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ภาพประกอบท่ี 66  มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มอบเงินสนบัสนุน 107 
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มงคลศรีนพรัตน์… 9 ทศวรรษ 
ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญงิแม้นมาส ชวลิต  

       นางสาวสุจิตร สุวภาพ 
 

 ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต   ผูอ้  านวยการ หอสมุดแห่งชาติคนแรก และต่อมา
ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี กรมศิลปากร  เป็นบุคคลผูบุ้กเบิกวงการห้องสมุด และวิชาชีพบรรณารักษ ์ เป็น
ผูริ้เร่ิมหลกัสูตรวิชาบรรณารักษศาสตร์   ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ในชีวิตราชการ  ไดอุ้ทิศตนท างานทั้ง
ดา้นสงัคมและสมาคมฯ ต่าง ๆ อีกมากมาย  บทบาทท่ีเป็นท่ีประจกัษแ์ละยอมรับในทุกวงการคือ  หน่ึงใน
ผูริ้เร่ิมก่อตั้งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  เม่ือพ.ศ. 2497  โดยเป็นนายกสมาคมคนแรก และยงัคง
ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม จนถึงปัจจุบนั ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  อายุยา่ง 93 ปี  ยงั
ไดค้งรับการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ   ดว้ยความเป็นมืออาชีพ  
มีวิสยัทศัน ์ มีความมุ่งมัน่  เสียสละ  อุทิศตน เป็นท่ีปรึกษา  ให้ค าแนะน า และในการปฏิบติัตนเป็นผูน้ า  
โดยน าอิทธิบาท 4 มาใชใ้นการด าเนินงานและบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 

 การจัดท าองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์  ในครั้ งน้ี  เป็นการถอดบทเรียน อนัล ้า
ค่าของศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต กว่า 90 ปี  ท่ีไดห้ล่อหลอมความเป็นผูน้ า ผูเ้สียสละ 
อุทิศตนทั้งก าลงักาย ก าลงัทรัพย ์ ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นห้องสมุด และวิชาชีพบรรณารักษ ์ ในฐานะ
ผูส้ร้าง  ผูส่้งเสริม ผูผ้ลกัดนักิจการห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  เป็นผูน้ าดา้นวิชาการ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลกัดนัให้ประเทศไทย เป็นเจา้ภาพการประชุม IFLA ครั้ งท่ี 72   เม่ือพ.ศ. 2542   
ในการประชุมฯ น้ี   พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รับเป็นองคอุ์ปถมัภ์การ
ประชุมฯ ดงักล่าว    โดยมีบรรณารักษจ์ากประเทศต่าง ๆ เขา้มาประชุมฯ กว่า 2,500 คน จาก 150 ประเทศ  
อีกทั้งยงัไดผ้ลกัดนัให้ประเทศไทยไดร้ับเกียรติเป็นเจา้ภาพจดัประชุมในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้หรือ CONSAL จ านวน 3 ครั้ ง ไดแ้ก่ ครั้ งท่ี 4  เม่ือพ.ศ. 2521  ครั้ งท่ี 9 พ.ศ.2536   และ ครั้ งท่ี 16  
พ.ศ. 2558     ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เจริญพระชนมาย ุ60 พรรษา  
ในพ.ศ. 2558  

 การถอดบทเรียนองคค์วามรู้ครั้ งน้ี  เป็นการถอดความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ท่ีมีรากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ เป็นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
ของศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต  อนัเป็นอตัวสิยั (Subjective)  ท่ีมีการปฏิบติั เป็นความ
ช านาญ  เป็นลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีบริบทเฉพาะ (Context-specific)   จากประสบการณ์อนัช านาญการ   
เพื่อใชเ้ป็นคู่มือ  แบบแผน  วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบติั  อนัจะเป็นประโยชนใ์นการบริหาร จดัการ 
การริเร่ิม การถ่ายทอด  การเผยแพร่  ซ่ึงมาจากจิตวิญญาณบรรณารักษรุ่์นแรก  สู่บรรณารักษรุ่์นต่อ ๆ ไป 
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เพื่อให้อนุชนบรรณารักษรุ่์นใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งวงการห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์  วรรณกรรม  
ภาษา  มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ  ใชเ้ป็นบทเรียน ประกอบการศึกษา คน้ควา้ในเชิงลึกต่อไป  

 
 

อาคารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ยคุแรก พ.ศ. 2519 – 2536 
 

 
 

อาคารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ยคุท่ีสอง พ.ศ.2537 – 2549 

 
อาคารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั 
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เส้นทางถือก าเนิด  
  ด.ญ.แมน้ ลีละหตุ    ถือก าเนิดเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ.2465  ณ ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นธิดาคนท่ี 6 ของ ว่าตรีอ ามาตย์ตรี ขุนพิทักษ์ประชารมย์ (อสัว ์  ลีละหุต) กบั 
นางพิทักษประชารมย์  มีพี่นอ้งรวม 10 คน ด.ญ. เล่ือน  ด.ญ.ลอ้ม  ด.ญ.นอ้ม  ด.ช.แนบ  ด.ญ.มุล  ด.ญ.
แมน้  ด.ญ.ม่อม  ด.ช.สมเกียรต์ิ  ด.ญ.นิตยา และ ด.ช.เลก็ ลีละหุต    
 ทั้งน้ีในสมยัก่อนนิยมใชช่ื้อพยางคเ์ดียวทั้งผูห้ญิงและผูช้าย  ต่อมาในสมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม ไดก้ าหนดให้สตรีมีช่ือ 2 พยางค ์ดงันั้น ด.ญ.แมน้  จึงมีช่ือว่า แมน้มาส  และเหตุท่ีใชพ้ยญัชนะ 
ส สะกด เพราะพยญัชนะ ศ  และ ษ ถูกตดัออกจากพยญัชนะไทยในสมยันั้น เพื่อให้เขียนไดง่้ายข้ึน 

นามสกลุ ลีละหุต เป็นนามสกลุพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานเลขท่ี  3922 
อกัษรโรมนั Lilahuta  สืบมาจากรองอ ามาตยต์รีกาว  ปลดัขวาอ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช บิดา
เป็นคนจีนช่ือ หลซ่ีายฮู่ 
  คุณพ่อ รับราชการในกระทรวงมหาดไทย  เป็นคนชอบออกก าลงักายเป็นประจ า ส่งผลให้บุตร
ธิดาตอ้งเดินออกก าลงักายทุกเชา้ก่อนไปโรงเรียน โดยเร่ิมเดินจากบา้นไปถึงสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
รวมเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ก่อนท่ีจะกลบับา้นและรับประทานอาหารเชา้  ซ่ึงคุณแม่และพี่ ๆ เป็นผู ้
ประกอบอาหารเชา้และรับประทานอาหารร่วมกนัระหว่างครอบครัว  คุณพ่อจะห้ามซ้ืออาหารปรุงส าเร็จ
จากตลาด เพราะเห็นว่าไม่สะอาด  อาหารเชา้ท่ีลูก ๆ ชอบ  ไดแ้ก่ ปาท่องโก๋ท่ีมีขนาดใหญ่เท่าแขน  ขา้ว
มนัหุงพร้อมเคร่ืองเทศ  แกงเผด็กุง้ขน้ ๆ กินพร้อมผกัเหนาะ (ผกัท่ีรับประทานกบัแกงเผด็ ไดแ้ก่ แตงกวา 
กะหล ่าปลี ถัว่ฝักยาว มะเขือ สะตอ และลูกเนียง อาหารพวกน้ีตอ้งแอบรับประทาน เม่ือคุณพ่อออกจาก
บา้นไปท่ีท างาน 
 

     
 

ภาพประกอบท่ี 1  วา่ท่ีอ ามาตยต์รี ขนุพิทกัษป์ระชารมย ์ (อศัว ์ลีละหุต) บิดา 
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 คุณพ่อ  ผูช้อบศึกษาและแสวงหาความรู้ตลอดเวลา  เป็นผูน้ าและปลูกฝังการอ่านตั้งแต่เยาวว์ยั  
ในบา้นจะมีหนงัสือสองตูใ้หญ่ มีหนงัสือวิชาการท่ีมีในสมยันั้น  เช่น  หนงัสือชุดประวติัศาสตร์สากล 
และชุดประวติัศาสตร์ไทย ของ พลตรีหลวงวจิิตรวาทการ  หนงัสือพระนิพนธ ์ของ น.ม.ส.                 
(พระราชวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้รัชนีแจ่มจรัส  กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ์) เร่ืองสามกรุง หนงัสือพิมพ ์และ
วารสาร คือ ประมวญวนั  ประมวญมารค  ประมวญสาร  นอกจากน้ียงัมีหนงัสืออ่ืน เช่น ต าราลูกคิด        
ด.ญ.แมน้ ชอบอ่านหนงัสือทุกประเภทในบา้น  หลงัจากคุณพ่อเกษียณอายรุาชการ ไดอุ้ทิศตนอาสาสมคัร
ช่วยงานสภาต าบล  โดยช่วยงานสภาต าบลมาตลอดจวบจนอาย ุ 99 ปี   

คุณยาย และ คุณแม่  ผูส้อนหนงัสือลูก ๆ ภายในบา้น โดยสอนให้อ่านหนงัสือ แต่ไม่นิยมให้
เขียน  เน่ืองจากคนสมยัก่อนกลวัว่าลูกสาวจะเขียนเพลงยาว (เขียนจดหมายโตต้อบกบัชายหนุ่ม) 
 นอกจากน้ียงัมีผูเ้ปิดโลกการอ่านท่ีส าคญัท่านหน่ึง คือ นายเซ่ง ซ่ึงเป็นคนขบัรถสามลอ้รับส่ง
นกัเรียนไปโรงเรียน  นายเซ่งเป็นคนรักการอ่านหนงัสือ  หลงัจากนายเซ่งอ่านหนงัสือแลว้   ทุกเชา้
ระหว่างขบัรถไปโรงเรียนนายเซ่งจะน าเร่ืองท่ีไดอ่้าน มาเล่าให้ฟัง รวมทั้งให้ยมืไปอ่านต่อ  โดยเฉพาะ
วารสารของวฒันาวิทยาลยั ในกรุงเทพฯ  นบัเป็นการปลูกฝังนิสยัรักการอ่านตั้งแต่วยัเด็ก 
 เน่ืองจาก ด.ญ.แมน้ เป็นคนเรียนหนงัสือเก่ง  จึงไดร้ับการให้เรียนขา้มชั้นเรียนจากประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 ขา้มไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยเรียนร่วมชั้นกบัพี่สาว  นอกจากน้ียงัไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน  
เน่ืองจากรัฐบาลสมยันั้นมีนโยบายสนบัสนุนการศึกษาส าหรับผูป้กครอง โดยลูกคนท่ี 4 ไม่ตอ้งเสียค่า             
เล่าเรียน 
 การเสริมค า “มาส” ต่อทา้ย “แมน้”  เกิดข้ึนในสมยัรัฐบาล จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี  ไดก้  าหนดให้สตรีท่ีมีช่ือพยางคเ์ดียว  เปล่ียนช่ือเป็นสองพยางค ์ ดงันั้นด.ญ.แมน้ ลีละหุต  
จึงเปล่ียนช่ือเป็น ด.ญ.แมน้มาส ลีละหุต  
 เหตุท่ีเขียน “มาส”  ซ่ึงหมายถึงเดือนตามปฏิทิน  ไม่มีความหมายแต่อยา่งไร  ตั้งใจจะใหเ้ป็นค า 
“มาศ”  ซ่ึงแปลว่า “ทองค า”  แต่ในสมยัจอมพลแปลก  ซ่ึงอยูร่ะหว่างสงครามโลกครั้ งท่ี 2  ประเทศไทย
ถูกบงัคบัโดยไม่ทนัรู้ตวั ใหเ้ขา้ร่วมกบัประเทศญ่ีปุ่น และเยอรมนั  ญ่ีปุ่นประสงคจ์ะให้คนไทยเรียน
ภาษาญ่ีปุ่น เพื่อเพิ่มวงศไ์พบูลย ์ จอมพลแปลก พบูิลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมยันั้น ช้ีแจงแก่ญ่ีปุ่นว่า คน
ไทยยงัไม่พร้อมจะเรียนภาษาอ่ืน เพราะแมแ้ต่ภาษาไทยกย็งัยาก จึงตอ้งมีการปรับปรุงการเขียนภาษาไทย
ให้ง่ายกว่าเดิม  โดยตดัตวัอกัษรท่ีมีเสียงซ ้ ากนั  ให้เหลือเพียงตวัเดียวท่ีมีการใชม้าก โดยเฉพาะ ศ และ ษ 
ให้เหลือเพียง ส ตวัเดียว 
   

เส้นทางการศึกษา   
 ชีวิตในวยัเด็กเร่ิมตน้การศึกษาในระดบัประถมตน้ ท่ีโรงเรียนประชาบาล วดัท่ามอญ หรือวดั             
ศรีทวีในปัจจุบนั  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช   จนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5     ต่อมาโรงเรียนได้
ปรับการเรียนการสอนโดยเนน้วิชาการเรือน  ด.ญ.แมน้  ลีละหุต  จึงขอให้คุณพ่อส่งไปเรียนหนงัสือ
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จงัหวดัพระนคร  โดยไดม้าศึกษา  ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค ถนนหลานหลวง  ซ่ึงโรงเรียนน้ีเจา้พระยา
ธรรมศกัด์ิมนตรี (สนัน่ เทพหสัดิน ณ อยธุยา)  อดีตเสนาบดี กระทรวงธรรมการ เป็นผูก่้อตั้ง ในพ.ศ. 
2469  จดัตั้งข้ึนส าหรับกลุธิดา   โดยเจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรีเขา้มาช่วยสอนชั้นประถม 1 ตั้งแต่แรก ได้
น าวิธีการสอนแบบใหม่มาทดลองให้นกัเรียนสามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละบวกลบเลขไดภ้ายใน 3 เดือน 
สอนให้นกัเรียนเร่ิมเรียน อ่าน เขียนภาษาองักฤษไปพร้อมกนั  ขณะเดียวกนักส็อนเนน้การอบรมศีลธรรม
และมารยาท  โดยไดศ้ึกษาท่ีโรงเรียนสตรีจุลนาคเปิดสอนถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี6 

 

เม่ือเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนสตรีจุลนาคแลว้ ไดย้า้ยมาเรียนต่อในระดบั
มธัยมศึกษา ปีท่ี 7 - 8 ท่ีโรงเรียนสตรีสุนนัทาลยั  ซ่ึงเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในประเทศไทย  ปัจจุบนั
โรงเรียนราชินี (ราชินีล่าง)   ซ่ึงเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย  

  
โรงเรียนราชินี ถือก าเนิดโดยสมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระราชทานก าเนิดโรงเรียนราชินีเม่ือ วนัท่ี 1 เมษายน 2447  ณ ตึกแถวมุมถนน
อษัฎางค ์และถนนจกัรเพชร ต าบลปากคลองตลาด เป็นทรัพยสิ์นส่วนพระองค์  ทรงจา้งครูจากประเทศ
ญ่ีปุ่น 3 คน มาสอนภาษาองักฤษ ค านวณ วิทยาศาสตร์ วาดเขียน เยบ็ปัก ถกัร้อย และประดิษฐด์อกไม้
แห้ง  ทรงจา้งสตรีไทยมาเป็นครูสอนภาษาไทย และการตดัเยบ็เส้ือผา้ 

ในพ.ศ. 2449  สมเด็จพระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ ไดก้ราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยา้ยโรงเรียนราชินีมาอยู ่ณ อาคารสุนนัทาลยั   
ต่อมาพ.ศ. 2460 โรงเรียนไดเ้ปิดชั้นมธัยมวิสามญัข้ึนสอนภาษา องักฤษ และภาษาฝรั่งเศส  โดยมีครูชาว
ต่างประเทศมาสอนร่วมกบัครูไทย ในปีน้ีโรงเรียนไดร้ับใบรบัรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 เน่ืองจากเป็นผูส้อบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 8 ไดค้ะแนนเป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศ  จึงไดร้ับทุน            
เล่าเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา ในพ.ศ.2481 และศึกษาต่อในคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ในพ.ศ. 2482 ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ไดร้ับพระราชทานปริญญาบตัร อกัษรศาสตรบณัฑิต 
รุ่นท่ี 8  เม่ือพ.ศ. 2485 

 
ภาพประกอบท่ี  2  นางสาวแมน้มาส ลีละหุต ขณะส าเร็จปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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เม่ือส าเร็จการศึกษาในพ.ศ. 2486  เป็นช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้ งท่ี 2  ประเทศไทย
ตดัสินใจเขา้ขา้งฝ่ายอกัษะ (ประเทศเยอรมนัและญ่ีปุ่นเป็นแกนน า)  อาจารยช์าวองักฤษท่ีสอนอยูใ่น
ประเทศไทย รวมทั้งท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัถูกกกับริเวณเป็นเชลยศึก  ดงันั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตอ้งจดัหาอาจารยช์าวไทยส าหรับสอนภาษาต่างประเทศ   ขณะนั้นอาจารยช์าวไทยท่ีสอนภาษาองักฤษมี
จ านวนจ ากดั  มหาวิทยาลยัไดบ้รรจุนางสาวแมน้มาส ลีละหุต  เป็นอาจารยผ์ูช่้วยสอนภาษาองักฤษ คณะ
อกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยคณบดีคณะอกัษรศาสตร์ในขณะนั้น (พระเจา้วรวงศเ์ธอ  
พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร) ทรงคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งอาจารยผ์ูช่้วยสอนภาษาองักฤษ  รับพระราชทาน
เงินเดือน 110  บาท 

 

ระหว่างพ.ศ. 2488 – 2491  ไดร้ับเชิญจากผูอ้  านวยการบริษทัหนงัสือพิมพส์ยามนิกร (นายอารีย  ์           
ลีวีระ) ให้ไปท างานท่ีบริษทัฯ ต าแหน่งผูช่้วยบรรณธิการ  ท าหนา้ท่ีเป็นนกัข่าว ประจ ากองบรรณาธิการ 
หนงัสือพิมพส์ยามนิกร โดยเป็นนกัข่าวสมัภาษณ์บุคคลส าคญัในขณะนั้น   นายอารีย ์ลีวีระ ร่วมกบัญาติ 
เขา้ซ้ือกิจการบริษทัไทยพาณิชย ์เจา้ของกิจการหนงัสือพิมพ ์สยามครอนิเคิล (Siam Chronicle) สยามนิกร 
ไทยเสรี และ สตรีไทย จาก พระยาปรีชานุสาสน ์ ต่อมาไดย้บุเลิกเหลือเพียงฉบบัเดียวคือ สยามนิกร และ
ไดอ้อกหนงัสือพิมพฉ์บบัใหม่ คือ "พิมพไ์ทย" เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2485  มีนโยบายมุ่งเนน้เสนอข่าว
อยา่งอิสระ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง  

 

ในพ.ศ. 2491 ไดร้ับราชการในแผนกการศึกษาประชาชน สงักดักองการศึกษาผูใ้หญ่ กรมสามญั
ศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ต าแหน่งครูตรี   ปฏิบติัราชการประมาณ 5 – 6 เดือน  ไดส้อบชิงทุน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไปศึกษาต่อวิชาบรรณารักษศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัมิชิแกน  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่าง พ.ศ.2492  –  2496   

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3  นางสาวแมน้มาส ลีละหุต และคุณพอ่  ณ  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
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มหาวิทยาลยัมิชิแกน นบัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัฐมิชิแกน เป็นมหาวิทยาลยัรัฐ เป็น
มหาวิทยาลยัชั้นน าในอนัดบัตน้ของประเทศในหลายสาขาวิชา ทางดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและ             
ผงัเมือง กฎหมาย  การบริหาร วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และดนตรี  เป็นหน่ึงใน 10 ของทีมฟุตบอล
ชนะเลิศระดบัมหาวิทยาลยั  ปัจจุบนัติดหน่ึงใน 20 อนัดบั มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดในโลก 

 

 ระหว่างท่ีศึกษา ณ มหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเ้ลือกเรียนวิชาวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก  และฝึกงานในห้องสมุดประชาชน คาร์เนกี เมืองพิตสเบิร์ก ซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นการบริการ
ห้องสมุดเด็กและเยาวชน  ท าให้เกิดความรู้สึกว่าเด็กไทยน่าจะมีหนงัสือส าหรับเด็กบา้ง   ไดเ้ขียนนิทาน
ไทยส่งไปลงพิมพใ์นวารสารส าหรับเด็กในสหรัฐอเมริกา 

หลงัจากส าเร็จการศึกษาปริญญาโท  (บรรณารักษศาสตร์) จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน  ไดร้ับความ
ช่วยเหลือจากห้องสมุดประชาชนคาร์เนก้ี แห่งเมืองพิตสเบิร์ก ให้ไปฝึกงานในห้องสมุดส าหรับเด็ก 
ระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อน  มหาวิทยาลยัมิชิแกน  เพื่อหาประสบการณ์ในการท างานห้องสมุดทุก ๆ 
ดา้น  ซ่ึงขณะนั้นมีคนไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีไปศึกษาในวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 พ.ศ. 2511 ไดร้ับทุนอบรมระยะสั้น จากองคก์ารศึกษาฯ สหประชาชาติ  ให้เขา้อบรมวิธีสอนวิชา
บรรณารักษศาสตร์ เป็นระยะเวลา 6  เดือน ในโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์ ประเทศเดนมาร์ก  ต่อจากนั้น
ไดร้ับการฝึกอบรมการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อด าเนินงานเอกสารขององคก์ารศึกษาฯ สหประชาชาติ 
ต่ออีก 1 สปัดาห์ ณ ส านกังานใหญ่ขององคก์ารศึกษาฯ สหประชาชาติ  กรุงปารีส ไดร้ับประกาศบตัร
พิเศษของยเูนสโก (วิธีสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์) โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์    

 

 
 

ภาพประกอบท่ี  4  นางแมน้มาส ชวลิต  วิทยากรอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
โดยความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟูลไบรท์ (Fullbright)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เส้นทางชีวิตครอบครัว 
นางสาวแมน้มาส ลีละหุต  สมรสกบั นายชาย ชวลิต  เม่ือ พ.ศ. 2494 ระหว่างเดินทางไปศึกษาใน

ระดบัปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยจดทะเบียนสมรส ณ เมืองแอนอาเบอร์ รัฐมิชิแกน 
สหรัฐอเมริกา   มีบุตรธิดา รวม  3 คน  ไดแ้ก่ 

๑. นางดารกา ชวลิต วงศศ์ิริ 
๒. นางสิริมา ชวลิต บลอม 
๓. นายตติย ์ชวลิต 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 5  นางแมน้มาส และนายชาย ชวลิต ขณะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ  สหรัฐอเมริกา 
 

ปัจจุบนัครอบครัวอนัอบอุ่นของศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  เป็นครอบครัว
ขนาดกลางพกัอาศยั ณ บา้นเลขท่ี 94/62  หมู่บา้นกรีนวลัเล่ย ์ ถนนบางนา-ตราด กม. 14.5 ต าบลบางโฉลง  
อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 10540   โดยไดย้า้ยจากถนนสุขมุวิท ซอย 43  เน่ืองจากความแออดั
ของสงัคมเมือง   

 
เส้นทางสู่อาชีพข้าราชการ 

พ.ศ. 2492   เร่ิมรับราชการ โดยปฏิบติังานประจ าในแผนกการศึกษาประชาชน กองการศึกษา
ผูใ้หญ่  กรมสามญัศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  รับผดิชอบเก่ียวกบังานดา้นห้องสมุดประชาชน  

พ.ศ. 2492 – 2496  ไดร้ับทุนกระทรวงศึกษาธิการ  ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลยัมิชิแกน เมือง
แอนอาร์เบอ  (University of Michigan, Ann Arbor)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเขา้ศึกษาในวิชา
บรรณารักษศาสตร์ (Library Science)  ในขณะนั้นยงัไม่ค่อยแพร่หลาย และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของคนไทย 

พ.ศ. 2497  จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์ ไดก้ลบัมารับราชการใน
ต าแหน่งศึกษานิเทศกโ์ท รับผดิชอบการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน แผนกการศึกษาประชาชน                 
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กองการศึกษาผูใ้หญ่  กรมสามญัศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   จุดน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานดา้น
ห้องสมุดอยา่งเต็มตวั  นอกเหนือจากงานท่ีรับผดิชอบในฐานะศึกษานิเทศก ์ดูแลห้องสมุดประชาชนแลว้  
ยงัไดริ้เร่ิมจดัตั้งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ อีกดว้ย    

พ.ศ. 2503  กรมวิชาการขอโอนไปรับราชการ  ปฏิบติังานเก่ียวกบัหนงัสือแบบเรียน ห้องสมุด
กระทรวงศึกษาธิการ ศูนยว์สัดุการศึกษา และห้องสมุดศาลาวนัเด็ก ซ่ึงเป็นห้องสมุดเด็กแห่งแรก 
จดับริการหนงัสือส าหรับเด็กเลก็ และนกัเรียนระดบัมธัยม เป็นอาคารชั้นเดียว อยูติ่ดสวนสตัวดุ์สิต  
ปัจจุบนัคืออาคารราชบณัฑิตยสถาน   

 

 
 

ภาพประกอบท่ี  6  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  ถวายการแนะน าหนงัสือ  
และการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ หอ้งสมุดโรงเรียนพึ่งบารมี จงัหวดัลพบุรี 

 
จากหนา้ท่ีในความรับผดิชอบส่งผลให้ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ผลิตหนงัสือ

ส าหรับเด็ก ในวนัเด็กแห่งชาติ เป็นครั้ งแรก เม่ือพ.ศ. 2505 อาทิ ชาลีข่ีกา้นกลว้ย  เป็นอะไรดีหนอ  ตุ๊กตา
ยอดรัก เป็นตน้  หนงัสือเด็กชุดน้ีมีจ านวน 10 เล่ม  

พ.ศ. 2507  กรมศิลปากร ขอโอนไปรับราชการต าแหน่งบรรณารักษเ์อก กองหอสมุดแห่งชาติ  
ในโอกาสท่ีกรมศิลปากรสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติหลงัใหม่  เป็นอาคารทนัสมยั สูง 6 ชั้น มีพื้นท่ี
บริการกว่า  15,000  ตร.ม.   มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน  ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณปีละ 
45,000 บาท ในสมยัพระยาอนุมานราชธน ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา โดยศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้
มาส ชวลิต ไดจ้ดัท าโครงสร้างองคก์รและอตัราบุคลากรเพิ่มข้ึน  นบัว่าเป็นยคุแรกท่ีหอสมุดแห่งชาติ 
ไดร้ับงบประมาณเพิม่ข้ึนเป็นปีละ 2 ลา้นบาท  มีบรรณารักษเ์พิ่มข้ึน จดัให้ห้องครัวเพื่อท าอาหารกลางวนั 
เตรียมเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างในโอกาสท่ีมีประชุมฯ  เน่ืองจากสถานท่ีอยูค่่อนขา้งห่างไกลตลาดและ
ชุมชน 
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ภาพประกอบท่ี 7 ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 
  ขณะด ารงต าแหน่งบรรณารักษเ์อก กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ (.2507 - 2512) 

 
           พ.ศ. 2511  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารโครงการ 
และสาราณียกรหนงัสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ท าหนา้ท่ีสาราณียกร ไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบัเร่ืองห้องสมุด  เป็นการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ โดยไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีน้ีกว่า 40 ปี  จนถึงปัจจุบนั    

พ.ศ. 2512  ด ารงต าแหน่งหวัหนา้กองหอสมุดแห่งชาติ ระหวา่งเดือนตุลาคม 2512  และรักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร ซ่ึงเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2512  
ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ กองหอสมุดแห่งชาติ เป็นระดบัชั้นพิเศษคนแรก โดย ม.ล.ป่ิน มาลากลุ 
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ มีบนัทึกถึงอธิบดี กรมศิลปากร ในขณะนั้นว่าต าแหน่งผูอ้  านวยการ
กองน้ีเป็นต าแหน่งท่ีส าคญั  เห็นควรมีต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการชั้นพิเศษ  

พ.ศ. 2519 ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ ศูนยข์อ้มูลวารสารระหว่างชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้อีกต าแหน่งหน่ึง  และไดจ้ดัการอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ หวัขอ้ Modern Technique in Library  
นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเช่ือมโยงบรรณารักษใ์นกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
ระหว่างห้องสมุดร่วมกนัจนไดพ้ฒันาเครือข่ายบรรณารักษม์าถึงปัจจุบนั 

 

  
ภาพประกอบท่ี 8  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ขณะปฏิบติัหนา้ท่ี ณ ประเทศปากีสถาน 
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พ.ศ. 2520  ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากร   รับผดิชอบงานบริหารและดูแลงานดา้น

ห้องสมุด  ดา้นจดหมายเหตุ และดา้นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

 
ภาพประกอบท่ี  9  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  ร่วมประชุมของยเูนสโก 

 เร่ือง หอ้งสมุดประชาชนในเอเซีย  ณ กรุงเดลี 
ขณะด ารงต าแหน่งประจ าแผนกการศึกษาประชาชน กองการศึกษาผูใ้หญ่  

 

พ.ศ. 2521  ไดร้ับอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี  ให้ไปปฏิบติังาน ณ องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ “ศูนยภู์มิภาคเอเชียโอเชียเนีย ว่าดว้ยการ
พฒันาวฒันธรรมและหนงัสือในภูมิภาค”  ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น  “ศูนยภู์มิภาคเอเชียและแปซิฟิคว่าดว้ย
การพฒันาหนงัสือในภูมิภาค” ส านกังานอยูท่ี่เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน รับผดิชอบงานดา้นการ
พฒันาหนงัสือ  ฝึกอบรมการสร้างและพฒันาหนงัสือ ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเวลากว่า 5 ปี  เน่ืองจากมารดาอายุ
ค่อนขา้งมาก จึงไม่ขอต่อสัญญา เพราะตอ้งการกลบัมาดูแลมารดาซ่ึงมีอายกุว่า 100 ปี   

        

              
 

ภาพประกอบท่ี 10  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  รับตราสัญลกัษณ์สิงคโปร์ 
จากนางวิลาสินี เมรมัปูลาวิน บรรณารักษห์อ้งสมุดแห่งชาติสิงคโปร์   
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พ.ศ. 2524  ไดก้ลบัเขา้รับราชการในต าแหน่ง ศาสตราจารยพ์เิศษ วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จนเกษียณราชการในพ.ศ.2524 
             พ.ศ. 2525  ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการแปลหนงัสือดา้นวฒันธรรมของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบนั  

 

 
ภาพประกอบท่ี 11  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต   

ขณะด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง  กองหอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากร 
 

ระยะเวลากว่า 35 ปี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีรับราชการ ไดร้ับผดิชอบงานดา้นการศึกษา ห้องสมุด 
หนงัสือและต าราเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนา้ท่ีในฐานะผูอ้  านวยการ กองหอสมุดแห่งชาติ ซ่ึงเป็นภาระท่ี 
ทา้ทาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้าง ส่งเสริม และสนบัสนุนให้ประชาชนเกิดนิสยัรักการอ่าน ไดจ้ดัท า
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกมาโดยตลอด  อีกทั้งยงัเป็นผูพ้ฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน ในวิชา
บรรณารักษศาสตร์ให้กบัมหาวิทยาลยัหลายแห่ง  โดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ไดจ้ดัสมัมนาทาง
วิชาการ จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยท่ี์ปรึกษา พฒันาต ารา เอกสารทาง
วิชาการ วางแผนพฒันาห้องสมุด  และศูนยข์อ้มูลวารสารแห่งชาติประจ าประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมีผลงานเชิงประจกัษท์ั้งดา้นวิชาการ กิจกรรม การวางแผนพฒันาและก่อสร้าง
หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่  ซ่ึงนบัว่าเป็นอาคารท่ีใหญ่ ทนัสมยั มีพื้นท่ีบริการมากท่ีสุดในสมยันั้น 

 

 
ภาพประกอบท่ี 12  อาคารหอสมุดแห่งชาติ 
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ภาพประกอบท่ี 13  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  ทูลเกลา้ฯ ถวายของท่ีระลึก 
แด่ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

เพื่อพระราชทานแก่นายเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์ในโอกาสแสดงการเล่นสักวาถวาย  
 

ภายหลงัจากเกษียณอายุราชการ  ยงัไดป้ฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นการศึกษา  ห้องสมุด  
หนงัสือ  ศิลปวฒันธรรม และภาษา อยา่งต่อเน่ือง  ทั้งบทบาทหนา้ท่ีในต าแหน่งนายกสมาคมฯ หลายแห่ง 
ท่ีปรึกษา  ผูจ้ดัการ  บรรณาธิการ  และประธานสมาคมและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ  และ
องคก์รท่ีมิไดแ้สวงผลก าไร ดงัน้ี  

พ.ศ. 2526 – 2532  เป็นท่ีปรึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ในปีท่ี 2 เป็นท่ีปรึกษา
กิตติมศกัด์ิ  โดยไม่ขอรับค่าตอบแทน รวมระยะเวลาเป็นท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิรวม 6 ปี 

พ.ศ.  2530   เป็นบรรณาธิการส่ิงพิมพด์า้นวฒันธรรมของอาเซียน  ไดจ้ดัท าเอกสารวิชาการ
เผยแพร่ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

พ.ศ. 2532 – 2548  ด ารงต าแหน่ง Library and Documentation Officer,  ฝ่ายบริการห้องสมุด
และเอกสาร   ศูนยภู์มิภาคว่าดว้ยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

พ.ศ. 2550  – ปัจจุบนั   กรรมการ  ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
พ.ศ. 2551 – 2554  ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการ มูลนิธิภูมิพโลภิกข ุ ฝ่ายบริการ                
พ.ศ. 2549  – ปัจจุบนั  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมห้องสมุดฯ คนแรก  และคนปัจจุบนั โดยได้

ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในสมาคมห้องสมุดฯ  จ านวน  23 สมยั จาก 35 สมยั      
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ภาพประกอบท่ี 14  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต คารวะ  

ฯพณฯ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวณั นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า 
                      

เส้นทางก่อต้ังสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ : จุดเร่ิมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 

             ประวติัสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  แบ่งโดยสงัเขป  ดงัน้ี 
 

