบนั่นเอง 

2. ลิฟทบรรทุกของ  (Freight Elevator) 
 ลิฟทบรรทุกของ ทั่วไป จะมีความเร็วต่ํา  บรรทุกน้ําหนักมากกวา 10-15  ตัน

สวนมาก  ใชในโรงงานอุตสาหกรรม  หางสรรพสินคา  ลักษณะโดยทั่วไปมีขนาดใหญกวาลิฟท
โดยสาร (ที่น้ําหนักบรรทุกเทากัน)  และมีดานลึกยาวกวาดานกวาง  ประตูลิฟทจะเปนแบบ 2-3 
บาน  หรือมากกวาเปดไปทางเดียวกัน  ประตูจะสูงกวาลิฟทโดยสาร  เพื่อสะดวกในการขนถาย
ส่ิงของ  (1,400-2,500)  

ระบบควบคุมกลุมลิฟทโดยสารแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 
1. ระบบที่ใชเครื่องควบคุมลิฟทโดยสารเดี่ยวอัตโนมัติ  ลิฟทโดยสารแตละตัวจะมี

เครื่องควบคุมการทํางานเปนอิสระตอกัน  ที่บริเวณดานหนาลิฟทโดยสารแตละชั้นจะมีปุมกด 
เรียกวาประจําชั้นเปนจํานวนเทากับตัวลิฟท  สามารถเลือกใชลิฟทตัวใดก็ได  ปกติจะมีการใชลิฟท
ตัวที่อยูใกล และเปนเสนทางขึ้นหรือลงตามเปาหมายของผูใชบริการ 

2. ระบบรวมศูนยการควบคุมกลุมลิฟทโดยสาร   เครื่องควบคุมกลุมทําหนาที่
ติดตอส่ือสาร 
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3. ระบบกระจายการควบคุมกลุมลิฟท   สวนควบคุมกลุมลิฟทนี้จะทําหนาที่
ประสานงานกับสวนควบคุมกลุมของลิฟทตัวอ่ืนผานมาทางสวนสื่อสาร  เมื่อทราบสถานะของ
ลิฟททุกตัว แลวจะทําการวิเคราะหวา ลิฟทที่ควบคุมอยูเหมาะสมหรือที่จะไปรับชั้น  ที่มีการกด
เรียกหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับลิฟทตัวอ่ืน  สวนการควบคุมกลุมของลิฟทจะทําหนาที่เชนเดียวกัน  
ดังนั้นจึงไดลิฟทที่เหมาะสมไปบริการชั้นที่กดเรียกนั้น  เครื่องควบคุมใดเกิดใชการไมได เครื่อง
ควบคุมอื่นที่อยูในระบบยังคงทํางานไดตามปกติ  เปนขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับระบบควบคุมรวมศูนย  
และเปนการควบคุมที่สมบูรณกวาระบบอื่น  

พิจารณาใชในโครงการ  เลือกระบบควบคมุลิฟทแบบโดยสารเดี่ยวอัตโนมัติ  เนื่องจาก
โครงการนี้มีความตองการลฟิทในจํานวนไมมาก  ระบบควบคุมลิฟทชนิดนี้จึงมีความเหมาะสมกับ
โครงการ 

ระบบงานคอมพิวเตอร 
ระบบคอมพิวเตอรเน็ตเวิรค   เพื่อใหระบบคอมพิวเตอร  ในโครงการทํางานอยางเปน

ระบบ  และสามรถเขาถึงขอมูลไดจากแหลงขอมูลเดียว  และเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
เขาดวยกัน  จึงจําเปนตองมีระบบทีทําหนาที่ในการเชื่อมตอ เรียกวาระบบ LAN  (local are 
network)  ความจริงแลวระบบแลนถูกนํามาใชเปนเวลานานแลว  แตจะจํากัดการใชงานอยูในเฉพาะ
กลุมคนบางกลุมเทานั้น  แตในปจจุบันระบบแลนถูกนํามาใชอยางแพรหลายมากขึ้น  จึงจําเปนตอง
มีการจัดระบบการใชงาน นิยามความหมายของเน็ตเวิรคสามารถจํากัดไดมากมายหลายวิธี เชน 

- ตามขนาด : แบงเปน Work group, LAN ,MAN,WAN 
- ลักษณะการทํางาน : แบงเปน peer-to-peer และ client-server 
- ตามรูปแบบ : แบงเปน BUS , Rign และ Star 
- ตาม Bandwidth : แบงเปน baseboard และ board band หรือวาเปน megabits  และ 

gigabits ตอวินาที 
- ตามสถาปตยกรรม : แบงเปน Ethernet หรือ Token-Ring 
แบงตามขนาด  การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกันเปนระบบเครือขายเน็ตเวิรค  

จึงมีการนํามาใชกันมาก ซ่ึงจะแบงไดเปน 3 ระบบ คือ 
1. ระบบเครือขายเน็ตเวิรคระยะไกล  (Wide Area Network หรือ WAN) 
2. ระบบเครือขายเน็ตเวิรคระยะกลาง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) 
3. ระบบเครือขายเน็ตเวิรคระยะใกล  (Local Area Network หรือ WAN) 
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 ซ่ึงระบบ LAN จะเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย  ภายในชั้น ภายในตึก  หรือ
ระหวางตึกที่อยูในบริเวณเดียวกัน หรือในสํานักงานทั่วไป  ระบบเน็ตเวิรคระยะใกล  หรือ แลน
สามารถติดตั้งไดงาย  สงขอมูลไดดวยความเร็วสูง  มีขอผิดพลาดนอย  และลงทุนนอยกวาระบบ
เน็ตเวิรคระยะไกล  และระยะกลาง  ซ่ึงตองลงทุนสูงเนื่องจากเปนระบบ  ใชติดตอกันไดใน
ระดับประเทศ 

แบงตามลักษณะการทํางานของ LAN  แบงลักษณะการทํางานไดเปน 2 ประเภท คือ 
peer-to-peer และ client-server 

1. แบบ peer-to-peer เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องจะสามารถแบงทรัพยากรตาง ๆ 
ไมวาจะเปนไฟลหรือเคร่ืองพิมพซ่ึงกันและกัน  ภายในเน็ตเวิรค  แตละเครื่องจะทํางานในลักษณะ
ทัดเทียมกัน  การเชื่อมตอแบบนี้มักทําในระบบที่มีขนาดเล็ก ๆ เชน หนวยงานขนาดเล็กที่มีเครื่องที่
ทําการเชื่อมตอกันประมาณไมเกิน 10 เครื่อง เน็ตเวิรคประเภทนี้สามารถจัดตั้งไดงาย ๆ ดวย
ซอฟแวรธรรมดา เชน Window 95 และ 98 โดยเครื่องคอมพิวเตอรในระบบจะสามารถเปนไดทั้ง
เครื่องลูกขาย (client)  และเครื่องผูใหบริการ (Server) โดยขึ้นอยูกับวาขณะใดขณะหนึ่ง  เครื่อง
เครื่องไหนเปนผูรองขอทรัพยากร  หรือวาเปนผูแบงปนทรัพยากร 

2. แบบ Client-server เปนระบบที่เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งตอเขากับอีกเครื่อง
หนึ่ง เปนอยางนอย  ซ่ึงเครื่องที่เช่ือมตอดวยนี้จะมีขนาดใหญ  มีโปรเซสเซอรตั้งแตหนึ่งตัวข้ึนไป  
ซ่ึงอาจเปนไปไดทั้งเครื่องในระดับ Pentium หรือ RISC  (Reduce Instruction Set Computing)  เชน 
DEC Alpha AXP  แลวก็ใชระบบปฏิบัติการที่เปนเน็ตเวิรค  (NOS  หรือ Network Operating 
System)  โดยเฉพาเชน Window NT Server  ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพสูงกวา Window 95 และ 98  อีก
ทั้งยังไดรับการออกแบบและปรับแตงมาเพื่อการทํางานในระบบสภาวะแวดลอมแบบเน็ตเวิรค
โดยเฉพาะอีกดวย   หนาที่ของเครื่องแมเครือขายไดแก การควบคุมความปลอดภัยในระบบการจัด
ความคับคั่งในระบบเน็ตเวิรค  หยิบยื่นทรัพยากรตางๆ เชนขอมูล  โปรแกรมหรือการขอใชอุปกรณ
รวมตาง ๆ ตามแตเครื่องลูกขายจะรองขอ  สําหรับเครื่องลุกขาย  จะเปนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  
(ไมใชพวกเทอรมินัล)  ซ่ึงก็จะใช OS ธรรมดา  เชน  Window 95 , Window 98 , Window NT 
Workstation  ซ่ึงเครื่องลูกขายเหลานี้โดยปกติจะใชความสามารถดานการประมวลผลของตัวเอง 
เพื่อจัดการกับขอมูลที่ไดรับมาจาก Server  และในการทํางานรวมกันระหวาง Client กับ Server  นี้  
เราจะเรียกการทํางานที่ดานของเครื่องลูกขายวา  Front-end Processing และเรียกการทํางานในสวน
ของ Server วา Back-end Processing  หลักการ  Client-Server  จะมีความยืดหยุนสูง  เพราะ
นอกเหนือจากการเชื่อมตอเขาดวยกันปกติแลว  ยังสามารถเลือกที่จะเชื่อมตอท้ังระบบเขากับเครื่อง
ในระดับ microcomputer หรือ mainframe  ไดอีกดวย  โดยเครื่องทําหนาที่ Front-end  จะยังคง
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สามารถใชงานในสภาวะแวดลอม และโปรแกรมที่เราคุนเคยไดดี  ในขณะที่ผูใชงานสามารถเลือก
ทํางานไดทั้งงานในรูปแบบเครื่องเดี่ยว (stand alone)  หรือแบบที่ประสานงานกับผูใชรายอ่ืน   
รวมถึงการทํางานโดยอาศัยขอมูลจํานวนเก็บอยูในเครื่อง mainframe  อีกดวย 

แบงตามรูปแบบการเชื่อมตอระบบเน็ตเวิรค  การเชื่อมตอระบบเน็ตเวิรคเขาดวยกัน  
จะตองศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบตาง ๆ ของระบบซึ่งแตละรูปแบบก็จะตองมีขอดีขอเสียแตกตางกัน  
ขึ้นอยูกับความตองการ  และความเหมาะสมวารูปแบบใดจะเหมาะสมกับงาน  ซ่ึงสามรถแยกเปน
รูปแบบใหญ ๆ  

LAN  ชนิดตาง ๆ  
ARCnet  (Attached  Resource Computer network) 
เปนระบบเน็ตเวิรคแบบ base band  ที่ใชวิธีการ token passing  คือ  แตละโหนด

สามารถใชงานเน็ตเวิรคไดก็ตอเมื่อไดรับ token ซ่ึงสงมาจากโหนดอื่น  ARCnet เน็ตเวิรคที่มี
คาใชจายที่ไมสูง  อาจเปนเพราะมันสามารถรองรับโหนดไดจํากัดเพียง 255 โหนด  ซ่ึงคอนขาง
เหมาะสมสําหรับระบบแบนที่มีขนาดเล็ก  ARCnet สามารถใชการเดินสาย  หรือ Topology  ไดทั้ง
แบบบัสและแบบสตาร ARCnet สอดคลองกับมาตรฐานของ IEEE802.4  แตทวาไมเหมือนกัน
ทีเดียว 

Ethernet 
เปนเน็ตเวิรคแบบที่ใชงานกันมากที่สุดในปจจุบัน  ซ่ึงมีหลายรูปแบบใหเลือกใช  โดย

อาศัยการผานสัญญาณแบบ base band  เปนหลัก สําหรับการเชื่อมตอจะมี topology ทั้งแบบบัส  ที่
ตอกันเปนแนวตรง  และแบบสตารที่แตละโหนดจะเชื่อมตอกับ hub ซ่ึงจะอยูตรงกลางและสามารถ
เชื่อมตอกันเองไดอีก  แตทุก ๆ แบบของ Ethernet นี้จะอาศัยกลไกควบคุมการจราจร  และการใช
งานเน็ตเวิรคที่เรียกวา CSMA/CD  (Carrier-Sense Multiple Access [with] Collsion Detection) ทีจ่ะ
สอดคลองกับมาตรฐาน IEEE802.3   

Token  Ring 
แตละโหนดในเน็ตเวิรค จะใช packet  ของขอมูลที่เรียกวา token  ในการตัดสินวา

โหนดใดจะไดรับสิทธิ์ในการสงขอมูล ในระบบแลนที่ใชเครื่องพีซีเปนหลัก จะมีการใชงาน token 
ring  มากที่สุดในระบบ  เพื่อใหเครื่องพีซีสามารถเชื่อมตอกับเมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอรได  
สถาปตยกรรม  token ring  นี้จะเปนตนแบบของมาตรฐาน IEEE802.5 

ระบบคอมพิวเตอรภายในโครงการนั้นนับวามีความสําคัญมากในระบบหนึ่ง  ซ่ึงจะตอง
ใชพลังงานไฟฟามากในการนํามาใชกับระบบ  การจัดการพลังงานนั้นเปนไปไดยาก  แตก็สามารถ
ทําไดโดยการแบงทรัพยากรระบบเขาดวยกัน  ดวยระบบ LAN (Local Area Network) เพื่อทําให
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สามารถใชทรัพยากรระบบรวมกันได  เชนหนวยความจํา  เครื่อง printer Hard disk เปนตน  ซ่ึงเปน
การประหยัดพลังงานไดในระดับหนึ่ง 

การจัดการระบบนั้นจะใชระบบ LAN แบบ Client-Server  เปนระบบที่เครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนางเปนอยางนอย  ซ่ึงเครื่องที่
เชื่อมตอดวยนี้จะมีขนาดใหญ  มีโปรเซสเซอรตั้งแตหนึ่งตัวข้ึนไป  ซ่ึงอาจจะเปนไปไดทั้งเครื่องใน
ระดับ Pentium หรือ RISC  เชน DEC Alpha AXP  แลวก็ใชระบบปฏิบัติการที่เปนเน็ตเวิรค  (NOS 
หรือ Network Operating System)  โดยเฉพาะเชน Window NT Server ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพสูงกวา 
Window 98 และ 95 อีกทั้งยังไดรับการออกแบบและปรับแตงมาเพื่อการทํางานในระบบสภาวะ
แวดลอมแบบเน็ตเวิรคโดยเฉพาะอีกดวย  หนาที่ของเครื่องแมขายไดแก  การควบคุมความปลอดภัย
ในระบบการจัดการความคับคั่งในระบบเน็ตเวิรค  หยิบยื่นทรัพยากรตาง ๆ เชนขอมูล โปรแกรม  หรือ
การขอใชอุปกรณรวมตาง ๆ ตามแตเครื่องลูกขายจะรองขอ  สําหรับเครื่องลูกขาย  จะเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรตั้งโตะ  (ไมใชพวกเทอรมินัล) ซ่ึงก็จะใช  OS ธรรมดา เชน Window 95, Window 98 
Window NT Workstation ซ่ึงเครื่องลูกขายเหลานี้  โดยปกติจะใชความสามารถดานการประมวลผล
ของตัวเอง  เพื่อจัดการกับขอมูลที่ไดรับมาจาก  Server  และในการทํางานรวมกันระหวาง Client 
กับ Server  นี้  เราเรียกวาการทํางานที่ดานของเครื่องลูกขายวา Front-ent Processing  และเรียกการ
ทํางานในสวนของ Server  วา Back-ent Processing  หลักการ Client-Server  จะมีความยืดหยุนสูง  
เพราะนอกเหนือจากการเชื่อมตอเขาดวยกันปกติ  ยังสามารถเลือกที่จะเชื่อมตอทั้งระบบเขากับ
เครื่องในระดับ  microcomputer  หรือ mainframe  ไดอีกดวยโดยเครื่องทําหนาที่ Front-end  จะยัง
สามารถใชงานในสภาวะแวดลอมและโปรแกรมที่เราคุนเคยไดดี  ในขณะที่ผูใชงานสามารถเลือก
ทํางานไดทั้งงานในรูปแบบเครื่องเดี่ยว  (stand alone) หรือแบบที่ประสานงานกับผูใชรายอ่ืน รวม
ไปถึงการทํางานโดยอาศัยขอมูลจํานวนเก็บขอมูลอยูในเครื่อง  mainframe อีกดวย 

