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หน่วยที ่1 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัห้องสมุด 

 

 

หอ้งสมุด เป็นศูนยบ์ริการสารสนเทศที่ส าคญัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และรู้จกักนัดี มีผูใ้ชบ้ริการ

จ านวนมาก ซ่ึงปัจจุบนัมีช่ือเรียกแตกต่างออกไป ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของการใชบ้ริการ และส่ิงที่ใหบ้ริการ ณ ที่

นั้น ๆ เช่น หอสมุด ส านกัหอสมุด สถาบนัวทิยบริการ เป็นตน้ 
 

ความหมายของห้องสมุด 

ค าวา่ “หอ้งสมุด”  บญัญติัมาจากค าวา่  Library   มาจากภาษาละตินวา่ Liberia  หมายถึง ที่เก็บหนงัสือ 

โดยมีรากศพัทเ์ดิมวา่  “Liber”  ซ่ึงหมายความวา่  หนงัสือ  

หอ้งสมุด  หมายถึง สถานที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเอาไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นวสัดุตีพมิพ ์

วสัดุไม่ตีพมิพ ์วสัดุอิเล็กทรอนิกส์  เพือ่ใหผู้ใ้ชสื้บคน้และเขา้ถึงสารสนเทศไดม้ากขึ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ

และคุม้ค่า โดยมีการคดัเลือก จดัหาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจขอผูใ้ช ้มีการจดัที่เป็นระบบ

โดยมีบรรณารักษว์ชิาชีพ ซ่ึงมีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ เป็นผูบ้ริหารและด าเนินการจดัใหอ้ยา่งมีระบบ  
 

ความส าคญัของห้องสมุด 

 ในยคุแห่งขอ้มูลข่าวสาร (Information Age) ผูท้ี่สนใจจะศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นผูร้อบรู้ในวทิยาการ

เช่ียวชาญในงานอาชีพ และทนัสมยัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาหอ้งสมุดเป็นอยา่งยิง่ หอ้งสมุด

เป็นปัจจยัส าคญัส่ิงหน่ึงที่จะบ่งช้ีถึงความมีมาตรฐานดา้นการศึกษา ของการศึกษาแห่งนั้น ๆ จึงพอสรุป

ความส าคญัของหอ้งสมุดได ้ดงัน้ี 

 1.  หอ้งสมุดเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษาที่ผูใ้ชส้ามารถศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลที่ตอ้งการ

ไดทุ้กสาขาวชิา 

           2.  หอ้งสมุดเป็นแหล่งที่ทุกคนสามารถเลือกศึกษาคน้ควา้ไดโ้ดยอิสระตามความสนใจของแต่ละ

บุคคล เป็นแหล่งภูมิปัญญาของสงัคม อาจเป็นการคน้ควา้เพิม่เติมเพือ่ใหร้อบรู้เขา้ใจยิง่ขึ้นในเน้ือหาวชิา หรือ 

เร่ืองที่ก  าลงัศึกษาอยู ่หรือเลือกอ่านส่ิงที่ตนเองสนใจ  โรเจอร์ เบคอน นกัปราชญช์าวองักฤษกล่าวไวว้า่  

“การอ่านท าให้เป็นคนเต็มคน” 
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 3.  หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ คนเรานั้นหากมีเวลาวา่งก็ควรจะท าอะไรสกั

อยา่งเพือ่ใหคุ้ม้ค่าเวลา การใชเ้วลาวา่งของแต่ละคนแตกต่างกนั เช่น บางคนชอบนัง่เฉย ๆ ชมธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั บางคนชอบดูหนงั บางคนชอบฟังเพลง บางคนชอบคุย อีกหลายคนชอบเล่นเกม แต่การ

ใชเ้วลาวา่งที่คุม้ค่าที่สุดอยา่งหน่ึง คือการอ่านหนงัสือ หยบิหนงัสือดี ๆ สกัเล่มใหก้บัชีวติอ่านแลว้ ท าให้

ปัญญางอกงามเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม 

 4.  หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชมี้ความรู้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ เพราะผูใ้ชห้อ้งสมุดเป็นประจ าจะเป็น

ผูท้ี่รู้ข่าวความเคล่ือนไหวทั้งภายในและนอกประเทศ 

 5.  หอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชมี้นิสยัรักการอ่าน การคน้ควา้ และใฝ่หาความรู้ดว้ยตนเอง เพราะหอ้งสมุดเป็น

แหล่งบริการขอ้มูล ข่าวสาร จดัใหมี้บริการช่วยการคน้ควา้และเสนอแนะการอ่าน ผูใ้ชจึ้งสามารถขยาย

ขอบเขตการอ่าน การศึกษาคน้ควา้ใหก้วา้งขวางออกไปไดม้ากขึ้น 

 6.  หอ้งสมุดเป็นสมบติัของส่วนรวม  ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งรับรู้กฎระเบียบและปฏิบติัตามอยา่ง