 ยุคแรก ก่อนก าเนิดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2493 – 2496)   
 นางสาวแมร่ี แองเกิลมายเออร์ บรรณารักษห์้องสมุดส านกัข่าวสารอเมริกนั ไดช่้วยเหลือและ
เสนอแนะให้จดัตั้งชมรมบรรณารักษ ์เพื่อหาทางช่วยสนบัสนุนกิจการห้องสมุด  โดยไดร่้วมกนัประชุม ณ 
ห้องสมุดส านกัข่าวสารอเมริกนั ถนนราชด าเนิน ต่อมานางสาวแมร่ี ไดเ้สนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการ 
จดัตั้งคณะกรรมการส่งเสริมปรับปรุงกิจการห้องสมุดประชาชน รวมทั้งเสนอให้ขอวิทยากรจากมูลนิธิ
ฟุลไบรท ์มาอบรมวิชาบรรณารักษศ์าสตร์ในเมืองไทย  ดร.แฟรนเซส แลนเดอร์ สเปน เป็นอาจารยท่ี์เขา้
มาสอนวิชาจดัห้องสมุด ร่วมกบัคณะกรรมการปรับปรุงส่งเสริมกิจการห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2495 ซ่ึง
แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมสามญัศึกษา นายอภยั จนัทวิมล ร่วมกนัก่อตั้งชมรมห้องสมุด  มีกรรมการอีก 4 ท่าน 
คือ ม.ร.ว.จีรวฒัน ์ จกัรพนัธุ ์  นายสุข วงศาสนธ์ิ (พงษส์ถิต) นายบวร ธีมากร และนายเช้ือ ปริญญาธวชั 
เป็นผูด้  าเนินการ  ขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมห้องสมุดฯ ต่อสภาวฒันธรรม เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2496 
โดย ฯพณฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม ในต าแหน่งบงัคบับญัชา
สภาวฒันธรรมแห่งชาติ เป็นผูล้งนาม 
 
 ยุคท่ีสอง  การก่อต้ังสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  (พ.ศ. 2497 –2526) 
 หลงัจากไดร้ับอนุญาตให้จดทะเบียน  สมาคมห้องสมุดฯ  ไดเ้ช่าส านกังาน ณ อาคารเลขท่ี 700  
ตรงขา้มกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25  มกราคม2500  เจา้ของอาคารข้ึนค่าเช่าจึงยา้ย ไป
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เปิดส านกังานท่ีตึกอนุสาสก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยไดร้ับการเอ้ือเฟ้ือและอนุญาตจากเลขาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ  อาจารยจ์รูญ  เสนียว์งศ ์ ณ  อยธุยา 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปรับปรุงสถานท่ีส านกังานท่ีตึกอนุสาสก  สมาคมห้องสมุดฯ จึงยา้ยไป
อยูท่ี่ตึกอรทยัเทพกญัญา บางล าพู ดว้ยความกรุณาของท่านเจ้าคุณญาณวโรดม และม.จ.ชชัชวลิต  เกษม
สนัต ์ ต่อมามีการเปล่ียนแปลงตึกอรทยั  เทพกญัญา  จึงยา้ยส านกังานมาบริเวณท่ีว่างระหว่างอาคาร
หอสมุดแห่งชาติ กบัอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ   ดว้ยความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมศิลปากร  
ในขณะนั้นคือ นายธนิต  อยูโ่พธ์ิ  ใหใ้ชเ้ป็นสถานท่ีท าการของสมาคมห้องสมุดฯ เป็นเวลา 2  ปี คือ พ.ศ. 
2517 - 2519 
 

 ต่อมาสมาคมห้องสมุดฯ  มีส านกังาน ณ อาคารพาณิชยบ์นถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท  
สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยไดเ้ช่าอาคารพาณิชยร์ะยะยาว  30 ปี   ถนนวิภาวดีรังสิต   
 

                       
 

ภาพประกอบท่ี 15  อาคารพาณิชย ์ส านกังานสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ยคุแรก 
 

 การด าเนินงานของสมาคมห้องสมุดฯ ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 25 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
มีการประชุมทุกเดือน  เพื่อก าหนดกิจกรรมของสมาคมห้องสมุดฯ  นายกสมาคมฯ คนแรก คือ นางแมน้
มาส ชวลิต ซ่ึงท่านยงัคงด ารงต าแหน่งนายกสมาคมฯ จ านวน 23 สมยั  จนถึงปัจจุบนั   
 

 ในพ.ศ. 2519  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โปรดเกลา้ฯ รับสมาคม
ห้องสมุดฯ  ไวใ้นพระราชูปถมัภ ์นบัเป็นมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  เม่ือวนัท่ี 2 
กนัยายน 2519 จากการเสนอและการด าเนินการของอาจารยศ์ศิวงศ ์ปึงตระกลู (ปัจจุบนัคุณหญิงศศิวงศ ์
ปึงตระกลู)  ผูอ้  านวยการหอสมุดส่วนพระองคฯ์ ในสมยันั้น 
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ภาพประกอบท่ี 16 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พิธีเปิด 
การสัมมนาวิชาการและประชุมสามญั ประจ าปี สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ   

  

 กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดฯ ในยคุแรก แบ่งเป็นรายแผนกดงัน้ี 
1.  แผนกเผยแพร่วิชาการ 
2. แผนกนิเทศห้องสมุด 
3. แผนกจดัพิมพ ์
4. แผนกวารสาร 
5. แผนกประชาสมัพนัธ์ 
6. แผนกวิเทศสมัพนัธ์ 
7. แผนกชมรมห้องสมุด 
8. แผนกหาทุน 
9. แผนกทะเบียน 

  

 นอกจากน้ียงัมีโครงการท่ีส าคญัของสมาคมห้องสมุดฯ  ดงัน้ี 
1.  โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
2. โครงการจดันิทรรศการหนงัสือเด็กและผูเ้ยาว  ์
3. โครงการอบรมนกัเรียนช่วยงานห้องสมุด 
4. โครงการจดังานสปัดาห์ห้องสมุด 
5. โครงการจดังานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ 
6. โครงการป้องกนัการลืมหนงัสือและปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
7. โครงการส่งเสริมการอ่านและการใชห้้องสมุด 
8. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเยบ็เล่ม ท าปกหนงัสือ 
9. โครงการส่งเสริมการอ่านและวฒันธรรม ร่วมกบัสภาสงัคมสงเคราะห์ 

16



17 
 

10. โครงการพฒันาห้องสมุดเพื่อชุมชน ร่วมกบั กรป.กลาง และ กรมพฒันาชุมชน 
11. โครงการจดัตูห้นงัสือให้ชาวเขา 59 ตู ้ เน่ืองในวนัรัชฏาภิเษก 
12. โครงการจดัตูห้นงัสือให้วดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ร่วมกบักรมการศาสนา 
13. โครงการส ารวจการอ่าน 4 จงัหวดัภาคใต ้ร่วมกบัสมาคมสตรีไทยมุสลิม 

 
 

  บทบาทของสมาคมห้องสมุดฯ ในการส่งเสริมวิชาชีพของบุคลากรท่ีปฏิบติังานห้องสมุด และ
การพฒันาห้องสมุดทั้งทางตรงและทางออ้ม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทของสมาคมห้องสมุดฯ ในการ
ต่อสู้เพื่อสถานภาพของบรรณารักษ ์จนเป็นท่ียอมรับในสงัคม ให้มีความเจริญกา้วหนา้ทดัเทียม หรืออาจ 
จะมากกว่าบุคลากรในบางสายวิชาชีพอ่ืน อีกทั้งยงัไดก้  าหนดจริยธรรม หรือ จรรยาบรรณบรรณารักษ ์
เพื่อให้บรรณารักษย์ดึถือปฏิบติัอีกดว้ย จดัพิธีประกาศใชจ้รรยาบรรณบรรณารักษอ์ยา่งเป็นทางการ วนัท่ี 
30 เมษายน 2521 ณ ห้องประชุมกรมประชาสมัพนัธ ์  โดย ฯพณฯ ศาสตราจารยเ์กษม สุวรรณกลุ  
รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลยั เป็นประธาน และสกัขีพยาน 300 คน ถือไดว้่าประเทศไทยไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้เสนอแนะตามมติท่ีประชุมสมาชิกของสหพนัธบ์รรณารักษแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (CONSAL) 
เช่นเดียวกบัประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 17  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ถวายรายงานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ   
และมอบตูห้นงัสือใหช้าวเขา 59 ตู ้ เน่ืองในวนัรัชดาภิเษก 

     

  ยุคท่ีสาม  สู่การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  (พ.ศ. 2527 –2547)  
  นบัตั้งแต่ก่อตั้ง สมาคมห้องสมุดฯ ไดแ้สวงหาวิธีการทุกทาง ท่ีจะให้ส่วนราชการและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วน สงัคมต่าง ๆ เห็นความจ าเป็นและความส าคญัท่ีจะตอ้งมีห้องสมุด มีบรรณารักษ ์โดยสมาคม
ห้องสมุดฯ พิจารณาว่าก่อนอ่ืน จะตอ้งท าให้ผูอ่ื้นเลง็เห็นว่ามีบทบาท ผลงาน ท่ีมีคุณค่าของห้องสมุดและ
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บรรณารักษใ์ห้ปรากฏเป็นการพิสูจนต์นเองก่อน ว่ามีความพร้อมในการแกปั้ญหาและปรับปรุงสถานภาพ
บรรณารักษ ์ให้มีต าแหน่งท่ีกา้วหนา้อยา่งมัน่คงต่อไป  สมาคมห้องสมุดฯ ไดด้ าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. จดัท าหลกัสูตรการปฏิบติังานในห้องสมุด และจดัอบรมวิชาบรรณารักษใ์ห้แก่ผูป้ฏิบติังาน
ห้องสมุด ทั้งในกทม. และต่างจงัหวดัแก่ครู เจา้หนา้ท่ีห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุด
ประชาชน ห้องสมุดเฉพาะ สถาบนั และองคก์ารทัว่ไปท่ีมีความสนใจ 

2. เสนอให้วิชาบรรณารักษศาสตร์บรรจุในหลกัสูตรระดบั ป.กศ. และ พ.ม. 
3. เสนอให้มีการสอนวิชาห้องสมุด ในหลกัสูตรของนกัเรียนสามญัและนกัเรียนอาชีวศึกษา 
4. จดัประชุมสมัมนาวิชาการ  
5. เผยแพร่เร่ืองหนงัสือและห้องสมุดทางส่ือต่าง ๆ 
6. ให้ค าปรึกษาและช่วยจดัห้องสมุด 
7. ผลิตหนงัสือทางวิชาบรรณารักษศาสตร์ และวารสารห้องสมุด 
8. จดัท ามาตรฐานห้องสมุด 
9. จดัการประกวดห้องสมุดดีเด่น 
10. ประสานงานกบัหน่วยงานราชการและผูเ้ก่ียวขอ้งในการพิจารณาสถานภาพของบรรณารักษ์

และห้องสมุด ส่งผลให้บรรณารักษห์้องสมุดมหาวิทยาลยัมีโอกาสเล่ือนระดบัไปถึงระดบั 10 
และบรรณารักษโ์รงเรียน มีโอกาสเล่ือนไปถึงระดบั 9 ส่วนบรรณารักษป์ระเภทอ่ืน ๆ มี
โอกาสเล่ือนไปถึงระดบั 8 - 10  ข้ึนอยูก่บัตน้สงักดั ก.พ.  หรือ ก.ม. 

11. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร โดยจดัประชุมและสมัมนาทางวิชาการ ไดเ้สนอช่ือสมาชิกเขา้
รับทุนการศึกษาอบรมต่างประเทศ จ านวน 2 ทุน ระยะเวลา 9 เดือน ไดแ้ก่ นางสาวกฤติยา 
อตัถากร และ นางสาวชุติมา สจัจานนัท์ 

12. งานนิเทศห้องสมุด และบริการจดัท าครุภณัฑ/์อุปกรณ์ห้องสมุด 
13. พฒันาห้องสมุดและสงัคม  โดยการจดัโครงการทอดผา้ป่าหนงัสือ  โครงการห้องสมุดเพื่อ 

       พฒันาชุมชน  โครงการพฒันาแหล่งชุมชนแออดั  โครงการจดัหาอาสาสมคัรอ่านหนงัสือลง 
        เทปเพื่อคนตาบอด โครงการหนงัสือหมุนเวียน  โครงการบณัฑิตอาสาสมคัร  เป็นตน้ 

14. งานประชาสมัพนัธ ์ โดยเผยแพร่งานสมาคมห้องสมุดฯ ผา่นรายการวิทยกุระจายเสียงแห่ง 
        ประเทศไทย  รายการทางสถานีวิทย ุอ.ส.ม.ท.  และข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  

15. งานผลิตส่ิงพิมพ ์โดยจดัท าส่ิงพิมพใ์นวงการบรรณารักษศาสตร์  คู่มือ  วารสารห้องสมุด 
16. เขา้เฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถในเดือนสิงหาคมของทุกปี 
17. วางพวงมาลาถวายบงัคมพระบรมรูปทรงมา้ 
18. ปรับปรุงงานทะเบียนสมาคมห้องสมุดฯ ก าหนดอตัราค่าสมาชิกใหม่ และจดัสรรเงินค่า

สมาชิกแก่ชมรม เพื่อการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการของชมรม  
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19. โครงการแลกเปล่ียนบรรณารักษร์ะหว่างชาติ  โดยแลกเปล่ียนบรรณารักษไ์ทย-จีน เพื่อดูงาน
ห้องสมุดระหว่างกนั ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2526 คณะผูแ้ทนบรรณารักษจ์ากสมาคมห้องสมุดฯ 
จ านวน 6 คน คือ นางสาวนิตยา พีรานนท ์  นางสาวดรุณา สมบูรณ์กลุ  นางกลุทรัพย ์ เกษ
แม่นกิจ  นางสาวกานตม์ณี ศกัด์ิเจริญ นางวิภา โกยสุขโข และนายเฉลียว พนัธุสี์ดา ไปดูงาน
ห้องสมุด/ศูนยเ์อกสาร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 2 สปัดาห์  และในวนัท่ี 2-17 
พฤศจิกายน 2527 ไดเ้ชิญคณะผูแ้ทนบรรณารักษจ์ากสาธารณรัฐประชาชนจีนจ านวน 6 คน 
มาดูงานห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างวงการบรรณารักษ ์  ซ่ึง
เป็นขอ้ตกลงระหว่างคณะผูแ้ทนวฒันธรรมไทย โดยนายสมัพนัธ ์ทองสมคัร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ และนายติงกู่ อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ ์ กระทรวงวฒันธรรม 
สาธารณรัฐประชาชนจีน   

20. การประชุมนานาชาติของสหพนัธร์ะหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัห้องสมุด  
International Federation of Library Association and Institutions – IFLA) ครั้ งท่ี  
65 (พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นการประชุมของสภาระหว่างประเทศ และการประชุมใหญ่สามญั (The 
65th IFLA Council and General Conference)  มีผูเ้ขา้ประชุมกว่า 2,000 คน  โดยไดร้ับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงรับไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์
ระยะเวลาประชุม 10 วนั ไดร้บัรายไดจ้ากการลงทะเบียน การบริจาคจากองคก์รภาครัฐ และ
ภาคเอกชน   

 

  ต่อมาสมาคมห้องสมุดฯ ไดย้า้ยส านกังานจากถนนวิภาวดี จากอาคารเช่ามาท่ียงัท่ีท าการถาวร 
เป็นอาคาร 4 ชั้น ถนนคลองจัน่ เขตบางกะปิ บนเน้ือท่ี 99 ตารางวา ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2537  ไดส้ร้าง
เสร็จฉลองปีท่ี 40 ของสมาคมห้องสมุดฯ ชั้นล่างจดัเป็นส านกังาน  ชั้นท่ี 2 -3 จดัเป็นท่ีประชุม สมัมนา 
และบรรยายทางวิชาการ  ส าหรับชั้น 4 จดัท าเป็นห้องพกัจ านวน 4 ห้อง  ต่อมาพ.ศ. 2547  สมาคม
ห้องสมุดฯ ไดซ้ื้อบา้นพร้อมท่ีดินขนาด 2 ชั้น เน้ือท่ี 87 ตารางวา  นบัเป็นการสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ของ
สมาคมห้องสมุดฯ 

  
ภาพประกอบท่ี  18  อาคารส านกังานสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ยคุท่ีสาม 
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  ยุคท่ีส่ี  สร้างเครือข่ายสู่ทศวรรษการอ่านในสังคม  (พ.ศ. 2548 –  2558)  
 สมาคมห้องสมุดฯ  เป็นช่วงยา่งกา้วสู่ปีท่ี 50 - 60 ปี จากการบริหารของศาสตราจารยพ์ิเศษ 
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต  4 สมยั  และ ศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา สจัจานนัท ์1 สมยั  โดยสมาคมห้องสมุดฯ 
เดินหนา้สร้างเครือข่ายพนัธมิตรดา้นห้องสมุด รวมทั้งไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากมูลนิธิตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการปรับปรุงอาคารส านกังานสมาคมห้องสมุดฯ จ านวน 6.5 ลา้นบาท อีก
ทั้งไดจ้ดัพื้นท่ีบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องสมุดพร้อมปัญญา ให้เป็นตลาดนดัทางปัญญา เป็นแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนตน้แบบ ศูนยก์ลางแลกเปล่ียนความรู้ในวิชาชีพ สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการเรียนรู้
ในภาพลกัษณ์ใหม่ การด าเนินงานท่ีส าคญั ในรอบ 10 ปี ท่ีจะผา่นและก าลงัยา่งกา้ว  ประกอบดว้ย       
 

1. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ร่วมกบัสโมสรโรตาร่ี  ในโอกาส 100 ปี สโมสร
โรตาร่ี  พ.ศ. 2548  

 

 
ภาพประกอบท่ี 19 โครงการหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ร่วมกบัสโมสรโรตาร่ี 

ในโอกาส 100 ปี สโมสรโรตาร่ี 
 

2. การประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัระบบงานห้องสมุด ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน  รวม 2 รุ่น  จ านวน 300 คน  พ.ศ. 2548 
 

 
ภาพประกอบท่ี 20  การประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัระบบงานห้องสมุด 

ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

20



21 
 

3. การประชุมระหว่างประเทศครั้ งท่ี 8  ห้องสมุดดิจิตลัในเอเชีย พ.ศ.2548   (The 8th  
International Conference Asian of Digital Libraries – 2005)    

4. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติจดัรายการพิเศษ "ธารน ้าใจเพื่อผูป้ระสบภยัภาคใต"้  ทาง
สถานีโทรทศัน ์ช่อง 11 มอบ "ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" แก่โรงเรียนคลองเตยวิทยา  
วนัจนัทร์ท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2548 

5. ร่วมกบักรมราชทณัฑก์ าหนดมาตรฐานห้องสมุดทณัฑสถาน โดยไดร้ับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกมุารี  พระราชทานนามห้องสมุดท่ีพฒันาถึง
เกณฑม์าตรฐานแลว้ว่า  “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  ออกแบบห้องสมุด  จดัหนงัสือ ครุภณัฑ ์วสัดุ
อุปกรณ์  และอบรมเจา้หนา้ท่ีผูท้  าหนา้ท่ีบรรณารักษ ์ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา  ตั้งแต่ พ.ศ. 2548    

6. การประชุมระหว่างประเทศว่าดว้ยชีววฒันธรรมของชนเผา่ ครั้ งท่ี 10 (The Tenth International 
Congress of Ethno biology) ร่วมกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2548   

7. จดัอบรมเร่ือง การวิจยัทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส าหรับผูป้ฏิบติังาน
ห้องสมุด  พ.ศ. 2549 

8. พฒันาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  โดยจดัอบรมเจา้หนา้ท่ีห้องสมุด  จดัซ้ือ
หนงัสือรวม  1,500,000   บาท  (จากกองทุนพิเศษ IFLA 1999)  ตลอดจนจดัท าคู่มือการ จดั
ห้องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2549 

9. ความร่วมมือระหว่างสมาคมห้องสมุดฯ และมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการ
พฒันาสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศทไทยฯ และห้องสมุดเสริมปัญญา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตน้แบบส าหรับชุมชน โดยสนบัสนุนงบประมาณจ านวน 6.5 ลา้นบาท 

 

 
ภาพประกอบท่ี  21  อาคารส านกังานสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ยคุปัจจุบนั 
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10. โครงการเชิดชูผูท้  าความดีเพื่อสงัคม รางวลัศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต (ดา้นการ
พฒันาห้องสมุด)  โดยมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สนบัสนุนงบประมาณในการ
คดัเลือกและมอบรางวลัผูท้  าความดีเพื่อสงัคม สาขาการพฒันาห้องสุมด และโครงการเพื่อสงัคม 
ท่ีด าเนินการโดยสมาคมห้องสมุดฯ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา 

 

 
ภาพประกอบท่ี 22  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต รับรางวลัศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  

โครงการผูท้  าความดีเพื่อสังคม ดา้นการพฒันาหอ้งสมุด พ.ศ. 2550 
 

11. ทูลเกลา้ฯ ถวายรางวลัศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต (ดา้นการพฒันาห้องสมุด) แด่
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ตามโครงการเชิดชูผูท้  าความดีเพื่อสงัคม 
มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ านวน 1 ลา้นบาท  เพื่อสนบัสนุนพระราชกรณียกิจใน
การพฒันาห้องสมุดและการรู้หนงัสือแก่ประชาชนชาวไทย  ใน พ.ศ.2551 

12. จดัท าวารสารวิจยั ฉบบัแรก ในพ.ศ. 2551  ออกปีละ 2 ฉบบั  เพิ่อเป็นแหล่งตีพิมพแ์ละเผยแพร่
ผลงานวิจยัในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ส่งเสริมและพฒันามาตรฐาน
คุณภาพวิจยัฯ ของไทยไปสู่ระดบัสากล 

13. โครงการมอบหนงัสือ ส่ือความรู้ สู่สงัคม ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ.2550-
2551  โดยระดมหนงัสือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกสาร และน าหนงัสือจาก
โครงการฯ มอบให้แก่ห้องสมุดท่ีขาดแคลน อาทิ ห้องสมุดกรมราชทณัฑ ์ ห้องสมุดโรงเรียน
ต ารวจตะเวนชายแดน เป็นตน้  

14. ลงนามความร่วมมือกบัหน่วยงาน/องคก์ารต่าง ๆ  อาทิ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2550)   
TCDC  (2551)  STKS  (2551)  โครงการส่งเสริมการอ่าน 7 องคก์ร (2553)  โครงการเมือง
หนงัสือโลก  กทม. (2554)    

15. จดัสมัมนาทางวิชาการร่วมกบัมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  อาทิ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     
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 มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
16. ปรับปรุงมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549  มาตรฐานชมรมห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2551 
17. ปรับปรุงจรรยาบรรณบรรณารักษ ์พ.ศ. 2552 
18. การศึกษาแหล่งเรียนรู้และการรู้สารสนเทศของประชาชนในเขตคลองเตย กทม. พ.ศ. 2552 
19. ปรับปรุงและพฒันาห้องสมุดโรงเรียนท่ีประสบอุทกภยั ภาคกลาง 8 โรงเรียน พ.ศ. 2554 
20. พฒันาห้องสมุดเรือนจ าทณัฑสถาน ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจ ากลางบางขวาง จากการ 

            สนบัสนุนงบประมาณ 1 ลา้นบาท จากมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 
 

 
ภาพประกอบท่ี 23  หอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจ ากลางบางขวาง  

 
เส้นทางแผนงานเอกสารภูมิปัญญาแห่งโลก  (UNESCO Memory of the World Program)  
 ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององคก์ารยเูนสโกและคณะรัฐมนตรีไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าดว้ยยเูนสโก มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ไดพ้ิจารณาเห็นว่าโครงการมรดก
เอกสารภูมิปัญญาของโลก มีประโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อการอนุรักษ ์และส่งเสริมเผยแพร่การศึกษาเพื่อสืบทอด
ภูมิปัญญาของโลก  ซ่ึงประกอบดว้ยภูมิปัญญาชาติต่าง ๆ  จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ย
แผนงานความทรงจ าแห่งโลก  โดยศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต เป็นประธานคณะ 
กรรมการแผนงานความทรงจ าแห่งโลก (Memory of the World)   คือ มรดกเอกสารท่ีบนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (Documentary Heritage)   แสดงให้เห็นวิวฒันาการของความคิด การคน้พบ และผลงานของ
สงัคมมนุษย ์ซ่ึงเป็นมรดกตกทอดจากสงัคมในอดีตให้กบัสงัคมปัจจุบนั เพื่อสืบสานให้แก่สงัคมต่อไป 
 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ในฐานะกรรมการท่ีปรึกษาระหว่างประเทศ ของ
โครงการเอกสารมรดกภูมิปัญญาแห่งโลก  ไดร้ับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาระหว่างประเทศ 
แผนงานเอกสารมรดกภูมิปัญญาแห่งโลก  ยเูนสโก  ตั้งแต่พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการไดแ้ต่งตั้ง
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คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินโครงการ UNESCO Memory of the World จ านวน 3 คณะ ประกอบดว้ย 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต เป็นประธานอนุกรรมการดา้นแผนงานเอกสารมรดกภูมิ
ปัญญาแห่งโลก   

 

 วตัถุประสงคข์องโครงการ UNESCO Memory of the World  มุ่งพิทกัษม์รดกดา้นเอกสาร ดว้ย
การน าเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาใช ้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คน ไดร้ับขอ้มูล ข่าวสาร และเผยแพร่
ออกไปสู่สาธารณชนให้มากท่ีสุด  และร่วมมือกบัสมาพนัธส์ถาบนัและสมาคมห้องสมุดนานาชาติ 
(IFLA) และสภาจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (ICA)  จดัท าบญัชีรายช่ือเอกสารและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดแ้ก่  

1. บญัชีรายช่ือเอกสารในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ซ่ึงไดร้บัความเสียหายจนไม่อาจจะ
แกไ้ขได้ 

2. บญัชีรายช่ือกิจกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบนั  ซ่ึงมุ่งอนุรักษม์รดกทางดา้นเอกสาร 
3. บญัชีรายช่ือเอกสารในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุของโลก ท่ีใกลจ้ะสาบสูญ 

 
             นอกจากน้ียเูนสโก ยงัไดเ้ชิญศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต เขา้ร่วมประชุมคณะ 
กรรมการท่ีปรึกษา โครงการ UNESCO Memory of the World  ระหว่างวนัท่ี 3 – 5 พฤษภาคม 2538  ณ 
ส านกังานใหญ่ยเูนสโก กรุงปารีส ในฐานะกรรมการและผูแ้ทนของประเทศไทย  โดยไดเ้สนอขอ้คิดเห็น 
ขอ้ เสนอแนะ แนวทางปฏิบติั อนัเป็นประโยชนแ์ก่ส่วนรวม ดงัน้ี 
 

 แผนงานอนุรักษแ์ละเขา้ถึงผลผลิตภูมิปัญญาแห่งโลก ของยเูนสโก ซ่ึงจดัให้มีการประชุมครั้ ง
แรก เม่ือวนัท่ี 12 – 14  กนัยายน 2536  ณ เมืองปูลตุสค ์ประเทศโปแลนด ์ โดยการประชุมดงักล่าว  คณะ 
กรรมการ ไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องแผนงานไว ้4 ประการ คือ 

1. อนุรักษม์รดกส่ือสารนิเทศภูมิปัญญาแห่งโลก 
2. เปิดโอกาสการเขา้ถึงสารนิเทศอยา่งกวา้งขวาง 
3. รณรงคใ์ห้ตระหนกัในความส าคญัของมรดกส่ือสารนิเทศ 
4. ก าหนดมาตรการในการอนุรักษ ์และร่างแนวทางการด าเนินงาน   
 

โดยไดร่้างแนวทางการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. อ านวยความสะดวกในการอนุรักษ ์โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีสุดในการอนุรักษ์ 
2. ให้ความช่วยเหลือในการเขา้ถึงโดยปราศจากอคติใด ๆ ต่อผูป้ระสงคจ์ะเขา้ถึง ส่ือ

สารนิเทศภูมิปัญญาแห่งโลก 
3. เพิ่มพูนมาตรการท่ีก่อให้เกิดส านึกทัว่โลก ในความส าคญัของส่ือสารนิเทศภูมิปัญญา

แห่งโลก 
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4. ส่งเสริมกิจกรรมและผลผลิตของแผนงานให้กระจายไปสู่ประชาชนแห่งโลกอย่างทัว่ถึง
เท่าท่ีจะปฏิบติัได ้

 
ทั้งน้ี ไดก้ าหนดล าดบัความส าคญั ส่ือสารนิเทศทางภูมิปัญญาไว ้3 ระดบั คือ 

1.  ระดบัประเทศ 
2. ระดบัภูมิภาคของโลก  และ 
3. ระดบัสากล 
 

             แผนงานน้ีจะส าเร็จไดด้ว้ยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐ  องคก์รวิชาชีพเอกชน 
นกัวิชาการทัว่ไป  ผูเ้ช่ียวชาญในเทคโนโลย ีและวิชาการท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ ธุรกิจ และนกัลงทุนทาง
ส่ือสารนิเทศ  โดยเปิดกวา้งให้ทุกฝ่ายเขา้ร่วมทั้งในดา้นวิชาการ และความร่วมมือทางการเงินและ
การตลาด เพื่อกระจายผลผลิตให้กวา้งขวาง 
 แนวทางการด าเนินงานของแผนงาน ประกอบดว้ย 4 ประการ  คือ 

1. ส ารวจเอกสารมรดกภูมิปัญญาท่ีมีการบนัทึกไวแ้ลว้  และมีความส าคญัในระดบัท่ีควรข้ึน
ทะเบียนไวเ้ป็นภูมิปัญญาแห่งโลก 

2. ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่กิจกรรมท่ีสร้างความตระหนกัในความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอนุรักษม์รดก
สารนิเทศ 

3. ด าเนินการอนุรักษเ์อกสารมรดกสารนิเทศ ซ่ึงตกอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอนัตราย 
4. เผยแพร่ จดัการดา้นจ าหน่าย จ่ายแจก ให้ผูต้อ้งการเขา้ถึงไดส้ะดวก ซ่ึงเป็นวิธีอนุรักษเ์น้ือหา

อีกวิธีหน่ึง  
  

ประเทศไทยไดร้ับการข้ึนทะเบียนมรดกความทรงจ าแห่งโลกทั้งหมด 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 
              1. ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช หลกัท่ี 1 ไดร้ับการข้ึนทะเบียนไวเ้ม่ือพ.ศ.2546 ถือว่า
เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ส าคญั ท่ีบนัทึกและประกาศขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ และนโยบายของรัฐ
โบราณให้สาธารณชนรับทราบ และมีผลต่อประวติัของโลกนอกพรมแดนวฒันธรรมของไทย ท าให้
เขา้ใจความส าคญัของการปกครอง การคา้ขาย การติดต่อแลกเปล่ียนกบัชาติต่าง ๆ ในช่วงเวลาของยคุ
สุโขทยั มีความสมบูรณ์ในตวัเอง นบัเป็นเอกสารมรดกท่ีหาไดย้ากยิง่ 
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ภาพประกอบท่ี 24  แสดงหลกัศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 

 

2. เอกสารส าคัญการปฏิรูปราชการแผ่นดินของรัชกาลท่ี 5   ไดร้บัการข้ึนทะเบียนปี พ.ศ.  
2552 เป็นเอกสารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสยาม รวมพระอจัฉริยภาพทุกดา้นท่ีทรงปรับปรุง
เปล่ียนแปลงส่งเสริมให้สยามอยูไ่ดอ้ยา่งสงบ ประกอบดว้ยเอกสารการเลิกทาสและเอกสารอื่นท่ีแสดงให้
เห็นถึงนโยบายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้กรุงสยาม ด าเนินนโยบายต่างประเทศ ท่ีท าให้
ประเทศสามารถอยูใ่นความสงบไดอ้ยา่งดี โดยเป็นเอกสารตน้ฉบบัทั้งหมด 8 แสนหนา้ ปัจจุบนัจดัเกบ็ 
ไวท่ี้หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 

     
ภาพประกอบท่ี 25  แสดงเอกสารการปฏิรูปราชการแผน่ดิน ในสมยัรัชกาลท่ี 5 

 
เอกสารส าคญัทางประวติัศาสตร์ของรัชกาลท่ี 5 ประกอบดว้ย เอกสารชุดกรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลท่ี 5 ประกอบดว้ย 13 ชุด จ านวนแปดแสนแผน่ เกบ็รักษาท่ีส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไดแ้ก่ 
สาระส าคญัเก่ียวกบัหนงัสือโตต้อบราชการกระทรวงต่าง ๆ ใบบอก สารตรา รายงานขอ้ราชการจาก     
หวัเมือง รายงานตรวจราชการ การแต่งตั้งต าแหน่ง ฯลฯ ส่วนเอกสารสมุดไทยด า (สมุดข่อย) เกบ็รักษา                
ท่ีส านกัหอสมุดแห่งชาติ  ไดแ้ก่ เอกสารราชการสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงรับมอบจากส านกัราชเลขาธิการ พ.ศ.
1482 ประกอบดว้ย 26 ชุด จ านวน 2,846 ช้ิน 
   เอกสารส าคญัเก่ียวกบัแผนการปฏิรูปการบริหารปกครองแผ่นดินสยาม (ประเทศไทย) ของ
รัชกาลท่ี 5 ระหว่าง พ.ศ. 2411 –2453  นบัเป็นเอกสารช้ินท่ี 2 ของประเทศไทย ท่ีไดร้ับการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก ภายหลงัจากท่ียเูนสโกไดป้ระกาศให้ ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ข้ึนทะเบียนเป็น
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มรดกโลกเม่ือพ.ศ. 2546    และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดร้ับการประกาศเป็นบุคคล
ส าคญัแห่งโลก ท่ียเูนสโกร่วมเฉลิมฉลองเม่ือพ.ศ. 2544 ส าหรับเอกสารส าคญัทางประวติัศาสตร์ของ
รัชกาลท่ี 5 น้ี ประกอบดว้ย เอกสารการเลิกทาส และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้กรุงสยาม ด าเนินนโยบายต่างประเทศท่ีท าให้ประเทศสามารถอยูใ่นความ
สงบไดอ้ยา่ง 