การทํางานนั้นจะมีเครื่อง Server  ซ่ึงจะตองจายคาไฟฟาใหกับเครื่องตลอดเวลา เพราะ
เปนเครื่องที่ดูแลระบบทั้งหมด  จึงตองทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง  จึงมีการใช UPS  ในการสํารองไฟ
เนื่องจากในกรณีที่เกิดไฟดับ  หรือความผิดปกตทางการไฟฟา  อาจทําใหขอมูลในระบบรวมทั้ง
ตัวเครื่องเองเสียหายได 

ระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบรักษาความปลอดภัย โดยควรมีการควบคุมโดยทั้ง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  และเครื่องสมองกล  ควบคุมปองกันภัย  บริเวณจุดสําคัญ  เชน หอง
คอมพิวเตอร ทางสัญจรหลักของอาคาร  โดยระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการหองสมุด
มัลติมีเดียออก  สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
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1.  การปองกันโดยเจาหนาที่  ทําการตรวจสอบตามจุดสําคัญ ตลอด 24 ช่ัวโมง  
2.  การปองกันโดยการใชลักษณะการออกแบบทางสถาปตยกรรม  โดยแบงออกแบบ

ใหแตละสวน สามารถแยกเปนอิสระกัน  เมื่อสวนใดไมตองการใชก็สามารถปดไดโดยอิสระตอกัน  
ในขณะที่สวนอื่น ๆ  สามารถทํางานไดปกติ 

3.  การปองกันโดยใชอุปกรณ  วิธีนี้เปนการติดตออุปกรณไฟฟาชนิดตาง ๆ ตามบริเวณ
สําคัญภายในอาคาร เชน บริเวณโถง หรือทางเดินหลัก 

อุปกรณของระบบรักษาความปลอดภัยที่ใชภายในโครงการ  ประกอบดวย 
1. ระบบโทรศัพทวงจรปด  (Closed Circuit Television)  ประกอบดวยเครื่องรับ

โทรทัศนจํานวนหลาย ๆ เครื่อง  ติดตั้งไวยังจุดตาง ๆ ของอาคารที่ตองการรักษาความปลอดภัย  
การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดนั้น จะทําการซอนไวใตฝาเพดาน ตู หรือตามตนไมประดับตาม
มุมหอง  ควบคุมการถายภาพแบบอัตโนมัติ  และสามารถควบคุมจากหองควบคุมความปลอดภัย
สวนกลาของอาคาร  นอกจากนั้นยังสามารถทําการบันทึกภาพเมื่อมีเหตุการณที่ผิดสังเกต  ภายใน
หองควบคุมความปลอดภัยสวนกลางนี้ จะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

 จุดที่ทําการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด  คือบริเวณหนาและภายในหองนิรภัยของ
ธนาคาร  โถงธนาคาร บริเวณทางเขา-ออก  ทางสัญจรหลัก  และบริเวณที่จอดรถขนเงินของธนาคาร 

2. ระบบกลองถายภาพบุคคล  (Photo guard 35)  เปนกลองถายภาพบุคคลโดยอัตโนมัติ  
ตัวกลองจะทําการติดตั้งบรรจุกลองอยางมิดชิด และสามารถถายภาพไดเปนมุมกวาง   โดยใชฟลม
ขนาด 16 มม.  หรือ 35  มม.  โดยสามารถทําการบันทึกเหตุการณติดตอกันไดจนกระทั่งฟลมหมด
มวนประมาณ 3 นาที   การบันทึกภาพกระทําโดยการควบคุมจากหองควบคุมความปลอดภัยกลาง  
และสามารถควบคุมไดโดยพนักงานประจําโถงธนาคาร หรือจากบริเวณเคานเตอรได                  

3. สัญญาณภัยประตูและหนาตาง  (Door And Window Alarm)  เครื่องจะทําการสง
สัญญาณไปยังหองควบคุมสวนกลางเมื่อประตู  หนาตาง  หรือเปดของอาคารถูกงัด  ทําลาย  หรือมี
ผูบุกรุกเขามาในบริเวณเขตหวงหาม  โดยใชลําแสงที่ไมสามารถมองไดดวยตาเปลา เปนตัวจับ
ตําแหนงจุดที่ถูกบุกรุก 

4. สัญญาณเตือนภัยแบบกดปุม  (Hold Up Alarm)  เปนระบบที่ทําการติดตั้งบริเวณ
หรือบริเวณใกลเคานเตอร  ทํางานของพนักงานในหลาย ๆ จุด โดยซอนไวในตําแหนงที่บุคคล
ทั่วไปสามารถมองเห็น การทํางานจะทํางานโดยการกดจากมนุษยสัญญาณจะปรากฏ ที่หองควบคุม
ความปลอดภัยสวนกลาง  และสถานีตํารวจ 
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อุปกรณสงสัญญาณทั้งหมดจะเปนวงจรปด  คือมีกระแสไฟฟาไหลในวงจรตลอดเวลา  
และจะทํางานเมื่อวงจรถูกตัดหรือถูกรบกวน  กระแสไฟฟาที่ใชเปนกระแสไฟฟาตรงแรงเคลื่อนต่ํา  
มีระบบควบคุมการไหลของกระแสไฟฟาอยางเที่ยงตรง  พรอมทั้งมีระบบไฟฟาสํารอง  เพื่อปองกนั
กระแสไฟฟาดับ เมื่อกระแสไฟฟาหลักของอาคารขัดของ  อีกทั้งตองมีระบบสํารองในการ
ตรวจสอบการทํางานและอุปกรณ แสดงตําแหนงที่เกิดเหตุหรือจุดบกพรองไดงาย  อุปกรณและ
วงจรเตือนภัยเมื่อทําการติดตั้งแลว  จะตองมิดชิดกลมกลื่นกับสิ่งแวดลอม  การทํางานจะตองไม
เล่ียงหรือมีส่ิงผิดสังเกตใหบุคคลภายนอกหรือผูรายรูตัวได 

สําหรับศูนยคอมพิวเตอรของอาคารนับไดวาตองเปนสวนที่ตองการ การรักษาความ
ปลอดภัยสูง เพราะเปนสวนที่มีความลับ  ขอมูลสําคัญ  การเขา-ออกศูนย  ถามิใชพนักงานประจํา
ศูนยจะตองถูกทําการตรวจสอบ  หากเปนพนักงานประจําศูนยจะตองทําการติดบัตรประจําตัว  ที่
แสดงขอมูลสวนบุคคลประตูทุกบานตองทําการติดตั้งเครื่องอานบัตรและการเขา-ออกทุกครั้ง 
จะตองถูกทําการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  ในสวนที่ตองการความปลอดภัยสูงจะทําการเพิ่ม
อุปกรณ  และรหัสตัวเลขเขาไปดวยที่พนักงานทําบัตรสูญหาย  หรือลาออก  ก็สามารถจัดโปรแกรม
ใหเครื่องไมยอมรับบัตรหมายเลขนั้น ๆ พรอมแจงไปยังศูนยรักษาความปลอดภัยสวนกลาง 

นอกจากการปองกันทางดานโจรกรรมแลว  ยังตองมีการปองกันในดานสภาพแวดลอม 
และความบกพรองผิดพลาดตาง ๆ ดวยเพราะแถบแมเหล็กที่อยูบริเวณบัตรประจําตัวพนักงานอาจ
เกิดการผิดพลาดได เนื่องมาจาก    

- อุณภูมิสูงเกนิกวา 140 องศาฟาเรนไฮด 
- มีความชื้นในอากาศสูงมากเกินไป 
- มีสนามแมเหล็กเขามารบกวน 
การรักษาหนังสือและสื่อตาง ๆ ไมใหชํารุดสูญหาย  มีวิธีปองกันได ดังนี้ 
1. การจัดทางเขาออกใหมีทางเขาออกเดียว 
2. ควบคุมระบบการยืม-คืนใหรัดกุม 
3. ใช Turnstile-Guard คือ ใชเหล็กหมุนออกทีละคน และมีคนเฝาตรวจทางเขาออก 
4. ใช Check ควบคุมดวยระบบอิเลคโทรนิค หากนําหนังสือออกจากหองสมุด ไมได

ผานการยืม เมื่อผานทางเขา-ออกสัญญาณจะดังขึ้น เพราะในหนังสือมีวัสดุที่ไวตอกระแสไฟฟาชื่อ 
Larminal ซอนอยูตรงทางเขา-ออก  ณ. จุด Check Point  
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5.   การศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลตอการออกแบบ 
 

1. การวางตําแหนงของหองสมุด 
 ควรคํานึงถึงความสะดวกในการเขาออกจากภายนอก เพื่อใหบริการแกประชาชนได
โดยสะดวก เปนรูปแบบการใหบริการในลักษณะกึ่งสาธารณะมีความสมบูรณในตัวเอง 

เกณฑพิจารณาในการออกแบบ 
- ตําแหนงที่ตั้ง ควรใหมีเสียงรบกวนนอยที่สุด 
- สามารถขยายตัวไดเมื่อมีหนังสือเพิ่ม 
- มีการควบคุมดูแลการเขาออกที่กระชับรัดกุม 
- มีความควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาสภาพหนังสือ 
- มี ระบบแสงสวางที่เหมาะสม 

2. ลักษณะการจัดหองสมุด 
หองสมุดอาจแบงการจัดตามลักษณะได 3 แบบ คือ 
2.1  สวนเก็บหนังสืออยูรอบดานสวนอานหนังสือ แบบนี้บริเวณอานหนังสือจะไดรับ

แสงสวางจากภายนอกอาคารไดโดยรอบ และสามารถหยิบหนังสือจากสวนเก็บหนังสือไดสะดวก
และมีขอดีคือ 

-   สวนอานหนังสืออยูใกลสวนเก็บหนังสือ ซ่ึงสะดวกในการใช 
-   ใชแสงสวางจากธรรมชาติ ลดคาใชจาย 

2.2  สวนเก็บหนังสือกับสวนอานหนังสือแยกออกจากกันแบบนี้ เหมาะสําหรับ
หองสมุดที่มีสวนอานหนังสือมาก เพราะสามารถสรางที่เก็บหนังสือโดยเฉพาะการตอเติมสวนเก็บ
หนังสือทําได โดยไมรบกวนตอสวนอานหนังสือ และมีขอดีดังนี้ คือ 

-  เหมาะสําหรับหองสมุดขนาดใหญ 
-  การขยายตัวทําไดงาย 

ขอเสีย 
 -  การใชบริการจากหองเก็บหนังสือไมคอยสะดวก เนื่องจากระยะทาง 2.3 สวน
เก็บหนังสืออยูคนละชั้นอานหนังสือ 

แบบนี้เหมาะสําหรับการจัดหนังสือที่ตองการใหผูใชหยิบหนังสือเองโดยตรง 
แตมีปญหาเรื่องระยะทาง 
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3. ลักษณะครุภัณฑท่ีสําคัญในหองสมุด 
วัสดุครุภัณฑในหองสมุดแบงออกเปน 2 ประเภท 
1. วัสดุ  ประกอบดวยหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียทุกชนิด 
- หนังสือ คือ ส่ิงพิมพที่มีลักษณะที่เปนรูปเลมและเอกสารตาง ๆ มีเนื้อหาสาระอันเกิด

จากความรู ความคิดสรางสรรค และจิตนาการของผูเขียน มีความยาวของเรื่องตาง ๆ กันอาจจะจบ
ในเลมเดียวหรือหลาย ๆ เลมก็ได สามารถแบงตามคุณคาและสาระที่ผูอานจะไดรับคือหนังสือท่ีให
ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เชน หนังสือสารคดี ตําราตาง ๆ และหนังสือที่ใหความเพลิดเพลิน เชน 
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ สารคดี หนังสือนวนิยาย เร่ืองขําขัน เปนตน 

- ส่ือมัลติมีเดียตาง ๆ 
-  วัสดุกราฟก คือวัสดุที่ไดจากการเขียนประกอบดวย เสน ภาพ ตัวเลข และตัวอักษร 

แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
 1.  แผนสถิติ (graph) แสดงขอมูลเปนตัวเลขจํานวนหรือสัดสวนที่สัมพันธกัน ชวยให
เขาใจงายและรวดเร็ว แยกออกไดเปน แผนสถิติเปนเสน แบบแทง แบบวงกลม และแบบรูปภาพ 

 2.  แผนภาพ (chart and diagram) แสดงความสัมพันธของเรื่องราวหรือ แนวความคิด
โดยใชภาพ สัญลักษณ ตัวเลข และตัวหนังสือ ประกอบเขาดวยกัน 

 3.  ภาพโฆษณา (poster) ใชส่ือสารขอมูลโดยใชภาพ สี และคําหรือขอความประกอบ
กัน สามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนไดดี 

 4.   การตูน (cartoon) คือ ภาพที่ใชลอเลียนบุคคล แนวความคิด หรือสถานการณ เปน
ภาพที่มีรายละเอียดนอย ใชสัญลักษณหรือลักษณะที่ผูดูคุนเคย ดูแลวสามารถเขาใจความหมายได
ทันที ซ่ึงจะปรากฏอยูในหนังสือพิมพ และนิตยสารเปนสวนใหญ 

-  ภาพนิ่ง ทําไดหลายลักษณะ คือ อาจทําไดทั้งในรูปของภาพทึบแสง และภาพโปรง
แสง ซ่ึงตองนํามาใชกับเครื่องฉายอีกทีหนึ่ง แบงออกไดดังนี้ 

 - สไลด (slide) คือ ภาพนิ่งที่บันทึกบนฟลมโปรงแสงหรือกระจก แลวนําไปเขา
กรอบ โดยปกติจะมีขนาด 2x2 นิ้ว หรือ 1/4x4 นิ้ว ภาพสไลดจะใชประกอบกับเครื่องฉายสไลด 

 - ฟลมสตริป หรือ แถบภาพ (filmstrip) เปนภาพนิ่งโปรงแสงที่ถายเรียงกันบน
มวนฟลมขนาด 35 มิลลิเมตร โดยทั่วไปมวนฟลมสตริปจะมีความยาวประมาณ 20-50 กรอบภาพ 
ภาพฟลมสตริปจะใชฉายกับเครื่องฉายฟลมสตริป ซ่ึงเปนเครื่องฉายระบบเดียวกับเครื่องฉายสไลด 