เคร่งครัด รับรู้ถึงสิทธิและหนา้ที่ที่พงึปฏิบติัต่อส่วนรวม จึงเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยในตงั

บุคคลเป็นอยา่งดี 
 

ประโยชน์ของห้องสมุด 

 หอ้งสมุดเป็นแหล่งที่จดัหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตวับุคคลและ

สงัคมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

         1.  ดา้นการเรียนการสอน 

         2.  ดา้นการคน้ควา้วจิยั เพือ่ใหเ้กิดความรู้ใหม่ 

         3.  ดา้นศิลปวฒันธรรม (สะสมความคิด วฒันธรรม มรดกของชาติ) 

         4.  ดา้นการด ารงชีวติ  

         5.  ดา้นเศรษฐกิจ  (ช่วยประหยดัในการหาความรู้ สร้างอาชีพใหค้น)  

         6.  ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
 

วัตถุประสงค์ของห้องสมุด 

         1.  วัตถุประสงค์ของห้องสมุดทั่วไป 

              1.1  เพื่อการศึกษา (Education)  หอ้งสมุดเป็นแหล่งบริการการศึกษาดว้ยตนเอง บริการไดทุ้ก

เพศ  ทุกวยั  ไม่แบ่งชั้นวรรณะ หรือพื้นความรู้  เป็นตลาดวชิา 
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              1.2  เพื่อความรู้  (Information)  หอ้งสมุดเป็นแหล่งที่ใหค้วามรู้  และขอ้เทจ็จริงของข่าว ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศที่ทนัต่อเหตุการณ์  

              1.3  เพื่อการค้นคว้าวิจัย  (Research)  หอ้งสมุดเป็นแหล่งช่วยใหผู้อ่้านที่สนใจในวชิาการแขนง

ใดแขนงหน่ึง  สามารถคน้หาขอ้มูลทางวชิาการใหม่ ๆ ที่เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาสงัคมใหก้า้วหนา้

ต่อไป 

              1.4   เพื่อความจรรโลงใจ  (Inspiration)  วสัดุอุปกรณ์หนงัสือในหอ้งสมุดช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

เกิดความสุขใจ เกิดความซาบซ้ึงและประทบัใจวรรณกรรมสาขาต่าง ๆ ที่ผูรู้้เขียนขึ้น และน าขอ้คิด ค  าคม  คติ

สอนใจต่าง ๆ ในวรรณกรรมนั้น ๆ มาปฏิบติัในทางที่ดี 

              1.5  เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreation) มีการจดับรรยากาศภายในหอ้งสมุดใหส้วยงาม  

เพือ่เป็นแหล่งพกัใจใหค้ลายกงัวล  มีหนงัสือประเภทบนัเทิงคดี  สารคดีท่องเที่ยว  เป็นตน้  
 

         2.  วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน 

              2.1  เป็นศูนย์กลางการอ่าน  เพือ่เปิดโอกาสเชิญชวนใหส้นใจและรักการอ่าน  

              2.2  เป็นศูนย์กลางการค้นคว้า  ชกัจูงใหเ้ขา้ใจในการใชห้นงัสือ  และวธีิการคน้ควา้จากหนงัสือ  

ซีดี  ตลอดจนการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  เพือ่ประโยชน์ในการศึกษา 

              2.3  เป็นศูนย์กลางฝึกวิจารณญาณในการอ่าน  และขยายขอบเขตของการอ่านใหก้วา้งขวาง

ยิง่ขึ้น  แนะน าการอ่านใหก้บัผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย และสม ่าเสมอจนสามารถวนิิจฉยัหนงัสือหรือมี

วจิารณญาณ ในการอ่านมากขึ้นตามล าดบั 

              2.4  เป็นศูนย์กลางแนะแนวการอ่าน  เพือ่ท  าใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถเลือกอ่านไดต้รงตาม

ความตอ้งการ  เพือ่การศึกษาคน้ควา้  เพือ่แกปั้ญหา  และเพือ่ความบนัเทิง 

              2.5  เป็นศูนย์กลางวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ต่าง  ๆ เพือ่สนบัสนุนและอ านวยความสะดวก 

ในการเตรียมการจดัการเรียนรู้ของครูใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็วยิง่ขึ้น  สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจในการ

เรียนรู้และการศึกษาคน้ควา้ไปจนตลอดชีวติ 
 

ประเภทของห้องสมุด 

         หอ้งสมุดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

         1.  ห้องสมุดโรงเรียน  (School  Library)  คือ  หอ้งสมุดที่จดัตั้งขึ้นภายในโรงเรียน  เพือ่ใหผู้เ้รียน  