เอกสารดงักล่าวจ าแนกได ้8 กลุ่ม ไดแ้ก่  1. ระบบการจดัการศึกษา 2. ระบบการสาธารณสุข                  
3.การปรับปรุงสาธารณูปโภค ระบบการไปรษณียโ์ทรเลข  4. ระบบคมนาคม 5. ระบบการบริหารราชการ 
เปล่ียนจากเวียง วงั คลงั นา เป็น 12 กระทรวง 6. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจทั้งหมด จดัเกบ็ภาษีเป็นระบบมาก
ข้ึน และจดัตั้งกระทรวงการคลงัเป็นครั้ งแรก 7. การจดัระบบประปา ไฟฟ้าให้ทัว่ถึง   และ กลุ่ม  8.  
พระอจัฉริยภาพของพระองคด์า้นวรรณกรรม อาทิ พระราชนิพนธเ์งาะป่า พระราชนิพนธไ์กลบา้น พระ
ราชพิธี 12 เดือน เป็นตน้ 

 

3. จารึกวัดโพธ์ิ ไดร้ับการประกาศข้ึนทะเบียนในระดบัภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เม่ือพ.ศ.  
2551 และข้ึนทะเบียนในระดบัโลก พ.ศ.2554  “วดัโพธ์ิ”  หรือ “วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ราชวร
มหา วิหาร” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวดัโบราณเก่าแก่ท่ีราษฎรสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยักรุงศรี
อยธุยาเป็นราชธานี  ต่อมาไดถื้อว่าเป็นพระอารามหลวงประจ ารัชกาลท่ี 1 และมีการบูรณปฏิสงัขรณ์ครั้ ง
ใหญ่ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงไดเ้ร่ิมมี“จารึกวดัโพธ์ิ” ข้ึน โดยพระองค์
ทรงมีพระราชประสงคใ์ห้พระอารามแห่งน้ีเป็น“มหาวิทยาลยั” ส าหรับประชาชนทัว่ไป จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ให้น าเอาองคค์วามรู้จากปราชญข์องไทยและสรรพศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เช่น ต ารา
การแพทย ์โบราณคดี และวรรณกรรม โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอนทั้งหลาย ฯลฯ มาจารึกลงบนแผน่หินอ่อน 
ประดบัไวต้ามบริเวณผนงั-เสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถ พระวิหาร พระวิหารคด และศาลารายรอบ
พระมณฑปภายในวดั ซ่ึงทรงมุ่งหวงัให้ย ัง่ยนืและเผยแพร่ให้ประชาชนศึกษาไดอ้ยา่งเสรี เป็นแหล่งเล่า
เรียนวิชาความรู้ของมหาชน โดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ ยศถาบรรดาศกัด์ิ เพราะในสมยันั้นยงัไม่มี
หนงัสือ ไม่มีโรงเรียน การเล่าเรียนส่วนใหญ่จะมีสอนส าหรับคนทัว่ไปตามวดัต่าง ๆ เท่านั้น พระอาราม
แห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนมหาวิทยาลยัแห่งแรกของไทย เพิ่มเติมจากการเล่าเรียนวิชาสามญัศึกษาท่ีมีอยูต่าม
วดัทัว่ไป แมว้่าเวลาจะผา่นไปกว่า 178 ปี วดัโพธ์ิกย็งัคงเป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยา เห็นไดจ้ากความรู้
เก่ียวกบัโยคะศาสตร์และต าราการนวดแผนโบราณวดัโพธ์ิ เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายออกไปทัว่โลกในปัจจุบนั 
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ภาพประกอบท่ี  26  แสดงภาพตามผนงั  เสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถ  

พระวิหาร พระวิหารคด และศาลารายรอบ 

 
คณะกรรมการจดังานฉลองจารึกวดัโพธ์ิมรดกความทรงจ าแห่งโลก พ.ศ 2554 ไดจ้ดัการแสดง

แสง สี เสียง ในงานฉลองจารึกวดัโพธ์ิเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก 2554  ระหว่างวนัท่ี 24 ธนัวาคม 
2554 – 2 มกราคม2555  โดยสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชด าเนินทรงสดบัพระ 
สงฆเ์จริญพระพุทธมนตแ์ละสดบัพระธรรมเทศนา วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2554  พระอุโบสถ วดัพระเชตุพน
วิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 

 

เส้นทางประธานสมาพันธ์องค์กรเพื่อพฒันาหนังสือและการอ่าน 
 สมาพนัธฯ์ ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2538  โดยการรวมตวัของมูลนิธิ สมาคม ชมรม และ
องคก์รท่ีท างานดา้นการพฒันาหนงัสือและการอ่าน  ไดแ้ก่  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  สมาคม
ผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย  สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย  สมาคมพฒันาการ
การอ่านของเด็ก  มูลนิธิห้องสมุดจินตนา-เอกศกัด์ิ แดงเดช  มูลนิธิไทยวฒันา ต.สุวรรณ  มูลนิธิ ศ.ดร.ก่อ 
สวสัดิพาณิชย ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน  ชมรมนกัแปลแห่งประเทศไทย  ชมรมส่งเสริมการจดัจ าหน่าย
หนงัสือ  ชมรมหอสมุดแห่งชาติ  ชมรมโลกหนงัสือเด็ก และ ชมรมสร้างเสริมหนงัสือเด็กและเยาวชน  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผนึกก าลงัความรู้ ความคิด ในการเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการตามนโยบายและ
แผนพฒันาหนงัสือ  เป็นองคก์รน าในการก าหนดมาตรฐานการพฒันาหนงัสือและการอ่าน  สมานสมคัร
สามคัคีระหว่างองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหนงัสือและการอ่าน แลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอ้มูล
ข่าวสาร รวมทั้งร่วมมือและประสานงานในการจดักิจกรรมและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ตลอดจนก าหนด
กิจกรรมเพื่อพฒันาหนงัสือและการอ่านในระยะสั้นและระยะยาว 
 

กิจกรรมส าคญัท่ีผา่นมาของสมาพนัธฯ์ ไดแ้ก่ 
1. จดัท าแผนพฒันาหนงัสือและการอ่าน  โดยการสนบัสนุนจากกรมวิชาการ กระทรวง 

ศึกษาธิการ ในพ.ศ. 2538 
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ภาพประกอบท่ี 27   ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  ท่ีปรึกษาสมาคมนกัแปลและล่ามแห่งประเทศไทย  

มอบโล่ “รางวลัสุรินทราชา” เน่ืองในวนันกัแปลและล่าม 
 

2. จดัประชุมทางวชิาการ โดย สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย 
3. จดักิจกรรมการในงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ 
4. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการแปล ในงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ 
5. จดัท าโครงการทศวรรษแห่งการเรียนรู้ดว้ยการอ่าน ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เพื่อ

รณรงคใ์ห้ปีพุทธศกัราช 2541 – 2550  เป็นทศวรรษแห่งการเรียนรู้ดว้ยการอ่าน 
6. โครงการคดัสรรหนงัสือดีและเยาวชน  เร่ิมตั้งแต่พ.ศ. 2541  โดยคดัสรรหนงัสือดีส าหรับ

เด็กและเยาวชน อาย ุ0-18 ปี รวม 500 เล่ม  เพื่อเป็นแนวทางแก่ครู ผูป้กครอง และผูท้  างาน
ดา้นเด็กโดยทัว่ไป  

7. จดันิทรรศการหนงัสือเด็กนานาชาติ และ 500 เล่มหนงัสือดีส าหรับเด็กและเยาวชนไทย 
8. จดัสมันาเพื่อส่งเสริมการอ่านและพฒันาหนงัสือเด็ก โดยความร่วมมือจากมูลนิธิญ่ีปุ่น  

ห้องสมุดเด็กกรุงเทพฯ ของสมาคมญ่ีปุ่นในประเทศไทย  หอสมุดแห่งชาติรัชมงัคลาภิเษก 
เชียงใหม่  สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละจ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย  ชมรมโลกหนงัสือเด็ก  

9. โครงการก่อตั้งห้องสมุดเด็ก เพื่อส่งเสริมการอ่านและการวิจยัเพื่อพฒันาหนงัสือเด็ก 
10. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ “ห้องสมุดมีชีวิต” กบัห้องสมุดประชาชนในชุมชน

ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ร่วมกบั TK Park 
11. โครงการประกวดเล่านิทานจากวรรณกรรมและนิทานพื้นบา้นไทย ระดบัประถมศึกษา 

ร่วมกบัส านกัหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
12. โครงการประกวดการเล่าสารคดีเร่ือง “กา้วสู่ประชาคมอาเซียน เราพร้อมแลว้” ร่วมกบั 

ส านกัหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
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เส้นทางถนนนักเขียน 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  มีผลงานดา้นการเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

ผลงานแปลวรรณกรรม  สารคดี ต าราทางวิชาการ ตลอดจนหนงัสือต่าง ๆ โดยเร่ิมเขียนหนงัสือเด็กมา
ตั้งแต่หลงัสงครามโลกครั้ งท่ี 2 ส้ินสุดลงมาถึงปัจจุบนั   

ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต เร่ิมงานเขียนในขณะท างานในกองบรรณาธิการ
หนงัสือพิมพส์ยามนิกร  ซ่ึงมีหนงัสือรายสปัดาห์สยามสมยั และนิตยสารกระดึงทอง อยูใ่นเครือ  จึงได้
เร่ิมเขียนหนงัสือส าหรับเด็กและท่ีเก่ียวกบัเด็กท่ีถูกทอดท้ิง และประสงคจ์ะให้ผูอ่้านทั้งเด็กและผูใ้หญ่ 
เกิดความสนใจและให้ความช่วยเหลือ  ซ่ึงขณะนั้นมีอยูค่่อนขา้งมากตามกระต๊อบ ริมถนน หรือในเรือ 
โดยไดเ้ขียนลงในหนงัสือสยามนิกร และต่อมาไดน้ ามาพิมพร์วมเล่ม คือ เร่ืองของจุรี ซ่ึงเป็นเด็กวา้เหว่ 
เป็นตน้    

การเป็นนกัเขียนเร่ืองเด็กท่ีมีเป้าหมายชดัเจนในการสะทอ้นปัญหาเด็กวา้เหว่ ยากจน ถูกทอดท้ิง 
เพื่อกระตุน้ให้สงัคมหนัมาให้ความสนใจแกไ้ขปัญหาดงักล่าวแลว้   ยงัเป็นนกัเขียนท่ีช่วยกระตุน้
จินตนาการท่ีสวยงามให้เกิดข้ึนกบัเด็ก ๆ ดว้ยงานเขียนหนงัสือเด็กและนิทานผา่นเน้ือหาและเร่ืองราวอนั
หลากหลาย สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในงานเขียนอยา่งกลมกลืน  โดยใชท้ั้งช่ือจริงและนามปากกา 
รอย โรจนานนท์   19 กันย์   โรจนากร  ม. ลลีะหุต   และ มนัสนันท์   ผลงานดา้นการเขียนหนงัสือ  
ประกอบดว้ยหนงัสือส าหรับเด็กมากกว่า  25 เล่ม ไดแ้ก่ พระพุทธประวติั  กระต่ายแหยเ่สือ  เจา้ปัญญา  
ชาลีข่ีกา้นกลว้ย เป็นตน้ หนงัสือแปล ไดแ้ก่  เร่ืองสั้นร่วมสมยั และวรรณกรรมช้ินเอกของสหรัฐอเมริกา 
เช่น  วิมานลอย เป็นตน้    

งานเขียนดา้นพุทธศาสนา ไดแ้ปลและเรียบเรียง พระพุทธประวติัจากหนงัสือ The Light of Asia 
ของ Sir Edwin Arnold  หรือเรียกช่ือในภาษาไทยว่า  ประทีปแห่งชมพูทวีป  โดยไดจ้ดัพิมพค์รั้ งแรกใน
พ.ศ. 2492  ซ่ึงพลโทกาจ กาจสงคราม รองผูบ้ญัชาการทหารบก ในขณะนั้น น าไปพิมพแ์จกแก่ทหารใน
กองทพับก  ต่อมามีผูส้นใจน าไปจดัพิมพเ์ป็นบรรณาการในงานศพ และงานมงคล ก่อนท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการจะน าไปจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือส่งเสริมพุทธศาสนาและการอ่าน 

พ.ศ. 2500 ไดเ้ขียนเร่ือง พระพุทธประวติั ส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  และไดร้ับรางวลัใน
งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ในพ.ศ.2502  ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศให้มีวนัเด็กแห่งชาติ  โดยได้
จดัท าหนงัสือส าหรับเด็ก รวม 9 เร่ือง  และให้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จดัพิมพจ์ าหน่ายในวนั
เด็กแห่งชาติปีแรก  ราคาเล่มละ 1 บาท  ซ่ึงหนงัสือชุดน้ีไดจ้ดัพิมพห์ลายครั้ ง  ต่อมาไดเ้ขียนสารคดี และ
บนัเทิงคดี อีกหลายเร่ือง เช่น ป่าไมเ้ป็นท่ีรักของเรา  แมร่ี คูร่ี  ไมเคิลฟาราเดย ์ ชีพจกัของตวัไหม  และ
งานหนงัแปลทางวิชาการ จ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่  การขยายกิจการของห้องสมุดประชาชน (Library 
Extension Work and Publicity, Unesco)   เยาวชนผูอ่้าน  ผูดู้และผูฟั้ง  (Child Audience, Unesco)  
โรงเรียนครูคนเดียว (One Teacher School, Unesco)   พระราชอาณาจกัรสยาม  (A Full and True Relation 
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of the Great and Wonderful Revolution that Happened Lately in the Kingdom of Siam)   คริสเตียน 
แฮนด ์แอนเดอเสน (Christian Han Andersen)   

วรรณกรรมเด็ก 
 เจ้าปัญญา (ช่ือเดิม เกียจคร้านเจา้ปัญญา) สมาคมห้องสมุดฯ  พ.ศ. 2502 
 กระต่ายน้อยสีขาว 
 กระต่ายแหย่เสือ      

เขียนภาพ โดย ประยรู จรรยาวงษ ์ พิมพค์รั้ งแรก สมาคมห้องสมุดฯ, 2502 
 ขนมแป้งจ่ี   

เขียนภาพ โดย ประยรู จรรยาวงษ ์ พิมพค์รั้ งแรก โดยสมาคมห้องสมุดฯ, 2505  
 ใจดีสู้เสือ   กรุงเทพฯ : 959 พบัลิชช่ิง, 2549. 
 ชาลีข่ีก้านกล้วย    พิมพค์รั้ งแรก โดย สมาคมห้องสมุดฯ, 2502 

ผลงานหนงัสือภาพ “การ์ตูนอมตะ” ของปรมาจารยด์า้นการ์ตูนของเมืองไทย  “ประยรู 
จรรยาวงษ”์  ตีพิมพม์าแลว้ในปี 2502, 2504  นบัเป็นงานอมตะของไทย ทั้งเร่ือง  ภาษา  และ
ภาพตน้ก าเนิดของการ์ตูน คุณค่าควรแก่การเผยแพร่ให้เด็กรุ่นใหม่ให้ไดรู้้จกั  

 ชีพจักรของตัวไหม  ส านกัวรรณกรรมเพื่อการศึกษา  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พิมพค์รั้ งแรก, 2502 

 ตุ๊กตายอดรัก    สมาคมห้องสมุดฯ, 2502 
 ท าไมตาหวังจึงหลงัโกง 
 น า้ฝนชุ่มฉ ่า   เขียนภาพ โดย บรรจบ ศาตราภยั  ส านกัวรรณกรรมการศึกษา  กรมวิชาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2505 
 ปลาบู่ทอง โครงการพฒันาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  2506 
 ป่าไม้เป็นท่ีรักของเรา  พนสั วรรณบุณย ์เขียนภาพ  โครงการพฒันาการศึกษา 

กระทรรวงศึกษาธิการ, 2506 
 เป็นอะไรดีหนอ   สมาคมห้องสมุดฯ พิมพค์รั้ งแรก พ.ศ. 2502 เร่ืองราวของ  “นอระหน่อย”  

อยากเป็นตอ้ยต่ิงนอ้ยใตไ้ทรใหญ่  หรือจะเป็นนกผกผนิบินไดด้งัใจ  แต่ “นอระหน่อย” 
เลือกเป็นอะไรดีหนอ   

 แม่ไก่สีแดง  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ นายประยรู จรรยาวงษ ์ ผูเ้ขียนภาพ               
       กระทรวงศึกษาธิการ ใชเ้ป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ต่อมามีการ  
      ปรับปรุงหลกัสูตรในพ.ศ. 2533  กรมวิชาการพิจารณาว่าหนงัสือเล่มน้ีมี  เน้ือหาท่ีสนุกสนาน    
      สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ดา้นความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จึงได ้
      น ามาปรับปรุงภาพประกอบ ให้มีสีสนั น่าสนใจ รวมทั้งออกแบบรูปเล่มให้น่าอ่านยิง่ข้ึน 
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 โรงเรียนของแม่  กรุงเทพฯ  ตน้ออ้  2529 
 โสนน้อย  กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 
 หีบวิเศษ กรุงเทพฯ : แฮปป้ีคิดส์, 2552.  จดัพิมพว์าระพเิศษฉลองครบรอบ 12 ปี แปลนฟอร์ 

คิดส์  หีบวเิศษเกิดจากความรักและความเมตตาของแม่เฒ่า  (คุณยาย) ท่ีเล่านิทานให้หลาน
ฟังทุกวนั  เร่ืองท่ีหลานชอบมาก เร่ืองหน่ึงคือ หีบวิเศษ ซ่ึงคุณยายบอกว่า คุณตาทวดเป็นผู ้
แต่ง  คุณยายชอบฟังมาก จึงเล่าให้หลานฟัง หลานขอให้เล่าแลว้เล่าอีก คุณยายไม่เหน่ือยท่ี
จะเล่าเร่ืองน้ีซ ้ า ๆ ซ่ึงคุณยายใจดีเหมือนตายายในนิทาน  เร่ืองน้ีอยูใ่นความทรงจ าตั้งแต่เด็ก 
จึงคิดว่าน่าจะเขียนให้เด็กคนอ่ืน ๆ อ่านบา้ง 

 How we Call Catch Other   Asean Thailand  1990 
 

เร่ืองส้ัน 
 พระพุทธประวัติ  ไดร้ับรางวลับทความศีลธรรมแก่เด็กไทย     
 ประทีปแห่งชมพูทวีป  พิมพค์รั้ งแรก พ.ศ. 2492  

เขียนภาพ โดย เกริก ยุน้พนัธ ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2528 
 

    งานแปล 
 วรรณกรรมช้ินเอกของสหรัฐอเมริกา  เล่ม 1 - 2  แปลจาก Great American Short Stories    

กรุงเทพฯ  ดอกเบ้ีย, 2534 
 วิมานลอย   (Gone with the win by Mitchell Margaret) 

ฉบบัภาษาไทยพิมพค์รั้ งแรก พ.ศ.  2486  มีช่ือว่า วิมานลอย  แปลโดย รอย โรจนานนท์ 
หรือนามปากกาของ ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญงิแม้นมาส ชวลิต  เป็นหน่ึงในนกัแปล
อาวุโสดีเด่น รางวลัสุรินทราชา  ประจ าปี 2550  ซ่ึงมีการตีพิมพห์ลายครั้ ง  

 การขยายกิจการของห้องสมุดประชาชน  แปลจาก  Library Extension Work and Publicity 
by Lionel Roy McColvin 

 เยาวชนผู้อ่านและผู้ฟัง  แปลจาก  Child Audience  by  Philip Bochard 
 

นวนิยาย 
 ยอดปรารถนา  กรุงเทพฯ  ตน้ออ้, 2531   

แสดงถึงชีวิตของเด็กในหวัเมืองราวพ.ศ.2475 – 2480  ครอบครัวของตวัละครเอกในเร่ือง
เป็นคนอยูใ่นระดบัฐานะปานกลางตามมาตรฐานทางเศรษฐกิจของคนไทยสมยันั้น มี
การศึกษาอยูใ่นเกณฑดี์ และมีความเขา้ใจว่าการศึกษาของเด็กมีความจ าเป็น ส่ิงท่ียอด
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ปรารถนาของแพนจึงเป็นความปรารถนาของเด็กนกัเรียนทัว่ไป จะแตกต่างกนัท่ีเน้ือหา 
ความจริงใจต่อส่ิงนั้น และความพยายามต่อสู้เพื่อให้ไดด้งัประสงค ์
 

 
ภาพประกอบท่ี 28  แสดงผลงานการเขียนของศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 

 

บทความวิชาการ 
 การอภิปรายเร่ือง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ.   วารสาร 
        ห้องสมุด 49,1 (ม.ค.-มี.ค. 2548) 10-15  และคนอ่ืน ๆ  
 การอภิปรายและสาธิตเร่ือง บริการห้องสมุดสุดขอบฟ้า.  วารสารห้องสมุด 49,1  (ม.ค. –  
         มี.ค. 2548) 98 
 การรู้หนังสือและไม่รู้หนังสือ  วารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการศึกษาฯ 

สหประชาชาติ ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2546) หนา้ 13-15.  
 การศึกษา 2546 ปี แห่งการอ่านและการเรียนรู้  วารสารวิชาการ ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 11 ( พ.ย. 2545) 

หนา้ 2-5.  
 ข้อมูลทางด่วน-ทางด่วนข้อมูล วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช 8,1 (ม.ค.-เม.ย. 38) 31—38 
 โครงการจัดงานหนังสือและส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา 2546 วารสารห้องสมุด 47,2(เม.ย. 
         มิ.ย. 46) 8-13 : ภาพประกอบ 
 ฉฬาภิชาติพิไสย.  วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช 21,1 (ม.ค. - มิ.ย. 2550) 146-155 
 ชะมดเช็ด – ชะมดเชียง  ชีวจิต ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 70 ( ก.ย.2548) หนา้ 72-73.  และคนอ่ืน ๆ 
 บทความพิเศษ 45 ปีวารสารสมาคมห้องสมุดฯ  วารสารห้องสมุด 46,1 (ม.ค.-มี.ค. 45)  
 พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณภาษาหนังสือและห้องสมุด 
      วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช 9,1  (ม.ค.-เม.ย. 2539)  5-16 
 ยูเนสโกกับข้าพเจ้า (วารสารห้องสมุด 30,1 (ม.ค.-มี.ค. 2529) 
 วิธีสร้างความสนใจในการอ่าน  โดมทศัน ์15,1 (ม.ค.-มิ.ย. 37) 113 –121 
 ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” ในวารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการศึกษาฯ 

สหประชาชาติ ปีท่ี 35  ฉบบัท่ี 3 กรกฎาคม- กนัยายน 2546 หนา้ 53-74. 
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 สารานุรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.                     
โดมทศัน ์ 17,1 (ม.ค.-มิ.ย. 39) 30-34 
 

เอกสารวิชาการ 
 การปฏิวัติปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา     
      กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548 
 ค าอธิบายพระต าราโอสถพระนารายณ์  กรุงเทพฯ  อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2548   
 แนวทางส่งเสริมการอ่าน  พิมพค์รั้ งท่ี 2   กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2544 
 พฤกษศาสตร์พืน้บ้านในประเทศไทย กรุงเทพฯ  ส านกังานคณะกรรมการแห่งชาติ  2545  
 รวบรวมและจัดท าค าอธิบาย  ลลิิตพยุหยาตราเพชรพวง  ลิลติกระบวนแห่พระกฐิน 

พยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค.  กรุงเทพฯ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
ดว้ยความสนบัสนุน ของ บริษทั ซี.พี.ออลล ์จ ากดั (มหาชน). 

 สมุดภาพแสดงผลงานเยาวชนไทยปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528 เร่ือง เยาวชนกับงาน
อาชีพ กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชน แห่งชาติ, 
2529. (หวัหนา้กองบรรณาธิการ)  และคนอ่ืน ๆ 

 สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก 
 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 12 พ.ศ.2529 
 

หนังสือทางวชิาบรรณารักษศาสตร์ 
 การระวังรักษาหนังสือและซ่อมหนังสือหนังสือ. พระนคร; 2516, 80 หนา้ พิมพค์รั้ งแรก   

พิมพค์รั้ งท่ี 5 กรุงเทพฯ  สุวีริยาสาส์น 2533  พิมพค์รั้ งท่ี 6 2544 
 การระวังรักษาและซ่อมหนังสือ  พิมพค์รั้ งท่ี 4  กรุงเทพฯ  สมาคมห้องสมุดฯ  2522 
 การสร้างสังคมการอ่านและการใช้สารนิเทศ  กรุงเทพฯ สมาคมห้องสมุดฯ  2530 

(บรรณาธิการ) 
 คู่มือบรรณารักษ์ เล่ม 1-2   กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2543 
 คู่มือบรรณารักษ์.  (ฉบบัปรบัปรุง แกไ้ข) กรุงเทพฯ. 2541, 2 เล่มจบ (พิมพค์รั้ งท่ี 3) 
 คู่มือการอบรมห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พ.ศ. 2549 
 นามประพันธ์ของนักเขียนไทยท่ีใช้ในบัตรรายการของหอสมุดแห่งชาติ.  (คู่มือการท า

บตัรรายการหมายเลข 1)  พิมพค์รั้ งท่ี 1 พ.ศ.2513  พระนคร  หอสมุดแห่งชาติ  หน่วยจดั
หนงัสือและท าบตัรรายการ 

 แนวทางส่งเสริมการอ่าน.  กรุงเทพฯ บรรณกิจ 2526  พิมพค์รั้ งท่ี 1  พ.ศ.2544  ฉบบั
ปรับปรุงแกไ้ข 
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 ปกิณกะ: ปฏิรูปห้องสมุด. กรุงเทพฯ บรรณกิจ 2544 
 ปกิณกะ : การอ่านหนังสือของเด็ก.  กรุงเทพ ฯ บรรณกิจ 2545 
 ประวัติหอสมุดแห่งชาติ  กรุงเทพฯ กรมศิลปากร 91 หนา้  จดัพิมพ ์เน่ืองในงานพิธีเปิด    
      หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี 5 พฤษภาคม 2509  ภาพและแผนท่ีประกอบ 
 แผนการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยม  ฉบับย่อ และดรรชนีสัมพันธ์  (ร่วมกบัสุทธิลกัษณ์  

อ  าพนัวงศ)์  พระนคร : สมาคมห้องสมุดฯ, 2499, 100 หนา้ 
 วิชาห้องสมุด รวบรวมจากค าบรรยายในการอบรมบรรณารักษ ์ ณ ห้องสมุดประชาชน 

จงัหวดั ฉะเชิงเทรา  พ.ศ. 2492 ฉะเชิงเทรา  องคก์ารส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา;  87 หนา้  
  หอพระสมุดวชิรญาณ  กรุงเทพฯ กรมศิลปากร 2543   
 ห้องสมุดโรงเรียน พระนคร : สมาคมห้องสมุดฯ, 2499. 274 หนา้ 
 หัวเร่ืองส าหรับหนังสือภาษาไทย.  2513 
 เอกสารค าสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

o ชุดสารนิเทศศาสตร์เบ้ืองตน้ หน่วยท่ี 1 และ 2  พ.ศ.2534   
o ชุดประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศ  หน่วยท่ี 1 พ.ศ.2534 
o ชุดวิชาการส่ือสาร  หน่วยท่ี 1 (ตอนท่ี 1)  พ.ศ.2532  และหน่วยท่ี 14 
o ชุดการอ่านภาษาไทย  หน่วยท่ี 5 พ.ศ.2534 
o ชุดภาษาองักฤษ  ส าหรับงานสารนิเทศ หน่วยท่ี 1 ร่วมกบัผูอ่ื้น พ.ศ.2535 
o ชุดสารนิเทศลกัษณะพิเศษหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 1.1 และ 1.2, พ.ศ.2533 

 เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการศึกษาวิวัฒนาการห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศทาง         
วิชาการในประเทศไทย   นนทบุรี    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2544 

 Final Report : The 65 IFLA.  Council and General Conference, 1999 
  Final Report the 8th . International Conference on Asian Digital Library 2005 
 Survey Report on Reading Materials in Thailand. Bangkok : Ministry of Education,  

1976. 30 pp. 
 “Thailand Library Development”  in Encyclopedia in Library and Information Sciences.  

1980. vol 10 pp. 401-410. 
 
 

เส้นทางสู่การอุทิศตนเพื่อสังคม 
 ริเร่ิมก่อตั้ง และไดร้ับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมห้องสมุดฯ หลายสมยัตั้งแต่  พ.ศ. 2497 ถึง

ปัจจุบนั 
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 โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง เป็นกรรมการบริหารและสาราณียากร หนงัสือสารานุกรมไทย ส าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  ตั้งแต่พ.ศ. 2511 ถึง
ปัจจุบนั 

 คณะกรรมการพฒันาหนงัสือ   พ.ศ. 2514 
 ริเร่ิมจดัการประกวดหนงัสือเพื่อพฒันาคุณภาพ และวางแนวทางตลอดจนมาตรฐานในการ

ตดัสิน นบัตั้งแต่ปีหนงัสือระหว่างชาติ 2515  
 กรรมการจดังานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ  พ.ศ.2515 ถึงปัจจุบนั 
 คณะกรรมการระหว่างประเทศ ท่ีปรึกษาขององคก์ารการศึกษาฯ สหประชาชาติ ว่าดว้ยการ

พฒันาห้องสมุดและระบบสารนิเทศ  พ.ศ. 2515-2519 
 ริเร่ิมก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการจดัสปัดาห์ห้องสมุด พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบนั 
 คณะกรรมการอ านวยหนงัสือแปลและคณะกรรมการหนงัสือแปลดา้นวฒันธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2525 
 กรรมการผูผู้ท้รงคุณวุฒิของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2525-2535 
 ประธานกรรมการคณะท างานวรรณกรรมและอาเชียนศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายไทยว่าดว้ย

วฒันธรรมและสนเทศแห่งอาเชียน ในระดบัประเทศไทย  พ.ศ.2529-2530 
 ท่ีปรึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2530 
 ประธานคณะท างานอาเชียนวฒันธรรมและสนเทศระดบัภูมิภาคระหว่าง พ.ศ. 2531-2533  
 กรรมการท่ีปรึกษาระหว่างประเทศ ว่าดว้ยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก (Memory of the 

World Programme)  องคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  พ.ศ. 
2538 

 ผูร่้วมก่อตั้งสมาพนัธอ์งคก์รเพื่อพฒันาหนงัสือและการอ่าน  และประธานสมาพนัธ ์ พ.ศ. 
2538  เป็นการผนึกก าลงัองคก์รและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือ เร่งรัด พฒันา หนงัสือให้มี
คุณภาพ เน้ือหาหลากหลาย มีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการ  และราคาปานกลาง 

 ผูส้นบัสนุนการก่อตั้งสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละจ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 
 ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก  พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั 
 คณะกรรมการบญัญติัศพัทว์ิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ 
 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมนกัแปลและล่ามแห่งประเทศไทย  ระหว่างพ.ศ. 

2547-2551 
 ประธานและท่ีปรึกษาคณะกรรมการคดัเลือกหนงัสือดีเขา้ห้องสมุด กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาตดัสินการประกวดหนงัสือดีเด่น ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2526 ถึงปัจจุบนั 

 กรรมการวิชาการดา้นการเอกสารและสารสนเทศ  กลุ่มพฒันาและบริหารสารสนเทศ
มาตรฐาน ส านกับริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั 

 ประธานคณะกรรมการห้องสมุดแถบเสียงคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
 ผูริ้เร่ิมก่อตั้ง และไดร้ับการเลือกเป็นประธานชมรมสร้างเสริมหนงัสือเด็กและเยาวชน      

พ.ศ.2545  ถึงปัจจุบนั 
 ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อจดัท าอุปกรณ์การศึกษา ในพระอุปถมัภข์องสมเด็จเจา้ฟ้าสิรินธร (ก่อน

ด ารงพระยศสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี) เพื่อผลิตหนงัสือส าหรับเด็ก
เป็นตวัอยา่ง หาทางส่งเสริมการจดัท าอุปกรณ์การศึกษาในระดบัอนุบาลและประถมศึกษา 

 ริเร่ิมก่อตั้ง และไดร้ับเลือกตั้งเป็นผูอ้  านวยการกิตติมศกัด์ิ ศูนยภู์มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ว่าดว้ยระบบศูนยข์อ้มูลวารสารระหว่างประเทศ ในอุปถมัภข์ององคก์ารการศึกษาฯ 
สหประชาชาติ  

 ร่วมก่อตั้งสมาคมพฒันาการอ่านของเด็กแห่งประเทศไทย 
 ประธานกรรมการตดัสิน โครงการ “นกัเขียนอมตะ” มูลนิธิอมตะ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบนั 

 

เส้นทางแห่งเกยีรติยศ   
 รางวัลและเกียรติคุณ 
 พ.ศ. 2519    ศาสตราจารยพ์เิศษ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 พ.ศ. 2529   ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

      ปทุมวนั 
 พ.ศ.2537   กิตติเมธีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ.2538   ศิษยเ์ก่าอกัษรศาสตร์ดีเด่น   คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 พ.ศ. 2541  บุคคลดีเด่นทางดา้นวฒันธรรม  ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 

พ.ศ.2546   รางวลันราธิป  เป็นรางวลัท่ีอบให้นกัเขียน นกัหนงัสือพิมพ ์กวี นกัแปล 
     และบรรณาธิการอาวุโสท่ีสร้างสรรคผ์ลงานมาอยา่งต่อเน่ือง   

 พ.ศ.2550   รางวลัสุรินทราชา เพื่อเชิดชูเกียรตินกัแปล  จากผลงาน ผจญทะเล  วิมานลอย 
 พ.ศ. 2550   รางวลัศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  ดา้นการพฒันาห้องสมุด ใน 

                   โครงการเชิดชูผูท้  าความดีเพื่อสงัคม  มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
พ.ศ. 2551  ปูชนียบุคคลดา้นภาษาไทย  ส านกัส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรม  ส านกังาน 
                   คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
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ภาพประกอบท่ี 29  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต รับโล่เชิดชูเกียรติ 

 บุคคลผูมี้ผลงานดีเด่นทางวฒันธรรม จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 30 ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต นิสิตรุ่นท่ี 8 (2482 - 2485) 

  รับโล่จากคณบดี คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ในฐานะศิษยเ์ก่าอกัษรศาสตร์ดีเด่น  
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ภาพประกอบท่ี 31 ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต   
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 

 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 ตติยจุลจอมเกลา้ ต.จ.  
 ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก ป.ช. 