-  ภาพโปรงใส หรือแผนโปรงแสง (transparency) เปนแผนฟลม หรือแผนพลาสติก
ขนาดประมาณ  7x7 นิ้ว หรือ 8x10 นิ้ว เมื่อนําเขาเครื่องฉายภาพขามศีรษะภาพที่ปรากฏบนจอจะมี
ขนาดใหญชัดเจน นอกจากจะมีลักษณะเปนแผนแลว ยังมีชนิดเปนมวนใชหมุนไปเรื่อย ๆ จนหมด
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มวย การผลิตภาพโปรงใสอาจใชวิธีเขียนขอความและภาพที่ตองการลงบนแผนใสโดยเฉพาะ ซ่ึง
นับวาเปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว และไดภาพเหมือนกับตนฉบับทุกอยางแตแผนฟลมที่ใชกับ
เครื่องถายเอกสารตองเปนชนิดที่มีคุณภาพ ซ่ึงสามารถทนความรอนของเครื่องถายได 

-  วัสดุยอสวน ( microfrom ) คือ สวนยอของเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ เปนการยอให
เล็กลงกวาของจริงหรือตนฉบับเดิมหลายเทา แลวถายลงบนแผนฟลมหรืออัดลงบนบัตร มีทั้ง
ประเภททึบและโปรงแสง การอานขอความจากวัสดุยอสวนจะตองอานดวยเครื่องอานที่ทํามา
โดยเฉพาะ เพราะเครื่องอานนี้จะขยายสวนที่ไดยอไวใหมีขนาดพอเหมาะแกสายตาของผูอาน
เอกสาร  และสิ่งพิมพที่หองสมุดนิยมเก็บไวในรูปของวัสดุยอสวน  ไดแกหนังสือหายาก 
วิทยานิพนธ หนังสือพิมพ วารสาร และ เอกสารสําคัญๆ วัสดุยอสวนมีหลายแบบ ที่พบมากใน
หองสมุดไดแก 
 -  ไมโครฟลม ( microfilm ) คอืวัสดุยอลงบนมวนฟลมที่มีขนาดตาง ๆ กัน ที่นิยมกัน
มากไดแก ขนาด 16 มิลลิเมตร และ 35 มิลลิเมตร มวนฟลมความยาวประมาณ 100 ฟุต บรรจุอยูใน
วงมวน กลอง หรือตลับ ฟลมที่บรรจุอยูในวงมวนสามารถใชกับเครื่องอานไดหลายชนิด แตละชนิด
ที่บรรจุในกลองหรือตลับ ฟลมที่บรรจุอยูในวงมวนสามารถใชกับเครื่องอานไดหลายชนิด แตละ
ชนิดที่บรรจุในกลองหรือตลับตองใชกับเครื่องอานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 
 -  ไมโครฟช ( microfiches ) คือ วัสดุยอสวนลงบนแผนฟลมโปรงแสงมีขนาด
แตกตางกัน ที่นิยมกันมากไดแก ขนาด 4x6 นิ้ว ไมโครฟช แตละแผนสามารถบรรจุหนาหนังสือได
ประมาณ 72-98 หนา การอานขอความในแตละกรอบภาพสามารถทําไดโดยเครื่องอาน 
 - ไมโครการด ( microcards ) คือ บัตรขนาด 3x5 นิ้ว ซ่ึงอัดขอความที่ยอสวนของ
หนังสือ ไมโครการดแตละแผนสามารถบรรจุสวนยอจากหนังสือไดประมาณ 50 หนา 

 -   ไมโครพริ้นท ( microprints )  คือ บัตรทึบแสง เชนเดียวกับไมโครการด แตมี
ขนาดใหญกวา คือมีขนาดประมาณ 6x9 นิ้ว และไมโครพริ้นทแตละบัตรสามารถบรรจุขอความได
มากกวาไมโครการด 

ปจจุบันไดมี สํานักพิมพของตางประเทศหลายแหงผลิตวัสดุยอสวนชนิดตาง  ๆ 
ออกจําหนาย เชน University Microfilms ltd., London และ Xerox Uiversity Microfilm, Ann 
Arbor, Michigan ซ่ึงเปนสํานักพิมพเดียวกันจัดทําวัสดุยอสวนของ วารสาร หนังสือพิมพ และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธทุกสาขาวิชา จัดทําวัสดุยอสวนของสิ่งพิมพรัฐบาล วารสาร และงานวิจัย 

 -  ภาพยนตร (film) คือภาพนิ่งที่ถายทําตอเนื่องกันไปตามแนวตั้งของฟลมเมื่อนํามา
ฉายดวยอัตราเร็วที่ถูกตอง ก็จะเห็นเปนภาพเคลื่อนไหวได ภาพยนตรแบงออกเปน 5 ประเภท คือ 
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1.  ภาพยนตรการศึกษา ใหความรูทั่วไป เชน ภาพยนตรสารคดี 
2.  ภาพยนตรการสอน ใหความรูตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไวในแตละระดับ 
3.  ภาพยนตรขาว มุงเสนอขาว หรือเหตุการณปจจุบัน 
4.  ภาพยนตรบันเทิง มุงใหความบันเทิงโดยเฉพาะ แตก็อาจจะนํามาใชประกอบศึกษา

ได เชน ภาพยนตรชีวประวัติบุคคลสําคัญ 
5.  ภาพยนตรโฆษณา สรางขึ้นเพื่อโฆษณาสินคา หรือจูงใจใหซ้ือสินคา 
- วิทยุโทรทัศน และวิดีทัศน แบงไดเปน 3 ประเภท 
1.  วิทยุโทรทัศนเพื่อการคา ใหความบันเทิงและเสนอขาวสารเปนรายการที่จัดทําขึ้น

เพื่อการคา 
2.  วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา ใหการศึกษาโดยทางออม เชน รายการขาว รายการแนะแนว

อาชีพ รายการสนทนาทางวิชาการดานตาง ๆ เชน รายการวิทยุโทรทัศนของมหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมาธิราช ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3.  วิทยุโทรทัศนเพื่อการสอน จัดทําเพื่อการสอนโดยตรง โดยมีการสรางขึ้นมาตาม
หลักสูตร มีกําหนดออกอากาศตามวันและเวลาที่แนนอน วิทยุโทรทัศนเพื่อการสอนนี้อาจจัดทํา
เปนแบบวงจรปด คือถายทอดการสอนไปตามบานและหองเรียนสถาบันการศึกษาบางแหงใชวิทยุ
โทรทัศนวงจรปดเพื่อการสอนโดยตรง เชน วิทยาลัยครูตาง ๆ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-  วิดีทัศน ( video ) เปนภาพและเสียงที่อยูในเสนเทปในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
และสามารถลบแลวบันทึกใหมไดอีก มีทั้งชนิดมวน ตลับ และกลอง ผูผลิตสามารถบันทึกภาพที่
ตองการ เชน รายการวิทยุโทรทัศนที่นาสนใจออกจากนี้ยังใชบันทึกรายการสดเพื่อนําไปออกอากาศ
ในรายการวิทยุโทรทัศน หรือเก็บไวเปนหลักฐานอางอิงประกอบกอบหาศึกษา เชน รายการขาว
สําคัญ ๆ เปนตน วิดีทัศนมีทั้งชนิดที่จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาและการสอนโดยเฉพาะ และชนิดที่เปน
ผลผลิตทางการคาเพื่อใหความบันเทิงแกผูชม ซ่ึงไดแก เทปบันทึกภาพยนตรและเทปบันทึกการ
แสดงดนตรี เปนตน วิดีทัศนเพื่อการคาเหลานี้หาเชาไดจากรานเชาวิดีทัศนทั่วไป 

-  วัสดุบันทึกเสียง 
 -  แผนเสียง ( record ) มีลักษณะเปนแผนที่บันทึกเสียงลงไปอาจเปนคําบรรยาย 

เพลง หรือดนตรีก็ได สวนใหญจัดทําโดยบริษัทการคา เสียงที่บันทึกลงแผนเสียงนี้จะมีความถาวร
ไมสามารถลบทิ้งได ซ่ึงใขประกอบการสอนและศึกษาวิชาตาง ๆ ไดดี เชน วิชาดนตรี วิชา
ภาษาตางประเทศ เปนตน แผนเสียงนี้สามารถใชไดกับเครื่องเลนแผนเสียงที่มีทั้งระบบธรรมดาและ
ระบบสเตอริโอ 
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-  เทปบันทึกเสียง หรือแถบบันทึกเสียง ( sound tape ) มี 3 ลักษณะ คือ 
1.  เทปมวน ( open real tape ) สวนใหญใชเปนตนฉบับขนาดเสนเทปกวาง ¼ นิ้ว 
2.  เทปตลับ ( cassette tape ) มีขนาดของเสนเทปกวาง 0.15 นิ้ว และสามารถ

กําหนดระยะเวลาในการเลนเทปแตละมวนไดลวงหนา และสามารถหยุดการเลนเทปแตละมวนได
ลวงหนา และสามารถหยุดการเลนเทปที่จุดก็ได จึงสะดวกที่ใชบันทึกคําบรรยาย 

3.  เทปกลอง ( cartridge tape ) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ¼ นิ้ว เทากับเทปมวน 
เทปชนิดนี้เสนเทปจะเดินตอเนื่องกันไปเรื่อย  ๆ ไมสามารถกดปุมใหเทปเดินกลับหรือเดินไป
ขางหนาอยางรวดเร็วได จึงเหมาะที่จะใชบันทึกเสียงเพลง 

- หุนจําลองและของจริง 
 -  หุนจําลอง ( model ) คือวัสดุที่กอสรางขึ้นใหมีลักษณะเหมือนของจริงแตอาจ

มีขนาดใหญกวาหรือเล็กกวาก็ได เพื่อความเหมาะสมตอการศึกษาเรื่องนั้น ๆ เชนหุนจําลองเรือน
ไทย หุนจําลองอวัยวะภายในรางกาย หุนจําลองเครื่องยนต เปนตน 

 -  ของจริง คือการนําของจริงมาแสดงเพื่อประโยชนในการศึกษาวิชาตาง ๆ เชน 
หินชนิดตาง ๆ โครงกระดูก ตัวสัตวที่สตัฟฟ (staff ) ไวเปนตน 

-  เอกสารอิเล็กทรอนิกส (electronic document) นับวาเปนสื่อใหมในการบันทึกและ
ส่ือสารนิเทศ รูจักในชื่อส่ือ electronic document เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีอิเลกทรอ
นิกสซ่ึงนําไปพัฒนาคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคม ตัวอยางของสื่อประเภทนี้คือ 

 -  ฐานขอมูลคอมพิวเตอร (computerized databases) เปนแหลงสารนิเทศตาง ๆ 
ซ่ึงบันทึกอยูในสื่อที่คอมพิวเตอรอานได เชน แถบแมเหล็ก (magnetic tape) จานแมเหล็ก (magnetic 
disk ) ออปติคัลดิสก (optical disk) ซ่ึงสื่อเหลานี้ใชทดแทนสิ่งพิมพและโสตทัศนวัสดุบางประเภท
ได โดยอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการคนควาคืนสารนิเทศเพื่อใชในการศึกษา คนควา วิจัย และ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ไดตรงตามความตองการ โดยมีโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเปนเครื่องมือชวยจัด
ขอมูลใหถูกตอง 

 -  ฐานขอมูลคอมพิวเตอรจัดแบงประเภทใหหลายวิธี เชน แบงตามชนิดขอมูล 
คือ ฐานขอมูลบรรณานุกรม (bibliographic databases) ฐานขอมูลตัวเลขหรือฐานขอมูลที่ไมใช
บรรณานุกรม (pneumatic databases, non – bibliographic databases) และแบงตามลักษณะเนื้อหา
และสาระขอมูล คือฐานขอมูลอางอิง (reference databases) ฐานขอมูลตนแหลง (source databases) 
ฐานขอมูลเนื้อหาเต็มรูป (full – text databases)  
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 เนื่องจากฐานขอมูลสวนใหญในหองสมุดและศูนยสารนิเทศเปนฐานขอมูล
อางอิงและมีที่มาในลักษณะตาง ๆกัน จึงอาจจัดประเภทฐานขอมูลที่มีใชในหองสมุดและศูนย
สารนิเทศดังนี้ 

-  ฐานขอมูลที่หองสมุดเฉพาะแหงพัฒนาขึ้นใชเอง ( in – house databases ) 
-  ฐานขอมูลพื้นฐาน ( basic in – house databases ) หมายถึงคลังขอมูลพ้ืนฐานที่

หองสมุดจัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูใชในการใชทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุด
นั้น ๆ ไดแก ฐานขอมูลหนังสือ ( ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ) ฐานขอมูลวารสาร ฐานขอมูล
โสตทัศนวัสดุ ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ฐานขอมูลรายงานการวิจัย เปนตน 

-   ขอมูลเฉพาะเรื่อง หรือวิชา ( subject databases ) หมายถึงคลังขอมูลเฉพาะ
หัวขอวิชาใดวิชาหนึ่งที่หองสมุดจัดทําขึ้นตามความตองการของหองสมุดหรือสถาบันที่หองสมุด
สังกัด เพื่อเปนฐานของการคนควาวิจัยของอาจารย นักวิชาการ และนักศึกษา ไดแก ฐานขอมูล
สารนิเทศทองถ่ินของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ฐานขอมูลกระบือนานาชาติ  สํานักงานหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ฐานขอมูลใครเปนใครในประเทศไทย สํานักบรรสารพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร 
 -  ฐานขอมูลจากแหลงอ่ืน 
 -  ฐานขอมูลเพื่อการคา (commercial database ) แบงเปน 

-  ฐานขอมูลในจานคอมแพค (compact disk) หมายถึงคลังขอมูลท่ีบรรจุอยูใน
จานกลมสีขาววาว มีลักษณะคลายแผนเสียง เสนผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ทําดวยอลูมิเนียม
เคลือบผิว  ดวยพลาสติกโพลีคารบอนเนต  จานคอมแพคสามารถบรรจุขอมูลได  200,000 
หนากระดาษ A4 เปนอยางต่ํา ใชอานดวย CD-ROM Reader ซ่ึงอาจเปนเครื่องเดี่ยว ๆ หรือเปนชุด
ประกอบดวยหลาย ๆ เครื่องก็ได ฐานขอมูลในรูปจานคอมแพคแบงไดเปน ฐานขอมูลท่ีจัดจําหนาย
โดยบริษัทตาง ๆ ซ่ึงครอบคลุมสาขาวิชาตาง ๆ และใชอานไดเพียงอยางเดียวเทานั้น และฐานขอมูล
ที่ศูนยสารนิเทศบันทึกไวเฉพาะเรื่อง เพื่อใหบริการตามคําขอของผูใช เนื่องจากในปจจุบันเรา
สามารถบันทึกขอมูลลงในแผนซีดีไดนอกเหนือจากการใชอานเพียงอยางเดียวและขอมูลบางเรื่องมี
ปริมาณเกินกวาจะพิมพขอมูลหรือถายเอกสารได ในประเทศไทยหนวยงานที่ใหบริการในลักษณะ
นี้ในกรณีที่มีขอมูลปริมาณมากมหาศาล คือศูนยบริการสารนิเทศทางเทคโนโลยี ( TIAC ) 

 -  ฐานขอมูลออนไลน (Online databases) หมายถึงคลังขอมูลท่ีสามารถเขาถึง 
(Acess) ขอมูลของผูผลิต /แหลงผลิต (producer) โดยการเชื่อมตรง (online) ไปยังผูจัดจําหนาย 
สารนิเทศ ในฐานขอมูลออนไลนจะทันสมัยกวาขอมูลในรูปจานคอมแพกต ตัวอยางของขอมูล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

146

ออนไลน ไดแก ขอมูล MEDLINE ( การแพทย ) AP NEWS (ขาว) HISTOLICAL ABSTRACTS 
(ประวัติศาสตร) ซ่ึงจัดจําหนายโดย DIALOG ) ประเทศสหรัฐอเมริการ 