ครูผูส้อน  และบุคลากรในโรงเรียนนั้น ๆ ไดศึ้กษาคน้ควา้ 
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         2.  ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  ( Collage University and  Library)  คือ หอ้งสมุดที่จดัตั้งขึ้น 

และด าเนินการโดยวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัต่าง ๆ เช่น  หอสมุดมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  หอสมุด

มหาวทิยาลยัรามค าแหง  ฯลฯ 

         3.  ห้องสมุดเฉพาะ (Special  Library)  คือ หอ้งสมุดที่จดัขึ้นโดยหน่วยงาน สถาบนัหรือองคก์รต่าง ๆ 

ที่มีหนา้ที่รวบรวมหนงัสือ  และวสัดุการศึกษาเฉพาะในบางสาขาวชิา บางเร่ือง เช่น หอ้งสมุดธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  หอ้งสมุดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ฯลฯ 

         4.  ห้องสมุดประชาชน  (Public  Library)  คือ หอ้งสมุดที่จดัตั้งขึ้นเพือ่ใหบ้ริการดา้นหนงัสือและ

วสัดุการศึกษาต่าง ๆ แก่ประชาชนทุกเพศ  ทุกวยั  และทุกระดบัการศึกษาโดยไม่ตอ้งเสียค่าบ ารุง  

         5.  หอสมุดแห่งชาติ  (National  Library)  คือ หอ้งสมุดที่ประเทศเป็นผูจ้ดั  เป็นหอ้งสมุดที่มี หนา้ที่

เก็บรวบรวมส่ิงพมิพ ์ที่พมิพข์ึ้นภายในประเทศตามกฎหมาย  
 

องค์ประกอบของห้องสมุด 

ในการที่จะด าเนินงานหอ้งสมุดใหป้ระสพความส าเร็จนั้น หอ้งสมุดตอ้งมีองคป์ระกอบที่ส าคญัดงัน้ี 

1.  ผู้บริหาร 

          ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการสนบัสนุนการด าเนินงานหอ้งสมุดใหผู้มี้อ  านาจ

พจิารณาใหก้ารสนบัสนุนทั้งในดา้นการเงิน ก าลงัคนและก าลงัใจการใหก้ารสนบัสนุนจะท าใหก้ารด าเนิน 

งานหอ้งสมุดบรรลุตามวตัถุประสงค ์

2.  อาคารสถานที่      

          หอ้งสมุดตอ้งมีสถานที่พอเพยีงในการเก็บหนงัสือและโสตทศัน์วสัดุอุปกรณ์ในการท างานของ

เจา้หนา้ที่ และใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้สถานที่หอ้งสมุดนั้นอาจเป็นอาคารส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคาร 

  3.  ครุภัณฑ์           

          ครุภณัฑเ์ป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับหอ้งสมุดในการที่จะใชเ้ป็นที่เก็บหนงัสือ ส่ิงพมิพว์สัดุต่าง ๆ และยงัเป็น

เคร่ืองอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้

4.  วัสดุสารสนเทศ 

          หอ้งสมุดจ าเป็นจะตอ้งมีหนงัสือ ส่ิงพมิพต่์าง ๆ  และโสตทศัน์วสัดุเพือ่สนองความตอ้งการแก่ผูใ้ชว้สัดุ

สารสนเทศของหอ้งสมุดโดยทัว่ ๆ ไป จดัแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  วสัดุตีพมิพ ์ วสัดุไม่ตีพมิพ ์และ

วสัดุอิเล็กทรอนิกส ์
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5.  บุคลากร 

          หอ้งสมุดจะตอ้งมีบรรณารักษซ่ึ์งมีพื้นความรู้ในวชิาบรรณารักษศาสตร์เป็นบรรณารักษแ์ละบุคลากร

อ่ืน ๆ ร่วมด าเนินงานหอ้งสมุด 
 

6.  เงินอุดหนุน 

           เงินเป็นปัจจยัส าคญัในการจดัหาวสัดุสารสนเทศ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพือ่ด าเนินงานหอ้งสมุด

บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้
 

ห้องสมุดในสมัยโบราณ 

           หอ้งสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก สนันิษฐานกนัวา่  เห็นจะไดแ้ก่หอ้งสมุดตาม

วดั  และพระราชวงั เพราะวดัเป็นที่ชุมนุมของนกับวชซ่ึงเป็นผูรู้้เร่ืองศาสนา  พระราชวงัเป็นที่ซ่ึงมีนกัปราชญ์

ราชบณัฑิตรับราชการ หรืออยูใ่นพระราชูปถมัภ์ 

หอ้งสมุดเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงที่นกัโบราณคดีไดค้น้พบ   คือ  หอ้งสมุดของพระเจา้ซาร์กอนแห่ง