 
พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ 
 ตลอดระยะเวลากว่า 92 ปี  ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ใชชี้วติอยา่งสมถะ 
ด าเนินตามรอยพระยคุลบาทในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง อุทิศตนเพื่อสงัคมจนถึงปัจจุบนั ดว้ยส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอนัใหญ่หลวง นบัตั้งแต่สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงรับสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไวใ้นพระราชูปถมัภ ์  โดยพระองคไ์ดเ้สด็จเป็นองคป์ระธานเปิดการประชุม
สามญัประจ าปี และประชุมทางวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ หลายสมยั ตลอดจนเสด็จ 
เป็นองคป์ระธานในการประชุมบรรณารักษน์านาชาติ อาทิ  IFLA  และ  ICADL  เป็นตน้ 
 ส่ิงท่ีน าความปลาบปล้ืมมาสู่วงศต์ระกลูอีกประการหน่ึง คือ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี  โปรดเกลา้ฯ ให้ส านกัราชเลขาธิการ อญัเชิญแจกนัดอกไม ้แก่ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิง
แมน้มาส ชวลิต เน่ืองในวนัคลา้ยวนัเกิดยา่งสู่ปีท่ี 90 ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2553  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
เป็นวนัท่ีลูกศิษยแ์ละวงการบรรณารักษ ์ จดังานมุทิตาจิต “มงคลศรีนพรัตน”์ แด่ศาสตราจารยพ์ิเศษ 
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต  ครูผูเ้สียสละ อุทิศตน ผูบุ้กเบิกวิชาชีพบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์แก่
ห้องสมุดต่าง ๆ ในสงัคมไทย 
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ภาพประกอบท่ี 32 แจกนัพระราชทาน จาก 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ในงานมุทิตาจิต  
ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต เน่ืองในวนัคลา้ยวนัเกิดยา่งปีท่ี 90  
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บรรณานุกรม 
 

การประชุมปรึกษาหรือรือของคณะอนุกรรมการด าเนินโครงการมรดกภูมิปัญญาแห่งโลก (Memory of         
the World)   กรุงเทพฯ   กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  2540 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ประวัติสังเขปและผลงานนางแม้นมาส ชวลิต เพื่อ 
เสนอขอรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  วารสารห้องสมุด  30, 1 (มกราคม- 
มีนาคม 2527  หนา้ 6-20. 

ความส าคญัของเอกสารจดหมายเหตุ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงปฏิรูปประเทศสยาม 
 (พ.ศ.2411-2453)  วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศไทย  ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 4  กรกฎาคม-กนัยายน 
 2009   
คุณหญิงแม้นมาส ชวลติ  ตัวอย่างแห่งความมุ่งม่ัน  กรุงเทพธุรกิจ  ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 3379 วนั  

อาทิตยท่ี์ 21 ธนัวาคม  พ.ศ. 2541 
บุหลง ศรีกนก.  ศิลปิน... ศิลปากร ชีวติท่ีมีแต่งานของ ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต.               

ศิลปากร   ปีท่ี 44 ฉบบัท่ี 2 ( มี.ค.-เม.ย. 2544 ) หนา้ 104-111.  
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ :  กระทรวงวฒันธรรม, 2540. 
แมน้มาส ชวลิต.  ยูเนสโกและข้าพเจ้า.  วารสารห้องสมุด  30, 1 (มกราคม-มีนาคม 2527  หนา้ 6-20. 
สูจิบัตรงานเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยท้องถ่ินดีเด่น 

เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2551.  กรุงเทพฯ :  ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม.  2551 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.  สมาคมห้องสมุดฯ 25 ท่ีระลึกในงานฉลองครบรอบ 25 ปี ของ 
 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กรุงเทพฯ : 2522. 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.    30  ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  กรุงเทพฯ : 2527. 
Momory of the World  คน้คืนเม่ือ 28 สิงหาคม 2556  จาก   

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-
activities/memory-of-the-world/register/  
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6 ทศวรรษ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
                                                                        ดร.ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ 

 
        สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี เป็นสมาคมวิชาการดา้นห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
สมาคมหน่ึงเดียวของประเทศไทยท่ีมีอายยุนืยาวนานมาถึง 6 ทศวรรษ ไดด้ าเนินงานเป็นผลดีต่อวงการ
ห้องสมุด บริการสารสนเทศ การศึกษาและสงัคมมานาน กลายเป็นตน้แบบและแนวทางแก่หลายสมาคม
ในการจดัตั้งและด าเนินงานข้ึนในชั้นหลงั เช่น สมาคมจดหมายเหตุสยาม และสมาคมพิพิธภณัฑไ์ทย              

เพื่อให้เป็นท่ีประจกัษใ์นผลงานของสมาคมห้องสมุดฯ อนัไดส้ร้างคุณประโยชนต่์อสงัคมและ
ประเทศชาติ   โดยขอกล่าวถึงระยะเวลายา่งกา้วท่ียาวนานเกือบ 60 ปี ดว้ยผลงานอนัเป็นท่ีประจกัษใ์นแต่
ละกา้วยา่งช่วงละ 10 ปี หรือ ทศวรรษของสมาคมห้องสมุดฯ เพื่อเป็นตน้แบบอนัล ้าค่าแก่อนุชนรุ่นหลงั  

 

ทศวรรษท่ี 1  พ.ศ. 2497- 2506  แรกหยั่งรากสมาคมห้องสมุดฯ 
         จากการท่ีสงัคมไทยยงัมิไดท้ราบถึงความส าคญัของห้องสมุด ยงัไม่มีห้องสมุดท่ีทนัสมยั ยงัไม่มี
บรรณารักษป์ฏิบติังานในห้องสมุด ระยะเร่ิมตน้ของสมาคมฯจึงเป็นการก่อร่างสร้างสมาคมห้องสมุดฯ 
ประกอบดว้ย  
 

  การสถาปนาสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
             เม่ือ 60 ปีก่อนงานดา้นห้องสมุดและวิชาการดา้นบรรณารักษศาสตร์เป็นของใหม่ในประเทศไทย 
แต่กน็บัว่าเป็นโชคดีท่ีคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมูลนิธิฟูลไบรท ์ ( Fullbright 
Foundation ) ไดร่้วมมือกนัจดัการฝึกอบรมทางบรรณารักษศาสตร์ระยะสั้น เม่ือปี 2494  โดยอาจารยจ์าก
มหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกา 4 ท่านคือ ดร. ฟรานซิส แลนเดอร์ สเปน ( Dr. Francis Lander  Spain) มิส
ซิส ร็อกวูด (  Mrs. Rockwood ) มีสแนนซ่ี เจน เดยส์ ( Miss Nancy Jane Days )  และมิสเตอร์ ทรอตตริ
เออร์ ( Mr. Trottier )  จึงก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจใหเ้กิดความเป็นปึกแผน่ของวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
ในประเทศไทย      ผลจากการฝึกอบรมในครั้ งนั้นก่อให้เกิด “ชมรมห้องสมุด” ข้ึน ทั้งน้ีในระยะแรก 
อาจารยสุ์ทธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ ์เป็นประธานชมรม 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เพื่อให้สถานะภาพของ  “ชมรมห้องสมุด” มีความมัน่คงยิง่ข้ึน 
จึงไดข้อจดทะเบียนเป็น “สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย” อยา่งเป็นทางการเม่ือ 11 ตุลาคม 2497  
คณะกรรมการชุดแรกมีนางแมน้มาส ชวลิต   เป็นนายกสมาคมห้องสมุดฯ คนแรก 

 
          กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ ประกอบดว้ยผูผ้า่นการอบรมและไดร้ับวุฒิบตัร เช่น นายเลก็ 
ไชยวสุ เป็นอุปนายก นายสุข พงษส์ถิต (วงศาสนธ์ิ) เป็นเลขานุการ นางสาวสุทธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ ์ เป็น
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ประธานฝ่ายส่งเสริมแลกเปล่ียนความรู้ นางสายสวาสด์ิ รัตนทศันีย ์ เป็นประธานแผนกประชาสมัพนัธ ์
นางสาวอุทยั ทุติยะโพธิ เป็นเหรัญญิก นางสาวกทัลี สมบติัศิริ เป็นผูช่้วยเหรัญญิก  และกรรมการ นายฉุน 
ประภาวิวฒัน คณะกรรมการไดด้ าเนินงานเป็นผลดีสืบต่อกนัเร่ือยมา กระทัง่ปัจจุบนั พ.ศ. 2555 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต เป็นนายกสมาคมฯ  
          การด าเนินงานของสมาคมห้องสมุดฯ  โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ  ประกอบ 
ดว้ยกรรมการ 25 คน โดยไดร้ับการเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ทัว่ประเทศ มีวาระคราวละ 
2 ปี ประชุมกนัทุกเดือน เพื่อก าหนดกิจกรรม ประเมินผลกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ นายกสมาคมหรือ
อุปนายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม แผนกและชมรมต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนไดด้ าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งและ 
รายงานต่อท่ีประชุม นอกจากนั้นยงัไดนิ้เทศห้องสมุดต่าง ๆ สร้างความ สมัพนัธ ์จดักิจกรรม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีพนัธกิจ ภารกิจ และสถานท่ีตั้งส านกังานสมาคมห้องสมุดฯ  ดงัน้ี  
      พันธกิจของสมาคมห้องสมุดฯ  สมาคมห้องสมุดฯ ท าหนา้ท่ีเพื่อส่งเสริมความสามคัคีและเพื่อ
สงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการศึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ 
ไดด้ าเนินการเผยแพร่วิชาการ ส่งเสริมสถาบนัห้องสมุดทัว่ประเทศเพื่อให้เจริญวฒันาถาวรยิง่ข้ึน การ
แลกเปล่ียนกบัสมาคมห้องสมุดอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ รักษาผลประโยชนแ์ละส่งเสริมสถานภาพ
บรรณารักษใ์ห้มัน่คง    ให้ความคิดเห็นในการจดัห้องสมุดแก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีประสงคจ์ะจดัตั้ง 
ห้องสมุด รวมทั้งมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายวสัดุและครุภณัฑห์้องสมุด      
          ภารกิจของสมาคมห้องสมุดฯ  ในช่วงทศวรรษแรก สมาคมห้องสมุดฯ ด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จ เป็นอนัมากในหลายเร่ือง เช่น การส่งเสริมการจดัตั้งห้องสมุด การส่งเสริมการศึกษาดา้น
ห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ การจดัท าหนงัสือเด็กท่ีเร่ิมข้ึนเม่ือพ.ศ. 2502 ซ่ึงเป็นปีท่ีรัฐบาลประกาศให ้ 
พ.ศ. 2500 เป็นวนัเด็กแห่งชาติเป็นครั้ งแรก การเผยแพร่ความรู้ การประชาสมัพนัธ ์ การจดัท าวารสาร
ห้องสมุด จดัพิมพห์นงัสือคู่มือทางวิชาการ จดัท ามาตรฐานวิชาชีพ  จดัท าจรรยาบรรณบรรณารักษ ์ ความ
ร่วมมือกบัห้องสมุดหน่วยงานและองคก์รต่างประเทศ จดัตั้งชมรมต่าง ๆ ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  โครงการอบรมนกัเรียนช่วยงานห้องสมุด  โครงการจดันิทรรศการ
หนงัสือส าหรับเด็กและเยาวชน โครงการจดังานสปัดาห์ห้องสมุด  
      สถานท่ีต้ังของสมาคมห้องสมุดฯ ในระยะแรกเร่ิมสมาคมห้องสมุดฯ ยงัไม่มีท่ีตั้งท่ีมัน่คง อาศยั
อยูใ่นบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และโยกยา้ยหลายครั้ งเช่นไปอยูบ่ริเวณโรงเพาะช า ตึกอนุสาสก ตึก
สโมสรนิสิตเก่าจุฬาฯ หลงัจากนั้นไดย้า้ยไปอยูตึ่กอรทยัเทพกญัญา มหามกฎุราชวิทยาลยั วดับวรนิเวศ
วิหาร หลงัจากนั้นไดร้ับความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมศิลปากร นายธนิต อยูโ่พธ์ิ ให้ใชส้ถานท่ีภายใน
หอสมุดแห่งชาติระยะหน่ึง  
        สมาคมห้องสมุดฯ มีความกา้วหนา้ข้ึนตามล าดบั ไดริ้เร่ิมโครงการต่าง ๆ อนัเป็นประโยชนต่์อ
ชาติบา้นเมือง  เช่น 
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     วารสารห้องสมุด ในเวลาท่ีงานห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ การให้บริการขอ้มูลข่าวสารความรู้ 
ยงัเป็นส่ิงใหม่ส าหรับสงัคมไทย ความส าคญั ความตระหนกัถึงจ าเป็นของห้องสมุดยงัมีนอ้ย กลุ่มวิชาชีพ
จึงไดพ้ยายามเผยแพร่ความรู้ดา้นน้ีให้กวา้งขวาง ใหป้ระโยชนแ์ก่ผูท่ี้สนใจในวิชาการดา้นห้องสมุดและ
บรรณารักษศาสตร์ ตลอดจนให้ประชาชนทัว่ไปรู้จกัห้องสมุด และแนวทางการใชห้้องสมุด  ในโอกาส
แรกสมาคมห้องสมุดฯ จึงจดัท า  “วารสารห้องสมุด” ข้ึน   โดยมีก าหนดออกรายสามเดือน ฉบบัแรก ปีท่ี 
1 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือน เมษายน – พฤษภาคม – มิถุนายน 2500  วารสารห้องสมุดไดล้งบทความให้
ความรู้หลากหลาย มีการปรับปรุงเน้ือหาสาระ มีความสม ่าเสมอ ตลอดเวลาอนัยาวนานกว่า 59  ปี จนถึง
ปัจจุบนั  นบัเป็นวารสารวิชาการท่ีมัน่คง มีคุณภาพ  มีประโยชนส์ าหรับวงการห้องสมุดและบรรณารักษ์
ไทย   นอกจากนั้นยงัไดอ้อกเอกสารช่ือ”บรรณพิภพ” ในระหว่าง พ.ศ. 2505 -2515 
     ต าราทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์  สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัพมิพ ์ เอกสาร หนงัสือต าราทาง
วิชาการเป็นครั้ งแรกในพ.ศ. 2499 ช่ือเร่ือง ห้องสมุดโรงเรียน โดยนางแมน้มาส ชวลิต (ในสมยันั้น) ต่อมา
ไดมี้การแต่งข้ึนใหม่ การแปลจากภาษาต่างประเทศและตีพิมพเ์ร่ือยมา 
     หนังสือเด็ก  ในพ.ศ. 2502  รัฐบาลไดป้ระกาศให้เป็นปีเด็กแห่งชาติ สมาคมห้องสมุดฯ ไดริ้เร่ิม
จดัท าหนงัสือเด็กข้ึนเป็นครั้ งแรก 
      มาตรฐานห้องสมุด ในพ.ศ. 2508 กรมวิเทศสหการ โดยนายบุญชนะ อตัถากร อธิบดี เห็นความ 
ส าคญัของห้องสมุดต่อการพฒันาประเทศและประเทศไทยแต่ยงัไม่มีการวางแผนพฒันาห้องสมุดและ
มาตรฐาน ท าให้ห้องสมุดไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร ไม่ไดร้ับการพิจารณาอนุมติัจากส านกังบประมาณในการ
จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม บุคคลากรผูป้ฏิบติังานไม่ไดร้ับการพิจารณาสนบัสนุนจาก ก.พ.ให้
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ  เน่ืองจากโครงการน้ียงัมิไดบ้รรจุลงในแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ 
สมาคมห้องสมุดฯ จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ 6 ชุด  เพือ่จดัท าโครงการเพื่อพฒันางานห้องสมุดของ
ประเทศ ประกอบดว้ย หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องสมุดเฉพาะ และการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ เพื่อใชเ้ป็น”มาตรฐาน” และเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2510-2514 แมว้่าจะไม่ไดร้ับการบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาดงักล่าว แต่กแ็สดงให้เห็นถึงความพยายามของสมาคมห้องสมุดฯ ในการจดัท า “มาตรฐาน” 
เป็นตน้แบบ  (มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ) จดัท าครั้ งแรก พ.ศ. 2508 มีการแกไ้ขหลายครั้ ง เช่นเม่ือ พ.ศ. 
2511 เป็นรากฐานทางวิชาการ ในการพฒันาห้องสมุดทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และจะจดัตั้งใหม่ในประเทศไทย  
ต่อมากไ็ดจ้ดัท า  “มาตรฐาน” ห้องสมุด 4 ประเภท โดยมีการปรับปรุงเป็นระยะ อยา่งต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั  
     โครงการและแผนงาน  เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมห้องสมุดฯ เป็นไปไดโ้ดยสะดวกตาม
นโยบายและวตัถุประสงค ์ จึงไดมี้การจดัท าโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่แรกตั้งสมาคมห้องสมุดฯ บางโครงการ
ไดด้ าเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั และบางโครงการเป็นโครงการใหม่  ดงัน้ี     
   โครงการส ารวจความสนใจในการอ่านของไทยมุสลมิในส่ีจังหวัดภาคใต้    เม่ือพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินเยีย่มพสกนิกรในส่ี
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จงัหวดัภาคใต ้คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล  ไดพ้บพสกนิกรส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจภาษาไทย ไม่
สามารถอ่านไดดี้เท่าท่ีควร ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานพระราช
ด ารัส ณ คุรุสมัมนาคาร จงัหวดัยะลา ว่า “การศึกษาท่ีน่ีส าคญัมาก ให้พยายามจดัการใหดี้ ให้พลเมือง
สามารถพูดภาษาไทยได ้แมจ้ะพูดไดไ้ม่มากนกัเพียงแต่พอรู้เร่ืองกย็งัดี เพราะท่ีผา่นมาคราวน้ีมีผูไ้ม่รู้
ภาษาไทย ตอ้งใชล่้ามแปล ควรพูดให้เขา้ใจกนัได ้ เพื่อสะดวกในการติดต่อซ่ึงกนัและกนั”  สมาคม
ห้องสมุดฯ รับสนองพระราชด าริ จึงจดัท าโครงการในระยะแรกเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาไทย ข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 2504โดยมูลนิธิเอเชียเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณ ต่อมาหน่วยงานอ่ืนไดร่้วมด าเนินการ 
        โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  สมาคมห้องสมุดฯ ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการปรับปรุง
ห้องสมุดในโรงเรียนมธัยมศึกษาส่วนกลางท่ีมีห้องสมุดอยูแ่ลว้ มีบรรณารักษท่ี์มีวุฒิปริญญาตรี ท าหนา้ท่ี
บรรณารักษเ์พียงอยา่งเดียว โรงเรียนพร้อมท่ีจะออกเงินสนบัสนุนบางส่วน  สมาคมห้องสมุดฯ ไดห้า
ผูส้นบัสนุนบางส่วน  ปัจจุบนัห้องสมุดโรงเรียนต่างต่ืนตวัปรบัปรุงห้องสมุดของตนอยา่งต่อเน่ือง     
           โครงการอบรมนักเรียนช่วยงานห้องสมุด  เน่ืองจากห้องสมุดโรงเรียนโดยทัว่ไปมีบรรณารักษ์
เพียงต าแหน่งเดียว การปฏิบติังานจึงไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร เพื่อให้นกัเรียนในโรงเรียนมีประสบการณ์ ทราบ
แหล่งความรู้ หมวดหมู่ของความรู้  ส ารวจความสนใจของตนเอง ช่วยพฒันาตนเอง การท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นเช่น นกัเรียน ครู อาจารย ์สมาคมห้องสมุดฯจึงจดัท าโครงการน้ีข้ึน โรงเรียนต่าง ๆ ไดด้ าเนินการ
โครงการน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
           โครงการจัดนิทรรศการหนังสือส าหรับเด็กและผู้เยาว์ เพื่อเป็นการชกัจูงและส่งเสริมให้เด็ก
สนใจหนงัสือ รักการอ่าน ใชห้นงัสือให้เกิดประโยชน ์ช่วยให้ครูและผูป้กครองรู้จกัหนงัสือ สมาคม
ห้องสมุดฯ  ไดจ้ดัท าโครงการรายช่ือหนงัสือท่ีดี พร้อมบรรณนิทศัน ์เผยแพร่ หมุนเวียนกนัไปทัว่ประเทศ
โดยไดร้ับความช่วยเหลือทางการเงินจากองคก์ารยเูนสโกและมูลนิธิเอเชีย ต่อมาห้องสมุดและหน่วยงาน
ต่าง ๆ หลายหน่วยงานไดด้ าเนินการต่อมา 
 
ทศวรรษท่ี 2  พ.ศ. 2507 - 2516  พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวห้องสมุดสดใส    
          พระบารมีปกเกล้าฯ สมาคมห้องสมุดฯ ไดพ้ฒันาการข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ สนพระทยั และให้ความส าคญังานของห้องสมุด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ทรงรับสมาคมห้องสมุดฯ ไวใ้นพระราชูปถมัภ ์ประชาชนทัว่ไปเร่ิมเห็นความส าคญั
ของห้องสมุด  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวฯ สนพระทยัในความส าคญัของงานของห้องสมุด โดยเม่ือ
วนัพฤหสับดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2514 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะ
บรรณารักษ ์คณะสมาชิกห้องสมุดทัว่ประเทศเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลยั สวน
จิตรลดา  และพระราชทานพระบรมราโชวาท ความบางตอนในพระบรมราโชวาท ดงัน้ี  
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         “-------- ขอขอบใจท่ีสมาชิกสมาคมห้องสมุดไทย ท่ีได้ตั้งใจช่วยเหลือกิจการในด้านหนังสือ และ
โดยเฉพาะได้ บริจาคทรัพย์และส่ิงของเพ่ือส่งเสริมกิจการท่ีตนก าลงัท าอยู่ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนและเยาวชนท่ังราชอาณาจักร โดยเฉพาะในแดนทุรกนัดาร   หนังสือน้ันเป็นส่ิงท่ีส าคัญยิ่งใน
การท่ีจะท าให้คนเรามีความเจริญก้าวหน้า--------มาเม่ือโลกสมัยใหม่ขึน้ เม่ือมนุษย์เห็นว่าความรู้ต่างๆถ้า
เกบ็เอาไว้และใช้เม่ือมีความจ าเป็นกจ็ะง่ายขึน้และแพร่หลายออกไปมากขึน้กจ็ดลงไว้หมายถึงเขียน
หนังสือ ถ้าเขียนด้วยมือกใ็ช้เวลานานและบางทีกเ็หนด็เหน่ือยจนกระท่ังท าไม่ได้ หรืออีกอย่างหน่ึงท่ี
ส าคัญท่ีสุดกคื็อเขียนฉบับหน่ึงแล้ว ถ้าใครอยากได้กต้็องเขียนมาลอกต่อไปจึงเกิดความคิดท าหนังสือท่ี
เรารู้จักกนัทุกวันนีด้้วยการพิมพ์ ซ่ึงการพิมพ์กไ็ด้พัฒนาขึน้ไปอย่างมาก ท าให้การพิมพ์หนังสือง่ายขึน้
และแพร่หลายได้มากขึน้โดยกว้างขวาง จึงมาถึงเร่ืองสมาคมห้องสมุดโดยตรง  หนังสือนีถ้้าดูในทาง
พัฒนาๆในทางความก้าวหน้าของมนุษย์ เพ่ือให้ชีวิตของตนสามารถท่ีจะมีความมั่นคงน้ัน จึงมี
ความส าคัญไม่ใช่น้อย------กม็าถึงเร่ืองจ านวนมากของหนังสือนี ้ท าอย่างไรเพ่ือท่ีจะท าให้มีจ านวนพอ
และให้ไปถึงประชาชน-------วิธีท่ีดีกบ็อกให้ทุกคนซือ้หนังสือไปอ่าน แต่กไ็ม่สามารถท่ีจะท าอย่างน้ัน  
เพราะว่าแต่ละคนกมี็ก าลงัทรัพย์จ ากดัและแม้ก าลงัทางหาความรู้กอ็าจจ ากดั จึงต้องมีห้องสมุด มี
ห้องสมุดหมายถึงว่าเป็นท่ีๆจะรวบรวมหนังสือซ่ึงเป็นวิชาซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพ่ือความก้าวหน้าของมนุษย์
ไปอยู่ในท่ีเดียวกนัและสามารถท่ีจะให้ยืมแก่ผู้ท่ีสนใจ ฉะน้ัน ห้องสมุดน้ันจึงเกิดขึน้มาเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคม ยิ่งมีห้องสมุดมาก ยิ่งมีห้องสมุดในท่ีต่างๆ ในท่ีหลายแห่งในประเทศก็
ยิ่งดี  ฉะน้ัน การท่ีส่งเสริมให้มีห้องสมุดในโรงเรียนต่างๆ ท่ัวราชอาณาจักร จึงเป็นความด าริท่ีดี มามี
ปัญหาอันสุดท้ายและอันส าคัญท่ีสุดคือ หนังสืออยู่ในห้องหรืออยู่ในตู้ในสถานท่ีแห่งหน่ึงเป็นจ านวน
มากมหาศาลจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆถ้าไม่มีใครอ่าน แต่ไม่ทราบว่าจะเลือกหนังสือใดส าหรับถานะของ
ตน ส าหรับความต้องการของตน ส าหรับอายุของตน จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้ศึกษาและได้ค้นคว้ามาใน
เร่ืองนี ้โดยเฉพาะคือบรรณารักษ์ ท่านท้ังหลายส่วนมากกเ็ป็นผู้ท่ีสนใจเร่ืองนี ้กเ็รียกว่าเป็นบรรณารักษ์
ได้ บรรณารักษ์จึงมีหน้าท่ีขึน้มาใหม่ ท่ีจะเลือกสรรหนังสือ แบ่งแยกเป็นประเภท และสามารถท่ีจะ
แนะน าแก่ผู้ท่ีมาใช้ห้องสมุดน้ันให้เกิดแก่ตนอย่างกว้างขวางท่ีสุดท่ีจะเป็นได้โดยมีระเบียบ-------อันนี้
เป็นตัวอย่างในการเลือกหนังสือและวิธีแบ่งอาจเรียกว่าแบ่งหน่วยวิชาของหนังสือ และแบ่งระดับของ
หนังสือ เป็นหลกัอย่างหน่ึงท่ีส าคัญส าหรับผู้ท่ีสนใจในวิชาห้องสมุด เพ่ือท่ีจะให้ห้องสมุดเกิดประโยชน์
อย่างยิ่ง--------- 
 
       เพราะหนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกส่ิงท่ีมนุษย์ได้สร้างมา ท ามา คิดมา แต่โบราณกาลจนถึง
ทุกวันนี ้หนังสือจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญ เป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นส่ิงท่ีจะท าให้มนุษย์
ก้าวหน้าโดยแท้ ถ้านึกถึงหนังสือว่าเป็นเช่นนี ้ทุกคนกย่็อมมีหน้าท่ีท่ีส าคัญและทุกคนกน่็าชมเชยท่ีบาก
บั่นอุตสาหะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีดี จึงขอให้การประชุมของท่านท้ังหลายท่ีมาพิจารณาและมาแลกเปล่ียน
ความคิด ในด้านท่ีจะท าให้การห้องสมุดของไทยเราก้าวหน้าเจริญขึน้ มีประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากขึน้ 
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ขอให้การประชุมเป็นผลดี และช่วยกนัพิจารณาด้วยการแลกเปล่ียนความคิดเช่นนี ้เพ่ือความก้าวหน้าของ
บ้านเมือง ซ่ึงหมายถึงความสุข ความพอใจของบ้านเมือง ของประชากรในบ้านเมือง และจะท าให้เกิด
ความสงบสุขแก่ท้ังหมด นับว่าท่านท้ังหลายจะได้ปฏิบัติหน้าท่ีพลเมืองในตัว จึงขอให้ทุกท่านจงสามารถ
ท าตามปณิธานท่ีตั้งเอาไว้ มีก าลงัใจ ก าลงักาย ท่ีจะปฏิบัติด้วยความเข้มแขง็ เพ่ือความเจริญ ขอให้ท่าน
ประสบแต่ความเจริญมั่นคงทุกประการ ” 
 

          พระบรมราโชวาทน้ีแสดงให้ทราบถึงพระราชหฤทยัท่ีทรงห่วงใยประชาราษฎร ทรงเห็นความ 
ส าคญัของหนงัสือ ห้องสมุด ต่อการพฒันาการศึกษา และชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนอยา่งอเนก
อนนัต ์ก่อให้เกิดพลงัใจพลงักาย พลงัสติปัญญาในหมู่บรรณารักษท่ี์จะประกอบคุณงามความดี ใชว้ิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ช่วยเหลือสงัคมและประเทศต่อไป  
 

    โครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  เน่ืองในท่ีองคก์ารยูเนสโกจดัฉลองปีหนงัสือสากลใน
พ.ศ. 2515 ไดเ้ชิญชวนประเทศสมาชิกจดักิจกรรมส่งเสริมเร่ืองหนงัสือและการอ่าน สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯจึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการจดังานสปัดาห์หนงัสือข้ึนทัว่ประเทศเป็นครั้ งแรก เม่ือ 1-7 
เมษายน 2515 ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผูจ้ดังานท่ีสงัคีตศาลา
ในบริเวณพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และห้องประชุมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยไดร้ับความส าเร็จ
อยา่งยิง่ จนกระทัง่ปัจจุบนังานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติกลายเป็นงานใหญ่ประจ าปี สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละ
จ าหน่ายหนงัสือเป็นผูจ้ดังานร่วมกบักระทรวงศึกษาและกระทรวงวฒันธรรม ส่วนการประกวดหนงัสือ
ดีเด่นประจ าปี ไดเ้ป็นงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 
ภาพประกอบท่ี 33  การจดักิจกรรมงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ 

 
      สมาคมห้องสมุดฯ ไดริ้เร่ิมการพิมพห์นงัสือดี หนงัสือเด็ก การประกวดหนังสือดีเด่นประจ าปี 
เพื่อให้มีความต่อเน่ืองสมาคมห้องสมุดฯ ไดเ้สนอให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจดัต่อเน่ืองทุกปี  
    จรรยาบรรณบรรณารักษ์  จากการประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 2520 ของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ มีนายเกษม สุวรรณกลุ รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลยั เป็นประธานพิธีเปิด  และนางวิภา  
โกยสุขโข กองห้องสมุด มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นผูอ้ภิปรายเร่ือง” จรรยาบรรณบรรณารักษ ์”  ไดเ้สนอ
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เร่ือง “ จรรยาบรรณส าหรับบรรณารักษ ์”  ต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 2550   ของสมาคมห้องสมุดฯ 
ไดร้ับหลกัการ และจดัตั้งคณะกรรมการ 2 ฝ่าย คือ กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนสมาคห้องสมุดฯ และกรรมการ
ฝ่ายผูแ้ทนห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ก่อใหเ้กิด “จรรยาบรรณบรรณรักษ ์” ข้ึน โดยไดป้ระกาศใชอ้ยา่งเป็น
ทางการเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2521  ต่อมาไดมี้การแกไ้ขช่ือในพ.ศ. 2527   มีการแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหา เม่ือ 
พ.ศ. 2529  ซ่ึงยงัใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั จริยธรรมน้ีอาจใชก้บันกัสารนิเทศไดด้ว้ยเน่ืองจากทั้งสองวิชาชีพซ่ึง
มีลกัษณะของการปฏิบติังานคลา้ยคลึงกนั  จรรยาบรรณบรรณารักษน้ี์มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบติั เป็นอุดมคติ มิใช่กฎหมาย ไม่มีการลงโทษหากกระท าผดิ แต่เป็นอุดมการณ์ท่ีสูงส่งกว่า
ขอ้ความกฎหมายโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย หมวดท่ี 1 จรรยาบรรณต่อผูใ้ช ้หมวดท่ี 2 จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ  หมวดท่ี 3 จรรยาบรรณต่อผูร่้วมงาน หมวดท่ี 4 จรรยาบรรณต่อสถาบนั  หมวดท่ี 5 จรรยาบรรณ
ต่อสงัคม  
 
 ทศศตวรรษท่ี 3  พ.ศ. 2517- 2526  พระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   
        พระบารมีเสริมส่ง ชาวห้องสมุดร่วมมือ  ผู้ใช้ได้ประโยชน์ลึกซ้ึงกว้างขวาง    
         สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงสนพระทยังานดา้นหนงัสือ ห้องสมุด 
บริการขอ้มูลข่าวสารความรู้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯรับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯไวใ้นพระ
ราชูปถมัภ ์เม่ือ 2 กนัยายน 2519  และเน่ืองในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2528 ของสมาคมห้องสมุดฯ  พระราชทานพระราชด ารัสว่า  “บริการห้องสมุดเป็นบริการด้าน
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือการพัฒนาทุกด้าน ส่วนใหญ่เป็นบริการของรัฐจัดขึน้เพ่ือการศึกษาของแต่ละ
คน และเพ่ือให้สนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ห้องสมุดเป็นสถาบันซ่ึงต้องใช้
บุคลากรท่ีได้รับการฝึกฝนทางวิชาชีพโดยเฉพาะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันห้องสมุด
และสถาบันฝึกอบรมทางวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นมาก นอกจากนี ้
บริการห้องสมุดเป็นบริการแก่สังคมเพ่ือความก้าวหน้าทุกวิถีทางของสังคม ห้องสมุดกบัสังคมจึงต้องมี
ความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น การท่ีจะกล่าวว่าต้องสัมพันธ์ช่วยเหลือเกือ้กลูกัน ท างานร่วมกนั  
ประสานงานกนั  รักษามาตรฐานเดียวกนั กล่าวได้ไม่ยาก แต่การปฏิบัติให้ได้ดังกล่าว ยากเยน็นัก  
           ความไม่ส าเร็จในการให้บริการแก่สังคมอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง มีตัวการส าคัญเป็นต้นเหตุคือ
การท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่สามารด าเนินการให้สัมพันธ์กันเป็นระบบตามวิถีทางแห่งศาสตร์ ต่างฝ่าย
ต่างท า ต่างฝ่ายต่างถือแนวคิดของตนเป็นส าคัญ จึงเกิดการแตกแยกได้ง่าย ไม่อาจพัฒนากิจการและ
บริการให้ได้ประโยชน์เตม็ท่ีอย่างท่ีควรจะเป็น  บริการท่ีต้องใช้วิชาชีพเป็นหลกั  เช่นบริการห้องสมุดน้ัน
สมาคมทางวิชาชีพมีบทบาทส าคัญ ในการสนับสนุนพัฒนาการทางวิชาชีพ  สร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนั
ระหว่างหน่วยงานต่างๆท่ีกระจายกนัอยู่ ลดช่องว่างระหว่างส่วนหน่ึงกบัอีกส่วนหน่ึงให้น้อยลง พยายาม
เป็นนิจท่ีจะให้ทุกฝ่ายระลึกถึงจุดกมายปลายทางท่ีมีร่วมกนั คือพัฒนาการของบุคคลแต่ละคนและสังคม
โดยรวม 