-  ฐานขอมูลที่เครือขายสารนิเทศพัฒนาขึ้นใชรวมกัน หมายถึงฐานขอมูลที่
หองสมุดและศูนยสารนิเทศในภาคี ( consortium ) พัฒนาขึ้นเปนเครือขายสารนิเทศ ( information 
network ) เพื่อใชทรัพยากรสารนิเทศรวมกัน ( resorce sharing ) เชน ฐานขอมูลของ OCLC ( 
Online Computer Library Center ) และฐานขอมูลตาง ๆ จากเครือขายอินเตอรเน็ต ( The Internet, 
INTERNET ) 

-  วารสารอินเตอรเน็ต ( electronic journals ) หมายถึง วารสารที่จัดทําและ
เผยแพรโดยใชคอมพิวเตอรและไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนตัวเลือกคูกับวารสารสัญนิยมพิมพ
ดวยกระดาษ ปจจุบันวารสารอีเล็กโทรนิกสจัดทําเปนวารสารวิชาการ ( scholarly journals ) เพียง
ประเภทเดียว 

-  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail, E- mail) คือระบบสื่อสารผาน
คอมพิวเตอร โดยท้ังผูสงและผูรับมีเลขประจําตัวในระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส (ปกติใช
มินิคอมพิวเตอร) เมื่อผูสงบันทึกขอความที่คอมพิวเตอรตนทาง ผูรับปลายทางซึ่งอาจอยูหางไกลกัน
ขามประเทศหรือทวีปจะไดรับขอความในเวลารวดเร็วเพียงไมกี่วินาทีและสามารถเรียกอาน
ขอความตาง ๆ จากคอมพิวเตอรปลายทางในเวลาที่สะดวกหองสมุดใชไปรษณียอีเล็กทรอนิกสใน
งานตาง ๆ ของหองสมุด เชน การติดตอในและระหวางหองสมุด การสั่งซื้อทรัพยากรการสารนิเทศ 
การยืมระหวางหองสมุด การบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

-  โทรสาร (facsimile , fax) คือการสงเอกสารผานโทรคมนาคม (โทรศัพทหรือ
โทรศัพทและการสื่อสารผานดาวเทียม) ไปยังผูรับปลายทาง โดยผูรับปลายทางไดรับเอกสาร
เหมือนตนฉบับที่สงไป 

2. ครุภัณฑ 
-  ช้ันวางหนังสือควรเปนชั้นเปดเพื่อใหผูใชหยิบไดสะดวก และปรับขึ้นลงได 

สําหรับใหญสูง 5-7 ฟุต ช้ันสําหรับเด็กสูงไมเกิน 5 ฟุต หากเปนชั้นเตี้ยสูงเสมอขอบหนาตางหรือ
ประมาณ 3 ฟุต ชวงความสูงแตละช้ัน สูงประมาณ 10 นิ้ว ความลึกของชั้น 10-12 นิ้ว ความหนาของ
ไม 1 นิ้ว 

-  ช้ันวางวารสาร มีหลายแบบอาจเปนชั้นเอียงหรือวางเฉพาะวารสารใหมอยางเดียว 
-  ที่วางหนังสือพิมพ ไมหนีบหนังสือพิมพดามยาว 35 นิ้ว ที่สําหรับจับ ยาว 6 นิ้ว 

ปลายรัดดวยยางอาจใชไมไผหลาวแทนไมเนื้อแข็งได 
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- โตะอานหนังสือ ควรมีหลายแบบทั้งรูปกลม ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด
พอเหมาะกับหอง หรือทําแบบนั่งคนเดียว 2 คน 4 คน 8 คน ความกวาง 36 นิ้ว สูง 27 นิ้ว ยาว 60-99 
นิ้ว หรือ 42 นิ้ว สําหรับเด็ก ระหวาง 22-25 นิ้ว โตะกลมเสนผานศูนยกลาง 36-42 หรือ 48 นิ้ว 

- โตะวางคอมพิวเตอร มีหลายรูปแบบ ทั้งกลม ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา เปนแบบ
นั่งคนเดียว มีที่วางหนังสือ หรือส่ิงของ รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร ความกวาง 36 นิ้ว สูง 27 นิ้ว 
ยาว 60-99 นิ้ว 

- เกาอ้ี ควรมีสัดสวนเหมาะกับขนาดโตะอานแตละประเภท ไมควรมีเทาแขนเกาอ้ี
สําหรับเด็กสูง 13-14 นิ้ว 

- โตะรับ – จายหนังสือ อาจใชโตะธรรมดาหรือเคานเตอรรูปส่ีเหล่ียม ขนาดเหมาะสม
กับหองสมุด ประกอบดวย ช้ันสําหรับเก็บหนังสือท่ีผูยืมเอามาคืน ดานบนมีชองสําหรับใสหนังสือ 
ล้ินชักสําหรับใสบัตร และอุปกรณตาง ๆ ในการยืมหนังสือ อาจกั้นเปนที่ทํางานบรรณารักษไดดวย 

- ตูบัตรรายการ เปนตน ประกอบดวยลนชักสําหรับใชบัตรรายการ ขนาด 3*5 นิ้ว และ
มีแกนรอยรูบัตรและมีที่รองเขียน ควรเปนตูบัตรรายการขนาด 9-30 ล้ินชัก การจัดตูบัตรรายการ
ตองมีความระมัดระวังในเรื่องขนาดและฝมือ 

- โตะทํางานของบรรณารักษและเจาหนาที่มีขนาดพอเหมาะกับชนิดงาน 
- ตูเก็บโสตทัศนวัสดุ ควรทําเปนพิเศษ เพื่อเก็บแผนเสียง ฟลม สตริป สไลด ฯลฯ 

นอกจากนี้ควรมีที่สําหรับเก็บแผนที่หรือภาพขนาดใหญ โดยไมตองพับ 
  - ตูเก็บของอาจใชตูเหล็กขนาด 2 บานเก็บเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณในการ

ทํางาน เชน เครื่องมือซอมหนังสือ วัสดุอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ 
- รถสําหรับเข็นหนังสือ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนยายหนังสือจํานวนมาก 

 
3. การจัดวางครุภัณฑ  ในการวางจัดวางเฟอรนิเจอรภายในหองสมุดนั้น กําหนดวา

ชนิดไหนควรอยูตรงไหนก็ตองคํานึงถึง ความสัมพันธกับผูใชอยางหนึ่ง และความสัมพันธกับ
หนอยงานเจาหนาที่อีกอยางหนึ่งดวย ซ่ึงผูออกแบบตกแตงภายในกับบรรณารักษจะตองปรึกษา
และทําความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดี ดังนั้น นักออกแบบพึงยึดถือหลักเกณฑในการจัดวาง
เฟอรนิเจอรในหองสมุด ไปพอเปนสังเขป ดังนี้ ใหความสะดวกการควบคุมดูแล เปนตนวาโตะรับ 
– จายหนังสือควรอยูใกลกับทางเดิน เขา-ออก จัดที่นั่งอานหนังสือใหเพียงพอ 

ใหความสะดวกแกผูใชในการที่จะติดตอกับเจาหนาที่หรือเดินไปยังชั้นวางหนังสือ
ตาง ๆ เวนทางเดินระยะโตะ เกาอี้ ช้ันหนังสือใหเพียงพอ ใหเปนระเบียบ ดูงาน ไมเบื่อตา ไม
เบียดเสียดจนแนน สีและแบบใหกลมกลืนกับแบบอาคารหรือในแบบเดียวกับภายในหอง ให
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เหมาะสมกับการใชสอย วาเฟอรนิเจอรชนิดใดควรอยูตรงไหนจึงเหมาะที่สุด เห็นงายที่สุด และ
สะดุดตาที่สุด 

ตําแหนงของครุภัณฑ 
- ช้ันวางหนังสือ โดยมากมักเรียงไปตามฝาหอง ทั้งนี้เพื่อมิใหกินเนื้อที่สําหรับอาน 

โดยเฉพาะหองเรียน นอกจากนี้ยังทําใหบรรณารักษหรือเจาหนาที่ไดมีโอกาสควบคุมดูแล แตใน
ปจจุบันนี้เนืองจากแนวโนมของการศึกษาแผนใหม มุงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเองมากที่สุด 
การจัดวางหนังสือ อาจจะจัดวางตรงกลางหองหรือขาง ๆ มีที่วางสําหรับอานหนังสือใหเปน
สัดสวนมากขึ้นการวางหนังสือกลางหองควรมีระยะหางกันระหวางชั้น 4-5 เพื่อผูใชจะไดหยิบ
หนังสือไดสะดวก 

 การจัดตูหนังสือสามารถแบงออกไดเปน 4 วิธีคือ 
1. แบบ CLOSED STACK  รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่นิยมของหองสมุดใหญๆ 

ระดับชาติ แตไมคอยเปนที่นิยมในหองสมุดทั่ว ๆ ไป จะมีเพียงเจาหนาที่เทานั้นที่เขาไปใชกับการ
จัดในลักษณะนี้ โดยปกติจะเปนตูช้ันหนังสือ 2 ดาน และมีช้ันดานเดียวตามผนัง ระยะที่นอยที่สุด
ระหวางตูเก็บหนังสืออาจจะเปน 685 มม. 

2. แบบ OPEN STACK  เปนรูปแบบที่ใชกันมากที่สุดในหองสมุดมหาวิทยาลัย มี
ที่วางมากกวาตูหนังสือแบบ CLOSED STACK เพราะตองมีเนื้อที่ใหสําหรับผูอานเลือกหนังสือ 
และใหคนอื่นที่เดินผานระยะระหวางตูหนังสืออยางนอยที่สุดคือ 900 มม. หรือ 1,375 มม. จาก
ศูนยกลางตู ถามีการใชหนาแนนระยะที่เหมาะสมคือ 1,225 มม. หรือ 1,680 มม. จากศูนยกลางตู 

3. แบบ OPEN ACCESS  วิธีการนี้หนังสือจะกระจัดกระจายออกไปทั่ว ๆ เพื่อดงึดดูใจ
ใหผูอานสนใจในการเลือกหนังสือ The  Dannish Library Inspectorate แนะนําเกี่ยวกับระยะที่ผูอาน
ไดเลือกชมหนังสือกวางประมาณ 900 มม. หนาชั้นหนังสือและระยะเดินผานดานหลังประมาณ 760 
มม. ฉะนั้นจึงสามารถกําหนดระยะที่นอยที่สุดระหวางหนาขั้นหนังสือท่ีหักหนาเขาหากันคือ 2,566 
มม. กับความลึกของตูหนังสือ 440 มม. เปนแบบชั้น 2 ดานจึงเปน MODULAR ที่ 3 เมตร 

4. แบบ COMPACT SHELVING  การจัดแบบนี้เปนการจัดที่ตองการประหยัดเนื้อที่
มาก อาจเนื่องจากมีเนื้อที่จํากัดหรืออาจเปนสวนเก็บหนังสือที่ผูอานไมไดใหความสนใจนัก จะมี
เพียงเจาหนาที่เทานั้นที่เขาไปใชงานในพื้นที่ได หลักการจะใชระบบในการเคลื่อนยายตูหนังสือ
เพื่อใหสามารถวางซอนกันได อาจจะใช hinged หรือรางเลื่อน ตามยาวของตูและตั้งฉากตามยาว 
ชนิดรางเลื่อนตั้งฉากกับความยาวของตู (Right – angle roller) เปนแบบที่ใชกันมากที่สุด แตในการ
นํามาใชผูออกแบบตองพิจารณาถึงความเหมาะสมเพราะราคาของชั้นหนังสือระบบนี้จะแพงกวาชั้น
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หนังสือธรรมดา พื้นตองออกแบบพิเศษเพื่อรองรับน้ําหนักที่มากและความสะดวกรวดเร็วในการใช
จะมีนอยกวาชั้นหนังสือธรรมดา 

 - ทางออก โดยทั่วไปมักใหมีทางเขา-ออกทางเดียว ทําใหพื้นที่จะใชทําประโยชน
ตาง ๆมากขึ้น เพราถามีหลายทางตองเวนที่ไวเปนที่เดิน ก็จะเปนการเปลืองเนื้อที่ บันได ส่ิงอื่น ๆ 
ซึงจะยากตอการควบคุมดูแลดูแลผูที่เขาไปยืมหนังสือบริเวณใกลเคียงอาจจะเปนที่นั่งพักหรือ
บริการโทรศัพทก็มี 

 - โตะรับ – จายหนังสือ เปนบริเวณที่มีคนพลุกพลาน มีผุมาติดตอยืมและสง
หนังสือ มักจะวางอยูใกลทางเขา – ออกเพื่อผลในทางควบคุม ดูแลการยืมไดดีขึ้นเมื่อผูใชยืม
หนังสือไปแลวจะตองมีเจาหนาที่คอยตรวจดูเปนครั้งสุดทาย จากทางเขากับโตะใกล ๆ ทางเขา – 
ออกเปนการประหยัดเวลาการทํางาน ควรอยูใกล ๆ กันเพื่อทันเวลาในการเดินไปทํางานในหองดวย 

 ลักษณะการจัดโตะรับ – จาย หนังสือแลวแตแปลนของหองดวย วาจะอํานวยให
จัดไดอยางไร ทั้งผูออกแบบและบรรณารักษจะตองตกลงกันใหแนนอนเสียกอนเพื่อที่จะเตรียมที่ 

 - ตูบัตรรายการ  (LOCATION OF CATALOG) ควรอยูในที่ที่เห็นไดงายจาก
ทางเขาออก อยูตรงกลางระหวางหนังสือทั่วไป กับหนังสืออางอิงหรือใหใกลกับเจาหนาที่บริการ
ตอบคําถามและโตะรับ – จาย เพื่อใหผูใชไดคนหาหนังสือของหองสมุดไดโดยสะดวกหรืออาจจะ
แยกไวเปนจําพวกก็ได เชน ตูบัตรรายการ หนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง หนังสือจอง วารสาร 
หนังสือเย็บเลม ฯลฯ ซ่ึงจะตองจัดไวในที่ที่เห็นไดงาย 

 - โตะอานหนังสือและโตะคอมพิวเตอร จะตองจัดไมใหแนน ติดกันจนเกินไปเพื่อ
ทางเดินจะไดสะดวกไมเกะกะควรจะจัดที่นั่งสอดแทรกไปตามบริเวณ ช้ันหนังสือบาง เพื่อใหผูใช
ไมตองเดินไกลและหยิบหนังสืออานไดรวดเร็ว เปนการผอนแรงอีกดวย ระยะหางโตะตัวหนึ่ง ๆ 
ควรหางกันประมาณ 5-6 ฟุต ระหวางเกาอ้ีตัวหนึ่งถึงเกาอ้ีตัวหนึ่งวัดจากกึ่งกลางของเกาอี้ประมาณ 
2.5 ฟุต แสงเปนสิ่งสําคัญที่อานหนังสือควรมีแสงที่สวางเพียงพอ ริมหนาตางจะไดแสงสวาง
ธรรมชาติแตก็ควรมีมานกั้นไวดวย หรือจะจัดไวตรงกลางแลวแตพื้นที่แตอาจใชไฟฟาชวยในการ
สองสวางที่เพียงพอ 