อาณาจกัรอสัซีเรีย  (Sargon of Assyria) ซ่ึงสร้างขึ้นประมาณ ๓๐๐ ปีก่อนพทุธกาล เป็นที่รวบรวมหนงัสือ

ความรู้ต่างๆ ในรูปของแท่งดินเหนียวสลกัตวัอกัษรรูปล่ิม มีทั้งแท่งดินดิบ  และแท่งดินเผา หอ้งสมุดน้ีท าให้

นกัโบราณคดี  และนกัภาษาโบราณสามารถเรียนรู้อารยธรรมของอาณาจกัรโบราณในลุ่มแม่น ้ าไทกริส   และ

ยเูฟรติสในตะวนัออกกลางไดม้าก หอ้งสมุดแห่งน้ีมีหนงัสืออยูป่ระมาณ๒๒,๐๐๐ แท่ง เจริญรุ่งเรืองมากใน

สมยัพระเจา้อสัสุรบานิปาล พระราชนดัดา ของพระเจา้ซาร์กอนที่ ๒ มีหนงัสือเพิม่เติมมากขึ้น   

มีการจดัหมู่หนงัสือ  และลงบญัชีไวเ้รียบร้อยส่วนมากเป็นเร่ือง ประวติัศาสตร์  ศาสนา วรรณคดีหลกัภาษา 

วทิยาศาสตร์ เท่าที่รู้จกักนัในสมยันั้น และเศรษฐกิจ 

     มีหลกัฐานปรากฏในอาณาจกัรที่เจริญรุ่งเรืองในสมยัโบราณต่อมาวา่ มีหอ้งสมุดส าคญัๆหลายแห่ง 

เช่น ในอียปิตส์มยัโบราณ มีหอ้งสมุดเมืองอะเล็กซานเดรีย (Alexandria) และหอ้งสมุด ที่เมืองเพอร์กามุม 

(Pergamum) สมยักรีกโบราณมีหอ้งสมุดส่วนตวั ของอาริสโตเติล (Aristotle) ในยโุรปตอนปลายพทุธ

ศตวรรษที่ ๒๐  มีหอ้งสมุดขนาดใหญ่ที่มีความส าคญัต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัคือ  หอสมุดแห่งชาติฝร่ังเศส  

และหอสมุดแห่งชาติองักฤษ เป็นตน้ 

       ในซีกโลกตะวนัออก  อาณาจกัรโบราณเช่น จีน และอินเดีย ซ่ึงมีความกา้วหนา้ทางวชิาความรู้และ

หนงัสือ  ก็มีการสะสมหนงัสือดว้ยเหมือนกนั ชาวจีนโบราณรู้จกัวธีิท  ากระดาษส าหรับเขียนหนงัสือ รู้วธีิ  

พมิพห์นงัสือดว้ยแผน่ไม ้และแกะตวัพมิพ ์มีการบนัทึกความรู้ ท านองสารานุกรม จดบนัทึกพงศาวดาร

เร่ืองราวในอดีตมีการแต่งวรรณคดี  ชาวเกาหลีโบราณรู้จกัวธีิพมิพด์ว้ยตวัพมิพโ์ลหะและมีหน่วยราชการ  
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"วา่ดว้ยหนงัสือ" ชาวอินเดีย มีต  าราวา่ดว้ยเทววทิยา ศาสนา วรรณศิลป์ และศิลปกรรมมาชา้นาน อยา่งไรก็ดี 

ความรู้เก่ียวกบัหอ้งสมุดหรือคลงัหนงัสือของประเทศทั้งสองในสมยัโบราณ คงเป็นเร่ืองที่จะตอ้งศึกษา

คน้ควา้อยา่งเป็นระบบกนัต่อไป 
 

 

                                                                    สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม 12 : 57-58 

 

ประวัติของห้องสมุดในประเทศไทย 

 สมยักรุงสุโขทยั ผูค้ิดประดิษฐต์วัอกัษรไทยซ่ึงใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัน้ีคือ พอ่ขนุรามค าแหง เก็บรักษา

ไวท้ี่หอไตร 

 สมยักรุงศรีอยธุยา มีการเขียนหนงัสือดว้ยมือลงสมุดข่อย ซ่ึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชรวบรวม

จดัเก็บไวท้ี่หอหนงัสือหลวงภายในพระบรมมหาราชวงั เม่ือคร้ังเสียกรุงคร้ังที่ 2 ถูกพม่าเผาพระราชวงั วดั 

บา้นเรือนประชาชนเสียหายมาก หนงัสือก็ถูกเผาไปมากเช่นกนั 

 สมยักรุงธนบุรี  พระเจา้กรุงธนบุรีไดจ้ดัตั้งหอหลวงขึ้นส าหรับเก็บรวบรวมคมัภีร์พระไตรปิฎกใน