ทศวรรษที่	3
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          ได้เห็นว่า สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมาคมทางวิชาชีพท่ีมีอุดมการณ์สูงสุด ได้
พยายามประสานสามัคคี สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนั ให้ร่วมกนัปฏิบัติงานตามแนวจรรยาบรรณท่ี
ก าหนดไว้ให้เกิดผลแก่ประเทศชาติอย่างดีท่ีสุด ขอขอบใจสมาชิกทุกคน และขอให้รักษาความดีนีไ้ว้ทุก
คน”           
 

 
ภาพประกอบท่ี 34 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  กล่าวเปิดการประชุมสามญัประจ าปี 

                
พระราชด ารัสน้ีแสดงให้ทราบถึงพระกรุณา ทรงทราบถึงความเปล่ียนแปลงในเน้ือหาวิชาการ

บรรณารักษศาสตร์ การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาในงานห้องสมุด การปรับเปล่ียนวิชา
บรรณารักษศาสตร์ เป็นบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และต่อมาเป็นสารสนเทศศาสตร์ การท่ี
บรรณารักษ ์นกัสารนิเทศ นกัสารสนเทศตอ้งท างานให้บริการผูใ้ชห้้องสมุด ขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ
ในรูปเครือข่าย ร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งแน่นแฟ้น ไม่แตกแยกถือเขาถือเรา จึงจะสามารถช่วยเหลือและมี
ส่วนส าคญัในการพฒันาสงัคมและชาติบา้นเมืองโดยรวม 
              สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี หากไม่ทรงติดพระราชภารกิจพระองคจ์ะ
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีและการประชุมวิชาการ  ทรงสนบัสนุน
ส่งเสริมให้มีห้องสมุดท่ีดีในสถานศึกษาทุกแห่ง เม่ือเสด็จพระราชด าเนินเยีย่มห้องโรงเรียนในทอ้งถ่ิน
ทุรกนัดาร จะเยีย่มห้องสมุดอยา่งสม ่าเสมอ ท่ีเด่นชดัอีกประการหน่ึง คือ การเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ และสปัดาห์หนงัสือนานาชาติ   พระราชทานรางวลัหนงัสือดีเด่นประจ าปี ท่ี
สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละจ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย ร่วมกบักระทรวง ศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ร่วมกนัจดัข้ึน  กรณีเสด็จพระราชด าเนินปฏิบติัพระราชกิจในต่างประเทศพระราชกรณียกิจอยา่งหน่ึงท่ี
สนพระทยั คือ การเสด็จฯ ร้านขายหนงัสือ เสด็จเยีย่มชมห้องสมุด หอสมุดขนาดใหญ่ เช่นหอสมุด
แห่งชาติของแต่ละประเทศ  เป็นตน้   
 

49



50 
 

       การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   สมาคมห้องสมุดฯ  
ร่วมกบัหอสมุดแห่งชาติ  ไดริ้เร่ิมร่วมกบัประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จดัการ
ประชุมสภาบรรณารักษฯ์ เป็นครั้ งแรกท่ีสิงคโปร์ ในพ.ศ. 2513 ต่อมาประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัประชุม
สภาบรรณารักษฯ์ ครั้ งท่ี 4 ( 4th Congress of Southeast Asian Librarians- CONSAL IV )  ในหวัขอ้   
“Regional Cooperation for the Development of National Information Services”   โดยดร.บุญสม มาติน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม   
       การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด สมาคมห้องสมุดฯ จดัท าโครงการสปัดาห์ห้องสมุดเป็นครั้ งแรกใน
พ.ศ.  2519  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ โดย
ขอให้ห้องสมุดทัว่ประเทศจดังานสปัดาห์ห้องสมุดข้ึนพร้อม ๆ กนัทุกปี โดยมีหวัขอ้อาจคลา้ยคลึงกนั 
ทั้งน้ีเพื่อให้บุคคลทัว่ไปและนกัเรียน นิสิตนกัศึกษา ครู อาจารยส์นใจ ใชห้้องสมุดอยา่งถูกวิธี  สนใจการ
อ่าน กระตุน้ให้ผูบ้ริหารพฒันาห้องสมุดให้เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัสมาคมห้องสมุดฯ ยงัเป็นผูน้ า
ในการจดังานสปัดาห์ห้องสมุดอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี   
       การจัดท าข่าวสารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ไดเ้ร่ิมจดัพิมพเ์ม่ือพ.ศ. 2525 ต่อมาได้
เปล่ียนช่ือเป็น ”ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ข่าวสารความรู้ ความ
เคล่ือนไหวในวงการห้องสมุดและการศึกษา ซ่ึงยงัด าเนินงานอยูจ่นถึงปัจจุบนั                                     
       การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณและสนับสนุนกิจการห้องสมุด สมาคมห้องสมุดฯ เร่ิม
มอบรางวลัแก่ผูมี้อุปการคุณและสนบัสนุนกิจการห้องสมุด เม่ือพ.ศ. 2524  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติ
คุณจากสมาคมห้องสมุดฯ แก่ผูมี้อุปการคุณ จดัข้ึนในวาระการประชุมใหญ่ของสมาคมห้องสมุดฯ  และ
เป็นการกระตุน้ให้หน่วยงานและบุคคลสนบัสนุนกิจการห้องสมุด  ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น โครงการ 
สรรหาผูมี้อุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์    
ซ่ึงยงัคงด าเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  
        การคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น  เร่ิมด าเนินการเม่ือพ.ศ. 2524  ซ่ึงยงัด าเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
เพื่อกระตุน้ให้เกิดการพฒันาห้องสมุดให้ทนัสมยัทุกดา้น   โดยจดัในการประชุมใหญ่ของสมาคม
ห้องสมุดฯ ประกอบดว้ย ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
และห้องสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลย ี ปัจจุบนัสมาคมห้องสมุดฯ  ไดพ้จิารณามอบรางวลั
ให้แก่ห้องสมุดประเภทต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดโรงเรียนระดบัภูมิภาค  
4  ภูมิภาคแบ่งเป็น ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเลก็ ห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลาง ห้องสมุดโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ห้องสมุดการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี  เป็นตน้ 
 

ทศวรรษท่ี 4  พ.ศ.2527- 2536  เทคโนโลยีสมัยใหม่เอือ้ประโยชน์ต่อบริการสารสนเทศ  
        ในทศวรรษน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศเร่ิมมีบทบาทต่อวงการหอ้งสมุด ต่างหนัมาพฒันาโดย
ประยกุตเ์ทคโนโลยใีนงานห้องสมุด    สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัท าเอกสารวิชาการเผยแพร่ต่าง ๆ ดงัน้ี 
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เอกสารวิชาการ ในทศวรรษท่ี 3  พ.ศ. 2528 อ.ชุติมา สจัจานนัท ์ไดว้เิคราะห์ส่ิงพิมพ ์4 ประเภท 
ประกอบดว้ยหนงัสือวิชาการบรรณารักษศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้ง 35 รายการ หนงัสือเด็ก 26 รายการ  
วารสาร 3 รายการ รวม 89 รายการ  ในพ.ศ. 2526  มีหนงัสือวิชาการบรรณารักษศ์าสตร์และท่ีเก่ียวขอ้ง
เพิ่มอีก 56 รายการ ไดแ้ก่ พจนานุกรม มาตรฐานและคู่มือ บรรณานุกรมและบรรณนิทศัน ์ ทรัพยากรและ
งานเทคนิค  การศึกษาและการสอนวิชาห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ภูมิหลงั ประเภทของห้องสมุด 
สารนิเทศ บริการและกิจการของห้องสมุด และการวิจยั เช่น  

1)  กระบวนการด าเนินงานศูนยว์สัดุตีพิมพแ์ละไม่ตีพิมพ ์โดย อ.ฉวีลกัษณ์  บุณยะกาญจน   
2)  การใชห้้องสมุด โดย อ.ลมุล รัตตากร   
3)  การระวงัและซ่อมรักษาหนงัสือ โดย อ.แมน้มาส ชวลิต  
4)  คู่มือการท าบตัรรายการ โดย อ.สุทธิลกัษณ์ อ าพนัวงษ ์ 
5)  บรรณารักษศาสตร์ไทย โดย อ.วิสิทธ์ิ จินตวงศ ์ 
6) แผนการจดัหมู่หนงัสือระบบดิวอ้ีฉบบัยอ่และดรรชนีสมัพนัธ ์ โดย อ.แมน้มาส ชวลิต และอ.

สุทธิลกัษณ์ อ าพนัวงษ ์  
7)  ระบบบริการสารสนเทศ โดย อ.ลมุล รัตตากร   
8)  วิทยานุกรมบรรณารักษศาสตร์ โดย อ.จารุวรรณ สินธุโสภณ  
9)  หวัเร่ืองส าหรับหนงัสือภาษาไทย โดย อ.ทองหยด ประทุมวงศ ์และคณะ    

 10)  สาระสงัเขปและบทวิเคราะห์วิทยานิพนธบ์รรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  โดย                   
อ.ประภาวดี สืบสนธ์ิ  

นอกจากนั้นยงัมีบรรณนิทศันห์นงัสือเด็ก หนงัสือรายงานการประชุมและรวมบทความวิชาการ
หลงัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หนงัสือตีพิมพเ์น่ืองในการประชุมสามญัประจ าปี กว่า 100 เร่ือง 
นบัว่าสมาคมห้องสมุดฯ มีส่วนส าคญัในการพฒันาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพอยา่งยาวนาน ถือว่า
เป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและสงัคมโดยรวม 
    ความก้าวหน้าทางด้านมาตรฐาน     
    สมาคมห้องสมุดฯ  ไดพ้ฒันางานดา้นมาตรฐานไดมี้การปรับปรุงเร่ือยมา ประกอบดว้ย  
              1)  มาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ.2519  พ.ศ.2529 และ พ.ศ.2531 พ.ศ. 2533 
              2)  มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
มธัยมศึกษาพ.ศ. 2553 
             3)  ประกาศใชม้าตรฐานห้องสมุดสถานศึกษาเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยใีนพ.ศ. 2535 
 

          การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังท่ี 9  สมาคมฯร่วมกบั
หอสมุดแห่งชาติร่วมกนัเป็นเจา้ภาพจดัประชุมสภาบรรณารักษแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ครั้ งท่ี 9   
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(9th Congress of Southeast Asian Librarians- 9th CONSAL ) เร่ือง Future Dimensions and Library 
Development  ในพ.ศ. 2536  ณ โรงแรมรอยลัออคิดเชราตนั กทม. โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีบรรณารกัษจ์ากภูมิภาคจ านวนมาก รวมทั้งบางส่วน
จากทัว่โลกเดินทางมาร่วมประชุม  
 
ทศวรรษท่ี 5  พ.ศ. 2537 - 2546 ห้องสมุดไทยในเวทีนานาชาติ 
      โครงการสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เร่ิมตน้มาตั้งแต่
ปี 2537 เพื่อยกยอ่งเชิดชูบุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีมีผลงานดีเด่นใน
การพฒันาวิชาการ วิชาชีพฯ และสงัคมเป็นท่ีประจกัษ ์เป็นแรงบนัดาลใจให้บุคคลในวิชาชีพสร้างสรรค์
ผลงาน ส่งเสริมให้สถาบนัทางการศึกษาวิชาชีพฯ และองคก์รทางวิชาการและวิชาชีพฯ ให้มีความมัน่คง
เป็นรากฐานการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ เป็นบุคคลในต าแหน่งบรรณารักษ ์ครู อาจารยบ์รรณารักษ ์
นกัเอกสารสนเทศ เจา้หนา้ท่ีห้องสมุด หรือผูด้  ารงต าแหน่งเรียกช่ืออ่ืนใด ท่ีมีผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ
ดีเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์เป็นประโยชนแ์ละเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง 
     เจ้าภาพจัดประชุมบรรณารักษ์นานาชาติ คร้ังท่ี 65 (65th  International  Federation of Library 
Associations and Institutions-IFLA Conference and Council Meeting) ในเดือนสิงหาคม 2542 เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระชนมาย ุ72 พรรษา  ณ ศูนยก์าร
ประชุมและนิทศันก์ารไบเทค บางนา กทม.  สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเป็น
ประธานเปิดการประชุม และทรงร่วมในการประชุม  ไดร้ับความส าเร็จและความร่วมมืออยา่งดียิง่จาก
ห้องสมุดและบรรณารักษไ์ทย  มีบรรณารักษ/์ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้รวมประชุมจาก 100 ประเทศ 

โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง  เช่น การให้บริการดา้นการศึกษาต่อเน่ืองเป็นกิจกรรมส าคญัดา้น
หน่ึงของสมาคมห้องสมุดฯ โดยจดัอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัวชิาบรรณารักษศาสตร์ เช่น  การจดัห้องสมุด 
การจดัหมู่และท าบตัรรายการ การอนุรักษแ์ละซ่อมหนงัสือ เป็นตน้ 

 

ทศวรรษท่ี 6  พ.ศ. 2547- 2557  ห้องสมุดไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน    
              สมาคมห้องสมุดฯ  ไดป้รบัปรุงมาตรฐานห้องสมุด  โดยพฒันาให้เป็นปัจจุบนัเพิ่มข้ึนคือ    

 มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.  2549 
 ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี เร่ืองห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2550 
 การจดัท า” มาตรฐานห้องสมุด และตวับ่งช้ี เพื่อการพฒันาห้องสมุดโรงเรียนสงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552  

 มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2552 
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             การจัดท าวารสารการวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ( TLA Research Journal ) 
ระยะทศวรรษท่ี 6 เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ  พิจารณาเห็นว่าสมาคมห้องสมุดฯ 
มีหนา้ท่ีและบทบาทส าคญัในการพฒันาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง แต่ยงัขาดส่ิงพิมพท่ี์ตีพิมพแ์ละเผยแพร่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพสูง งานวิจยัยงัมีการซ ้ าซ้อนและขาด
การกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒิ ท าให้วิชาชีพมีความลา้หลงักว่าศาสตร์อ่ืนทั้งในดา้นประเด็นปัญหาท่ี
น ามาวิจยั การตรวจวเิคราะห์เอกสารเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวความคิดและทฤษฏีในการท าวิจยั การออก
แบการวิจยั การก าหนดวิธีวิจยั ตลอดจนการน าเสนอผลงามวิจยัและการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการ
แกปั้ญหาและการพฒันาวิชาชีพในวงกวา้ง แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น ความกา้วหนา้ทางการวิจยัใน
วิชาชีพ น าสู่มาตรฐานการวิจยัระดบัสากล  สมาคมห้องสมุดฯ  จึงไดจ้ดัท าวารสารการวิจยั ราย 6 เดือน
ข้ึน ฉบบัแรก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2551  ซ่ึงยงัด าเนินการเร่ือยมาจนปัจจุบนั 
   การจัดพัฒนาองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ ( Library and Librarian 
Professional: Knowledge Management)  ตามโครงการเชิดชูผูท้  าความดีเพื่อสงัคม ประจ าปี 2555  
สมาคมห้องสมุดฯ  โดยการสนบัสนุนจากมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อพฒันาองคค์วามรู้
ดา้นห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ ์ประกอบดว้ย ประวติัสมาคมห้องสมุดฯ  งานจดัตั้งและด าเนินงาน
ห้องสมุด  งานเทคนิคห้องสมุด งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  งานเทคโนโลยหี้องสมุด  งานแนว
ปฏิบติัท่ีดีส าหรับห้องสมุด  จ านวน  6  ช่ือเร่ือง และอบรมบรรณารักษก์ลุ่มเป้าหมายท่ีไม่มีวุฒิดา้น
บรรณารักษศาสตร์ จ านวน  600 คน เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหาร การพฒันา เพิ่มประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงคุณภาพการท างาน และเป็นส่วนหน่ึงของการกา้วสู่ห้องสมุดประชาคมอาเซียน   
    โครงการเพื่อสังคมด้านการพัฒนาห้องสมุด ตามโครงการเชิดชูผู้ท าความดีเพื่อสังคม  ของมูลนิธิ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดจ้ดัโครงการฯ ตั้งแต่
พ.ศ. 2549  เพื่อสนบัสนุนผูท้  าความดีเพื่อสงัคมดา้นต่าง ๆ รวม 7 องคก์ร 7 รางวลั  ซ่ึงมูลนิธิตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัสรรรางวลัส าหรับสมาคมห้องสมุดฯ ช่ือ รางวลัศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต 
(ดา้นการพฒันาห้องสมุด)   โดยมอบทุนส าหรับแต่ละองคก์รปีละ 2 ลา้นบาทต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 ปี  โดย 
1 ลา้นบาท ให้แต่ละองคก์รน าเสนอโครงการฯ ท่ีจะจดัท าในแต่ละปี  และอีก 1 ลา้นบาท ไดแ้บ่งส าหรับ
สนบัสนุนองคก์ร และผูท้  าความดีเพื่อสงัคม  โดยในพ.ศ. 2550 สมาคมห้องสมุดฯ มีมติมอบรางวลัฯ 
ดงักล่าวแก่ศาสตราจารยพ์ิเศษคุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  ต่อมาพ.ศ. 2551 สมาคมห้องสมุดฯ มีมติ
ทูลเกลา้ฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี    พ.ศ. 2552  ผูไ้ดร้ับรางวลัฯ ไดแ้ก่
นางเฉลิมศรี กลปราณีต  พ.ศ. 2553  ผูไ้ดร้ับรางวลัฯ ไดแ้ก่นางจินดัดา ชูช่วย  พ.ศ. 2554  ผูไ้ดร้ับรางวลัฯ 
ไดแ้ก่ นางราศรี แสงจกัร และนางสาวเอมอร ตนัเถียร  พ.ศ. 2555 ผูไ้ดร้ับรางวลัฯ ไดแ้ก่นางยพุาพร 
ชุมแสง และรศ.กลุวรา ชูพงศไ์พโรจน ์ พ.ศ.2556  ผูไ้ดร้ับรางวลัฯ ไดแ้ก่นางนิตยา ต่อประสิทธ์ิกลุ และ
นางจุรี สงัขภิญโญ 
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สมาคมห้องสมุดฯ  ไดท้ าหนา้ท่ีสรรหาผูท้  าความดีเพื่อสงัคม (ดา้นการพฒันาห้องสมุด) เพื่อมอบ
รางวลัดงักล่าว อนัเป็นการเชิดชูบุคคลผูท้  าความดีเพื่อสงัคมมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงไดร้ับการสนบัสนุนจาก
มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั 
       โครงการพัฒนา ”ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เร่ิม พ.ศ. 2555 โดยความร่วมมือของกรมราชทณัฑ์
และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯท่ีเรือนจ ากลางบางขวาง ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เพื่อสร้างห้องสมุด 3 ดี แห่งแรกของกรมราชทณัฑ ์มีแผนงานพฒันา
หองสมุดในทณัฑส์ถานแห่งอ่ืนต่อไป 
        โครงการ ” ฟ้ืนฟูและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนท่ีประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคกลาง” สมาคม
ห้องสมุดฯ ไดล้งพื้นท่ีส ารวจห้องสมุดโรงเรียนท่ีประสบอุทกภยัใน พ.ศ. 2554  โดยปรับปรุงและพฒันา
ห้องสมุด โดยการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์หนงัสือ ชั้นหนงัสือ ส่ือเพื่อการเรียนรู้ และคอมพิวเตอร์ เพื่อคืน
ห้องสมุดโรงเรียนให้แก่นกัเรียนและชุมชน จ านวน 8 โรงเรียน  โดยการสนบัสนุนจากมูลนิธิตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 1 ลา้นบาท 
         โครงการส่งเสริมการอ่าน  สมาคมห้องสมุดฯ เลง็เห็นความส าคญัของห้องสมุดและการอ่านจึง
ไดจ้ดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ใน พ.ศ. 2537 ซ่ึงเป็นปีรณรงคส่์งเสริมวฒันธรรมไทย สมาคมห้องสมุดฯ 
ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมการอ่าน จดัสมัมนาบรรณารักษ์
จากหน่วยงานต่าง ๆ เร่ืองการรณรงคส่์งเสริมการอ่าน”อ่านกนัทัว่หนา้”  ระหว่างวนัท่ี 2-8 พฤษภาคม 
2537  ณ โรงแรมเวียงใต ้กรุงเทพมหานคร และระหว่างวนัท่ี 14-17 กรกฎาคม 2553 สมาคมห้องสมุดฯ 
ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการจดั "มหกรรมรักการอ่านเทิดไทย” ท่ีศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กทม.  
         การประชุมสามัญประจ าปีและประชุมวิชาการประจ าปีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
สมาคมห้องสมุดฯ จดัประชุมสามญัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้ ง  เพื่อแถลงกิจการและฐานะการเงินของ
สมาคมห้องสมุดฯ การเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ การแต่งตั้งผูต้รวจบญัชี การด าเนินงานท่ีเส่ียงภยั
หรือจ่ายเงินเกินอ านาจของคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ การพิจารณาไม่ไวว้างใจคณะ 
กรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง  เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าสิบ
คนหรืออยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกสามญัยื่นค าร้องขอให้มีการประชุมใหญ่สามญั หรืออาจมีการ
ประชุมใหญ่วิสามญักไ็ด ้ 
         นอกจากนั้นจดัการประชุมใหญ่ทางวิชาการท่ีจดัอยา่งน้อย ปีละหน่ึงครั้ ง ไดด้ าเนินการเร่ือยมาเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อใหเ้ป็นเวทีประชุมเผยแพร่ แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทางดา้นห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณผูมี้อุปการคุณแก่
วงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาการบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษดี์เด่น และ
ห้องสมุดดีเด่นประจ าปี ส่วนใหญ่มกัจดัประมาณเดือนธนัวาคมของปี เช่นในพ.ศ. 2554 ไดจ้ดัประชุมทาง
วิชาการเร่ือง” กา้วใหม่ของห้องสมุด”  ( Libraries on the Move ) และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ.
2554  ระหว่างวนัท่ี  28-30 มีนาคม 2555   ต่อมาสมาคมห้องสมุดฯ ไดเ้ปล่ียนมาจดัในเดือนมีนาคม 
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      ความช่วยเหลอืห้องสมุดประสบอุทกภัยจากบรรณารักษ์และผู้มีจิตรกุศลจากประเทศญี่ปุ่น Mr. 
Gagu Yamaguchi บรรณารักษบ์ริการคน้ควา้วิจยั หอสมุดไดเอท็แห่งชาติญ่ีปุ่น  รวบรวมเงินช่วยเหลือ
ห้องสมุดในประเทศไทยท่ีประสบอุทกภยัปลายพ.ศ. 2554  โดยสมาคมห้องสมุดฯ ไดส้ ารวจห้องสมุด
โรงเรียนท่ีประสบปัญหาและยงัไม่ไดร้ับการสนบัสนุนพฒันาห้องสมุด โดยลงพื้นท่ีส ารวจห้องสมุด
จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์  โรงเรียนวดัตน้เชือก และโรงเรียนวดัอู่ขา้ว  ซ่ึงได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมยข์องผูบ้ริจาค ในวงเงิน 210,000 บาท 
      เจ้าภาพจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังท่ี 16 (16th Congress of 
Southeast Asian Librarians -16th CONSAL) ในพ.ศ. 2558 ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเป็นส่วนหน่ึงของการ
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  ในหวัขอ้ ASEAN 
Aspirations : Libraries for Sustainable   
 

 
ภาพประกอบท่ี 35  การประชุมคณะกรรมการบริหาร CONSAL คร้ังท่ี 16 
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับความร่วมมอืภายในประเทศ 
   นางสาวสุจิตร สุวภาพ 

 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ภายใตก้ารบริหารของนายกสมาคมฯ จ านวน 14 ท่าน รวม

ระยะเวลากว่า 60 ปี  lมาคมห้องสมุดฯ ไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาค รัฐและ
เอกสาร ในการร่วมสนบัสนุน ส่งเสริม  และพฒันาห้องสมุดให้เป็นมาตรฐาน ผา่นการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ร่วมสร้างบรรยากาศและสงัคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสนบัสนุนกรุงเทพมหานคร ให้
เป็นเมืองหนงัสือโลก ในพ.ศ. 2556  สมาคมห้องสมุดฯ ไดล้งนามความร่วมมือกบัภาครัฐและภาค เอกชน
ต่าง ๆ ดงัน้ี    

 

1. ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดฯ   
ในระยะแรกไดร้ับความร่วมมือจากสถานีวิทยแุห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ ์ วิทย ุ

ศึกษา วิทย ุ1 ป.ณ. และสถานีวิทยแุทบทุกจงัหวดั ในการเผยแพร่วิชาการของสมาคมห้องสมุดฯ อยา่ง
สม ่าเสมอ  นอกจากน้ียงัมีส่ือมวลชนอ่ืน ๆ เช่น โทรทศัน ์และหนงัสือพิมพ ์โดยสมาคมห้องสมุดฯ  ขอ
ความร่วมมือในการเผยแพร่กิจกรรมส าคญัของสมาคมห้องสมุดฯ เช่น งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ รวม 
ทั้งการเขียนบทความลงวารสารและหนงัสือพิมพ ์ชกัชวนใหอ่้านหนงัสือในห้องสมุด จนห้องสมุดเป็นท่ี
รู้จกัและยอมรับมากข้ึนตามล าดบั  

2. ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
สมาคมห้องสมุดฯ ไดเ้ร่ิมโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนมธัยมในส่วนกลาง เพื่อให้ได ้

มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน  โดยมีเกณฑค์ดัเลือกโรงเรียนท่ีจะปรับปรุง คือ เป็นโรงเรียนท่ีมีห้องสมุดอยู่
แลว้  มีบรรณารักษด์ าเนินการ  โรงเรียนมีความพร้อมทั้งดา้นความร่วมมือและงบประมาณบางส่วน  เร่ิม
ตั้งแต่พ.ศ. 2509 – 2518  จ านวน 5 โรงเรียน  รวมงบประมาณ 225,000 บาท 
       ความร่วมมือกบัศึกษาธิการจงัหวดัในการจดันิทรรศการหนงัสือเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กรู้จกัหนงัสือ เป็นการส่งเสริมให้รักการอ่านและใชห้นงัสือให้เป็นประโยชน ์โดยการจดัท ารายช่ือ
หนงัสือ บรรณนิทศัน ์แจกให้ครูและนกัเรียน โดยแบ่งหนงัสือเป็น 5 ชุด แต่ละชุดหมุนเวียนไป 5 จงัหวดั  
และจดักิจกรรม เช่น การเล่าเร่ืองหนงัสือ  การเล่านิทาน  การแนะน าหนงัสือ และการทายปัญหาจาก
หนงัสือ  ต่อมาไดข้ยายไปจนครบ 71 จงัหวดั ภายในระยะเวลา 3 ปี  โดยความร่วมมืออยา่งดียิง่จากผูว้่า
ราชการจงัหวดั  ศึกษาธิการจงัหวดั  อาจารยใ์หญ่  ครูใหญ่ บรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุด
ประชาชน 
        ความร่วมมือระหว่างคุรุสภา กองส่งเสริมวิชาการ กรมการฝึกหดัครู จดัอบรมวิชาชุด
บรรณารักษศาสตร์ ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาเพื่อเล่ือนวิทยฐานะของครูบรรณารักษ ์ตั้งแต่พ.ศ. 
2508-2510  การอบรมชุดวิชาบรรณารักษป์ระโยคครูมธัยม  ใน พ.ศ. 2507   หลกัสูตรว่าดว้ยการสอนวิชา
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ชุดครู พ.ศ. 2505  ประกอบดว้ย 6 หมวด ไดแ้ก่  1) การด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน  2) การจดัหมู่
หนงัสือและท าบตัรรายการ  3) หนงัสืออา้งอิงและบริการตอบค าถาม  4) การเลือกหนงัสือและจดัซ้ือวสัดุ
ห้องสมุด  5) การแนะวิธีการใชห้นงัสือและห้องสมุด  และ 6) ห้องสมุดภาคปฏิบติั โดยใชร้ะยะเวลา
อบรม 45 วนั หรือ 360 ชัว่โมง ต่อมาไดป้รบัปรุงหลกัสูตรการอบรมวิชาชุดบรรณารักษป์ระโยคครูมธัยม
ใหม่ 6 หมวด ดงัน้ี 1) การบริหารงานห้องสมุด  2) การด าเนินงานห้องสมุด  3) การเลือกหนงัสือ  4) การ
จดัหมู่หนงัสือและท าบตัรรายการ  5) บริการตอบค าถาม  และ 6) วิธีสอนให้รู้จกัใชห้้องสมุด  การอบรม
วิชาชุดดงักล่าว ไดจ้ดัอบรมตั้งแต่พ.ศ. 2507-2513  มีผูเ้ขา้รับการอบรม 2,276 คน 

3. ความร่วมมือระหว่างสภาสังคมสงเคราะห์ และสมาคมสตรีไทยมุสลมิ 
สมาคมห้องสมุดฯ  ไดร่้วมกบัสภาสงัคมสงเคราะห์ ในการส่งเสริมการอ่านและวฒันธรรม  

ให้แก่ชุมชนและสงัคม การส่งเสริมกิจกรรมของสภาสงัคมสงเคราะห์ จ าหน่ายดอกมะลิ เน่ืองในวนัแม่ 
12 สิงหาคม เป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งกิจกรรมร่วมกบัสมาคมสตรีไทยมุสลิม โดยส ารวจการอ่านของไทย
มุสลิมในส่ีจงัหวดัภาคใต ้  เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อนเขา้ใจภาษาไทย ท าให้การติดต่อ 
ส่ือสารไม่ค่อยดี  เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยีย่มพสกนิกร
ภาคใต ้ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2502 ไดพ้ระราชทานพระราชด ารัส มีใจความตอนหน่ึงว่า “การศึกษา
ท่ีน่ีส าคัญมาก ให้พยายามจัดให้ดี ให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้ แม้จะพูดได้ไม่มากนัก เพียงแต่พอ
รู้เร่ืองก็ยังดี เพราะเท่าท่ีผ่านมาคราวนีมี้ผู้ไม่รู้ภาษาไทย ต้องใช้ล่ามแปล ควรให้พูดเข้าใจกันได้ เพื่อ
สะดวกในการติดต่อซ่ึงกันและกัน”    

คณะกรรมการฯ สมาคมห้องสมุดฯ ไดเ้ดินทางไปส ารวจพื้นท่ีในจงัหวดัยะลา ปัตตานี  
นราธิวาส และสตูล ใชเ้วลาส ารวจ 17 วนั ผลจากการส ารวจพบว่า ความสนใจในการอ่าน ไดแ้ก่ หนงัสือ
เก่ียวกบัศาสนาอิสลาม อนามยั กีฬา การปลูกผลไม ้การท าอาหาร ชีวประวติับุคคลส าคญั การเล้ียงนกเขา 
นิทาน และหนงัสือภาพส าหรับเด็ก  สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัหาหนงัสือไปให้แหล่งต่าง ๆ รวม 25 แห่ง 
รวมจ านวนกว่า 2,000 เล่ม  อีกทั้งติดตามผลการใชห้นงัสือท่ีจดัส่งไปให ้ พบว่าตามปอเนาะต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่ยงัไม่ค่อยเขา้ใจวิธีอ่าน ดงันั้นสมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการอ่านภาษาไทย โดย
การอบรมครูผูส้อนภาษาไทย จากปอเนาะต่าง ๆ ใน 4 จงัหวดั รวม 62 คน   

4. ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ 
สมาคมห้องสมุดฯ ร่วมจดังานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาหนงัสือ 

แห่งชาติ โดย พ.ศ. 2527  ไดร่้วมจดังานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ ครั้ งท่ี 13  โดยจดันิทรรศการห้องสมุด
ตวัอยา่ง การออกร้านเผยแพร่และจ าหน่ายหนงัสือของสมาคมห้องสมุดฯ การจดัสมันาเร่ือง ความร่วมมือ 
ระหว่างบรรณารักษก์บัผูจ้ดัพิมพ ์ ในวนัท่ี 4 เมษายน 2527  และการเสนอผลการวิจยั เร่ือง สภาพและ
ปัญหาความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการสัง่ซ้ือหนงัสือและการเบิกจ่าย  
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5.  การลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

             สมาคมห้องสมุดฯ ลงนามความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยนายกิตติรัตน ์ณ 
ระนอง กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส 
ชวลิต  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2548  ในการพฒันา "ห้องสมุด
เสริมปัญญา" และ"บา้นปลูกฝัน" โดยพฒันาพื้นท่ีของสมาคมห้องสมุดฯ จดัเป็นห้องสมุด เพื่อให้บริการ
องคค์วามรู้แก่ชุมชนในรูปลกัษณ์ใหม่  ในวโรกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี พระชนมายคุรบ 50 พรรษา  โดยกองทุนตลาดหลกัทรัพยฯ์ 30 ปี เพื่อสงัคม  โดย
ไดร้ับเงินสนบัสนุนในการพฒันาอาคารสมาคมห้องสมุดฯ  รวม 7,500,000 บาท   

  

 
ภาพประกอบท่ี 36  การส่งมอบอาคารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

 
พ.ศ. 2549 มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดจ้ดัท าโครงการเชิดชูผูท้  าความดีเพื่อ