 ตําแหนงการวางเฟอรนิเจอรในหองสมุดนั้น จะทําไดถูกตองตามหลักเกณฑที่วาง
ไวนั้นตองดูสภาพของพื้นที่ อาคาร และส่ิงแวดลอมดวย ทั้งยังตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปน
สําคัญ ดังนั้นตําแหนงหรือการจัดอาจจะไมเปนไปตามที่ตองการมากนัก ดวยสถานที่ไมอํานวย 
หรือเหตุผลบางประการของแตละสถานที่ในปจจุบันการจัดวางเฟอรนิเจอรจะเปนไปตามแบบ
สมัยใหม ไมวางตายตัวซ่ึงจะทําให เกิดความเบื่อหนายจําเจ จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงการจัด ใน
ลักษณะตาง ๆ ไดสวนหนังสือ นั้นไมควรเปลี่ยนแปลงบอยนัก เพราะอาจจะทําใหผูใชเกิดความไม
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สะดวกในการใชจะตองเสียเวลาคนหาหนังสือใหมวาอยูที่ใด การจัดเฟอรนิเจอรควรใหอยูใน
ตําแหนงที่ควรจะเปน สภาพหองสมุดจะไดรับเต็มที่เทาใด ควรจัดเผ่ือไวดวย ฉะนั้น การวาง
เฟอรนิเจอรก็ควรเปนไปในลักษณะที่เปล่ียนแปลงไดเสมอ เพื่อใหทนตอสภาพแวดลอมและ
ความกาวหนาอันจะเกิดขึ้น 

5. ขนาดและสัดสวนทางกายภาพของผูใชโครงการ  การจัดครุภัณฑเปนสิ่งสําคัญมาก
ในอาคารหองสมุดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใชสอยของผูใชหองสมุดและเจาหนาที่ ขนาดและ
สัดสวนของการจัดครุภัณฑที่สําคัญ ไดแก 

ตูหนังสือ 
 - ขนาดความสูงของตูใสหนังสือ โดยทั่ว ๆ ไป จะสูงประมาณ 6-7 ฟุต ช้ันหนังสือ

ชนิดเตี้ยอาจจะเสมอขอบหนาตาง หากจัดไวตามขางฝาที่มีหนาตาง ความสูงประมาณ 3 ฟุต 
 - ความลึก ช้ันเปดชนิดวางหนังสือไดขางเดียวสําหรับวางหนังสือชนิดทั่ว ๆไป

ความลึกประมาณ 8-10 นิ้ว หากวางหนังสือใหญลึกประมาณ 12 นิ้ว ชนิดวางหนังสือไดสองขางมี
ความลึก ประมาณ 16-24 นิ้ว  

 - ความยาว ช้ันหนึ่ง ๆ จุมีความยาวไมเกิน 3 ฟุต หรือ 1 เมตร 
 - ระยะระหวางตูหนังสือ เพื่อสะดวกในการคนหาหนังสือและการจัดเก็บหนังสือ

ของเจาหนาที่ ระยะหางระหวางตูหนังสือจึงตองพอเหมาะกับวัตถุประสงค เพื่อเปนการประหยัด
เนื้อที่ ระยะตาง ๆ จึงแตกตางกันออกไป 

6. การระวังรักษาหนังสือใหหองสมุดประเทศรอน  โดยทั่วไปแลว ส่ิงที่เปนศัตรูของ
หนังสือ ตลอดจนวัสดุอุปกรณในหองสมุดอาจจะแยกออกไดหลายประเภท ไดแก สัตวจําพวก
แมลง เชื้อรา สภาพแวดลอมที่สามารถควบคุมได เชน อากาศแสงสวาง ความรอน อุณหภูมิ 
ความชื้น 

สัตวจําพวกแมลง นับวาเปนศัตรูอยางสําคัญของหนังสือ มีแมลงมากกวา 70 ชนิด ที่
นับวาเปนอันตรายตอหนังสือและวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ในหองสมุด แมลงชนิดที่รูจักกันดีทั่วไป 
ไดแก ปลวก แมลงสาป ตัวสามงาม มอด เลือด และตัวหนอนหนังสือ ส่ิงที่ปลวกชอบภายใน
หองสมุด ไดแก หนังสือ ตูเก็บเอกสารที่ทําดวยไม ภาพถาย รูปภาพที่มีคาตลอดจนบัตรรายการ และ
ถามีปลวกจํานวนมากมากมหาศาลเกิดขึ้นในหองสมุด จนกลายเปนกองทัพปลวกขึ้นแลว ภายใน
คืนเดียวเทานั้นมันก็จะสามารถทําความเสียหาย อันประมาณคามิไดแกวัสดุอุปกรณของหองสมุด 

หองสมุดเกือบทุกแหงของประเทศไทยในเขตรอน ตองประสบกับปญหาในการ
ตอสูกับพวกสัตวที่เปนศัตรูของหนังสือเหลานี้มาเปนเวลานานแลว วิธีการแรกเริ่มที่รูจักกันในการ
ปองกันหนังสือจากพวกปลวกและสัตวจําพวกแมลงอื่น ๆ ก็คือ การฉายหรือทาหนังสือดวยนํามันสน 
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แลวนําไปไวในภาชนะที่ทําดวยดิน แตตอมเมื่อความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กาวหนามากขึ้น วิธีการและสิ่งใหม ๆ ก็ไดถูกนํามาใชในการปราบแมลงสาบเหลานั้น 

ปญหาเรื่องแมลงที่ เปนศัตรูของหนังสือ อาจมีการปองกันไมใหเกิดขึ้นได ถา
บรรณารักษใหความระมัดระวัง ดูแลเอาใจใสเปนอยางดี แมลงก็ถูกกําจัดใหหมดไปการปฏิบัติขั้น
มูลฐานของการควบคุมการแพรขยายของแมลงพวกนี้ ก็คือ การดูแลรักษา และหาทางปองกันโดย
หนังสือและวัสดุ อุปกรณตาง ๆที่ทางหองสมุดไดรับเขามา ควรจะไดรับการตรวจอยางละเอียด
รอบคอบ เพื่อปองกันตัวแมลงที่อาจจะเกิดขึ้นได ในกรณีที่เหลาแมลงไดเกิดขึ้นอยูแลวก็เปนปญหา
ที่คอยขางยุงยากในการแกไขและถึงแมจะมีบริษัทการคาหลายแหง ไดผลิตสารเคมีที่ใชในการที่จะ
ทําลายหรือปราบแมลง แตสารเคมีนั้นจะไมทําลายเฉพาะแมลง เทานั้น แตจะมีผลเปนอันตรายตอ
ตัวหนังสือเองดวย ดังนั้น ในกรณีของหองสมุดที่ตองผจญกับปญหาเรื่อง แมลง ที่เปนศัตรูรายแรง
ของหนังสือ วิธีการที่ดีที่สุดในการปราบก็คือ การปรึกษาหารือกับผูชํานาญดานเกี่ยวกับแมลง
โดยเฉพาะ ส่ิงที่ถือวาเปนอันตรายมากแกหนังสืออีกอยางหนึ่ง ไดแก เชื้อรา เชื่อราบางชนิดมี
อันตรายรายแรงตอกระดาษที่ใชพิมพหนังสือ ไดมีความพยายามมาหลายวิธี ที่จะหาวาทําอยางไร 
จึงจะสามารถปองกันไมใชเชื้อราเจริญเติบโตได โดยเฉพาะจากปกหนังสือ ปจจุบันนี้เปนปญหา 
เช้ือราที่มีตอหนังสือ นับเปนปญหาสําคัญของสภาพภูมิอากาศเขตรอน เชื้อรา คือ พืชที่รวมตัวกัน
และสามารถสืบพันธุไดทุก ๆ อุณหภูมิระหวาง 65-75 องศาฟาเรนไฮด ก็เปนที่คาดกันไดวา เช้ือรา
จะเจริญเติบโต และแพรขยายไดอยางรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากปกของหนังสือมากกวา
จากสวนอื่น ๆ ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของบรรณารักษ ที่จะปฏิบัติการทดลองในความ
พยายามที่จะปกปองรักษาหนังสือ และวัสดุอุปกรณของหองสมุด ใหรอดพนจากการรุกรานของเชือ้
รา ระบบการถายเทอากาศที่เหมาะสมและการหมุนเวียนของอากาศ เปนสิ่งสําคัญที่สุดของการที่จะ
ปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อราจากปกหุมหนังสือ ก็คือ การควบคุมเกี่ยวกับความชื้นและการ
จัดหายามากําจัดเชื้อราใหหมดไปจากหนังสือ 

ยังมีศัตรูอีกประเภทหนึ่ง ที่นับวาเปนปญหาสําคัญในการระวังรักษาหนังสือ นั่นก็คอื 
ตัวของหนังสือเอง เปนที่ยอมรับกันมาแลววา เมล็ดในเนื้อเยื่อของกระดาษที่นํามาพิมพหนังสือยัง
ไมสามารถที่จะทนทางตอสภาพแวดลอมภายนอก เชน พวกฝุนละออง อากาศเสีย ความรอนสูง 
และความชื้นจัดไดดวย ดังนั้นในฐานะบรรณารักษ จึงจําเปนตองรับผิดชอบตอการที่จะสํารวจ และ
หยั่งหาวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยชะลอการเสียหายและสงวนรักษาหนังสือไวใหคงทนนานที่สุด เทาที่
สามารถจะนานได 
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โดยธรรมดาแลว หนังสือจะเสื่อมสภาพตัวของมันเองไปตามระยะเวลานับแตไดเร่ิม
พิมพขึ้น แตก็ไดมีวิธีการหลายอยางในการที่จะระวังรักษาหนังสือ ใหพนจากความเสียหายกอนจะ
ถึงเวลาอันสมควรและวิธีการเหลานี้ ก็ควรจะกระทําอยูอยางสม่ําเสมอเพื่อที่สภาพของหนังสือ จะ
ไดคงทนตอไป วิธีการขั้นมูลฐานของการที่จะระวังรักษาหนังสือ อาจเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้ 

- การสรางสภาพแวดลอมใหอยูในสภาวะที่ศัตรูของหนังสือไมสามารถจะมีชีวติอยูได 
- คลัง หรือสถานที่เก็บหนังสือ ควรจะมีระบบการถายเทอากาศที่ดีพรอมกับการ

รักษาความปลอดภัยจากความชื้น แสงแดด ฝุนละออง ตลอดจนพวกสัตวที่ทําอันตรายตอหนังสือ 
- การจัดหนังสือเขาเรียงบนชั้นไมควรจะใหเบียดแนนจนเกินไป ควรใหมีชวงวางไว

พอสมควรบาง ควรมั่นตรวจตราดูแลหนังสืออยูเปนนิจ 
จากวิธีการขั้นมูลฐานดังกลาวนี้ ประการสําคัญที่สุดในการที่จะสงวนรักษาหนังสือ

และวัสดุอุปกรณของหองสมุด ก็คือ การควบคุมสภาพแวดลอม เพราะบางครั้งอากาศที่บริสุทธิ์ ก็
อาจมีสวนตอการเสียหายไดเหมือนกัน และส่ิงที่ปนอยูในอากาศ ก็อาจมีผลตอความคงทนถาวรและ
ระยะเวลาของหนังสือไดดวย เชน ฝุนผง เรณูของเกสรดอกไม และเชื้อราตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้
ความรอนยังเปนสาเหตุที่พวกเชื้อราจะเจริญเติบโตไดดีดวย และความรอนยังสมารถเรงพวก
สารเคมีในเนื้อกระดาษทําใหสภาพของกระดาษเสื่อมลงดวยอยางรวดเร็วและความรอนยังมีผลตอ
ปกหุมหนังสือ ที่ทําดวยหนังและผาอีกดวย การควบคุมดานอุณหภูมิ เปนสิ่งสําคัญอักประการใน
การจะสงวนรักษาหนังสือใหทนทาน ความชื้นใหทั้งผลดีและผลเสียแกหนังสือ และวัสดุอุปกรณ
ในหองสมุดโดยธรรมชาติ หนังสือจะดูดซึมความชื้นจากอากาศในจํานวนความชื้นที่เหมาะสม จะมี
ประโยชนสําหรับการยืดหยุนของเนื้อกระดาษ แตถาความชื้นมีจํานวนมาก ก็จะเปนเหตุตอการเรง
ละลายของสารเคมีในเนื้อกระดาษ ทําใหหนังสือเส่ือมสภาพลง นอกจากนี้แลว เมื่อความชื้นรวมตัว
กับความอบอุนของอากาศก็จะเปนเหตุของการเจริญเติบโตของเชื้อรา ตลอดอันตัวแมลงตางๆ ที่
เปนอันตรายตอหนังสือได เพราะฉนั้นการปรับอาอากาศ และการควบคุมความชื้นภายในอาคาร
หองสมุด จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการระวังสงวนรักษาและปองกันหนังสือตลอดจนวัสดุอุปกรณ
อ่ืน ๆ ของหองสมุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพของประเทศเขตรอน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เปนสิ่งสําคัญ การระวังรักษาหนังสือ และอุปกรณตาง ๆ ของหองสมุดจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 
เมื่อมีความชื้นสัมพันธระหวาง 40-50 เปอรเซ็นต และอุณหภูมิประมาณ 85 F ซ่ึงไมรอนเกินไป 
หรือที่อุณหภูมิ 70-75 F ตอความชื้นสัมพันธ 50% ซ่ึงถือวาเปนอัตราสวนเฉลี่ยที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับการสงวนรักษาหนังสือใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและคงทนถาวร 

ไดพิจารณานําแสงสวางทางธรรมชาติมาใชในการอานหนังสือ โดยจัดพื้นที่บริเวณ
หนาตางรอบอาคารสามารถใชแสงสวางธรรมชาติได 
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การใหแสงธรรมชาติในอาคาร คือ การจัดปริมาณการสองสวางภายในอาคารให
เพียงพอกับการมองเห็นโดยปราศจากแสงจาสะทอนเขาตา ควรจัดใหความเขมของแสงภายนอกมี
ปริมาณไมแตกตางกับแสงภายในมากนัก เพื่อใหสายตาสามารถปรับไดทันทวงที เมื่อมองออกไป
นอกอาคารหรือเขามาในอาคาร ถาภายนอกมีแสงจามากตองหาวิธีลดความแรงกลาของแสงดวยการ
ปลูกตนไม และใชสีเทาอาคารชวยคือ ภายในอาคารไมใชสีที่สวางหรือมืดเกินไป 

แสงสวางที่สองลงมาจากดวงอาทิตยโดยตรง เกิดควบคูกับพลังงานความรอนแสง
สวางที่แรงจามากก็มีความรอนมาก แสงสะทอนที่จาก็นําเอาคามรอนมาดวย เชน ความรอนอันเกิด
จากากรสะทอนของแสงบนถนนคอนกรีต จึงตองควบคุมปริมาณความรอนดวย การทําที่บังแสง
หรือบังแสงสะทอนดวยการทําชายคาหรือผนังยื่นออกไปนอกตัวอาคารหรือปลูกตนไมชวยบัง
แสงแดดและลดความรอน 

หารดานหนึ่งของอาคารมีแสงสวาง เขาทางดานเดียวตลอดเวลาจะทําใหไมสบายตา 
ควรมีแสงสองเขาทางดานอื่นอีกดานหนึ่ง เพื่อลดปริมาณของแสงที่เขาตาและจะเปนการดีกวาถาให
แสงเขาทางดานขางเคียงแทนดานตรงขาม 