ส่วนที่เหลือและไดข้อยมืมาจากเมืองนครศรีธรรมราชเพิม่เติมอีกส่วนหน่ึง 
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 สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ไดส้ร้างหอพระมณเฑียรธรรมขึ้นในบริเวณวดัพระศรีรัตนศาสดา

ราม ใชส้ าหรับเก็บพระไตรปิฎกและหนงัสืออ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหนงัสือทางศาสนาและวรรณคดี 

กฎหมาย ต าราแพทยแ์ละพงศาวดารซ่ึงกระจายอยูต่ามที่ต่าง ๆ 

 รัชกาลที่ 3 เม่ือปีพ.ศ.2332  โปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏิสงัขรณ์วดัโพธาราม  และพระราชทานนามใหม่วา่  

“วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาวาส”  ซ่ึงปัจจุบนัคือวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรวหิาร  และโปรดเกลา้ฯ  

ใหส้ร้างศาลาราย 70 ศาลา ขึ้นเพือ่จารึกเร่ืองชาดก รวบรวมต ารายาและการแพทยแ์ผนไทย ต าราอาชีพต่าง ๆ 

ซ่ึงจะจารึกไวบ้นแผน่ศิลาเป็นร้อยกรองประเภทโคลง  และขอ้ความสั้น ๆ โดยสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิต

ชิโนรสเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพทุธศาสนา ซ่ึงมีประวติัของสาวกคนส าคญั ๆ ของพระพทุธเจา้ เช่น พระสารีบุตร 

พระมหากสัสป ส่วนเร่ืองทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจะเขียนเป็นร้อยแกว้ เช่น เร่ืองเก่ียวกบั

ประเพณีกวนขา้วทิพย ์มหาสงกรานต ์ขบวนแห่พยหุยาตรา วรรณคดีร้อยแกว้เร่ืองนารายณ์สิบปาง และ

รามเกียรต์ิ เขียนและวาดภาพไวต้ามฝาผนงัและในพระวหิาร เพือ่ใหค้วามรู้แก่ประชาชน จึงนบัไดว้า่วดั

พระเชตุพนฯ แห่งน้ีเป็นหอ้งสมุดประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย 

 รัชกาลที่ 5 ไดส้ร้างหอพระสมุดวชิรญาณขึ้นเพือ่เฉลิมพระเกียรติสนองคุณพระชนกนาถ ซ่ึงต่อมา

ภายหลงัโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพทุธสงัคหะเขา้ดว้ยกนั 

และใหใ้ชช่ื้อวา่ “หอพระสมุดส าหรับพระนคร” ตั้งอยูภ่ายในพระบรมมหาราชวงั และภายหลงัรัชกาลที่ 6  

ไดย้า้ยมาอยูท่ี่ตึกถาวรหนา้วดัมหาธาตุฯ ดา้นสนามหลวง เพือ่ใชเ้ป็นที่เก็บรวบรวมหนงัสือประเภทต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ หนงัสือพระพทุธศาสนา หนงัสือไทย และหนงัสือต่างประเทศ หนงัสือเก่ามีคุณค่าหายากเช่น ไตรภูมิ

พระร่วง พระราชกฤษฎีกา และต านานเขียนสมยักรุงศรีอยธุยาหลายเร่ือง จดหมายเหตุความทรงจ าของกรม

หลวงนรินทรเทว ีตน้ร่างพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัอีก 6 เร่ือง คือ ปลุกใจเสือ

ป่า แบบสัง่สอนเสือป่าและลูกเสือ การราชาภิเษกพระราม บ่อเกิดแห่งรามเกียรต์ิ พระนลค าหลวง และ

โองการแช่งน ้ า 

 ส่วนหนงัสือต่างประเทศที่ซ้ือไวใ้นหอพระสมุดนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ไทยที่ชาว

ต่างประเทศเขียนไวใ้นเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัประเทศไทย ซ่ึงจะใชเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 หอพระสมุดวชิรญาณมีความส าคญัเพราะเป็นสถานที่รวบรวมหนงัสือไทยที่เป็นตน้ฉบบัตวัเขียนดว้ย

มือไวไ้ดม้ากที่สุดในขณะนั้น ซ่ึงบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ของเมืองไทยที่มีทาแต่เดิม และแต่งขึ้นใหม่ให้

แพร่หลาย และคงอยูม่าจนถึงทุกวนัน้ี 
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ประวัติห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 

 ปี พ.ศ. 2539  หอ้งสมุดอยูท่ี่ชั้น 4 ของอาคารสร้อยฟ้า  ขนาด  1  หอ้งเรียน  ขณะนั้นยงัมีหนงัสือ

จ านวนนอ้ยในหอ้งสมุด  หนงัสือชุดแรกที่หอ้งสมุดไดรั้บ  เป็นหนงัสือ Encycropedia   จ านวน  1  ชุด      