สงัคม รางวลัศาสาตราจารย ์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต   เพื่อสนบัสนุนและเชิดชูเกียรติผูท้  าความดีเพื่อ
สงัคม ดา้นการพฒันาห้องสมุด โดยมอบเงินให้แก่สมาคมห้องสมุดฯ ปีละ 2 ลา้นบาท   โดยจดัสรร
ส าหรับสมาคมห้องสมุดฯ เพื่อใชใ้นการพฒันาและบริการห้องสมุดเสริมปัญญา 1 ลา้นบาท ส าหรับผูท้  า
ความดีเพื่อสงัคม  1 ลา้นบาท โดยให้สมาคมห้องสมุดฯ พจิารณาคดัเลือกและน าเสนอต่อมูลนิธิตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผูไ้ดร้บัรางวลัฯ คนแรก ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  ในปี
ต่อมา  สมาคมห้องสมุดฯ ไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายรางวลัแด่ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
และคนท่ีสาม พ.ศ. 2552 สมาคมห้องสมุดฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลผูท้  าความดีเพื่อสงัคม ดา้นการ
พฒันาห้องสมุด ไดแ้ก่ นางเฉลิมศรี กลประณีต โดยไดร้ับรางวลัฯ  1 ลา้นบาท  เพื่อสนบัสนุนและต่อยอด
การท างานเพื่อสงัคมดา้นการพฒันาห้องสมุด   
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ภาพประกอบท่ี 37   ทูลเกลา้ฯ ถวายรางวลัศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต (ดา้นการพฒันาหอ้งสมุด)  

แด่ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 
ต่อมาพ.ศ. 2553 มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์  ไดป้รับการจดัสรรรางวลั 2 ลา้นบาท  โดยจดัสรร

ส าหรับสมาคมห้องสมุดฯ  เพื่อใชก้ารพฒันาและบริการห้องสมุดเสริมปัญญา  จ านวน 5 แสน   มอบ
รางวลัผูท้  าความดีเพื่อสงัคมดา้นการพฒันาห้องสมุด  จ านวน 5 แสนบาท   ส าหรับเงินอีก  1 ลา้นบาท 
ส าหรับสนบัสนุนโครงการเพื่อสงัคม ท่ีสมาคมห้องสมุดฯ น าเสนอต่อมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยมี
โครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจ ากลางบางขวาง ในพ.ศ. 2553  
โครงการฟ้ืนฟูและพฒันาห้องสมุดท่ีไดร้ับความเสียหายจากอุทุกภยัในจงัหวดัภาคกลาง จ านวน 10 
โรงเรียน ในพ.ศ. 2554   และพ.ศ. 2555 ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาองคค์วามรู้  : ห้องสมุดและวิชาชีพ
บรรณารักษ ์เพื่อเป็นการสร้างเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส าหรับบรรณารักษ ์และผูป้ฏิบติังานห้องสมุด ให้มี
ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ ในการพฒันาห้องสมุดสู่ระบบมาตรฐานในระดบัสากลต่อไป  
ส าหรับในพ.ศ. 2556 สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาฐานขอ้มูลห้องสมุดในประเทศไทย และ
สร้างเครือข่ายต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตประจ าภูมิภาค  
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ภาพประกอบท่ี 38  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต    

รับรางวลัศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต (ดา้นการพฒันาหอ้งสมุด)  ประจ าปี 2550 
ตามโครงการเชิดชูผูท้  าความดีเพื่อสังคม  

 
6. การลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์และการออกแบบ (TCDC) 

สมาคมห้องสมุดฯ ลงนามความร่วมมือกบัศูนยส์ร้างสรรคแ์ละการออกแบบ เพื่อร่วมกนัจดั 
บรรยายและประชุมทางวิชาการสมัมนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ ในหวัขอ้เก่ียวกบัห้องสมุด เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550 

 
ภาพประกอบท่ี 39  การลงนามความร่วมมือระหวา่ง TCDC    
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7. การลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2553” 

                    สมาคมห้องสมุดฯ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  าหน่ายหนงัสือแห่ง                 
ประเทศไทย  และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกนัพฒันาวิชาการดา้นส่งเสริมการอ่าน เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกมุารี ในวาระทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) 
เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยมีนิสยัรักการอ่าน และส่งเสริมให้สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้   

  
ภาพประกอบท่ี 40  การลงนามความร่วมมือส่งเสริมการอ่าน  

เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี “วนัรักการอ่าน” 2 เมษายน 2553 
 
 

8. การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

      สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกบัศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษาและส านกัวิชา
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  ลงนามความร่วมือทางดา้นวิชาการ   ร่วมกบันายกสมาคมฯ 
และ   อธิการบดี  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2552  ณ อาคารบรรณสารและส่ือ 
การศึกษา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   เพื่อร่วมพฒันาการศึกษา ในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ให้เป็นศูนย ์
กลางแห่งการเรียนรู้แก่นกัศึกษา  ตลอดจนนกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง ให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในสงัคมการเรียนรู้ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นสากล   
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ภาพประกอบท่ี 41  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
6. การลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย  

มูลนิธิฮอนดา้ประเทศไทยร่วมกบัสมาคมห้องสมุดฯ จดัท าโครงการน าร่อง “พฒันา
ห้องสมุดโรงเรียน” สร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีมีคุณภาพเพื่อเยาวชนไทย 

   โดยนายอดิศกัด์ิ โรหิตะศุน กรรมการผูจ้ดัการมูลนิธิฮอนดา้ประเทศไทย   ไดส้ ารวจ
ปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียน 30  แห่งทัว่ประเทศ พบว่า ร้อยละ 93 มีความตอ้งการห้องสมุด
โรงเรียนเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากห้องสมุดท่ีมีอยูส่่วนใหญ่ยงัไม่ไดม้าตรฐาน ขาดการวางระบบและการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มูลนิธิฮอนดา้ประเทศไทย จึงร่วมกบัสมาคมห้องสมุดฯ จดัท าโครงการน าร่อง 
“พฒันาห้องสมุดโรงเรียนของมูลนิธิฮอนดา้ประเทศไทย” เพือ่ยกระดบัมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนใน
ต่างจงัหวดัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนต่อไป 

 

 
ภาพประกอบท่ี 42  การลงนามความร่วมมือระหวา่งมูลนิธิฮอนดา้ประเทศไทย 

จดัท าโครงการน าร่องพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
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ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดฯ กล่าวว่า ห้องสมุดโรงเรียน
ท่ีดี ควรมีการจดัระบบท่ีไดม้าตรฐาน มีการสืบคน้ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว จดัหมวดหมู่หนงัสือให้เหมาะสมกบั
ช่วงวยั และมีบรรยากาศดีสะอาด ร่มร่ืน  แต่ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดหนงัสือท่ีจ าเป็นต่อการ
พฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ บางเล่มมีสภาพเก่า ขาดการปรับปรุงขอ้มูล และไม่เหมาะกบัการใชศ้ึกษา
เรียนรู้ ดงันั้นการจดัระบบท่ีดีจะส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน    
สมาคมห้องสมุดฯ ไดป้ระสานความร่วมมือกบัชมรมห้องสมุดโรงเรียนเอกชน และห้องสมุดโรงเรียน
พระมารดานิจจานุเคราะห์ ห้องสมุดโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  เป็นคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกหนงัสือและวางระบบห้องสมุด 
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานห้องสมุดท่ีดีต่อไป 

 

พ.ศ. 2543  มูลนิธิฯ ไดร่้วมคดัเลือกโรงเรียนท่ีประสบปัญหาขาดแคลนห้องสมุด เพื่อพฒันาให้
เป็นห้องสมุดโรงเรียนตน้แบบ จ านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 
และโรงเรียนบา้นท่าตูม จงัหวดัปราจีนบุรี  ในพ.ศ. 2554  จ านวน 2 โรงเรียน   งบประมาณ 800,000 บาท 
พร้อมจดักิจกรรม “ค่ายส่งเสริมรักการอ่าน” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและเสริมทกัษะดา้นการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงปลูกฝังนิสยัรักการอ่านของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
7. การลงนามความร่วมกับโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน 

  สมาคมห้องสมุดฯ ไดล้งนามความร่วมมือกบักรุงเทพมหานคร  ในความร่วมมือส่งเสริม
การอ่าน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรณรงคใ์ห้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านและไดร้ับคดัเลือก
ให้เป็นเมืองหนงัสือโลก ในพ.ศ. 2556  (World Book Capital 2013) ในการวางรากฐานเพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมการอ่านและนิสยัรักการอ่าน อนัจะน าไปสู่การสร้างศกัยภาพของกรุงเทพมหานครให้เป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเจริญกา้วหน้าทดัเทียมอารยประเทศ   ในยคุเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมให้
ประชาชนกรุงเทพมหานคร เป็นประชาชนท่ีมีความรู้ มีปัญญาเท่าทนั มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขและ
สามารถยนือยูใ่นโลกยคุใหม่ไดอ้ยา่งเขม้แข็ง ทั้งน้ีกรุงเทพมหานคร ไดล้งนามร่วมกนัสมาคมห้องสมุดฯ  
และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ส านกัพิมพ ์องคก์ารส่ือสาร 80 หน่วยงาน เพื่อลงนามบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือรณรงคใ์ห้ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน  (Bangkok Read For Life)  ร่วมใน
การรณรงคแ์ละขบัเคล่ือน และผลกัดนัให้กรุงเทพมหานครไดร้ับการคดัเลือกเป็นเมืองหนงัสือโลก 
พ.ศ. 2556 (World Book Capital 2013)  และจุดประกายให้เยาวชนและคนกรุงเทพมหานคร    หนัมาอ่าน
หนงัสืออยา่งจริงจงั  เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 
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ภาพประกอบท่ี 43  สมาคมหอ้งสมุดฯ ร่วมลงนามระหวา่งกรุงเทพมหานคร 
ในการรณงรคแ์ละขบัเคล่ือนใหก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน 

 
 

8. ความร่วมมือร่วมกับกรมราชทัณฑ์ 
                           สมาคมห้องสมุดฯ ร่วมกบักรมราชทณัฑ ์สร้างระบบ และมาตรฐาน ในการพฒันา 
ห้องสมุดพร้อมปัญญา กรมราชทณัฑ ์โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าจดัตั้งห้องสมุด  การจดัซ้ือหนงัสือ  
การประกวดห้องสมุดดีเด่น กรมราชทณัฑ ์และการพฒันาห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจ ากลางบางขวาง  
ให้เป็นห้องสมุดมีชีวติ  พร้อมดว้ยทรัพยากรสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์  โปรแกรมระบบห้องสมุด
อตัโนมติั สพฐ.  ห้องบ ารุงและรักษาหนงัสือ  เพื่อสร้างคนดี สู่สงัคม ตามพระราชด าริในสมเด็จ              
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ทั้งน้ีมูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมห้องสมุดฯ ไดส่้ง
มอบห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจ ากลางบางขวาง แก่กรมราชทณัฑ ์ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 

 

 
ภาพประกอบท่ี 44  การส่งมอบหอ้งสมุดพร้อมปัญญา เรือนจ ากลางบางขวาง 
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9. ความร่วมมือโครงการโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติพืน้ฐาน (PMB)       
                        สมาคมห้องสมุดฯ ไดล้งนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกบับริษทัปิยภูมิ โซลูชัน่ จ ากดั 
โครงการโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติัพื้นฐาน (PMB) โดยสนบัสนุนโปรแกรมระบบห้องสมุด
อตัโนมติัพื้นฐาน ประกอบดว้ย ระบบการจดัหมู่และท าบตัรรายการ (Catalog)  ระบบการสืบคน้ขอ้มูล 
(OPAC)  ระบบการยมืคืน (Circulation)  และ ระบบจดัท ารายงาน (Report)  ส าหรับห้องสมุดท่ีขาดแคลน 
ผา่นสมาคมห้องสมุดฯ  เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556  
 

 
ภาพประกอบท่ี  45 การลงนามความร่วมมือระหวา่งบริษทัปิยภูมิ โซลูชัน่ จ ากดั                                                                           

  สมาคมห้องสมุดฯ ไดส้ร้างความร่วมมือภายในประเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในดา้นวิชาการ 
การให้ค าปรึกษา  การแนะน าจดัตั้งห้องสมุด  การออกแบบวสัดุ ครุภณัฑห์้องสมุด โดยในระยะแรก  
สมาคมห้องสมุดฯ ไดส้ร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่เยาวชน นกัเรียน ในโรงเรียน ผา่นกิจกรรม  อาทิ การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจดันิทรรศการ  
การเล่านิทาน  การทายปัญหาจากหนงัสือ  โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  

ต่อมาระยะกลาง หลงัจากท่ีห้องสมุดเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัอบรมหลกัสูตร
อบรมครูบรรณารักษ ์ ให้มีความรู้ในการพฒันาห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดประชาชน ให้เป็นระบบและ
มาตรฐานสากล  ต่อมาอบรมเก่ียวกบัการน าระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานห้องสมุด  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานห้องสมุดให้เป็นมืออาชีพยิง่ข้ึน   
 ปัจจุบนัสมาคมห้องสมุดฯ ไดส้ร้างเครือข่ายพนัธมิตรโดยการลงนามความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ในการพฒันาและส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ ส าหรับประชาชน  โดยสร้างความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน  ในการสร้างห้องสมุดมีชีวิตแก่สงัคมในภาพลกัษณ์ใหม่  อนัจะเป็นการสร้างนิสยั   รักการอ่าน
ให้แก่ประชาชนในสงัคมต่อไป 
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 
 

                                                          ดร.ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ   
 

    สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในเวทีนานาชาติ 
 

              ห้องสมุดเป็นสถาบนัท่ีส าคญัของสงัคม  มีหนา้ท่ีให้การศึกษาความรู้ ให้ความบนัเทิง ลกัษณะ
งานมีความเป็นสากลนานาชาติ  เน่ืองจากมีจุดประสงคท่ี์ตอ้งรวบรวมความรู้ จดัระบบ ให้บริการแก่ผูใ้ช้
โดยทัว่ไป จึงเป็นงานท่ีเจริญเติบโตไม่หยดุย ั้งตราบใดท่ีมนุษยต์อ้งแสวงหาความรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความ
บนัเทิง ในขณะท่ีในโลกปัจจุบนัมีห้องสมุดเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัในดา้น
ต่าง ๆ ทั้งดา้นการพฒันาบุคลากร ทรัพยากรห้องสมุด มาตรฐาน เทคโนโลย ีวิชาการ การประสานติดต่อ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ก่อให้เกิดสมาคมห้องสมุด สหพนัธ ์ชมรมตามประเภทและสาขา
วิขาและการให้บริการห้องสมุดในประเทศต่าง ๆ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จึงเกิดข้ึนในแนวทางคลา้ยคลึงกนั อาทิ  สมาคม
ห้องสมุดในระดบันานาชาติ  เช่น สมาคมผูเ้ช่ียวชาญดา้นสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ 
(International Association of Agricultural Information Specialists-IAALD)  สหพนัธร์ะหว่างประเทศ  
ว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions-
IFLA)  นอกจากน้ียงัมีสมาคมห้องสมุดของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  แอฟริกา ยโุรป อเมริกาเหนือ 
ลาตินอเมริกา ออสเตรเลียและโอเชียน  บทบาทของสมาคมห้องสมุดห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในเวที
นานาชาติ ตลอดจนความ สมัพนัธร์ะหว่างต่างประเทศ ในช่วงเวลา 60 ปี  ประกอบดว้ย  
 

 แรกหยั่งรากฐานสมาคมห้องสมุดฯ  พร้อมความร่วมมือจากต่างประเทศ (พ.ศ.  2597- 2506)       
 

1. ห้องสมุด (ชาวต่างประเทศ) ในประเทศไทย  

              โดยทัว่ไปแลว้ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยโุรปและชาวอเมริกนั ต่างมีความรักและชอบ
หนงัสือ  รักการอ่าน เป็นอุปนิสยัติดตวั  เห็นความส าคญัของห้องสมุด และมีความรู้ ความเขา้ใจงาน
ห้องสมุด  ดงัเป็นท่ีประจกัษเ์ม่ือเดินไปปฏิบติังานในต่างประเทศ เช่นในประเทศไทย จึงจดัเกบ็รวบรวม
หนงัสือ ตั้งห้องสมุดส่วนตวัขนาดเลก็ข้ึนตามบา้นเรือนหลายแห่ง แลกเปล่ียนหนงัสือกนัอ่าน เม่ือ พ.ศ.
2411 สตรีชาวยโุรปและอเมริกนัในกรุงเทพฯ  ไดร่้วมกนัจดัตั้งสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพฯ                           
(Bangkok Ladies Library Association) ดว้ยเงินทุน 550 บาท ในพ.ศ. 2452 โดยสมาคมฯ มีท่ีตั้งอยูบ่นตึก
บริษทัพอลล ์แอนดี บีเคกส์ ในตรอกชาเตอร์แบงก ์ถนนเจริญกรุง ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “สมาคม
ห้องสมุดกรุงเทพฯ” หรือ  “Bangkok Library Association”  ต่อมาในพ.ศ. 2457ไดซ้ื้อท่ีดินบริเวณถนน 
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สุรวงศแ์ละสร้างสมาคมห้องสมุดข้ึนโดยมีนางที เฮเวอร์ด เฮส์ และนางเอช แคมป์เบล ชิกเกต เป็น
ผูด้  าเนินการ แต่งานยงัไม่แลว้เสร็จเน่ืองจากนางที เฮเวอร์ด เฮส์ เสียชีวิต  ต่อมานาย ที เฮเวอร์ด เฮส์  ได้
ด าเนินการต่อเน่ืองโดยไดส้ร้างตึกใหม่ และเปล่ียนช่ือจาก “สมาคมห้องสมุดกรุงเทพ” เป็น ”ห้องสมุด
เนลสนัเฮส์”  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2465  ห้องสมุดยงัคงด าเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  นบัไดว้่าชาว
ต่างประเทศมีส่วนในการริเร่ิมให้มีสมาคมห้องสมุดข้ึนในประเทศไทยเป็นครั้ งแรก  
        2.  ความร่วมมือของสมาคม องค์กร และหน่วยงานต่างประเทศ  การพฒันาและด าเนินงานของ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดร้ับร่วมมือจากมูลนิธิ องคก์รของต่างประเทศหลายแห่งโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในระยะแรก ๆ ของการด าเนินงาน เช่น 
             1) มูลนิธิเอเชีย  
                   มูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation ) มีวตัถุประสงคส่์งเสริมสนบัสนุนงานดา้นการศึกษาและ
วฒันธรรมในประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ไดเ้ลง็เห็นประโยชนข์องสมาคมห้องสมุดฯ จึงไดใ้ห้ความ
สนบัสนุนดา้นการเงินแก่สมาคมห้องสมุดฯ ในระยะแรก  เม่ือสมาคมห้องสมุดฯ ด าเนินงานไดผ้ลดีจึงให้
ความอนุเคราะห์เร่ือยมาเป็นเวลา 6 ปี  และไดจ้ดัให้มีต าแหน่ง  “เลขานุการบริหาร” พร้อมค่าตอบแทน
ต าแหน่งน้ีต่อมาเป็นเวลาอีก 4 ปี  รวมทั้งไดส้นบัสนุนค่าจดัพิมพต์ าราทางวิชาการ จนกระทัง่สมาคม
ห้องสมุดฯ ไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมาย  ทั้งน้ีมูลนิธิฯ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือสมาคมห้องสมุดฯ ระหว่าง
พ.ศ. 2498 - 2515 ระยะเวลา 17  ปี  รวมงบประมาณกว่า 4 ลา้นบาท สมาคมห้องสมุดฯ ประทบัใจและ
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิเอเชียเป็นอยา่งยิง่ 
         2)  มูลนิธิร็อกกีเ้ฟลเล่อร์   
                    มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเล่อร์ ( Rockefeller Foundation ) แห่งกรุงนิวยอร์ก ไดใ้ห้ทุนกรรมการ
สมาคมห้องสมุดฯ จ านวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ส าหรับเป็นค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน
ห้องสมุดในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมระยะเวลา 3 เดือน ในพ.ศ. 2507  
           3)  รัฐบาลอเมริกัน    
                  ในพ.ศ. 2499 รัฐบาลอเมริกนัไดใ้ห้ทุนกรรมการบริหาร 2 ทุน เดินทางไปฝึกอบรมและดูงาน
ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 11 เดือน ห้องสมุดสมาคมนกัเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ ย ูเอ)  ได้
สนบัสนุนทุนไปดูงานและฝึกอบรมในต่างประเทศหลายครั้ ง ส่งผลให้กิจการของสมาคมห้องสมุดฯ และ
ห้องสมุดในประเทศไทยกา้วหนา้ข้ึนตามล าดบั 
           4)  รัฐบาลสหราชอาณาจักร  
                   รัฐบาลสหราชอาณาจกัรโดยบริติชเคานซิ์ลในประเทศไทยได้มอบทุนส าหรับการฝึกอบรม
ในประเทศสหราชอาณาจกัรในพ.ศ. 2501 จ านวนหน่ึงทุน 
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น าห้องสมุดไทยไปสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (พ.ศ. 2507-2516)  
1.  ริเร่ิมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

               สมาคมห้องสมุดฯ มีความสมัพนัธก์บัสภาบรรณารักษแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ คอน
ซาล ( Congress of Southeast Asian Librarians  : CONSAL)  มานานแลว้ องคก์รน้ีสนบัสนุนส่งเสริม
ความร่วมมือแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ ระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้  โดยครั้ งแรกศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต เม่ือครั้ งด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง
หอสมุดแห่งชาติ นางนิตยา จูฑามาตย ์นางจิตรา ประนิช  นายวิชญ ์ทบัเท่ียง นายสุข พงษส์ถิตย  ์และนาง
มาเรีย เหล่าสุนทร เป็นผูแ้ทนสมาคมห้องสมุดฯ เดินทางไปร่วมประชุม  "บรรณารักษภ์าคพื้นเอเชีย
อาคเนย ์”  โดยไดแ้สดงความคิดเห็น เสนอแนะในการประชุมม นบัเป็นการเร่ิมตน้ของ “การประชุมสภา
บรรณารักษแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้”  ครั้ งท่ี 1 ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ ระหว่างวนัท่ี 12-15 
สิงหาคม 2513  หลงัจากนั้นประเทศสมาชิกไดห้มุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพจดัประชุม  โดยนายกสมาคม
ห้องสมุดฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือส่งผูแ้ทนไปประชุม กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของคอนซาล ทุกครั้ ง  
นบัว่าสมาคมห้องสมุดฯ มีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาห้องสมุดในภูมิภาคเอเชียตะวนั 
ออกเฉียงใตอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  

2.  องค์การยูเนสโก   
องคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยเูนสโกให้ความส าคญัต่อ 

ของมวลมนุษย ์เร่ืองงานห้องสมุดนบัเป็นหนา้ท่ีส าคญัดา้นหน่ึง   โดยไดใ้ห้ความช่วยเหลือสมาคม
ห้องสมุดฯ ในหลายวาระและโอกาส  เช่น  การจดันิทรรศการหนงัสือเคล่ือนท่ี สปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ 
และการเยีย่มชมห้องสมุดในทวีปยโุรป เม่ือพ.ศ. 2535 แผนกนิเทศห้องสมุดไดร้ับความช่วยเหลือจาก
แผนงาน UNESCO / PGI   ในการจดัท าโครงการพฒันาบริการห้องสมุดและสารสนเทศต่อชุมชน เป็น
เวลา 2 ปี และคณะท างานไดจ้ดัท าเอกสารตน้แบบ   “An Innovation Approach  to School  and 
Community  Library Information Services in Nakhon Nayok ” เสนอต่อองคก์ารยเูนสโกเพื่อประยกุตใ์ช้
ในประเทศ  เป็นตน้ 
 

น าต่างประเทศมาสู่ประเทศไทย  (พ.ศ.  2517 -2526 ) 
           1.   สมาคมห้องสมุดฯ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติร่วมกนัเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังท่ี 4 ( 4th CONSAL ) หวัขอ้เร่ือง ” Region Cooperation for the Development 
of National Information Services”  ณ โรงแรมอินทรา กทม. ในพ.ศ. 2521 โดยนายแพทยบุ์ญสม มาร์ติน 
เป็นประธานเปิดการประชุม  มีบรรณารักษใ์นภูมิภาคร่วมประชุมค่อนขา้งมาก 
         2.   สมาคมห้องสมุดฯ ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวิชาการเกี่ยงกับห้องสมุด
ต่างประเทศ  เช่น  วนัท่ี 25 เมษายน 2526 ร่วมกบัห้องสมุด เอ. ย.ู เอ. บรรยายเร่ือง”ระบบงานห้องสมุด
และสมาคมห้องสมุดไตห้วนั” โดย ดร. ม.ล.จอ้ย นนัทิวชัรินทร์  วนัท่ี 5 เมษายน 2526  จดับรรยาย
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เก่ียวกบัหนงัสือเด็กโดย Mrs Veera Haas และอาจารยส์มบูรณ์ ศิงฆมานนัท ์ แก่ บรรณารักษห์้องสมุด
เฉพาะ และห้องสมุดโรงเรียน ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  วนัท่ี 8 มิถุนายน 2526 เชิญ   
Dr. Harold Young อาจารยบ์รรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิเนโซตา บรรยายและพบบรรณารักษไ์ทยท่ี
ห้องสมุด เอ. ย.ูเอ. 
 

ทัศนะใหม่ ๆ ด้านสารสนเทศ (พ.ศ.  2527- 2536) 
                วนัท่ี 8 มิถุนายน 2527 ร่วมมือกบับริติชเคานซิ์ลจดับรรยายเร่ือง Library Automation : Recent 
British Development and Practical Aspects of Implementation โดย Professor Havard- Williams หวัหนา้
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั Loughborough ประเทศสหราชอาณาจกัร  
                 วนัท่ี 19 ตุลาคม 2527 ร่วมกบัหอสมุดแห่งชาติ จดัอภิปรายเร่ือง ”ห้องสมุดจีนตามทศันะ
บรรณารักษไ์ทย”โดยผูแ้ทนสมาคมห้องสมุดฯ  เดินทางไปดูงานห้องสมุดและศูนยส์ารนิเทศของประเทศ
สาธารณประชาชนจีน ระหว่างวนัท่ี 27 กนัยายน- 11 ตุลาคม 2527ประกอบดว้ยนางนิตยา พีรานนท ์
หวัหนา้คณะ  คุณหญิงกุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ นางสาวดรุณา สมบูรณกลุ  นางสาวกานตม์ณี ศกัดิเจริญ  
นางวิภา โกยสุโข และนายเฉลียว พนัธุสี์ดา กบัเร่ือง” การประชุม IFLA ท่ี Kenya  ระหว่างวนัท่ี  19- 25 
สิงหาคม 2527  โดย ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร นางกาญจนา สุ่นสวสัด์ิ และนางสาวสุภทัรา ฉตัรเงิน 
 สมาคมห้องสมุดฯร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังท่ี 9 ( 9th CONSAL ) หวัขอ้เร่ือง “ Future Dimensions and Library Development “  
ในพ.ศ. 2536 ท่ีโรงแรมรอยลัออคิดเชราตนั กทม.  มี พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุม  บรรณารักษใ์นภูมิภาคและนานาชาติมาร่วมประชุมจ านวนมาก 

                                 
ภาพประกอบท่ี 46  ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคอนซาลคร้ังท่ี 9 
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ภาพประกอบท่ี 47  ผูอ้  านวยการหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียเดินร่วมประชุมคอนซาลคร้ังท่ี 9 

 
ห้องสมุดไทยกับห้องสมุดแห่งโลก  (พ.ศ. 2537- 2546)  
       ความสัมพันธ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯกับสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วย
สมาคมและสถาบันห้องสมุด ( International Federation of Library Associations and Institutions-  IFLA) 
สมาคมห้องสมุดฯ มีความร่วมมือกบัสหพนัธฯ์ โดยนายกสมาคมห้องสมุดฯ ไดเ้ดินทางไปร่วมประชุม
ใหญ่ทางวิชาการหลายครั้ ง และประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัประชุมของสหพนัธฯ์ ครั้ งท่ี 65  จึงขอ
กล่าวถึงสหพนัธฯ์ ดงัน้ี 
             ความเป็นมาของสหพันธ์ฯ    ความคิดในการจดัตั้งสมาคมห้องสมุดระดบัโลกมีมาตั้งแต่ก่อน
สมยัสงครามโลก ครั้ งท่ี 1 เคยมีการประชุมท่ีเมืองเซนตห์ลุยส์ ในพ.ศ.2447 ท่ีกรุงบรักเซลลใ์นพ.ศ.2444 
แต่ความคิดน้ียติุลงในระหว่างสงคราม จนกระทัง่ พ.ศ.2470  ในการประชุมครบรอบ 50 ปี สมาคม
ห้องสมุดขององักฤษท่ีเมืองเอดินเบอะระ สกอ๊ตแลนด ์ไดต้ั้งคณะท างาน “ International Library and 
Bibliographic Committee”   ไดต้กลงกนัในกลุ่ม 15 ประเทศ  เม่ือ 30 กนัยายน พ.ศ. 2470  จึงถือเอาวนัท่ี
กล่าวถึงน้ีเป็นวนัจดัตั้ง IFLA  แต่ขอ้บงัคบัในการด าเนินงานท่ีสมบูรณ์เกิดข้ึนจากการตกลงกนัท่ีกรุงโรม 
ประเทศอิตาลี ในพ.ศ.2472   ปัจจุบนัสหพนัธฯ์  มีส านกังานตั้งอยูท่ี่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์หรือ
ฮอลแลนด ์มีส านกังานสาขาในทวีปแอฟริกาท่ีประเทศเซเนกลั ในเอเชียและโอเชียนเนีย เคยตั้งอยูท่ี่
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์) และในลาตินอเมริกาและ
แคริเบียนตั้งอยูท่ี่ประเทศบราซิล  
          สมาชิกสหพันธ์ฯ ในระยะตน้สมาชิกของสหพนัธฯ์ ส่วนใหญ่เป็นชาวยโุรป กบัห้องสมุด และ
หน่วยงานของยโุรป ต่อมากข็ยายออกไปทัว่โลก จุดมุ่งหมายหลกั คือ ส่งเสริมสนบัสนุนความเขา้ใจและ
ร่วมมือกนัในระดบันานาชาติ  ให้มีการติดต่อส่ือสารปรึกษาหารือ การจดัท าวิจยัและพฒันาในงานของ
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ห้องสมุดทุกดา้น รวมทั้งบรรณานุกรม สารสนเทศ รวมทั้งการศึกษาดา้นน้ี และเป็นผูแ้ทนของห้องสมุด
และบรรณารักษใ์นระดบันานาชาติ  
        สมาชิกสหพนัธฯ์ ประกอบดว้ยสมาชิกประเภทสมาคม สมาชิกประเภทสถาบนั สมาชิกสมทบ 
สมาชิกอุปถมัภแ์ละองคก์รท่ีปรึกษา สหพนัธ์ฯ ยงัมีความสมัพนัธก์บัองคก์ารยเูนสโก 
        โครงสร้างการบริหารสหพันธ์ฯ ประกอบดว้ยการประชุมองคก์รสมาชิก (Council) เป็นส่วน
บริหารท่ีมีอ านาจสูงสุด มีอ านาจในการลงคะแนนตดัสิน การเสนอช่ือและเลือกตั้งประธานสหพนัธฯ์ 
กรรมการบริหาร และกรรมการหน่วยกิจกรรมต่าง ๆ  องคก์ารบริหารประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร 
( Executive Board)  คณะกรรมการวิชาการ (Professional Board) มีโครงการหลกั 5 โครงการ มีส านกังาน
เลขาธิการ และส านกังานสาขา 3 แห่งในภูมิภาค 
        ประชุมวิชาการของสหพันธ์ฯ  สหพนัธฯ์ จดัการประชุมวิชาการ (General Conference) ช่วง
สปัดาห์ท่ี 3-4 ของเดือนสิงหาคมของทุกปี หมุนเวียนไปในทุกภูมิภาคของโลก  และช่วงเวลาเดียวกนัมี
การประชุมสมาชิกทุก 2 ปี ในปีท่ีลงทา้ยดว้ยเลขค่ี เช่น ค.ศ.1995 (ประเทศตุรกีเป็นเจา้ภาพ) ค.ศ.1997                
(ประเทศเดนมาร์กเป็นเจา้ภาพ)  ค.ศ.1999  (ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ) เป็นตน้ การประชุมน้ีมีจุดประสงค ์
คือ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างบุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์จากทัว่โลก ช่วยเสริม 
สร้างความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดีระหว่างประเทศ เพื่อติดตามความกา้วหนา้ในหวัขอ้ หรือ
สาขาวิชาท่ีสนใจ เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาท่ีตรงกนัในประเด็นต่าง ๆ และศึกษาหาแนวทางแกไ้ข เพื่อ
สร้างความสมัพนัธ์กบับุคลากรในวิชาชีพ และเพื่อปฏิบติังานในแผนงานต่างๆของกลุ่มวิชาชีพของ IFLA  
การประชุมน้ีมีระเบียบวิธีท่ีแน่นอนตั้งแต่การลงทะเบียน วิธีการประชุม เอกสารการประชุม นิทรรศการ  
การศึกษาดูงาน การประชุมคณะผูบ้ริหาร  ป็นตน้   
       ความสัมพันธ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯและสหพันธ์ฯ ท่ีเด่นชดั คือ 
               สมาคมห้องสมุดฯ เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯหมายเลขท่ี 1   ในจ านวนสมาชิกทั้งหมดจาก
ประเทศไทย 
               ประธานของสหพันธ์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  ในโอกาสท่ีประเทศไทยรับเป็นเจา้ภาพจดัประชุมครั้ งท่ี 65 ของสหพนัธฯ์ Mr. Robert Wedgeword 
ประธานของสหพนัธฯ์  และ Mr. Leo Voght เลขาธิการของสหพนัธฯ์ในเวลานั้น เฝ้าทูลละอองพระบาท 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  หลงัจากนั้นไดเ้ยีย่มคารวะรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ เยีย่มชมสถานท่ีส าคญั  เช่น
พระบรมมหาราชวงั วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ศูนยก์ารประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา เป็นตน้  
 

             สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม คร้ังท่ี 65 
ของสหพันธ์ฯ ( 65th IFLA Council and General Conference) หวัขอ้ On the Threshold of  a New 
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Century : Libraries as Gateways to an Enlightened World ) ในขณะท่ี Mme. Christine Deschamps เป็น
ประธานของสหพนัธฯ์ ท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี  แห่ง 
การครองราชยข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในพ.ศ. 2542 
              สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯเคยเป็นท่ีต้ังของส านักงานสาขาภูมิภาคของสหพันธ์ฯ เน่ือง
ดว้ยการมีความสมัพนัธอ์นัดียิง่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯจึงรับให้เป็นท่ีตั้งของส านกังานสาขา
ภูมิภาคเอเชียและโอเชียนเนียของสหพนัธฯ์ โดยมี ดร.เพญ็ศรี กว๊ยสุวรรณ อดีตผูอ้  านวยการ ส านกั 
หอสมุด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผูจ้ดัการส านกังาน ปัจจุบนัส านกังานน้ีไดย้า้ยไปตั้งอยูท่ี่หอสมุด
แห่งชาติสิงคโปร์ 
            ประธานของสหพันธ์ฯ Mme.Christine Deschamps เยี่ยมชมอยุธยามรดกโลก หลงัจากการ
ประชุม 65th IFLA ส้ินสุดลงดร.ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ ประธานแผนกวิเทศสมัพนัธ ์สมาคมห้องสมุดฯ 
และเลขานุการคนหน่ึงของคณะกรรมการจดัประชุม 65th IFLA ไดน้ าประธานของสหพนัธฯ์ เดินทางไป
เยีย่มชมอยธุยามรดกโลก ชมโบราณสถานหลายแห่ง เช่น วดัใหญ่ไชยมงคล วดัพระมงคลบพิตร วดัพระ
ศรีสรรเพชญ ์วดัมหาธาตุ และวดัไชยวฒันาราม 
    สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมของสหพันธ์ฯ  สมาคม
ห้องสมุดฯ โดยศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดฯ เสนอตวัเป็นเจา้ภาพ
จดัประชุมใหญ่ทางวิชาการขอสหพนัธฯ์ และดว้ยพิจารณาเห็นศกัยภาพของสมาคมห้องสมุดฯ ความ
พร้อมเพรียงของบรรณารักษ ์ความกา้วหนา้ของห้องสมุดและความพร้อมดา้นต่าง ๆ ของประเทศไทย 
สหพนัธฯ์ ไดต้กลงให้สมาคมห้องสมุดฯ เป็นเจา้ภาพเป็นจดัประชุมใหญ่ทางวิชาการของสหพนัธฯ์ ครั้ งท่ี 
65 (65th IFLA General Conference) ท่ีกรุงเทพมหานคร สมาคมห้องสมุดฯ  ไดเ้ตรียมการล่วงหนา้เป็น
เวลา 4 ปี  ในช่วงเวลานั้นไดเ้ดินทางไปประชาสมัพนัธก์ารจะจดัประชุมฯ ของประเทศไทย ศึกษางาน 
สงัเกตการณ์ การจดัประชุมของประเทศต่าง ๆ ดงัน้ี 
              การ ดูงานการประชุมของสหพันธ์ฯ คร้ังท่ี 61 ท่ีกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี  ระหว่างวนัท่ี 20-26 
สิงหาคม 2538  หวัเร่ือง “Library for the Future” คณะท างานโดยการน าของนางธารา กนกมณี 
ผูอ้  านวยการ หอสมุดแห่งชาติ  จดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ ์เดินทางไปแจกจ่ายเชิญชวนให้บรรณารักษ์
ทัว่โลกเดินทางมาประชุมในประเทศไทย   โดยประธานแผนกวิเทศสมัพนัธ ์สมาคมห้องสมุดฯ 
ประสานงานขอเอกสารเผยแพร่ประเทศไทยจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ท.ท.ท.) น าไปแจกจ่าย
เผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ก่บรรณารักษท่ี์เขา้ร่วมประชุม 
             

การดูงานการประชุมสหพันธ์ฯ คร้ังท่ี 62 ท่ีกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวนัท่ี        
25-31 สิงหาคม 2539 หวัเร่ือง “The Challenge of Change : Libraries and Economic Development” 
คณะท างานและบรรณารักษไ์ทย รวม 32 รายเช่น นางสาวอุทยั ทุติยะโพธิ  นางธารา กนนมณี นางวิภา 
โกยสุขโข  นางมาเรีย เหล่าสุนทร นางสาวจิรวรรณ ภกัดีบุตร ดร.ม.ร.ว. รุจยา อาภากร นางสาวสุธนันี 
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ก่ีศิริ นายเฉลียว พนัธุสี์ดา นางสาวอภิญญา เบญจวรรณากร ดร.ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ เป็นตน้ โดยการน า
ของศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ไดเ้ดินทางไปร่วมประชุม ประชุมเตรียมการจดัประชุมฯ
ของประเทศไทยกบัประธาน เลขาธิการและกรรมการบริหารของ IFLA สงัเกตการณ์จดัประชุมของจีน 
การจดัสถานท่ีประชุม การประชุมเต็มรูปแบบ (Plenary)  การประชุมแบ่งยอ่ยออกไปตามกอง แผนก และ
ชมรมรวม 214 กลุ่ม   การตอ้นรับ เอกสารการประชุม นิทรรศการ การจดัเล้ียงรับรอง การแสดงทาง
วฒันธรรม การศึกษาดูงานห้องสมุด สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี วฒันธรรม และศาสนา 
ทั้งน้ีสมาคมห้องสมุดฯ ไดป้ระสานงานน าเอกสารเก่ียวกบัประเทศไทยจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย  ( ท.ท.ท.) น าไปแจกจ่ายเผยแพร่และประชาสมัพนัธแ์ก่บรรณารักษผ์ูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 48   ศ.คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต   เขา้ร่วมประชุมฯ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

                การประชาสัมพันธ์ในการประชุมสหพันธ์ฯ คร้ังท่ี 63 ท่ีกรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ก 
ระหว่างวนัท่ี 31 สิงหาคม-5 กนัยายน 2540 หวัขอ้ “ Libraries and Information for Human 
Development” คณะสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประมาณ 25 คน น าโดยศาสตราจารยพ์ิเศษ
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ไดเ้ดินทางไปสงัเกตการณ์การจดัประชุม การจดันิทรรศการของผูจ้ดัประชุม 
การจดัอาสาสมคัรช่วยงาน  การลงทะเบียน การแกไ้ขปัญหาต่างๆ การร่วมประชุม จดัตั้งสถานท่ีเผยแพร่
เอกสาร First Announcement ของ 65th IFLA ท่ีประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพในพ.ศ. 2542 แสดงวีดิทศัน์
เก่ียวกบัประเทศไทย แสดงภาพโปสเตอร์สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย แจกเอกสาร หนงัสือ จุลสาร 
เก่ียวกบัประเทศไทยท่ีไดร้ับจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย บุคคลร่วมคณะ เช่นนางสาวอุทยั ทุติยะ
โพธิ นางนวนิตย ์อิทรามะ นางสมพิศ คูศรีพิทกัษ ์นางสาวชุติมา สจัจานนัท ์นางวิภา โกยสุขโข  นาง
สุภทัรา วนัทายนต ์นางสาวจีรวรรณ ภกัดีบุตร นางวรรณี ศิริสุนทร นางสาวอภิญญา เบญจวรรณากร และ
นายประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ เป็นตน้ นอกจากไดเ้ยีย่มชมห้องสมุด แหล่งความรู้ และสถานท่ีส าคญัทาง
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ศิลปะ วฒันธรรม แลว้ยงัไดไ้ปเยีย่มค านบันายอภิพงศ ์ชยันาม เอกอคัรราชทูต ท่ีสถานเอกอคัรราชทูต
ไทย ณ กรุงโคเปนฮาเกนอีกดว้ย                
 

 
ภาพประกอบท่ี 49  ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  เขา้เย่ียม นายอภิพงศ ์ชยันาม  

เอกอคัรราชฑูตประจ ากรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดมาร์ก 
 

                 การประชาสัมพันธ์ในการประชุมสหพันธ์ฯ คร้ังท่ี 64  ระหว่างวนัท่ี 16- 21 สิงหาคม 2541 
ก่อนท่ีประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพในปีถดัไป คณะบรรณารักษไ์ทยโดยการน าของศาสตราจารยพ์ิเศษ
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต และคณะฯ อาทิ  รศ.ดร.พิมลพรรณ เรพเพอร์  อ.อุทยั ทุติยะโพธ์ิ  อ.ดรุณา 
สมบูรณ์กลุ  อ.สุวคนธ ์ศิริวงศว์รวฒัน ์นางสาวพูลสุข ปริวรรตวรวุฒิ ดร.ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ ไดร่้วม
สงัเกตการณ์ประชุมในทุกวาระ งานตอ้นรับ รับรอง การจดันิทรรศการ ร่วมการศึกษาดูงาน และประชุม
กบัคณะผูบ้ริหารของ IFLA และคณะผูจ้ดัประชุมของเนเธอร์แลนด ์โดยพิจารณาจุดอ่อน และจุดแขง็ของ
การจดัในครั้ งนั้น เพื่อน ามาเป็นบทเรียนของการจดัประชุมสหพนัธฯ์ ครั้ งท่ี 65 ในประเทศไทยต่อไป 

 

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสหพันธ์ฯ คร้ังท่ี 65 
ประเทศไทยไดร้ับเกียรติจากสหพนัธร์ะหว่างประเทศว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัห้องสมุด  

(International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) และวงการห้องสมุดของโลก
ให้เป็นเจา้ภาพจดัประชุมบรรณารักษน์านาชาติครั้ งท่ี 65( The 65th Conference of International 
Federation of Library Associations and Institutions: Bangkok- 65th IFLA Bangkok) หวัเร่ือง “ Libraries 
as the Gateway to an Enlightened World” 20-28 August 1999  (พ.ศ.2542)  ณ ศูนยป์ระชุมและ
นิทรรศการไบเทค บางนา กทม.   โดย ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เป็นประธาน
คณะกรรมการ การประชุม IFLA คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจดัการประชุม ประกอบดว้ย               
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อ.สุวคนธ ์ ศิริวงศว์รวฒัน ์ ผูอ้  านวยการหอสมุดแห่งชาติ เป็นรองประธาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
อาสาสมคัรท่ีร่วมมือประสานงานกนัอยา่งดียิง่  วตัถุประสงคส์ าคญั คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัในวโรกาสมหามงคลท่ีเจริญพระชนมาย ุ 6 รอบ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ การพฒันาบริการห้องสมุดระหว่างบรรณารักษจ์ากนานาประเทศทัว่โลก เพื่อพฒันา
บุคลากรทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศไทยทุกดา้นไป
ทัว่โลก รวมทั้งดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรมไทย การจดัประชุมครั้ งน้ีนบัว่าเป็นการจดั
ประชุมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีใหญ่ท่ีสุด และไดร้ับความร่วมมือจากบรรณารักษ ์ บุคคลและหน่วยงาน
มาก การจดัหาทุนท่ี ผศ.ขนิษฐ ตนัฑวิรัตนเป็นหวัหนา้ท่ีไดจ้ดัหาพระเอกลิเกไชยา มิตรชยั จดัแสดงลิเก
ให้โดยไม่คิดมูลค่า การจดัแข่งขนักอลฟ์การกศุล โดย ดร.ณฐั อินทรปาน ลว้นเป็นส่ิงน่าสนใจมาก นิสิต
นกัศึกษาสมคัรเป็นอาสาสมคัรช่วยงาน ส านกังานศูนยภู์มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้า้นโบราณคดีและ
วิจิตรศิลป์ (SEAMEO – SPAFA) อนุญาตให้ใชส้ านกังานเป็นสถานท่ีติดต่อประสานงาน โดย รศ.ดร.
พิมลพรรณ  เรพเพอร์ และอ.ดรุณา สมบูรณ์กลุ เป็นอาสาสมคัร ติดต่อประสานงาน  กรุงเทพมหานครให้
การสนบัสนุนเล้ียงรับรอง มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ 131 ประเทศ กว่า 2,500 คน เอกสาร
ประกอบการประชุมเรียบร้อย คณะผูจ้ดัไดจ้ดัพิมพแ์ละแจกจ่ายหนงัสือ Libraries and Librarianship in 
Thailand from Stone Inscription to Microchips  การประชุมใหญ่ของสมาชิก (Council) และประชุม
วิชาการ (Plenary) การประชุมของทุกแผนก กลุ่ม ชมรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย การจดันิทรรศการ 
การศึกษาดูงานห้องสมุด การเยีย่มชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและโบราณคดีเป็นไป
อยา่งครบถว้น โดยภาพรวมแลว้ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัประชุมบรรณารักษน์านาชาติ IFLA  สมบูรณ์
ประทบัใจมากท่ีสุดครั้ งหน่ึงในโลก นบัเป็นเกียรติยศยิง่ของวงการห้องสมุด ตลอดจนบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์     
                                   

 
ภาพประกอบท่ี 50 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  และกรรมการบริหารสหพนัธ์ 
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมุดในการประชุม IFLA คร้ังท่ี 65 ณ กรุงเทพมหานคร 
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         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดการ
ประชุม ศาสตราจารยพ์เิศษคุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ประธานการจดัประชุมกราบงัคมทูลถึงวตัถุประสงค์
ของการจดัประชุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี ทรงปาฐกถาน า (ดงัพระราชกระแส
ฉบบัแปล) ดงัน้ี 
 
 มาดาม คริสติน เดชอง ประธานสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด   
มิสเตอร์ รอส ซิมมอน   ดร.พิจิตร รัตตกลุ  ท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหลาย 
 

           ขา้พเจา้รู้สึกเป็นเกียรติและยนิดียิง่ท่ีไดม้าอยูท่่ามกลางมหาสมาคมบรรณารักษแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ
สารสนเทศนานาชาติ ผูร้ักหนงัสือและไดท้ างานอยา่งอุทิศทุ่มเทไม่ยอ่ทอ้ เพื่อบรรลุอุดมคติ “หนงัสือเพื่อ
ทุกคน และทุกส่ิงเพื่อหนงัสือ” 
               ใน ค.ศ.1927 สมาคมห้องสมุดและสถาบันต่างในยโุรปและอเมริกาได้ก่อตั้งองค์กรเอกชน
นานาชาติคือ สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุดขึน้ มีวัตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการค้นคว้าวิจัยพัฒนาแลกเปล่ียนความรู้ระดับนานาชาติในสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
                ในวันนีเ้วลาผ่านพ้นไป 72 ปีแล้ว และโลกก าลงัก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ ซ่ึงมีท้ังความหวังและ
ความท้าทาย   เม่ือมนุษยชาติเร่ิมพัฒนาขึน้ ส่ิงจ าเป็นสูงสุดในการยงัชีพมีเพียงอาหารและท่ีอยู่อาศัยท่ี
เหมาะสม ยารักษาโรค ตามมาภายหลงั ในเวลาน้ัมนุษย์ได้ค้นพบวิถีแห่งการยงัชีพให้เป็นสุขในโลก และ
ได้คิดค้นภาษาพูดขึน้ใช้ส่ือสารเพ่ือแบ่งปันความรู้ ด้วยความปรารถนาให้คนรุ่นหลงัสามารถพบวิทยาการ
ท่ีจะท าให้ชีวิตราบร่ืนได้ไวขึน้ และสร้างวัฒนธรรมท่ีท าให้ชีวิตมีความหมาย 
                การประดิษฐ์ภาษาเขียนเป็นก้าวส าคัญในประวัติศาสตร์อารยธรรม ข้าพเจ้าเช่ือว่าเอกสารลาย
ลกัษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และความรู้สึกท้ังมวลของมนุษยชาติมา
ตั้งแต่อดีตการตราบจนบัดนี ้แม้ในปัจจุบันเราจะมีวิทย ุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง 
แผ่นเสียง ซีดี ดีวีดี คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม อินเทอร์เนต็ และฐานข้อมูลรูปแบบอ่ืนๆ แต่หนังสือกมี็บทบาท
ส าคัญยิ่งในการให้ความรู้ใหม่ๆแก่มนุษย์  ยงัคงเป็นอาหารปัญญาอันวิเศษสุด เพราะราคาย่อมเยา พกไป
ได้โดยสะดาก ท้ังอ่านได้ในทุกสถานการณ์ 
               ห้องสมุดเป็นอาคารรวบรวมหนังสือซ่ึงจัดตามระบบอย่างใดอย่างหน่ึงและยงัมีต้นฉบับ
ลายมือเขียน ส่ิงพิมพ์ ภาพวาด งานศิลปะ แผนท่ี และส่ือข้อมูลรูปแบบต่างๆดังท่ีกล่าวข้างต้น แม้ว่าการ
ประดิษฐ์ระบบพิมพ์จะท าให้หนังสือแพร่กระจายสู่ประชาชน แต่คนส่วนมากกจ็ะไม่มีหนังสือท้ังหมด ท่ี
มีข้อมูลทุกอย่างในบ้านของตน ดังน้ันห้องสมุดและผู้ท างานในห้องสมุด เช่น บรรณารักษ์ และผู้เชียว
ชาญสารสนเทศจึงยงัคงความส าคัญอย่างยิ่ง 
               การรณรงค์เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ยงัเป็นภารกิจส าคัญในหลายประเทศท่ัวโลก เพราะเม่ือคน
อ่านออกเขียนได้กจ็ะมีความรู้ สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้ได้ การอ่านหนังสือจะช่วยให้
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ประชาชนทุกคนมีโอกาสและสิทธิเท่าเทียมกนั ห้องสมุดจึงเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการรณรงค์
นี ้การสร้างห้องสมุดในชนบทห่างไกลท้ังในหมู่บ้านและโรงเรียนยงัเป็นส่ิงส าคัญ เพราะช่วยให้
ประชาชนได้อ่านหนังสือและส่ืออ่ืนๆ นอกจากนีค้วรมีการค้นหาวิธีการท่ีจะท าให้ประชาชนและนักเรียน
อยากอ่านหนังสือมากขึน้ การวิจัยทุกสาขาควรได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง แม้ในชุมชนท่ีเจริญ
แล้วห้องสมุดไม่ว่าจะอยู่ในระบบหนังสือหรือในระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ กย็งัควรจะเป็นความส าคัญ
สูงสุด ยิ่งกว่าน้ันควรมีบริการพิเศษแก่ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีความต้องการเฉพาะ เช่นหนังสือพิมพ์ด้วย
ตัวอักษรใหญ่พิเศษ หรือด้วยตัวอักษรเบรลส าหรับผู้มีปัญหาทางสายตา หนังสือส าหรับเดก็และวัยรุ่น  
              การประชุมบรรณารักษ์นานาชาติคร้ังท่ี 65 ในวันนีจึ้งเป็นการประชุมระดับโลกอันเหมาะสมยิ่ง
แก่กาลสมัย เพราะเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1999 ดูจะเป็นช่วงสนธยาก่อนโลกจะก้าวสู่รุ่งอรุณแห่ง
คริสต์ศตวรรษท่ี 21 ถึงกระน้ันเวลาเช่นนีก้ย็งัไม่สายเกินไป เพราะสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม
และสถาบันห้องสมุดได้ประสบความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ สามารถชนะอุปสรรคอันขวางกั้นการเข้าสู่ข้อมูล
สารสนเทศ การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่าย การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังการ
เช่ือมช่องว่างระหว่าผู้ขาดแคลนหนังสือและผู้ร ่ารวยหนังสือ รวมท้ังสร้างกิจกรรมอ่ืนๆอีกหลากหลาย 
เพ่ือบรรลอุุดมคติ “หนังสือเพ่ือทุกคนและทุกส่ิงเพ่ือหนังสือ” 
              โดยรวมแล้วกล่าวได้ว่า ชีวิตอันสงบสุขและความรุ่งเรืองของมนุษยชาติจ าต้องอาศัยการใช้
ความรู้และสารสนเทศอย่างถกูต้องเหมาะสม  การปล่อยให้ความรู้และสารสนเทศกระจายไปโดยอิสระ
รวดเร็ว ไร้การควบคุมเช่นทุกวันนีอ้าจเป็นอันตรายและสร้างความสับสนขึ้นได้ 
              แม้ว่าความก้าวหน้าในการพิมพ์หนังสือ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมส่ือสารเพ่ือ
กระจายข้อมูลข่าวสารได้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมากในการสะสมทรัพยากรห้องสมุด รวมท้ัง
ระบบบริหารจัดการ แต่ถึงกระน้ันผู้ใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่กย็งัคงต้องการการชีน้ า แรงบันดาลใจ และท่ี
ส าคัญท่ีสุดกคื็อ ปัญญาความรู้ท่ีจะเลือกสรรและใช้ข้อมูลความรู้ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 
             ส่วนจุดมุ่งหมายของการใช้ความรู้และข้อมูลสารสนเทศน้ันควรเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม น่ันคือ เพ่ือสันติภาพ ความก้าวหน้า ความเข้าใจอันดี ความเคารพนับถือ ความร่วมมือ และความ
เกือ้กลูกัน 
             ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่า ด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาของท่านท้ังหลาย ผู้เช่ียวชาญด้านห้องสมุด
และสารสนเทศ สมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด จักประสบ
ความส าเร็จยิ่งร่วมกนั เพ่ือเผชิญกบัการท้าทายแห่งคริสต์ศตวรรษท่ี 21 และสร้างโลกท่ีสว่างด้วยภูมิ
ปัญญา 
             ขอขอพระคุณทุกท่าน  
              หลงัจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี ทรงฟังและร่วมกิจกรรมการ
ประชุม และทรงเป็นประธานในวาระท่ีกรุงเทพมหานครจดัเล้ียงรับรองคณะกรรมการสหพนัธฯ์ 
คณะกรรมการจดัประชุมฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 

79



80 
 

 สู่สังคมความรู้อาเซียนและสังคมโลก (พ.ศ. 2547-2557 )  
    เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์และการพฒันาบุคลากรของห้องสมุด 
ตลอดจนสมาคม องคก์ร หน่วยงาน สมาคมห้องสมุดฯไดติ้ดต่อประสานงานกบัห้องสมุด องคก์รและ
หน่วยงานต่างประเทศ จดัท าโครงการและน าคณะสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ เดินทางศึกษา ดูงานประชุม
ร่วมกบัผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนของห้องสมุดหรือหน่วยงานตามช่ือห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท่ีระบุช่ือ และ
อีกหลายแห่งม่ีไม่อาจระบุช่ือไดท้ั้งหมด นอกจากจะเป็นประโยชนต่์อสมาคมห้องสมุดฯ โดยตรงแลว้  
สมาชิกยงัไดร้ับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ประชุม เยีย่มชมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ในประเทศต่าง ๆ นอกจากนั้นยงัช่วยสถาปนาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ห้องสมุดและสถาบนัใน
ประเทศกบับุคคล ห้องสมุดและสถาบนัต่างประเทศ   ทั้งน้ีแผนกวิเทศสมัพนัธจ์ดัและน าสมาชิกไปศึกษา
ดูงาน การสร้างความสมัพนัธ ์ ประสบการณ์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประชุม กบัห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ในประเทศต่าง ๆ เช่น    
          ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและเกาหลใีต้ ระหว่างวนัท่ี22-25 ตุลาคม 
2550 ศึกษาดูงานและประชุมกบัผูบ้ริหารของห้องสมุดมหาวิทยาลยัจีนแห่งฮ่องกง ( Library of The 
Chinese University of Hong Kong ) ห้องสมุดประชาชนกลางแห่งฮ่องกง ( The Hong Kong Central 
Library) ห้องสมุดมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งฮ่องกง ( Hong Kong University of 
Science and Technology Library ) พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์แห่งฮ่องกง ( Hong Kong Museum of 
History ) หอสมุดรัฐสภาแห่งชาติเกาหลี ( The National Assembly Library of Korea ) หอสมุดแห่งชาติ
เกาหลี ( The National Library of Korea ) ห้องสมุดประชาชนเซียงบุก ( Seonbuk Digital Public Library )    
      

 
ภาพประกอบท่ี 51 คณะบรรณารักษไ์ทยทศันศึกษา ณ  สาธารณรัฐเกาหลี 
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ภาพประกอบท่ี 52 คณะบรรณารักษไ์ทยทศันศึกษา ณ  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

 
            ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในประเทศอียิปต์   พ.ศ. 2551 ไดจ้ดัเป็น 3 คณะ คณะท่ี 1 วนัท่ี 22-25  
ตุลาคม คณะท่ี 2 วนัท่ี 22-27 ตุลาคม คณะท่ี 3 วนัท่ี 24-28 ตุลาคม 2551 โดยประชุมกบัผูแ้ทนหอสมุด 
อเลก็ซานเดรีย ( Alexandria Library )   ห้องสมุดมหาวทิยาลยัอลัฮซัซา ห้องสมุดประชาชนกรุงไคโร  
(Cairo Public Library ) พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอียปิต ์(National Museum of Egypt ) เยีย่มชมสุเหร่า
โมฮ ามดัอาลี ปีรามิดและสฟิงคท่ี์กิเซ เมืองเก่าซคัคร่า และเมืองเก่าเมลฟิส   
     ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในประเทศสังคมนิยมแห่งเวียดนาม ในระยะท่ีมีการประชุมสภา
บรรณารักษแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้รั้ งท่ี 14 ท่ีกรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมแห่ง
เวียดนาม 21-23 เมษายน และ24-27 เมษายน 2552 สมาคมห้องสมุดฯ ไดป้ระสานงานให้สมาชิกสมาคม
ห้องสมุดฯ เขา้ร่วมประชุมฯ และไปศึกษาดูงานหอสมุดหอสมุดแห่งชาติ วิหารวรรณกรรม และแหล่ง
เรียนรู้อีกหลายแห่งในเวียดนามเหนือและเวียดนามกลาง        
          ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่าง 17-22 ตุลาคม 2553 สมาคมห้องสมุดฯ 
ไดจ้ดัทศันศึกษาและดูงานและประชุมกบัผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย (National 
Library of Australia)  หอสมุดแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ (State Library of New South Wales )  หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติออสเตรเลีย  (National Archives of Australia) หอสมุดเบลก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยแีห่งซิดนีย ์(Blake Library University of Technology of Sydney )  หอเอกสารซิดนีย ์หอ
จดหมายเหตุแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ (Sydney Records Centre of State Records Authorities of New South 
Wales) รัฐสภาแห่งชาติออสเตรเลีย พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์สถานสงครามแห่งออสเตรเลีย ซิดนียโ์อเปร่าเฮาส์ 
อุทยานแห่งชาติบลูเมาทเ์ทน พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าแห่งซิดนีย ์     
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ภาพประกอบท่ี 53 คณะบรรณารักษไ์ทย  ทศันศึกษา ณ  ประเทศออสเตรเลีย  

 
          ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในสหราชอาณาจักร  ระหว่างวนัท่ี 22-27 พฤษภาคม 2554  จากการน า 
ของนางผาณิต นิติทณัฑป์ระภาส ผูต้รวจการแผน่ดิน เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ในสหราชอาณาจกัร ประกอบดว้ยการประชุมกบัผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนและดูงานของหอสมุดแห่งชาติ
องักฤษ ( British Library ) ห้องสมุดสถาบนัตะวนัออกและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลยัลอนดอน  
(Library School of Oriental and African Studies University of London ) ห้องสมุดสถาบนัตะวนัออก
ศึกษาและหอสมุดบอดเลียน หอสมุดมหาวิทยาลยัออ๊กซฟอร์ด (Bodleian Oriental Institute Library, 
Bodleian Library, Oxford University) ห้องสมุดเชคสเปียร์ สถาบนัฮาร์ดิงและเชคสเปียร์ศึกษา 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม (Shakespeare Library Harding and Shakespeare Institute 
Library  Main Library Birmingham University) บา้นเชคสเปียร์ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัเอดินเบอระ  
(Main Library University of Edinburgh)  เมืองเก่ายอร์ก (York )   
 

 
ภาพประกอบท่ี 54  คณะบรรณารักษไ์ทยทศันศึกษา ณ  ประเทศสหราชอาณาจกัร 
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ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวนัท่ี 13-16 กรกฎาคม 2554  น าคณะ
เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศมาเลเซีย ประกอบดว้ยการดูงานและประชุมกบัผูบ้ริหารของ
หอสมุดแห่งชาติมาเลเซีย (Perpustakaan Negera Malaysia) ห้องสมุดประชาชนกวัลาลมัเปอร์  
(Perpustakaan Kuala Lumpur ) ห้องสมุดดิจิทลัซิติฮสัมา มหาวิทยาลยัมลัติมีเดีย ( Siti Hasmah Digital 
Library Multimedia University) ห้องสมุดประชาชนเมืองมะละกา ( Melacca  Public Library) แหล่ง
ความรู้เมืองใหม่ปุตราจายา ( Putra Jaya ) และแหล่งความรู้มะละกา มรดกโลก ( Melacca World 
Heritage )     

 
ภาพประกอบท่ี 55 คณะบรรณารักษไ์ทยทศันศึกษา ณ   ประเทศมาเลเซีย   

 

การเดินทางร่วมประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังท่ี 15 ประเทศ
อินโดนีเซีย    น าคณะบรรณารักษไ์ทยเดินทางไปร่วมประชุม สภาบรรณารักษแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ครั้ งท่ี 15 ท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวนัท่ี 27-30 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2555 ได้
เดินทางไปเยีย่มชมแหล่งเรียนรู้ภูเขาไฟคินตมนี (Kintamani Volcano) วดัฮินดูในราชส านกัเมงวี 
(Mengwi Royal Temple) วดัฮินดูตานาลอ๊ต (Tanah Lot Rocky Temple ) เกาะบาหลี มหาสถูปบุโรพุทโธ 
(Burobudur) พระพุทธศาสนามหายาน กบัวดัฮินดูพราหมานนัท ์( Brahmanan) ณ เมืองยอกยาการ์ตา 
เกาะชวา   

 
ภาพประกอบท่ี 56 คณะบรรณารักษไ์ทยทศันศึกษา ณ  ประเทศอินโดนีเซีย 
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       การร่วมประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้คร้ังท่ี 15  การประชุมเตรียมการ 
ของคณะกรรมการบริหาร CONSAL ในเดือนพฤษภาคม 2555  ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจา้ภาพจดัการ
ประชุม CONSAL ครั้ งท่ี 15 ท่ีเกาะบาหลี  หวัขอ้ “ Preserving and Disseminating National Heritage “  
โดยสมาชิกฯ จากประเทศไทยไดร่้วมประชุม ดงัน้ี      
       การประชุมของคณะกรรมการบริหาร  (Executive Board of 15th CONSAL) คร้ังท่ี 1  ณ เมือง
บนัดุง จงัหวดัชวาตะวนัตก เกาะชวา   ระหว่างวนัท่ี 28 เมษายน -1 พฤษภาคม 2553 ศาสตราจารยพ์ิเศษ
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดฯ  นางวิลาวณัย ์ทรัพยพ์นัแสน ผูอ้  านวยการ ส านกั 
หอสมุดแห่งชาติ และ ดร.ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ ประธานแผนกวิเทศสมัพนัธ ์สมาคมห้องสมุดฯ เขา้ร่วม
ประชุม   ศาสตราจารยพ์เิศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดฯ ไดย้  ้าให้ท่ีประชุมทราบถึง
ความตั้งใจของสมาคมห้องสมุดฯ  เป็นเจา้ภาพจดัประชุมสภาบรรณารักษค์รั้ งท่ี 16 ท่ีกรุงเทพมหานคร 
(16th CONSAL) ในพ.ศ. 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีใน
วาระท่ีทรงมีพระชนมาย ุ60 ปี ตามท่ีศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา สจัจานนัท ์ไดเ้สนอไวใ้นคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหาร (14th CONSAL) ท่ีสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม   
        การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Board ) ของ 15th CONSAL  คร้ังท่ี 2  ระหว่าง
วนัท่ี 18-22 เมษายน 2554 ดร.ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ ประธานแผนกวิเทศสมัพนัธ ์ผูแ้ทนสมาคม
ห้องสมุดฯ และนางสาว เนาวรัตน ์ปัญญางาม บรรณารักษ ์ช านาญการพิเศษ  ผูแ้ทนผูอ้  านวยการ
ส านกัหอสมุดแห่งชาติ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร( Executive Board )  ครั้ งท่ี 2 (15th 
CONSAL)   เมืองเมดาน เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย  ร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต่์อ
งานของ CONSAL  
          การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)  ของ 15th CONSAL  คร้ังท่ี 3    ในวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2555 ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดฯ นางวิลาวณัย ์
ทรัพยพ์นัแสน ผูอ้  านวยการ ส านกัหอสมุดแห่งชาติ และ ดร.ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ ประธานแผนกวิเทศ
สมัพนัธ ์สมาคมห้องสมุดฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร (  Executive Board)  ครั้ งท่ี 3  (15th 
CONSAL)   ก่อนการประชุมใหญ่และการประชุมทางวิชาการของ CONSAL 
             การประชุมใหญ่และการประชุมทางทางวิชาการ 15th CONSAL  คร้ังท่ี 4  ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย  คณะกรรมการบริหารฯจากประเทศไทยมีส่วนร่วมอยา่งส าคญัในการจดัประชุมใหญ่ทางการ
บริหารและวิชาการ  ท่ีส าคญัยิง่คือการยนืยนัในนามประเทศไทย ส าหรับภาระกิจในการประชุมใหญ่และ
การประชุมทางวิชาการของคอนซาล ครั้ งท่ี 16 ผูแ้ทนประเทศไทยรับธงสญัลกัษณ์ของคอนซาล พร้อม
เงินกน้ถุง   นบัเป็นสญัญาว่าประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมครั้ งต่อไปในพ.ศ. 2558 นอกจาก 
นั้นกรรมการบริหารของสมาคมห้องสมุดฯ และบรรณารักษไ์ทย 50ราย ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไดเ้สนอ
เอกสารวิชาการ 2 ราย  ตลอดจนร่วมกิจกรรมการแสดงทางวฒันธรรม และศึกษาดูงาน  ชมนิทรรศการ 
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ภาพประกอบท่ี 57  สมาคมหอ้งสมุดฯ รับธงคอนซาล  คร้ังท่ี 16 