การใหแสงสวางไมเพียงพอแตการจัดเปดหนาตาง เทานั้นครึ่งหนึ่งของปริมาณความ
สองสวางขึ้นอยูกับการตกแตงภายในและสีตาง ๆ ของผนัง และเครื่องเรือนภายในอาคารดวย ควร
ทาสีหองดวยสีออน เชน สีขาว สีครีม เทาออน ซ่ึงจะทําใหหองสวางขึ้น 

ตําแหนงของหองบางหอง เชน หองน้ํา ควรไดรับแสงมาก เพื่อชวยใหหองแหงเร็ว 
ถาเปนไปไดควรจัดใหอยูทางทิศตะวันตก 

แสงสวางที่จาเกินไปมีผลเสียตอเฟอรนิเจอร หนังสือตองระวังไมใหแสงแดดสอง
เขาโดยตรงในผนังดานที่มีเฟอรนิเจอรตั้งอยู การเปดชองแสงโดยทั่วไปไมควรนอยกวา 20% ของ
พื้นที่หองหองอานหนังสือควรใหมีเปอรเซ็นตของการสะทอนแสงดังนี้ 

เพดาน       80% 
ผนัง ตอนบนติดเพดานถึงขอบลางหนาตาง   70-80% 
ตอนใตขอบหนาตางลงมา     50-60% 
โตะอุปกรณ       25-40% 
พื้น        20-30% 

 ขอสังเกตการใชสีในหองทํางานที่ทําใหสบายตา 
เพดาน     ตองใชสีออนที่สุด 
พื้น      แกที่สุด 
ผนัง     ปานกลาง 
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 การที่ยื่นกันสาดออกจากขอบหนาตางจะชวยลดแสงจาที่ไมตองการ แตถายื่น
ออกไปมากขึ้นเทา ใดก็จะทําใหแสงภายในหองลดลง ตองหาทางเปดชองแสงใหมากขึ้นอาจทาสี
ออนชวยที่ใตเพดานกันสาด แตตองระวังการสะทอนของแสงโดยตรง 
 วิธีที่จะควบคุมปริมาณของแสงสวางมิใหมีแสงจามากเกินไป คือการติดตั้งแผงกัน
แดด มานปรับแสง กระจกกรองแสง แผงกันแดดแนวนอนจะทําใหแสงสวางสะทอนเขามาในหอง
มากกาวาแผงกันแดดที่เปนแนวตั้ง แผงกันแดดแนวนอน สามารถเพิ่มความสวางใหกับอาคารได 
25% และชวยลดความรอนที่จะผานเขามาทางหนาตางไดเปนอยางดี 
 กระจกตัดแสงชวยลดความจาของแสงแดดไดมาก กระจกใสติดฟลมกรองแสงมี
คุณสมบัติในการสะทอนแสงและความรอนไดดีกวา กระจกตัดแสงแลวติดฟลมทบอีกชั้นหนึ่ง
กระจกตัดแสงยิ่งมีสีเขมก็ยิ่งดูดความรอนเอาไวมาก ซ่ึงจะคายความรอนเขาในหองในภายหลัง 
กระจกใสติดฟลมโพลี เอ สเตอร ที่เคลือบดวยอลูมินั่มบาง ๆ มีคุณสมบัติในการสะทอนแสงและ
ความรอนไดดีถึง 75% 
 ในกรณีที่มีทองฟามือครึ้มในวันฝนจะตก การใชแสงไฟฟาเขาชวยในการใหแสง
สวางถาใชไฟนีออน (FLUORESCENT) จะประหยัดกําลังไฟฟามากากวาหลอดไฟฟาธรรมดา 
(INCAMDESCENT) ไดถึง 4 เทา นอกจากนี้ยังเพิ่มความรอนใหอากาศภายในตองนอยกวาหลอด
ไฟฟาธรรมดาหลายเทา ทําใหไมเปลืองกําลังของเครื่องปรับอากาศ 

ปริมาณแสงสวางของหองตาง ๆ ในอาคารหอสมุด 
-  หองอานหนังสือคนควาและบันทึก   70  ฟุต –เทียน 
-  อานทั่วไป      30 ฟุต –เทียน 
หลักการใหแสงไฟฟา 
1. ใหแสงสวางพอเหมาะกับสายตา พยายามใช 
2. ไมมีแสงจัดจา ทั้งแสงจาโดยตรงและแสงสะทอน 
3. การใหแสงสวางอันเกิดจากการใหมี 
4. การจัดระยะดวงไฟ และการเลือกใชชนิดของดวงไฟ 
5. ใหเกิดความรูสึกตามสภาพของสวนใชสอย 
6. คํานึงถึงความรอน  ทําใหลดขนาดเครื่องปรับอากาศ  รวมทั้งประหยัดคา

กระแสไฟฟา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

155

เคร่ืองมือปองกันแสงแดด (METHOD & Device of Sun Contron)  ที่บังแดดมี
ประโยชนทั้งในอาคารที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศกอนที่จะคิดคํานวณ
เพื่อออกแบบแผงกันแดดจะตองพิจารณาถึงการวางอาคารโดยดูจากทิศทางแดด ลม ตําแหนงและ
ทางเดินของดวงอาทิตย จะวางอาคารอยางไรจึงจะใหรังสีจากดวงอาทิตยเขาไดนอยที่สุดในฤดูรอน
และใหไดรับลมเต็มที่ การลดแสงจาและความรอนซ่ึงอาจจะมาจากดวงอาทิตยโดยตรงหรือสะทอน
จากพื้นดินและอาคารขางเคียงสําหรับการออกแบบแผงบังแดดลักษณะตางๆ นี้จะใหผลกับ
รูปลักษณะของตัวอาคารดวย ความงามของอาคารขึ้นอยูกับความสามารถของสถาปนิกในการ
เลือกใชชนิดของที่บังแดด คือ อาจทําเปนบานเกล็ดเล็กหรือใหญ หนา บางแหงตันตรงหรือเอียง 
แยกจากตัวอาคารหรือเปนสวนของอาคาร 

1. จากธรรมชาติ ( National device ) การนําเอาภูมิประเทศมาชวย เชน ตนไม 
พฤกษชาติ จากอาคารขางเขียง สวนประกอบทางภูมิศาสตร เชน หนาผา ภูเขา ปาไม 

2. ออกแบบบริเวณโดยรวมและเหนือหนาตาง เชน การทําหลังคายื่นยาวออกมานอก
อาคารการทําระเบียง Arcade  การยื่นอาคารชั้นนอกออกเพื่อใหเงาแกผนัง การทําพื้นรูปตาง ๆ เขน 
พินตั้ง พินนอน การยืนตนสานไมหรือผาใบ 

3. ชนิดของหนาตาง เชน การทําหนาตางบานเกล็ดทั้งชนิดติดตามและปรับได (Adjustable) 
การทําฉาก (screen) หนาตางบานเลื่อนและพับ (Sliding and Folding windows) หนาตางบานเปด
ปดทั้งทางตั้งและทางนอน หนาตางกระจกตัดแสง หนาตางกระจกสองชั้นคอนกรีตบล็อก การทํา 
clear story และ fan-light opening 

4. การบังแดดในหนาตาง เชน มาน มูล่ี ไมไผ หรืออลูมิเนียม 
5. การจัดภายในเพื่อลดการสะทอนแสงทําใหสบายตา เชน การทําฉากผนังภายใน 

partition เครื่องเรือน การใชสีและผิดที่หยาบดาน ลักษณะโดยทั่วไปของแผงบังแดดและเงาที่ไดรับ
ในแผนภาพที่แสดงตําแหนงดวงอาทิตย 
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บทท่ี 5 
การศึกษาวิเคราะหกําหนดที่ตั้งโครงการ 

 
 การพิจารณาทีต่ั้งของโครงการหอหนังสือแหงชาติมีการกําหนดกรอบการพิจารณาของ
การเลือกที่ตั้งของโครงการไว 3 ระดับคือ  

1. การศึกษาที่ตั้งโครงการในขั้นปฐมภูม ิ
2. การศึกษาที่ตั้งโครงการในขั้นฑุติยภูม ิ
3. การศึกษาที่ตั้งโครงการในขั้นตติยภูม ิ
เพื่อเปนเกณฑในการพิจารณาตามลําดับของความสําคัญและตามภาพรวมของการเลือก

ที่ตั้งของโครงการโดยจะพิจารณาตามลําดับของขั้นตอนเพื่อใหเห็นวาเหตุผลอะไรถึงไดที่ตั้ง
โครงการดังกลาว 

 
1. การศึกษาที่ตั้งโครงการขัน้ปฐมภูมิ 

 
การพิจารณาที่ตั้งมีการกําหนดที่ตั้งที่เหมาะสมกับโครงการที่เปนศูนยรวมของการศึกษา

จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการวิเคราะหในมุมกวางเขาสูระดับแคบ ในระดับกวางจึงมองใน
ระดับประเทศกอน ซ่ึงในกรุงเทพมหานครถือวาเปนศูนยกลางตางๆของประเทศ ไมวาจะเปน
ศูนยกลางการปกครอง ศูนยกลางศาสนา ศูนยการการศึกษา รวมถึงเปนศูนยกลางของวัฒนธรรม จึง
ทําใหกรุงเทพมหานครจึงกลายเปนแหลงรวมของสิ่งตางๆของประเทศ จึงสมควรที่จะนํามา
พิจารณาในแงของภาพกวางของการเลือกที่ตั้งของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ที่ 1  แผนที่ประเทศไทย 
ที่มา : โอมบายเออริไกด, Home Buyers 11, 123 
(มีนาคม 2546) : 

แผนที่ที่ 2  พื้นที่ตอนกลางของประเทศ (ภาคกลาง) 
ที่มา : โอมบายเออริไกด, Home Buyers 11,  123 
(มีนาคม 2546) : 
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หลักการพิจารณาในขัน้ปฐมภูมิ  จากแนวความคิดใชกรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ของ
ที่ตั้งของโครงการ จึงมีการนาํหลักความคิดที่จะนํามาพิจารณาในขั้นตนที่เกี่ยวของกับโครงการหอ
หนังสือแหงชาติ โดยมีการกาํหนดกรอบแนวความเกณการพิจารณาไว คือ 

1. ผังของระบบเมืองศูนยกลางของชุมชนเมือง 
2. ระบบขื่อขายรองรับระบบขนสงมวลชนในอนาคต 
3. ระบบสภาพแวดลอมที่ที่เหมาะสมกับโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ที่ 3  แผนที่ของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : โอมบายเออริไกด, Home Buyers 11, 123 (มีนาคม 2546) : 

แผนที่ที่  4  แสดงพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก ช้ันกลาง ช้ันใน 
ที่มา : โอมบายเออริไกด, Home Buyers 11, 123 (มีนาคม 2546) : 
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แผนที่ที่  5  เสนทางเดินรถไฟฟา BTS 
ที่มา : แผนพับ จัดทําโดย บริษัทรถไฟฟามหานคร, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 

แผนที่ที่  6  แสดงเสนทางเดินรถไฟฟา BTS และรถไฟฟาใตดิน 
ที่มา : แผนพับ จัดทําโดย บริษัท รถไฟฟามหานคร, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 
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2. การศึกษาที่ตั้งโครงการขัน้ฑุติยภูมิ 

 
หลักการพิจารณาในขั้นฑุติยภูมิ  ในการพิจารณาที่ตั้งในขั้นที่สอง จะพิจารณาความ

เหมาะสมในระดับที่แคบเขามา ในเขต และพื้นที่ไกลเคียงกัน จะเปนการวิเคราะหโดยใชกฎเกณใน
การพิจารณาคือ  
 1.  สภาพสังคมโดยรวมของที่ตัง้ 

 2.  สภาพแวดลอมรวมของที่ตั้ง 
 3.  สภาพการเปลีย่นแปลนของบริเวณรอบๆที่ตังในอนาคต 

 
3. การศึกษาที่ตั้งโครงการขัน้ตติยภูมิ 

 
หลักการพิจารณาในขั้นตติยภูมิ  ในการพิจารณาที่ตั้งในขั้นที่สาม จะพิจารณาความ

เหมาะสมในระดับที่แคบเขามา ในเขต ๆ ตางและพื้นที่ไกลเคียงกัน จะเปนการวิเคราะหโดยใชกฎ
เกณในการพิจารณาที่ลงในรายละเอียดของพื้นที่ 

แผนที่ที่  7  เสนทางขนสงมวลชนระบบรางของภาครัฐบาล 
ที่มา : แผนพับ จัดทําโดย บริษัท รถไฟฟามหานคร, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 
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การศึกษาที่ตั้งโครงการขัน้ตติยภูมิ  จากที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหที่ตั้งในระดับตางๆที่
ผานมาจะนํามาพิจารณาที่ตั้งของโครงการในขั้นสุดทายคอืในขั้นตตยิภมูิ โดยเกณที่นาํมาพิจารณา
ตอในขั้นที่มีการวิเคราะหอยางละเอียดที่สุดเพื่อเปนการกําหนดที่ตั้งของโครงการไดอยางเหมาะสม คือ 

1. กิจกรรมตอเนือ่ง 
2. การจราจร 
3. สภาพแวดลอม 
4. การเขาถึง 
5. การดึงดูดสายตาของโครงการ 
6. ระบบสาธารณูปโภค 
7. สภาพที่ดิน 
8. ขนาดและรูปรางของที่ดิน 

การวิเคราะหท่ีตั้งโครงการ  จากการวิเคราะหที่ตั้งโครงการหอหนังสือแหงชาติ นั้น
เลือกที่จะชพื้นที่เขตตัวเมืองเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร และใชเกณฑการคมนาคมขนสงเปน
หลัก จึ่งสงผลทําใหเลือกใชพื้นที่บริเวณสวนลุมไนทบารซาเปนพื้นที่ตั้งของโครงการ และจะทําให
ที่ตั้งของโครงการนั้นมีความเหมาะสมที่สุดนั้น จึงจะนําแนวความคิดการวิเคราะหพื้นที่ตั้งใน
ระดับพื้นฐานของที่ตั้ง โดยพิจารณาตามแนวความคิด คือ 

ความเหมาะสมของพื้นท่ีตั้งของโครงการ  จากการพิจารณาของพื้นที่นั้น พื้นที่ดังกลาว
เปนพื้นที่ศูนยกลางของเมืองอยูในเขตพื้นที่เมืองชั้นใน รวมถึงเปนศูนยกลางของหลายๆดานเชน 
ศูนยกลางของการศึกษากลาวคือบริเวณรอบๆของที่ตั้งมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแหง ไกล
ยายธุรกิจหลักของเมือง  ทั้งยังไกลแหลงแฟรช่ันหลักของเมือง  

พื้นที่ที่ดินของที่ตั้งโครงการเปนพื้นที่มีระบบรถไฟฟาใตดินผานและสถานีอยูดานหนา
ของโครงการทําใหสามารถรองรับการเดินทางของผูที่มาใชโครงการไดอยางสะดวก ซ่ึงระบบ
รถไฟฟาใตดินนั้นถือวาเปนระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ถาในระบบขนสงของ
รถไฟฟาที่มีการวางแผนเอาไวนั้นสามารถทําใดเต็มรูปแบบจะทําใหคนที่อยูในกรุงเทพและ
ปริมณฑลเขามาถึงโครงการใดไมเกิน 30 นาที่ทําการเขามาสุเมืองชั้นในไดอยางรวดเร็ว 