จากโรงเรียนภูเก็ตวทิยาลยั   

ต่อมาปี พ.ศ. 2541 ไดย้า้ยหอ้งสมุดไปอยูช่ั้นล่าง อาคารแคทรียา จ  านวน 1 หอ้งเรียน ซ่ึงเป็นหอ้ง Study  

ของนกัเรียนหอพกัชาย โดยมีนางสุณิสา   พรหมภฒัน์ เป็นหวัหนา้งานหอ้งสมุด  และนางฉววีรรณ  โมฬี  

เป็นบรรณารักษ ์ ภายใตก้ารบริหารของผูอ้  านวยการเมษ  ตนัยรักษ ์   

ประมาณปี พ.ศ. 2542 ไดข้ยายหอ้งสมุดเพิม่อีก 1 หอ้งเรียน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 หอ้ง คือ หอ้งสมุดทวปัีญญา  

ซ่ึงใหบ้ริการหนงัสือหมวดต่างๆ  และหอ้งสมุด E-Library  ใหบ้ริการวารสารและอินเตอร์เน็ต  เพือ่รองรับ

โรงเรียนในฝัน  และไดเ้ร่ิมน าเทคโนโลยมีาใชใ้นหอ้งสมุดคร้ังแรก โดยใชค้อมพวิเตอร์ในการเก็บขอ้มูล

หนงัสือและส่ิงพมิพต่์าง ๆ ดว้ยโปรแกรม  Alice  For  Window  พร้อมจดัท าบาร์โคด้หนงัสือการสืบคน้

ขอ้มูลหนงัสือดว้ยคอมพวิเตอร์  ภายใตก้ารบริหารของผูอ้  านวยการสดศรี  ตนัสุธญัลกัษณ์ ดว้ยวสิยัทศัน์  

อนักวา้งไกลของผูอ้  านวยการสดศรี  ตนัสุธญัลกัษณ์  ที่เห็นความส าคญัของหอ้งสมุด  จึงสร้างหอ้งสมุด

โรงเรียนใหม่ขึ้นกลางน ้ า เป็นอาคาร  2  ชั้น ดว้ยงบประมาณกวา่ 7,000,000 บาท  เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 

2554  และยา้ยเขา้มาใชใ้หบ้ริการเม่ือ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554  ปัจจุบนัหอ้งสมุดเปล่ียนมาใช ้

โปรแกรม Library 2001 
 

เกียรติประวัติห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

      - รับเกียรติบตัรครูดีเด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2548 จากสมาคม

หอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

     - รับรางวลัหอ้งสมุดดีเด่น  ปี 2548 ระดบัเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  

 - รับเกียรติบตัรครูยอดนกัอ่าน  ปี 2548 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต 

 - รับเกียรติบตัรนกัเรียนยอดนกัอ่าน  ปี 2548 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต 

 - รางวลัโรงเรียนรักการอ่าน จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - รับรางวลัชมเชย หอ้งสมุดดีเด่น  ปี  2552  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต  

 - รับรางวลักิจกรรมหอ้งสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี 2553 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ต  
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ลักษณะของห้องสมุดสมัยใหม่ 

 หอ้งสมุดในยคุก่อน ๆ มุ่งที่จะจดัเก็บหนงัสือเอาไวอ้ยา่งเขม้งวดมีการล่ามโซ่หนงัสือเอาไวบ้นที่อ่าน

อยา่งแขง็แรงเพือ่ป้องกนัมิใหห้นงัสือหาย เพราะหนงัสือมีนอ้ย จดัท าขึ้นยาก ผูเ้ขียนเป็นและอ่านออกก็มีไม่

มาก จึงมีทั้งคุณค่า หายาก และราคาแพง การใชห้อ้งสมุดจึงจ ากดัอยูใ่นวงแคบเฉพาะบางกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างจาก

หอ้งสมุดในปัจจุบนั ลกัษณะของหอ้งสมุดยคุใหม่จึงมีลกัษณะดงัน้ี 

                 1.  มีการน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยกีารส่ือสาร เขา้มาเก่ียวขอ้งในการด าเนิน  

งานของหอ้งสมุดทั้งในดา้นกระบวนการท างาน และ ดา้นการบริการผูใ้ช ้

                 2.  มีระบบโปรแกรมอตัโนมติัในการจดัการงานดา้นต่าง ๆของหอ้งสมุด ไดแ้ก่ งานจดัหา  

งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  งานบริการยมื - คืน งานสืบคน้ขอ้มูล และ งานดา้นวารสาร       

                 3.  มีทรัพยากรที่เป็นขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบดิจิตอล ไดแ้ก่ ขอ้มูลที่เป็นตวัอกัษร รูปภาพ เสียง  

และภาพเคล่ือนไหว โดยจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นระบบฐานขอ้มูล ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย และใหบ้ริการ

ขอ้มูลผา่นเครือข่าย 

                 4.  มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้างขอ้มูล การจดัเก็บ  การคน้หา และ การเผยแพร่ผา่นระบบ

เครือข่าย  

                 5.  มีการใหบ้ริการขอ้มูลในลกัษณะการใชข้อ้มูลร่วมกนั ผูใ้ชส้ามารถที่จะเปิดอ่านขอ้มูล 

พร้อมๆ กนั ไดใ้นเวลาเดียวกนั ต่างสถานที่กนั โดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

                 6.  ผูใ้ชส้ามารถที่จะใชข้อ้มูลไดโ้ดยตรง เป็นเน้ือหาเตม็รูปแบบ โดยไม่ตอ้งมาที่อาคารหอ้ง  

สมุด เน่ืองจากสามารถเปิดอ่านไดโ้ดย ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

ลักษณะของห้องสมุดที่ด ี

 หอ้งสมุดที่ดีนั้นควรมีการจดับริการที่สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง ผูใ้ชไ้ดรั้บ

ความสะดวก รวดเร็วและสามารถใชห้อ้งสมุดในการเพิม่พนูความรู้ ตลอดจนน าเอาความรู้ที่ไดไ้ป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้นหอ้งสมุดที่ดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1.  จดัขึ้นเพือ่ใชว้สัดุต่าง ๆ ในหอ้งสมุดไม่ใช่มีไวเ้พือ่เก็บไวดู้สวยงาม  

2.  มีบรรณารักษท์ี่มีความรู้ไวบ้ริหารงาน  

3.  มีชั้นเปิดเป็นที่เก็บหนงัสือเพือ่ใหผู้ใ้ชห้อ้งสมุดสามารถคน้หาหนงัสือไดอ้ยา่งสะดวก  

4.  มีอาคาร สถานที่ที่ถูกสุขลกัษณะ การถ่ายเทอากาศดี แสงสวา่งเพยีงพอและอยูใ่นบริเวณที่สงบ  

5.  วสัดุต่าง ๆ ในหอ้งสมุดมีการจดัการไวเ้ป็นหมวดหมู่  
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6.  มีการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชอ้ยา่งกวา้งขวางทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

7.  มีงบประมาณส าหรับการด าเนินงานอยา่งแน่นอน  

8.  พยายามขยายกิจการและการใหบ้ริการสู่สงัคมหรือประชาชนใหม้ากที่สุด  

9.  มีจุดมุ่งหมายในอนัที่จะส่งเสริมความเจริญของสงัคมทุกวถีิทาง 
 

ลักษณะงานของห้องสมุด 
งานหอ้งสมุด เป็นงานบริการทางวชิาการ  แบ่งเป็น 5 งาน คือ 

 1.  งานบริหาร  
         เป็นงานที่ตอ้งน าเอาหลกัการบริหารงานทัว่ไปมาใช ้ เพือ่ด าเนินงานหอ้งสมุดใหบ้รรลุเป้าหมาย  งาน
บริหารไดแ้ก่ 
          1.1  งานวางนโยบาย  ตั้งวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดและวางแผนงานตลอดทั้งปี 
          1.2  การจดัแผนกงานหรือวางรูปงาน เช่นจะมีแผนกอะไรบา้ง  มีขอบเขตงานแค่ไหน 
          1.3  การจดัคนเขา้ท างาน เม่ือจดัแผนกของงานแลว้ก็จดัคนเขา้ท างานใหถู้กตอ้งพอเหมาะ                    
กบัขอบข่ายของงาน  รวมไปถึงการจดันกัเรียนช่วยงานดว้ย 
          1.4  จดัสถานที่ครุภณัฑ ์ใหเ้หมาะสมกบังาน จ านวนคน วางไวใ้นที่ ๆ สมควร สะดวก  และคล่องตวั
ในการปฏิบติังาน  ทั้งน้ีรวมทั้งการรักษาวสัดุทุกชนิดดว้ย 
          1.5   การติดตามและประเมินผลงานที่ไดท้  ามา  จะไดท้ราบขอ้ขดัขอ้งและปัญหา เพือ่หาทางแกไ้ข                                                
          1.6  งานธุรการ เช่น การสัง่ซ้ือหนงัสือ โตต้อบหนงัสือ และการติดต่อประสานงาน เพือ่ประโยชน์ 
ของหอ้งสมุด 
          1.7  งานประชาสมัพนัธ ์ การจดักิจกรรมของหอ้งสมุดทุกอยา่ง  การท าสถิติทุกประเภท และท ารายงาน 
เพือ่ใหง้านหอ้งสมุด เป็นที่รู้จกัของทุกคนในโรงเรียน  
          1.8  การเงิน 
          1.9  การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน  ส าหรับผูท้  างานจะไดย้ดึถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั คู่มือหอ้งสมุด 
ส าหรับผูใ้ชไ้ดท้ราบความเคล่ือนไหว และขอ้ปฏิบตัิตวัในหอ้งสมุด 
  