สภาพที่ตั้งโครงการมีพื้นที่ดานทิศตะวันตกติดกับสวนสาธารณะลุมพีนีทําใหมีการติอ
เชื่อมของกิจกรรมตางๆ ได 
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ความเหมาะสมทางดานงานระบบสาธารณูปโภค  ในระบบสาธารณูปโภคและระบบ
ตางๆไมวาจะเปน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ที่ตั้งของโครงการมีความพรอมในทุกๆดานเพราะที่ตั้ง
โครงการอยูในกลางเมืองไกลยานธุรกิจและมีระบบตางรองรับไดอยางพอเพียร 

ความเหมาะสมทางดานการเขาถึงของโครงการ  การเขาถึงโครงการนั้นที่ตั้งของ
โครงการมีถนนละการเขาถึงหลายชองทาง ทั้งในทางรถยนต รถเมย รถไฟฟาใตดิน  

- ทางรถยนต 
- ทางรถเมย 
- ทางรถไฟฟาใตดิน 

ความเหมาะสมทางดานขนาดของพื้นท่ีท่ีตั้ง  ที่ตั้งโครงการเปนพื้นที่ของทรัพยสินสวน
พระมหากษัตย ซึงอาจจะถึอวาเปนที่ของทางราชการก็ได จึงมีความเปนไปใดในการขอพื้นที่มาใช
ทําสาธารณประโยชน ซ่ึงปจจุบันใหเอกชนทําการเชาพื้นที่ในการทําธุรกิจ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีพื้นที่
ประมาณ      ไร ซ่ึงถือไดวาเปนพื้นที่ขนาดใหญ ในการใชพื้นที่ทําหอหนังสือแหงชาติจะใชพื้นที่
ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดโดยที่เหลือจะใชเปนพื้นที่สําหรับทําโครงการในอนาคต (ใชเปน
พื้นที่จัดตั้งสถาบันหนังสือแหงชาติ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18   มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่  19  มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
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ภาพที่  20  มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
 

ภาพที่  21  มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่  22  มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่ 23   มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่  24  มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่ 25   มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
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4.  การวิเคราะหสภาพที่ตัง้ของโครงการ 
 

สภาพที่ตั้งของโครงการหอหนังสือแหงชาติประกอบดวย 
ทิศเหนือ  ติดกับสถานทตูของประเทศญี่ปุน 
ทิศตะวนัออก  ติดกับชุมชน 
ทิศใต   ติดถนนพระรามที่ 4 
ทิศตะวนัตก  ติดถนนวิทยุ ตรงขามกับสวนสาธารธลุมพีน ี

 
 

ภาพที่ 26  มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่ 27   มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่  28  มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 

ภาพที่  29  มุมมองภายในสวนลุมไนทบารซา 
ที่มา : จากการสํารวจของผูวจิัย 
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แผนที่ที่  8  ภาพถายทางอากาศบริเวณที่ตั้งโครงการ 
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, “ภาพถายทางอากาศ”, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 

แผนที่ที่ 9   แสดงพื้นที่การใชประเภทของที่ดินของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, “ภาพถายทางอากาศ”, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

165

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปท่ีตั้งของครงการ  จากการพิจารณาที่ตั้งโครงการตั้งแตภาพรวมจนถึงรายละเอียด
ยอยของที่ตั้งโครงการ จึงสรูปไดวาที่ตั้งบริเวณตรงขางสวนสาธารณธะลุมพีนี บริเวณที่ตั้งเดิมของ
โรงเรียนนายรอย ในปจจุบันเอกชนเชาที่ทําศูนยการคาสวนลุมไนทบารซา โดยสามารถสรุปที่ตั้ง
ของโครงการไดดั้งนี้ 

เขตที่ตั้งโครงการ อยูในเขตปทุมวัน 
ที่ตั้งโครงการ เปนพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมทหารเกา ตั้งอยูในเขตปทุม

วัน กทม.  ตั้งอยูบนถนนวิทยุ    ตรงขามกบัสวนลุมพีน ี
ขนาดของที่ตั้ง พื้นที่รวมเดิมของที่ตั้งของโรงเรียมเตรียมเดิมมีอยู

ประมาณ 123 ไร หรือประมาณ 197,513 ตรม.  
การใชที่ดิน ในปจจุบนัถูกพัฒนาเปนยานการคา สวนลุมไนทบาซาร 

โดยมีบริษัทบางกอก มารเกต็เพลส เชาพื้นที่ ทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย  

การสัญจร มีถนนตัดผานอยู 2 ดาน คือถนนวิทยุ และถนนพระราม
ที่ 4 มีสถานีรถไฟฟาใตดนิผานดานหนาโครงการ และ
หางจากสถานรีถไฟฟา BTS  ประมาณ 100 ม. ดานถนน
วิทยุอยูทางทิศตะวนัของที่ตั้งเปนถนนขนาด 8  เลน 

แผนที่ที่  10  แสดงตําแหนงของที่ตั้งโครงการ 
ที่มา : หองสมุดคณะสถาปตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร, แผนที่ลายเสน, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 
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พื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการหอหนังสือรวมของที่ตั้ง 41 ไร หรือ
ประมาณ 65,000 ตรม. โดยจะใชพื้นที่ประมาณ1/3 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ โดยที่เหลือใชสําหรับ
โครงการในอนาคต (โครงการจัดตั้งสถาบันหนังสือ
แหงชาติ) 

ขอบเขตที่ตั้ง ทิศเหนือ ติดกับสถานทตูของประเทศญี่ปุน 
 ทิศตะวนัออก ติดกับชุมชน 
 ทิศใต ติดถนนพระรามที่ 4 
 ทิศตะวนัตก ติดถนนวิทยุ ตรงขามกับสวนสาธารธลุมพีนี 
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บทท่ี 6 
การศึกษาอาคารตัวอยาง 

 
1. การศึกษาอาคารตัวอยางภายในประเทศ 
 
หอสมุดสุรัตน โอสถานุเคราะห  (Surat Osathanugrah Library) 
งานสถาปตยกรรม  
ชั้น 1 พื้นที่ 5,800 ตร.ม. (สวนสํานักหอสมุด 850 ตร.ม.) 
 -  โถงทางเขาหองสมุด (Entrance Lobby) 
 -  Counter ยืม/คนื เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบัยืม/คืน จํานวน 6 เครื่อง  
 - Book Drop เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับคืน จํานวน 3 เคร่ือง  

-  โถง Exhibition 
-  ที่นั่งสําหรับนกัศึกษา (Student Lounge)  
-  Coffee Shop + Internet Cafe 
- Indoor Garden  
- ลานน้ําลน 
-  สระน้ํา (Reflecting Pool) 
-  สวน Parking & Loading  
-  Service Area  

ชั้น 2 พื้นที่ 3,000 ตร.ม. (สวนสํานักหอสมุด 565 ตร.ม.) 
-  หอเกยีรติคุณ 
-  หองจัดนิทรรศการ 

ชั้น 3 พื้นที่ 4,200 ตร.ม. (สวนสํานักหอสมุด 3,000 ตร.ม.)  
-  แผนกบริการสารนิเทศรังสิต 
- สวนบริการคนควาและวิจยั เครื่องพิมพ สี และขาวดํา สําหรับใหบริการแกนักศกึษา 

จํานวน 2 เครื่อง 
-  Counter บริการวารสาร และหนังสือพิมพ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับยืม/คืน จํานวน 2  เครื่อง 
-  Counter โสตทัศนวัสดภุายใน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบัยืม/คืน จํานวน 2 เครื่อง 
-  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับยืนคนหาขอมูลในหองสมุด (OPAC) จํานวน 8 เคร่ือง 
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-  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับนั่งคนหาขอมูลในฐานขอมูล/CD-ROM จํานวน 16 
เครื่อง 

-  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับนั่งคนหาขอมูลบนอินเตอรเนต จํานวน 16 เครื่อง 
-  ช้ันหนังสือ (หนังสือพิมพและวารสารฉบับปจจุบันและลวงเวลา หนังสืออางอิง 

วิทยานิพนธ ราชกิจจานุเบกษา เปนตน) 
-  บริเวณนั่งอานหนังสือ สําหรับนักศึกษา  
- หองคัดแยกหนังสือ 
- หอประวัต ิ
- หอง Conference ขนาดความจุ 80 คน 
-  หองประชุมขนาดความจุ 20 คน  
-  ที่นั่งชม Audio & Visual เดี่ยว จํานวน 84 เครื่อง โดยเปนเครื่องคอมพิวเตอร (Video 

On Demand) จํานวน 32 เครื่อง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนและเครื่องเลนวิดีทัศน จํานวน 52 
เครื่อง 

-  หองชม Audio & Visual กลุม ขนาดความจุ 10 คน/หอง จํานวน 4 หอง 
- ที่นั่งฟง Audio เดี่ยว จํานวน 16 เครื่อง 
- หอง Cyber Center ขนาดความจุเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 152 เครื่อง 
- ที่นั่งสําหรับนกัศึกษา (Student Lounge) 
-  มุมเครื่องถายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง 
- มุมโทรศัพทสาธารณะ 

ชั้น4 พื้นที่ 4,200 ตร.ม. (สวนสํานักหอสมดุท้ังชัน้) 
- Counter สอบถาม เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสอบถาม จํานวน 1 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับยืนคนหาขอมูลในหองสมุด (OPAC) จํานวน 14 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับนั่งคนหาขอมูลบนอินเตอรเนต จํานวน 20 เครื่อง 
- ช้ันหนังสือ 
- บริเวณนั่งอานหนังสือ สําหรับนักศึกษา  
- หองคัดแยกหนังสือ 
- หองซอมหนังสือ 
- หองคนควากลุม ขนาดความจุ 8-10 คน/หอง จํานวน 10 หอง  
- หองคนควาเดีย่ว ขนาดความจุ 1-2 คน/หอง จํานวน 4 หอง พรอมเครื่องคอมพิวเตอร    

1 เครื่อง/หอง 
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- มุมเครื่องถายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง - มุมโทรศัพทสาธารณะ 
ชั้น 5 พื้นที่ 4,200 ตร.ม. (สวนสํานักหอสมุดท้ังชัน้) 

- Counter สอบถาม เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสอบถาม จํานวน 1 เครื่อง 
- แผนกสงเสริมและพัฒนาทรพัยากร 
- แผนกวิเคราะหสารนิเทศ 
- แผนกบริการและพัฒนาระบบหองสมุด 
- หอง Server 
- หองผูอํานวยการ 
- หองคัดแยกหนงัสือ 
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับยืนคนหาขอมูลในหองสมุด (OPAC) จํานวน 12 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับนั่งคนหาขอมูลบนอินเตอรเนต จํานวน 20 เครื่อง 
- ช้ันหนังสือ 
- บริเวณนั่งอานหนังสือ สําหรับนักศึกษา  

ลักษณะอาคาร 
1. เปนอาคารสํานักหอสมุด ออกแบบโดยสถาปนิกและมณัฑนากรที่เชีย่วชาญเฉพาะ 
2. ลักษณะอาคารมีเอกลักษณเฉพาะ และตั้งอยูจุดศนูยกลางการใหบริการแกนกัศึกษา 
3. มีทรัพยากรหลากหลายทั้งดาน หนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูลเชิงพาณิชยและ

ส่ืออิเลคทรอนิกที่สอดคลองกับหลักสูตรทีเ่ปดสอน  
4. ปรับเปลี่ยนภาพลักษณจากหองสมุดเปนศนูยการเรยีนรู การคนควาและวิจยั 

(Learning Research Center) 
5. เปนศูนยบริการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Center) 
6. พัฒนาไปสูการใหบริการ หองสมุดเสมือน (Virtual Library) 
7. ใหบริการการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย (Education On Demand) 
8. คํานึงถึงการเขาใชอาคารสําหรับคนพิการ เชน ทางขึ้น-ลง สุขา และการใหบริการ 
9. กําหนดใหเปนอาคารประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม 
10. มีระบบควบคุมและบริหารการใชอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
11. ใชเทคโนโลยทีันสมัยในการควบคุมการเขาออก และบริหารความปลอดภัยใน

อาคาร 
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ภาพที่  30    ภายในหองคอมพิวเตอร 
ที่มา: อะโกรมเีดีย “หองสมุดเสมือน”  Life 
and Home 11, (สิงหาคม 2547) : 37. 

ภาพที่   31    บริเวณโถงทางเขา 
ที่มา : อะโกรมีเดีย “หองสมุดเสมือน”   
Life and Home 11, (สิงหาคม 2547) : 35. 

ภาพที ่32 บริเวณโดมกลางและนําแสง 
 ธรรมชาติเขามาใช 
ที่มา: อะโกรมเีดีย “หองสมุดเสมือน”  Life  
and Home 11, (สิงหาคม 2547) : 36. 

ภาพที่ 34 ภายในหองคอมพิวเตอร  
 Audio visual 
ที่มา : อะโกรมีเดีย “หองสมุดเสมือน”   
Life and Home 11, (สิงหาคม 2547) : 37. ภาพที่ 33 ทางเดินเชื่อมอาคารภายใน 

ที่มา: อะโกรมเีดีย “หองสมุดเสมือน”  Life 
and Home 11, (สิงหาคม 2547) : 36. 
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รูปแบบที่ไดจากการศึกษา  จากการศึกษานั้นใดนําระบบการจัดการของหอสมุด
สมัยใหม โดยหอสมุดแหงนี้มีการออกแบบใหเปนหองสมุดแบบดิจิตอล มีการใชงานแบบระบบ
คอมพิวเตอร จึงถือวาเปนหองสมุดที่มีความทันสมัยแหงหนึ่งของประเทศ ในการศึกษานั้นจะเนน
ในเรื่องของพื้นที่การใชงาน และเทคโนดลยีสมัยใหม การมี FUNTION ใหมๆ และรูปแบบการจัด
วางพื้นที่ใชสอย  

 
2. การศึกษาอาคารตัวอยางภายในประเทศ 
โครงการ Tokushima Prefecyural Library 
งานสถาปตยกรรม  

ลักษณะโครงการเปนอาคารสูง 3 ช้ัน รูปผังมีการออกแบบเปนรูปส่ีเหลียมผ่ืนผา  มีการ
ลดระดับลงมาเปนชั้นๆ เพราะที่ตั้งอยูบนภูเขา ทําใหการออกแบบอาคารใหกลมกลืนกับภูเขา  มี
การแยกผังออกเปนสวน และมีพื้นที่ของลานกิจกรรมตางๆไวดานหนาของโครงการ มีการเปด
พื้นที่วางดานหนาใหมีลานขนาดใหญ เพื่อสนองกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

รูปแบบอาคารมีการออกแบบอาคารเปนแบบเลขาคณิต การวางรูปทรงแบบทันสมัย 
 

ภาพที่ 35  มุมมองอาคารภายนอก 
ที่มา: อะโกรมเีดีย “หองสมุดเสมือน”  Life  
and Home 11, (สิงหาคม 2547) : 35. 

ภาพที่ 36   มุมมองอาคารภายนอก 
ที่มา: อะโกรมเีดีย “หองสมุดเสมือน” Life 
and Home 11, (สิงหาคม 2547): 35. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

172

ขอมูลโครงการ 
 ช่ือโครงการ TOKUSHIMA PREFECYURAL LIBRALY 
 เจาของโครงการ  เมือง TOKUSHIMA JAPAN 
 ผูออกแบบ  Okada & associate 
 เปดใหบริการ  เดือนพฤศจกิายน 1990 
 พื้นที่อาคาร  46,866. sq.ft 
 จํานวนหนังสือ  1,210,000 เลม 
 องคประกอบโครงการ 

- สวนบริหาร 
- สวนสารนิเทศ 
- สวนโสตทัศนวัสด ุ
- สวนบริการอาคาร 
- สวนบริการหนังสือ 
- สวนหองประชุม 
- สวนนิทรรศการ 
- หองสมุดเด็ก 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  37   มุมมองอาคารภายนอก 

ที่มา : Library New Concepts in Architecture & Design. Tokyo : Meisei 
Publications, 1995. 
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ภาพที่ 38 ภายในหองหนังสือเด็กชั้นที่ 2 
ที่มา : Library New Concepts in Architecture & Design. Tokyo : Meisei Publications, 1995. 
 