2.  งานเทคนิค    
       เป็นงานที่จดัขึ้นเพือ่อ  านวยความสะดวก   แก่ผูใ้ชใ้นการคน้ควา้วสัดุสารสนเทศจากหอ้งสมุด  โดยใช้
ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์โดยตรง  ไดแ้ก่                                     
          2.1  การเลือก จดัซ้ือ จดัหาหนงัสือ วารสาร ส่ิงพมิพอ่ื์น ๆ  ตลอดจนทศันูปกรณ์ต่าง ๆ เขา้หอ้งสมุด 
          2.2   การจดัหมู่ แยกประเภท ส่ิงต่าง ๆ ในขอ้ 2.1 เพือ่สะดวกในการใช ้
          2.3  การลงทะเบียนหนงัสือและวสัดุส่ิงพมิพท์ุกประเภทที่จ  าเป็นในการใหบ้ริการ  รวมทั้งจดัท า
ดรรชนีวารสาร กฤตภาค และอ่ืน ๆ 
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          2.4  การจดัเตรียม เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดย้มืใช้ 
          2.5  จดัท าบตัรรายการทุกชนิด 
          2.6  การซ่อมหนงัสือ  การเยบ็เล่มวารสาร  การระวงัรักษาหนงัสือ ตลอดจนวสัดุทุกชนิดในหอ้งสมุด 
          2.7  การส ารวจหนงัสือ  ส่วนมากจะท าปีละคร้ัง  เพือ่จะไดท้ราบจ านวนหนงัสือที่ แน่นอนทุกปี 
 

3.  งานบริการ  
เป็นงานที่อ  านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นดา้นการอ่าน  การคน้ควา้หาความรู้   และการส่งเสริมการอ่าน

ใหก้วา้งขวางและทัว่ถึง  มีดงัต่อไปน้ี 
          3.1  บริการใหอ่้าน  เป็นบริการที่ส าคญัที่สุดงานหน่ึง  หมายถึงงานบริการที่ใหผู้ใ้ชเ้ขา้มา                      
อ่านหนงัสือไดโ้ดยเสรี  หอ้งสมุดจึงจดัหนงัสือแบบชั้นเปิด  เพือ่ใหผู้อ่้านสามารถเลือกและหยบิหนงัสืออ่าน
ได ้  ตามความสนใจของแต่ละบุคคล    
           3.2  บริการใหย้มื 
           3.3  บริการหนงัสือจอง  
           3.4  บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 
           3.5  บริการแนะแนวการอ่าน 
           3.6  บริการจดัท าบตัรสมาชิกหอ้งสมุด 
           3.7  บริการอ่ืน ๆ เช่น ช่วยครูในเร่ืองการสอน การสอนวชิาที่เก่ียวกบัหอ้งสมุด  และการจดักิจกรรม  
ของหอ้งสมุด 
            3.8  บริการข่าวสารทนัสมยั 
            3.9  บริการจดัท าหนงัสือ คู่มือการใชห้อ้งสมุด        
            3.10 บริการรวบรวมบรรณานุกรม คือการรวบรวมรายช่ือหนงัสือส่ิงพมิพห์รือวสัดุอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ
ในสาขาวชิาต่าง ๆ เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกในการคน้ควา้ วจิยัของผูใ้ชห้อ้งสมุด   
 

  4. งานสนับสนุนการเรียนการสอน    
  หอ้งสมุดมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการเรียนการสอน   โดยมุ่งใหน้กัเรียนรู้จกัหาวธีิเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยการคน้ควา้แสวงหาความรู้  ร่วมมือกบัครูผูส้อน ด าเนินการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะกระบวน 
การในวชิาต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  งานสนบัสนุนการเรียนการสอนของหอ้งสมุดในโรงเรียน
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
           4.1  การใชห้อ้งสมุดเพือ่การเรียนการสอน 
           4.2  การสอนวธีิศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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5. งานกิจกรรมนักเรียนและงานสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด  
          กิจกรรมและรายวชิาที่เก่ียวขอ้งกบังานหอ้งสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 5.1  กิจกรรมนกัเรียนเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียนใหมี้ความรู้  
นอกเหนือจากที่หลกัสูตรก าหนดเน้ือหาวชิาไว ้
         5.2  วชิาหอ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้  เป็นรายวชิาที่สอนเก่ียวกบัหอ้งสมุด เป็นวชิาสาระเพิม่เติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย 
 5.3  กิจกรรมหอ้งสมุด  เป็นคาบสอนเก่ียวกบัการส่งเสริมการอ่านการใชห้อ้งสมุด เป็นกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
              
                                      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