ภาพที่ 39 สวนหองวารสารและหนงัสือพิมพ ช้ันที่ 2 
ที่มา : Library New Concepts in Architecture & Design. Tokyo : Meisei Publications, 1995. 
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รูปแบบที่ไดจากการศึกษา  เปนอาคารที่มีการออกแบบโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม มี
การออกแบบอาคารที่สอดคลองกับภูมิประเทศ การสรางพื้นที่วางเพื่อสนองกิจกรรมตางๆและการ
สรางพื้นที่วางโดยรอบอาคาร ในสวนการวางผังอาคารมีการแยกสวนของ พื้นที่ใชงานออกเปน
สวนๆอยางชัดเจน รูปแบบอาคารมีการออกแบบการนําแสงที่ใชสําหรับอาคารเฉพาะ โดยมีการ
ออกแบบชองแสง  
 
 
 

ภาพที่ 40  มุมมองอาคารภายนอกเห็นลานกวางดานหนา 
ที่มา : Library New Concepts in Architecture & Design. Tokyo : Meisei Publications, 1995. 
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บทท่ี 7 
ภาคการออกแบบ 

 
1.  แนวความคดิเบื้องตนในการออกแบบ 
 

แนวความคิดในการออกแบบวางผัง  Zoning ออกแบบในสวนการวางผังโครงการใหมี
การสรางพื้นที่วางใหเกิดขึ้นอยางมาก เพื่อเปนการตอบสนองการใชงานใหกับเมือง ใหโครงการ
เปนสวนหนึ่งของพื้นที่สีเขียว สรางพื้นที่วางใหเกิดกับอาคารแตละหลัง และมีทางเดินเชื่อมซึ่งกัน
และกัน ซ่ึงเปนการวางผังอาคารที่มีลักษณะอาคารไทย ตําแหนงจัดวางอาคารในแตละหลังเนนการ
ใชงานและทางกายภาพของอาคารที่ตองการสนองถึงการใชงาน เชน การจัดวางอาคารหอหนังสือ
ทั่วไปใหอยูในสวนลึกที่สุดและมีความสงบเงียบเหมาะกับการอานหนังสือ และจัดวางอาคารที่
สนองการใชงานสาธารณะไวในสวนที่เขาถึงไดงาย 

รูปแบบอาคาร  รูปแบบอาคารมีการคํานึงถึงการออกแบบอาคารสําหรับหองสมุดโดย
คํานึงถึงการนําแสงเขาสูอาคารแตจะตองลดพลังงานความรอน โดยจะตองเปนแสงที่ใชการกระทบ
กับวัตถุและสะทอนลงมาจึงจะทําใหการนําแสงเขามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชการสราง
ผนังบังแดดเขามาชวยอีกทางหนึ่ง 

การจัดพื้นที่วางในอาคาร  ในการออกแบบภายในอาคารหองสมุดการใชแสงดานขางมี
ความจําตออาคาร ในการออกแบบจึงเนนการนําแสงเขาดานขางและนําแสงเขาทางดานบนในบาง
สวน แตจะเนนการนําแสงเขาดานขางและการวางอาคารก็คํานึงถึงทิศทางของการเดินทางของดวง
อาทิตย โดยแสงที่มีดีที่สุดตออาคารก็คือ แสงทางทิศเหนือและแสงทางทิศใต ซ่ึงจะไมจาเกินไป
และการสองจะไมทําใหการใชแสงนั้นมีประโยชนตออาคาร  

รูปทรงและลักษณอาคาร  ในการออกแบบรูปทรงและลักษณะอาคารนั้น จะเปนอาคาร
ลักษณะทรงไทย การใชหลังคาที่มีองศาที่ลาดช้ัน การใชหลังคาปกนกในการบังแสง การใชลักษณะ
ค้ํายัน การใชเสาที่มศีอบเขาสูงดานบน รวมถึงการสรางฐานของอาคารในแตละหลัง ซ่ึงเปน
ลักษณะของอาคารทรงไทย โครงการหอหนังสือแหงชาตินี้จึงนําลักษณะดั้งกลาวมาเปนกรอบและ
พื้นฐานในการออกแบบอาคารโดยใชกรอบของอาคารที่มีการกอสรางแบบ คสล. รูปทรงจะมีความ
แข็ง ไมออนชอยตามแบบอาคารทรงไทย 
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2. ผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมและภาพถายหุนจําลอง 
 

2.1 การออกแบบสถาปตยกรรม 
แนวคิดการออกแบบวางผัง 

การออกแบบในสวนของการวางผัง มีการวางผังที่เนนรูปแบบการแนวแกนของอาคาร
เปนหลัก สรางแนวการเขาถึงที่มีแนวแกน
เปนตัวกําหนด การเขาสูโครงการจะเขาสูใน
แนวที่กําหนดไว เพื่อเปนการสรางมุมมอง
และเปนการสรางบรรยากาศกอนเขาถึง
โครงการ และสิ่งที่เปนหัวใจในการวางผัง 
คือการสร างพื้นที่ สี เขี ยวให เกิดขึ้นใน
โครงการใหมากที่สุด ตามแนวความคิดที่จะ
สรางการมีสวนรวมของชุมชนเมือง และให
ชุมชนใดมีการใชโครงการไดมากที่ สุด
นอกเหนือจากการใชพื้นที่ของอาคาร มีการ

สรางสัญญลกษณของสถานที่เก็บหนังสือ คือ หอไตร โดยการสรางสระน้ําในสวนกลางโครงการ
และเปนสวนที่เก็บหนังสือพระราชนิพนธ ซ่ึงถือเปนอาคารแหงสัญลักษณแหงปญญาและความ
ภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   41   รูปแสดงทัศนียภาพภายนอก  

แผนผังที่ 1   รูปแสดงผังรวมของโครงการ  
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แนวคิดการออกแบบรูปทรงอาคาร  ในการออกแบบคํานึงถึงรูปแบบการออกอาคาร
ไทย และอาคารที่มีลักษณะเฉพาะ ในการออกแบบจึงนําแนวความคิดการออกแบบอาคารไทยใน
รูปทรง และรายละเอียด เขามามีสวนรวมในการออกแบบ การใชฐาน การใชค้ํายัน การใชหลังคา 
รวมถึงการทําเสาที่ศอบเขาสูดานบนมาเปนฐานการออกแบบ การออกแบบจึงมีรูปทรงไทยประยกุค 
และพยายามใหคงเอกลักษณไทยใหมากที่สุด และสิ่งที่ใหความสําคัญการนําแสงเขาสูอาคาร มีการ
ออกแบบสวนที่เปนชองเปดเพื่อรับแสงตามความจําเปน แตมีการใชสวนตางๆของอาคารมาบังแสง 
เชน ชายคา หลังคาดานขาง โดยใหมีลักษณะเปนแบบอาคารไทยเดิมที่มีการใช ชายคาตางๆ ในการ
บังแสง 

ดังนั้นการออกแบบจึงมีการรวมระหวางความเปนอาคารไทย และการใชแสงสําหรับ
อาคารหอหนังสือ   

ภาพรวมของการออกแบบจึงพยายามออกแบบใหมีความเปนไทยใหมากที่สุดเหมาะกับ
การเปนหอหนังสือที่เปนเอกลักษณของแหลงรวมความรู และตองประสานกับปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบให ไมวาจะเปนการนําแสง งานระบบหองสมุด งานระบบอาคาร ใหมีความกลมกลืน
ใหมากที่สุด การเสนอการออกแบบหอหนังสือแหงชาติ คร้ังนี้นั้นไมถือวาเปนจุดส้ินสุดของการ
ออกแบบ แตเปนแคการเริ่มตนของการเสนอแนวความคิด จึงทําใหสามารถพัฒนาในรูปแบบการ
ออกแบบไดอีก 

2.2 ผลงานการออกแบบ  ผลงานการออกแบบขั้นสุดทาย แบงออกเปน 4 สวน คือ 
- ขั้นตอนแนวความคิดการออกแบบ (Process) แสดงถึงแนวความคิดและแนวทางใน

การออกแบบ  
- การวางผัง  (Planning) 
- ทัศนียภาพโครงการ (Exterior) 
- แบบหุนจําลอง (Model)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

178 แผนภาพที่ 1  ภาพแสดงกระบวนการที่มาของแนวความคิดการออกแบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

179 แผนภาพที่ 2  ภาพแสดงกระบวนการที่มาของรูปแบบของเอกลักษณไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

180 แผนภาพที่ 3  ภาพแสดงการสรรหาสัญลักษณของโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 181 แผนภาพที่ 4  ภาพแสดงการศึกษารูปแบบและพื้นทีว่างของอาคารไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

182 แผนภาพที่ 5  ภาพแสดงการศึกษารูปแบบการปองกันแสดงแดดและแนวทางการอนุรักษพลังงานใหกับโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

183 แผนผังที่ 2  แสดงผังรวมของโครงการ (Master Plan) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

184 แผนผังที่ 3  แสดงผังอาคาร (อาคารหอประชุม  หองอาหาร  อาคารหอหนังสือพระราชนิพนธ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

185 แผนผังที่ 4  แสดงผังอาคาร  (สวนหอหนังสือทั่วไป 1) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

186 แผนผังที่ 4  แสดงผังอาคาร  (สวนหอหนังสือทั่วไป 2) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 187 แผนผังที่ 5  แสดงผังอาคาร  (สวนหอหนังสือไทย  อาคารศูนยสารนิเทศ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 























 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6   ทัศนียภาพดานทศิใต ภาพที่  7   ทัศนียภาพดานทางเขาทิศตะวนัออก 

ภาพที่   8  ทัศนียภาพทางเขาดานทิศใต ทางเขา ภาพที่  9   ทัศนียภาพอาคารหอหนังสือพระราชนิพนธ 198 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่  12   ทัศนียภาพมุมสูงทิศเหนือ 

ภาพที่  11   ทัศนียภาพทางเขาดานทิศใต ภาพที่   10  ทัศนียภาพมุมสูงทิศใต 

ภาพที่  13   ทัศนียภาพดานทิศใต 199 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  42   ภาพถายหุนจําลองดานทิศเหนอื 

ภาพที่  43   ภาพถายหุนจําลองอาคารหอหนังสือพระราชนิพนธ 

ภาพที่  44   ภาพถายหุนจําลองทางเขาดานทิศใต 

200 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

ภาพที่  45   ภาพถายหุนจําลองทางเขาดานทิศตะวนัตก ภาพที่  46   ภาพถายหุนจําลองทางเขาดานทิศเหนือ 

ภาพที่  47   ภาพถายหุนจําลองมุมสูง 

201 
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รวมเวบไซดหองสมุดท่ีเก่ียวของกับหองสมุดตาง ๆ 
 

หองสมุดอุดมศึกษาภาครัฐบาล 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
http://www.lib.ku.ac.th/  
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
http://library.kku.ac.th/  
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
http://www.car.chula.ac.th/  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
http://www.lib.cmu.ac.th/  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
http://lib.tsu.ac.th/  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
http://library.tu.ac.th/  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
http://www.lib.nu.ac.th/  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://www.lib.buu.ac.th/  
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
http://www.library.msu.ac.th/  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
http://www.li.mahidol.ac.th/  
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
http://www.lib.ru.ac.th/  
หองสมุดมหาวิทยาลัยรามคาํแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดตรัง 
http://www.lib.ru.ac.th/trang  
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สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
http://www.swu.ac.th/lib  
หอสมุดสาขาวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/  
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
http://www.snamcn.lib.su.ac.th/  
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
http://tanee.psu.ac.th/  
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
http://www.clib.psu.ac.th/  
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
http://www.odi.stou.ac.th/  
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
http://lib.ubu.ac.th/  
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
http://library.kmitnb.ac.th/  
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
http://www.lib.kmitl.ac.th/  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
http://www.lib.kmutt.ac.th/  
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
http://library2.nida.ac.th/  
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
http://clm.wu.ac.th/  
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
http://sutlib1.sut.ac.th/index.html  
กองหองสมุด สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 
http://www.mju.ac.th/president/library/  
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หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
http://cenlibk.bu.ac.th/  
หองสมุด มหาวิทยาลัยเอแบค 
http://library.au.ac.th/  
หอสมุด มหาวทิยาลัยศรีปทมุ 
http://library.spu.ac.th/  
หอสมุด มหาวทิยาลัยพายัพ 
http://lib.payap.ac.th/  
หองสมุดโรงเรียน 
Digital Library for SchoolNet 
http://www.school.net.th/library/  
หองสมุดอิเลคทรอนิค - ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศกึษานอกโรงเรียน 
http://dnfe5.nfe.go.th/index.htm  
หองสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบ 
http://library.sk.ac.th/  
หองสมุด โรงเรียนเซ็นตคาเบรียล 
http://sglib.cjb.net/  
 
หองสมุดอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 
หอสมุดแหงชาติ 
http://www.span.com.au/nlt  
หองสมุดรัฐสภา 
http://www.parliament.go.th/library  
หองสมุดกฎหมาย สํานักงานกรรมการกฤษฎีกา 
http://www.krisdika.go.th/html/fslaw.htm  
หองสมุดกรมทรัพยสินทางปญญา 
http://www.ipic.moc.go.th/  
หองสมุดศูนยขอสนเทศการวิจัย สนง.คณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
http://www.riclib.nrct.go.th/  
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หองสมุดความรู -โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
http://kanchanapisek.or.th/kp1/lib  
หองสมุดความรูการเกษตร - กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
http://www.doae.go.th/library/  
หองสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก 
http://www.childthai.org/cic/c001.htm  
หองสมุดธรรมะ 
http://members.tripod.com/~budish/  
หองสมุดดาราศาสตร - สมาคมดาราศาสตรไทย 
http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html  
หองสมุดและศูนยสารนิเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย 
http://www.bot.or.th/libr/public/center/bot11.html  
หองสมุดธนาคารไทยพาณชิย 
http://telecom.scb.co.th/LIB  
หองสมุดวิทยพัฒน 
http://wphat.simplenet.com/  
หองสมุดไทย http://geocities.com/thailibrary 
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ประวัติผูทําวทิยานิพนธ 
 

ช่ือ-สกุล  สุริยันต  จันทรสวาง 
ที่อยุ   220/95 ถ. ประดิพัท 18 แขวงสามเสนใน  เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400  
ที่ทํางาน   220/95 ถ. ประดิพัท 18 แขวงสามเสนใน  เขต พญาไท  กรุงเทพมหนาคร  10400 

โทรศัพท  09 -0667087 
 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ. 2545  สําเร็จการศึกษาปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  จาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 พ.ศ. 2545  ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปตยกรรมไทย 

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2540  ผูชวยสถาปนกิ บริษัท บุญนาคอารคิเต็ค จํากัด 
 พ.ศ. 2546  สถาปนิก บริษัท  คริสเต็นเสน อาคิเต็ค จํากัด 
 พ.ศ. 2548   สถาปนิก บริษัท เอแอนอี แอนเอสโซซิเอส จํากัด 
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