 
    บรรณารักษ์ญี่ปุ่นกับห้องสมุดไทย   สมาคมห้องสมุดฯมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศญ่ีปุ่น มีกิจกรรมร่วมมือกนัหลายดา้น เช่น ศาสตราจารยฮิ์โรยา ตาเกอุจิ ( Hiroya Takeuchi ) 
แห่งมหาวิทยาลยัชิบะไดป้ระสานงานการจดักิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุดของบรรณารักษไ์ทยในกรุง 
โตเกียว  และประธานแผนกวิเทศสมัพนัธไ์ดส่้งบทความเก่ียวกบัสมาคมห้องสมุดฯไปตีพิมพใ์นวารสาร
ของสมาคมห้องสมุดของญ่ีปุ่น   อน่ึง ตามท่ีไดเ้กิดภาวะน ้าท่วมครั้ งใหญ่ในประเทศไทยในพ.ศ. 2554 นั้น 
ในเดือนพฤศจิกายน 2554  นายกาก ุยามากจิุ ( Mr. Gagu Yamaguchi )  บรรณารักษบ์ริการคน้ควา้อา้งอิง 
หอสมุดแห่งชาติไดเอท็ (National Diet Library) กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น แสดงความประสงคม์ายงั    
สมาคมห้องสมุดฯ ท่ีจะช่วยเหลือห้องสมุดท่ีประสบอุทกภยั  ทั้งน้ีสมาคมห้องสมุดฯ ไดส้ ารวยห้องสมุด
ท่ีประสบภยั และด าเนินการสนบัสนุนวสัดุ ครุภณัฑห์้องสมุดท่ีประสบ    ทั้งน้ีนายกาก ุยามากจิุ ได้
ประชาสมัพนัธใ์ห้ชาวญ่ีปุ่นทราบ  ไดร้วบรวมและส่งเงินท่ีไดจ้ากการบริจาคให้สมาคมห้องสมุดฯ รวม
เป็นเงิน 590,000.00 เยน หรือ 221,164.50 บาท  ส าหรับสนบัสนุนห้องสมุดท่ีประสบอุทกภยั  โดย
สมาคมห้องสมุดฯ  ไดส้นบัสนุนวสัดุ ครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์ และหนงัสือ แก่โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์   
โรงเรียนวดัตน้เชือก และ โรงเรียนวดัอู่ขา้ว   
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โครงการส าคญัของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 

นางอจัฉรา  จารุวรรณ  
 

 ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี สมาคมห้องสมุดฯ ได้ปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ในการ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งสมาคมห้องสมุดฯ  ได้ด าเนินภารกิจส าคญั เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์  การศึกษา และวฒันธรรมต่าง ๆ รวมทั้งการ
จดัพิมพว์ารสาร  การส่งเสริมและพฒันาการประกอบวิชาชีพและสถานภาพผูป้ระกอบวิชาชีพฯ   ส่งเสริม
การใช้วิชาชีพฯ เพื่อบริการสังคม พฒันาสังคมการอ่านและการเรียนรู้  โครงการส าคญั ๆ ของสมาคม
ห้องสมุดฯ ท่ีไดด้ าเนินการและด าเนินต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั  ไดแ้ก่  
 

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  นับเป็นกิจกรรมท่ีสมาคมห้องสมุดฯ ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง นบัตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมห้องสมุดฯ เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2497 ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
สมาคมห้องสมุดฯ โดยมีความมุ่งหมายเพื่ อแถลงผลงานและกิจการของสมาคมห้องสมุดฯ ท่ี
คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ ได้ด าเนินงานและสถานะการเงินของสมาคมห้องสมุดฯ ต่อมา
ใน พ.ศ.2503 ได้ผนวกการประชุมทางวิชาการเป็นครั้ งแรกและได้ด าเนินการสืบเน่ืองมา โดยการประชุม
ทางวิชาการถือเป็นหัวใจส าคญัและเป็นหัวขอ้การประชุมแต่ละปี  โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม
ห้องสมุดฯ ก าหนดหัวขอ้เร่ืองทางวิชาชีพใหม่ ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของสมาชิกและเพื่อนร่วมวิชาชีพ  
รวมทั้งมีกิจกรรมของชมรมในสงักดัสมาคมห้องสมุดฯ  
 นอกจากน้ีสมาคมห้องสมุดฯ ยงัไดจ้ดัรายการทศันศึกษาเขา้ไวใ้นการประชุมสามญัประจ าปี โดย
มีแนวคิดในการเลือกสถานท่ี 3 ประเด็น คือ 
 1.  จดัให้สมาชิกได้ชมห้องสมุดท่ีได้รับรางวลัในการประกวดห้องสมุดดีเด่นท่ีจดัโดยสมาคมฯ 
โดยอาจเลือกเพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่งตามท่ีเวลาอ านวย   ใช้เวลาทศันศึกษา 1 วนั ห้องสมุดท่ีน าไป
ทศันศึกษา อาจเป็นประเภทใดกไ็ด้ตลอดจนถึงศูนยเ์อกสาร ศูนยส์ารนิเทศ และศูนยข์อ้มูล 
 2.  หากมีเหตุขดัขอ้งไม่อาจชมห้องสมุดท่ีได้รับรางวลัก็จะเปล่ียนเป็นชมรมห้องสมุดอ่ืน ๆ ท่ี
เห็นว่าเหมาะสม มีบริการและกิจกรรมแปลกใหม่ท่ีควรศึกษา 
 3.  นอกจากนั้นจดัให้สมาชิกไดท้ศันศึกษาสถานท่ีต่างๆ แยกประเภทดงัน้ี 
      1.  สถานท่ีทางประวติัศาสตร์โบราณคดีและวฒันธรรม ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวตัถุ  
พิพิธภณัฑ ์ พระราชวงั ศูนยศ์ึกษาทางประวติัศาสตร์ ศูนยว์ฒันธรรม 
      2.  สถานท่ีทางธรรมชาติศึกษา ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ  สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
      3.  ศูนยข์อ้มูลทางเทคโนโลยทีั้งของรัฐและเอกชน 
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 สมาคมห้องสมุดฯ ไดเ้ร่ิมจดัการประชุมสามญัประจ าปี ระหว่าง พ.ศ. 2503 - 2512  โดยในปีแรก
สมาคมห้องสมุดฯ ได้เร่ิมการจดัการประชุมสามญัประจ าปีในลกัษณะกิจกรรมพิเศษ คือ การอภิปราย 
เร่ือง ศิลปะหรืออนาจาร  การสนทนาเร่ือง การเขียนหนังสือ  และการโต้วาที เร่ือง พูดดีกว่าเขียน ณ  
หอสมุดประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน  ต่อมาได้จดัการประชุม
อยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี  

1. การจดักิจกรรมและบริหารของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย   
2. ห้องสมุดกบัชุมชน   
3. ห้องสมุดกบัการพฒันาประเทศ   
4. บริการห้องสมุด   
5. หนงัสือส าหรับเด็กและเยาวชน  
6. ห้องสมุดกบัการเงิน   
7. บทบาทห้องสมุดในการส่งเสริมการพฒันาประเทศ 
8. แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานห้องสมุด 
9. เทคนิคในการจดัตั้งห้องสมุด 

 

 สมาคมห้องสมุดฯ ได้ใชส้ถานท่ีจดัประชุม ณ ห้องประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต่อมาสมาคมห้องสมุดฯ ไดใ้ห้สถานท่ีจดัประชุม ณ หอสมุดแห่งชาติ 
ในหัวข้อ บทบาทห้องสมุดในการส่งเสริมการพฒันาประเทศ  แนวทางการปรับปรุงการบริหารงาน
ห้องสมุด  และหวัขอ้ เทคนิคในการจดัห้องสมุด โดยมีผูส้นใจเขา้ร่วมประชุมเฉล่ีย 300 คน  ยกเวน้หวัขอ้ 
บทบาทห้องสมุดในการส่งเสริมการพฒันาประเทศ ท่ีมีผูเ้ข้าร่วมกว่า 500 คน และจัดทัศนศึกษาแก่
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ได้แก่ ศูนยเ์วิจยั สภาวิจยัแห่งชาติ  เมืองนางพิม สุพรรณบุรี    ศูนยเ์อกสารการวิจยั กรม
ทางหลวงแผน่ดิน   กรมต ารวจ และส านกังานสถิติแห่งชาติ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 58  ศ. คุณหญิงแมน้มาส  ชวลิต งานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ. 2510   

โดยน าเสดจ็พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์  
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 สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัประจ าปีและสมัมนาทางวิชาการ ระหว่างพ.ศ. 2513 - 
2522    ในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ห้องสมุดกบัการศึกษา   
2. การจดังานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ   
3. ท าอยา่งไรจึงจะมีผูอ่้านหนงัสือมากข้ึน   
4. สภาวะและปัญหาของหนงัสือไทยในปัจจุบนั   
5. ปัญหาการบริหารงานห้องสมุด   
6. บทบาทของห้องสมุดกบัการปฏิรูปการศึกษา   
7. การประชาสมัพนัธห์้องสมุด   
8. ระบบสารนิเทศแห่งชาติจะช่วยพัฒนาศูนยส์ารนิเทศ หอจดหมายเหตุและห้องสมุดได้ 

อยา่งไร   
9. บทบาทของห้องสมุดต่อการศึกษานอกระบบ  
10. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กบัการพฒันาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ ์   

 

 
ภาพประกอบท่ี 59 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   

เสดจ็พระราชด าเนินกระทรวงศึกษาธิการ ในงานประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 2520 
 

  

 สมาคมห้องสมุดฯ ได้ใช้สถานท่ีจัดประชุม ณ หอสมุดแห่งชาติ  หอประชุม กระทรวง 
ศึกษาธิการ    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  การจดัประชุมในช่วง 10 ปีน้ี มีผูส้นใจเขา้
ร่วมประชุมเฉล่ีย 450 คน  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสูงสุดในหวัขอ้ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการ
พฒันาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ ์ จ านวน 959 คน และไดจ้ดัให้มีการทศันศึกษา   ดงัน้ี 
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 1.  ห้องสมุดโรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนนานาชาติ  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 2.  ห้องสมุดเฉพาะ  ได้แก่ ห้องสมุดบริติชเคานซิล  ห้องสมุดรัฐสภา  ศูนยบ์ริการเอกสารวิจยั
แห่งประเทศไทย   ห้องสมุดเอ.ย.ูเอ  ห้องสมุดสยามสมาคม 
 3.  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ห้องสมุดและศูนยเ์อกสาร
ภูมิภาค  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย    
 4.  พิพิธภัณฑ์และสถานท่ีประวัติศาสตร์  ไดแ้ก่ เมืองโบราณ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ  หอสมุด
แห่งชาติ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์เมืองสิงห์บุรีและลพบุรี  
 

 

 สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัประจ าปีและสมัมนาทางวิชาการ ระหว่างพ.ศ. 2513 - 
2522    ในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี   

1. บรรณารักษย์คุใหม่   
2. ห้องสมุดกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งช่าติ ฉบบัท่ี 5   
3. บริการสารสนเทศเพื่อการพฒันาการศึกษา   
4. ห้องสมุดในยคุข่าวสาร   
5. สารนิเทศกบัการพฒันาประเทศ  
6. ระบบและบริการเพื่อการพฒันา   
7. มาตรฐานเพื่อพฒันาบริการห้องสมุด   
8. การสร้างสงัคมการอ่านและการใชส้ารนิเทศ   
9. ห้องสมุดวนัพรุ่งน้ี   
10. ระบบสารนิเทศแห่งชาติเพื่อการพฒันา 

 

 
ภาพประกอบท่ี 60  พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรชายา 

เสดจ็เป็นองคป์ระธาน เปิดการประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ.  2524  
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 การจดัประชุมในช่วง 10 ปีน้ี สมาคมห้องสมุดฯ ใชส้ถานท่ีประชุมท่ีหลากหลาย เช่น หอประชุม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  หอประชุมโรงเรียนสถานสอนภาษา สมาคมนกัเรียนเก่า
สหรัฐอเมริกา (เอ.ย.ูเอ)  หอประชุม โรงพยาบาลสงฆ ์ โรงแรมบางกอกพาเลส  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จะ
สงัเกตุว่ามีการยา้ยสถานท่ีประชุมจากกรุงเทพมหานคร ไปจงัหวดัเชียงใหม่  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเฉล่ีย 670 
คน  โดยผูเ้ข้ากิจกรรมสูงสุดได้แก่การประชุมหัวขอ้ ห้องสมุดวนัพรุ่งน้ี ณ โรงแรมบางกอกพาเลส มี
ผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 979 คน   นอกจากน้ีสมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัทศันศึกษา  ดงัน้ี  
 1. ห้องสมุดโรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนนนทรีวิทยา   โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนสายน ้ าผึ้ ง  
โรงเรียนนานาชาติ  โรงเรียนมูลนิธิญ่ีปุ่น-ไทย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนสายน ้าทิพย ์ โรงเรียน
อยธุยาวิทยาลยั  โรงเรียนชลกลัยานุกลู  โรงเรียนสตรีวิทยา 2   
 2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ได้แก่ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  ห้องสมุด
และศูนยเ์อกสารภูมิภาค  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย   
 3. ห้องสมุดเฉพาะ  ได้แก่ ห้องสมุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ห้องสมุดคอลฟิลด์
ส าหรับคนตาบอด  ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี ห้องสมุดและศูนยเ์อกสาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ห้องสมุด เอ.ย.ูเอ  ห้องสมุดหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ห้องสมุดรัฐสภา  พิพิธภณัฑร์ัฐสภา ศูนยบ์ริการเอกสาร
วิจยัแห่งประเทศไทย  วิทยาลยัครูพระนครศรีอยธุยา    
 4. ห้องสมุดประชาชน  ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่   
 5. พิพิธภัณฑ์และสถานท่ีประวัติศาสตร์  ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง  สวนหลวง ร.9  พระราชวงั
บางประอิน ศูนยศ์ิลปาชีพพิเศษ บางไทร  
 

 
ภาพประกอบท่ี 61  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี 

ทรงเปิดการประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 2525   
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 สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัประจ าปีและสมัมนาทางวิชาการ ระหว่างพ.ศ. 2513 - 
2522    ในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี   

1. ห้องสมุดกบัสารนิเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
2. กลยทุธการจดัการสารนิเทศเพื่อการพฒันา 
3. บุคลากรสารนิเทศในยคุไฮเทค : มุมมองและทิศทาง 
4. บริการสารนิเทศ : สนองความตอ้งการของผูใ้ชจ้ริงหรือ 
5. การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบังานห้องสมุด 
6. ห้องสมุดในยคุโลกาภิวฒัน ์
7. เครือข่ายห้องสมุดเพื่อการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
8. ห้องสมุดไทยในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั 
9. ห้องสมุดในกระแสแห่งการปรับเปล่ียน 
10. บทบาทห้องสมุดในการสนบัสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

 

 การจดัประชุมในช่วง 10 ปีน้ี สมาคมห้องสมุดฯ ใช้สถานท่ีประชุมส่วนใหญ่ท่ีโรงแรม ได้แก่ 
โรงแรมบางกอกพาเลศ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  โรงแรมเมอร์เคียว  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเฉล่ีย 300 คน  
โดยหัวข้อท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมากท่ีสุด คือ บริการสารนิเทศ : สนองความต้องการของผูใ้ช้จริงหรือ 
จ านวน 566 คน   ส าหรับสถานท่ีทศันศึกษา สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัสถานท่ีทศันศึกษาหลากหลาย ดงัน้ี  
 1. ห้องสมุดโรงเรียน  ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  โรงเรียนสุร
ศกัด์ิมนตรี   
 2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
สถาบนัวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัมหิดล  
 3. ห้องสมุดเฉพาะ  ได้แก่  ธนาคารแห่งประเทศไทย ห้องสมุดรัฐสภา  ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ห้องสมุดปรีดี พนมยงค ์ ศูนยส์ารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์ห้องสมุด
และพิพิธภณัฑอ์ยัการไทย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
 4. ห้องสมุดประชาชน  ไดแ้ก่  ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ลุมพินี  
 5. พิพิธภัณฑ์และสถานท่ีประวัติศาสตร์    ได้แก่ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  ศูนยศ์ึกษา
ประวติัศาสตร์อยุธยา ศูนยว์ิทยาศาสตร์ทางทะเล ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย  หอไทยนิทัศน ์ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพชรบุรี  พิพิธภัณฑ์ทหารเรือและ
พระราชวงัเดิม พระท่ีนัง่วิมานเมฆ พระท่ีนัง่อภิเษกดุสิต   
 

 สมาคมห้องสมุดฯ ได้จดัการประชุมสามญัประจ าปี และสัมมนาวิชาการ ระหว่างพ.ศ. 2543 - 
2555  ในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี  
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1. บทบาทของห้องสมุดต่อการพฒันาคน 
2. การปฏิรูปห้องสมุดเพื่อการศึกษายคุใหม่ 
3. ห้องสมุดยคุใหม่ : ผูน้ าแห่งการเรียนรู้ 
4. การพฒันาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสมบูรณ์แบบ 
5. มิติใหม่ในการพฒันาห้องสมุด 
6. ยทุธศาสตร์การจดัการองคค์วามรู้ในห้องสมุด 
7. การจดัการห้องสมุดในยคุดิจิทลั 
8. การเรียนรู้สารสนเทศของปวงชน : เรียนรู้เพื่อสงัคมเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสริมสร้างสงัคมความรู้ : การเขา้ถึงสภาพท่ีแตกต่างของสงัคม 
10. การอ่านเพื่อพฒันาชาติ 
11. การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ : สรรคส์ร้างสงัคมไทยเป็นสงัคมการอ่าน 
12. กา้วใหม่ของห้องสมุด  
13. การพฒันาห้องสมุดสู่สากล 

 

 การจดัประชุมในช่วงระยะหลงั  สมาคมห้องสมุดฯ ใชส้ถานท่ีประชุมส่วนใหญ่ท่ีโรงแรมเพื่อ
ความสะดวก ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงเดินทางมาจากต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ โรงแรมบางกอกพาเลศ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์  โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  โรงแรมทาวน ์ อิน ทาวน ์  โรงแรมเดอะ แกรนด ์อยธุยา  
โรงแรมเอเดีรยติค พาเลซ  โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมเฉล่ีย 350 คน  หวัขอ้ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมากท่ีสุด คือ 
หวัขอ้ การพฒันาห้องสมุดสู่สากลจ านวน 677 คน ส าหรับสถานท่ีทศันศึกษา สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดั
สถานท่ีทศันศึกษาหลากหลาย   ดงัน้ี   
 1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ไดแ้ก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  พระเกียรติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานครอ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั บางนา  มหาวิทยาลยัหวั
เฉียวเฉลิม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   
 2. ห้องสมุดโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี  โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั  โรงเรียน
อสัสมัชญั ธนบุรี  โรงเรียนสายปัญญา โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง โรงเรียนวดันวลนรดิส โรงเรียนวดั
ดอนยายหอม โรงเรียนสวนกหุลาบ โรงเรียนราชวินิต ประถมศึกษา  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี)  โรงเรียนสตรีวิทยา2  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียนทวีธาภิเศก  โรงเรียนจิตรลดา  
โรงเรียนเซนตค์าเบรียล  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  โรงเรียนบางกะปิ 
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 3. ห้องสมุดประชาชน ไดแ้ก่  หอสมุดแห่งชาติ  หอวชิราวุธานุสรณ์ หอเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูอ่ยู ่ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร  หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  หอสมุดด ารงราชานุภาพ หอสมุดแห่งชาติจงัหวดัสุพรรณบุรี หอจดหมายเหตุแห่งชาติจงัหวดั
สุพรรณบุรี ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกมุารี นครปฐม  ห้องสมุดประชาชนลุมพินี ห้องสมุดเพื่อการ
เรียนรู้  มีนบุรี ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง   ห้องสมุดประชาชนชิน โสภณพนิช  ห้องสมุด
ประชาชน กทม. สวนเสรีไทย  ห้องสมุดประชาชน มีนบุรี หอ้งสมุดเสริมปัญญา  อุทยานการเรียนรู้  ศูนย์
การเรียนรู้วงัจนัทรเกษม  ห้องสมุดประชาชนวดัไร่ขิง  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สะพานสูง  ห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู้ บางขนุเทียน   ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ลาดกระบงั 
 4. ห้องสมุดเฉพาะ ไดแ้ก่ ศูนยข์อ้มูลข่าว สถานีโทรทศันก์องทพับก ช่อง 7 ห้องสมุดรัฐสภา  
ห้องสมุดเรือเคล่ือนท่ี  หอสมุดกองทพัอากาศ  ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ห้องสมุดส านกัราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวงั  ห้องสมุดมารวย ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ห้องสมุดและพิพิธภณัฑ ์ ส านกังานเลขาธิการรัฐสภา  ศูนยข์อ้มูล
พระปกเกลา้ศึกษาและจดหมายเหตุ  ห้องสมุดกรมธนารักษ ์  บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์ พบัลิชช่ิง 
จ ากดั (มหาชน)  ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ  สยามสมาคม  หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์หอภาพยนตร์
แห่งชาติ  ห้องสมุด ศ.สงัเวียน อินทรวิชยั คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย สถาบนัด ารงราชานุภาพ  หอสมุดกฎหมายมหาชน ศาลปกครอง  ห้องสมุด
ส่ือสาธารณ (Thai PBS)  ห้องสมุดการ์ตูน   
 5. พิพธิภัณฑ์และสถานท่ีประวัติศาสตร์ ไดแ้ก่ พพิิธภณัฑส์ถานแห่งชาติพระนคร  พิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   พพิิธภณัฑอ์ยัการไทย  พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  พิพิธภณัฑว์งัสวน
ผกักาด  พิพิธภณัฑห์นงัสือพิมพไ์ทย  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติกาญจนาภิเษา  พิพิธภณัฑธ์นาคารไทย 
ธนาคารพาณิชย ์  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปาอาชา พระท่ี
นัง่วิมานเมฆ  พิพิธภณัฑเ์สรีไทยอนุสรณ์  สวนศิลป์มีเซียม ยบิอินซอย  นิทรรศนร์ัตนโกสินทร์  
พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน กทม. เขตบางขนุเทียน  พิพิธภณัฑลู์กหลานพนัธุม์งักร สุพรรณบุรี  พิพิธภณัฑส์ะพาน
วงแหวนอุตสาหกรรม  โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา  โครงการประตูระบายน ้าคลองลดัโพธ์ิ  

 
โครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
 สืบเน่ืองจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  “ยูเนสโก” ได้
ประกาศให้ปี พ.ศ. 2515 เป็น “ปีหนงัสือสากล” หรือ “ปีหนงัสือระหว่างชาติ” โดยเหตุผลท่ีว่าหนงัสือมี
ส่วนส าคญัในการสร้างความเจริญของสังคมและบุคคล  เป็นส่ือท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างชน
ในชาติต่าง ๆ ยูเนสโกได้ขอความร่วมมือให้บรรดาประเทศสมาชิกร่วมฉลองปีหนงัสือสากล ดว้ยการจดั
กิจกรรมอนัเหมาะสม ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององคก์ารยูเนสโก โดยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (Thailand National  Commission for 
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Unesco) เป็นผูด้  าเนินงาน ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการข้ึนเรียกว่า “คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อจัดงานปี
หนังสือระหว่างชาติ 2515”  ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมี
กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนของหน่วยงานและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหนงัสือ  จดัโครงการทั้งหมด 19 
โครงการ ในโครงการทั้ง 19 โครงการมีอยู่ 2 โครงการ คือ “โครงการจดังานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ” 
และ “โครงการประกวดหนงัสือดีเด่น”  ทั้งสองโครงการน้ีได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 
โครงการประกวดหนังสือดีเด่น เร่ิมจดัเป็นครั้ งแรกในปี พ.ศ. 2515  เป็นโครงการท่ีสมาคมห้องสมุดฯ 
เป็นผูด้  าเนินการ  ต่อมาคณะกรรมการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ ได้เป็นผูด้  าเนินการต่อมา ตั้งแต่พ.ศ. 2516 
จนถึงปัจจุบนั 
 โครงการจดังานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ เร่ิมจดัข้ึนเป็นครั้ งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2515  ณ สังคีตศาลา 
บริเวณโรงละครแห่งชาติ และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยสมาคมห้องสมุดฯ ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินงานน้ี   เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยดีและพร้อมกนัทุกแห่ง สมาคมห้องสมุดฯ 
ได้จดัให้เร่ือง “การจดังานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” เป็นหัวขอ้ในการประชุมใหญ่ประจ าปี 2514 เพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาการจดังานสปัดาห์ห้องสมุดให้ส าเร็จลุล่วง  จากนั้นมีการยา้ยสถานท่ีจดังานไปหลายแห่ง 
ไดแ้ก่ สวนลุมพินี โรงเรียนหอวงั ท้องสนามหลวง คุรุสภา เป็นตน้ ต่อมาในพ.ศ. 2546 ได้เพิ่มการจดังาน
สปัดาห์หนงัสือนานาชาติ (Bangkok  International  Book  Fair) พร้อมกบัการใช้สถานท่ีจดังาน ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
  

 
 

ภาพประกอบท่ี 62 ฯพณฯ นายธานินทร์  กรัยวิเชียร ประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ 
เร่ือง เตรียมการจดังานสัปดาห์หอ้งสมุด  พ.ศ. 2545     
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งานวิชาการ 
 สมาคมห้องสมุดฯ ได้ด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นข้อบังคบัของสมาคม
ห้องสมุดฯ ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาบรรณารักษศาสตร์ การศึกษาและวฒันธรรม และ
รับปรึกษาและให้ค าแนะน าในการจัดห้องสมุดแก่บุคคล นิติบุคคล องคก์าร หรือสถาบันต่าง  ๆ  การ
ด าเนินงานวิชาการอยูใ่นความรับผิดชอบของกรรมการแผนกต่าง ๆ ของสมาคมห้องสมุดฯ  บทบาททาง
วิชาการของสมาคมห้องสมุดฯ ท่ี มีความส าคัญต่อวิชาบรรณารักษศาสตร์ คือ การท าหน้าท่ี เป็น
ศูนยบ์ริการทางวิชาการ เช่น การฝึกอบรม การเผยแพร่วิชาการทางวิทยกุระจายเสียง การสาธิตวิธีการทาง
บรรณารักษศาสตร์  การช่วยแกปั้ญหางานเทคนิค และการท าหนา้ท่ีในฐานะส านกัพิมพว์ิชาการ เช่น เป็น
ผูน้ าในการจดัพิมพว์ารสารทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์ เป็นผูผ้ลิตหนงัสือต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ตั้งแต่พ .ศ. 2499 สมาคมห้องสมุดฯ  เป็นต้นมา  หัวข้อและหลักสูตรการอบรมของสมาคม
ห้องสมุดฯ ประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การอบรมบรรณารักษ ์ห้องสมุดโรงเรียน     รวม 16 รุ่น (พ.ศ. 2499-2538)   
2.  การอบรมบรรณารักษ ์ห้องสมุดประชาชน   รวม  5 รุ่น (พ.ศ.2500-2503)  
3.  การอบรมบรรณารักษ ์ห้องสมุดเฉพาะวิชา    (พ.ศ.2502)  
4.  การอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ชุด ป.ม.   รวม 2 รุ่น (พ.ศ.2510, 2512) 
5.  การอบรม อ.ศ.ร. วิชาบรรณารักษศาสตร์ ชุดครู ป.ม.ณ  รวม  2 รุ่น (พ.ศ.2511-2512) 
6.  การสมัมนาวิทยากรผูอ้บรม   (พ.ศ. 2511) 
7.  การอบรมบรรณารักษ ์ห้องสมุดเฉพาะ    รวม 6 รุ่น (พ.ศ.2514-2525) 
8.  การสมัมนา เร่ือง วิธีให้บริการข่าวสารประชากรและการวางแผนครอบครัว  (พ.ศ.2516) 
9.  การสมัมนาผูบ้ริหารห้องสมุด 1 รุ่น (พ.ศ. 2517) 
10. การอบรมท าปกและเยบ็เล่มหนงัสือ   รวม 9 รุ่น  (พ.ศ.2518-2556) 
11. การฝึกอบรมบรรณารักษ ์ ภาคฤดูร้อน   รวม 3 รุ่น (พ.ศ.2526-2540) 
12. การบรรยาย เร่ือง Library Automation and Resource Sharing  (พ.ศ.2526) 
13. การบรรยาย เร่ือง หนงัสือเด็ก (พ.ศ.2526) 
14. การอบรมการใชค้อมพิวเตอร์กบังานห้องสมุดเบ้ืองตน้ : โปรแกรมส าเร็จรูป CDS/ISIS 5 รุ่น  
      (พ.ศ. 2537-2544) 
15. การบรรยาย เร่ือง ความตอ้งการใชส้ารนิเทศทางวิชาการ : มุมมองของนกัวิชาการและนกัการ  
     เมือง สถานการณ์ ความตอ้งการใชแ้ละให้บริการขอ้มูลเศรษฐกิจในปัจจุบนั (พ.ศ.2538) 
16. การบรรยาย เร่ือง เลิกบตัรรายการ วุ่นวายจริงหรือ  (พ.ศ. 2538) 
17. การบรรยาย เร่ือง ความรู้ทัว่ไปทางบรรณารักษศาสตร์ ในการสมัมนาฝึกอบรมบุคลากรท่ีรับ 
      ผดิชอบห้องสมุดประจ าจงัหวดั กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2539) 
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18. การบรรยาย เร่ือง Libraries in National Development : มุมมองผูเ้ขา้ประชุม CONSAL         
      (พ.ศ. 2539) 
19. การอบรมบรรณารักษเ์ชิงปฏิบติัการ เร่ือง Internet เพื่องานห้องสมุด (พ.ศ.2539) 
20. การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป MS Word for Window (พ.ศ.2539) 
21. การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  การสร้างโปรแกรมช่วยสอน CAI โปรแกรมส าเร็จรูป  
     Autoware 3.0  (พ.ศ. 2539) 
22. การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง ระบบการจดัเกบ็และสืบคน้สารนิเทศ (พ.ศ. 2539) 
23. การเสวนาทางวิชาการ เร่ือง บทบาท ทิศทาง และฐานะทางวรรณกรรมส าหรับเด็กในยคุเงิน 
      บาทลอยตวั (พ.ศ. 2541) 
24. การเสวนาทางวิชาการ เร่ือง บริการห้องสมุดอยา่งไรให้ถูกใจผูร้ับในยคุอินเทอร์เน็ต (พ.ศ.  
      2541)  
25. การประชุมทางวิชาการ เร่ือง เศรษฐกิจและผลกระทบต่อการให้บริการสารสเนทศ (พ.ศ.  
      2541)  
26. การอภิปราย เร่ือง หนงัสือและหนงัสือจุดประกายความคิด ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พาชีวิตสุข 
     สดใส (พ.ศ. 2541) 
27. การประชุมวิชาการ เร่ือง กา้วสู่ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยห้องสมุดไร้พรมแดน (พ.ศ. 2541) 
28. การเสวนาวิชาการ เร่ือง ปฏิรูปการศึกษากบัผลกระทบต่อห้องสมุด (พ.ศ. 2544) 
29. การอบรม เร่ือง การใชโ้ปรแกรม WEBISIS (พ.ศ. 2544) 
30. การอบรม เร่ือง การสร้างเวบ็ไซคห์้องสมุด   รวม 13 รุ่น (พ.ศ. 2545-2551) 
31. การอบรม เร่ือง วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  (พ.ศ. 2545) 
32. การอบรม เร่ือง หลกัการท าวิจยัและประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS ส าหรับ 
     ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด  รวม 2 รุ่น (พ.ศ. 2545) 
33. การจดัแสดงหนงัสือและส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา (พ.ศ. 2546) 
34. การอบรม เร่ือง การเขียนโครงการเป็นภาษาองักฤษ  (พ.ศ. 2549) 
35. การอบรม เร่ือง การท าวิจยัเพื่อพฒันางานห้องสมุด  รวม  3 รุ่น (2549-2551) 
36. การบรรยาย เร่ือง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ   รวม  3 รุ่น  (พ.ศ.2549-2551) 
37. การบรรยาย เร่ือง การแบ่งหมวดหมู่หนงัสือ การก าหนดหวัเร่ือง และการท าบตัรรายการ  
      (พ.ศ. 2549) 
38. การบรรยาย เร่ือง เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2549) 
39. การอบรม เร่ือง การจดัหมู่หนงัสือระบบทศนิยมดิวอ้ี  5 รุ่น (พ.ศ. 2549 -2553) 
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ภาพประกอบท่ี 63 ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหาร ตอ้นรับ   

Assistance Professor Barbara Stripling  President-Elect, American Library Association 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 64 ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต  และคณะกรรมการ IFLA  
IFLA  Satellite Meeting in Bangkok   
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สถานะทางการเงินของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
วีระวรรณ  วรรณโท 

 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จดทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ.  2497  มีสถานะทางการเงิน  ไดร้ับ 

เงินอุดหนุนจากองคก์รต่างประเทศและระหว่างประเทศ  ตลอดจนหารายไดเ้พื่อช่วยเหลือตนเอง  ดงัน้ี 
  

1. ความช่วยเหลอืขององค์การต่างประเทศ 
มูลนิธิเอเซีย 
พ.ศ.  2498-2519  มูลนิธิเอเซียมอบทุนให้คณะกรรมการริเร่ิมด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 

ของสมาคมห้องสมุดฯ  และไดส้นบัสนุนเร่ือยมาเป็นเวลา  6  ปี  และเห็นชอบในขอ้เสนอของสมาคม
ห้องสมุดฯ  โดยใหมี้  “เลขานุการบริหาร”  ปฏิบติังานประจ าท่ีสมาคมห้องสมุดฯ  และท าสัญญาจ่าย
เงินเดือนให้ต าแหน่งน้ีเป็นเวลา  4  ปี  และจดัพิมพห์นงัสือต าราบรรณารักษศาสตร์  จดัอบรมวิชาชุด
บรรณารักษศาสตร์ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาให้กบับรรณารักษ ์ ให้การสนบัสนุนในด้านการเงินเป็น
จ านวน  4,000,000  บาท    เม่ือเห็นว่าสมาคมห้องสมุดฯ  สามารถช่วยเหลือตวัเองและขยายกิจการออกไป
ได้อย่างกวา้งขวางจึงค่อย ๆ ถอนตวัออก 

ยูเนสโก 
พ.ศ.  2498-2519 สนบัสนุนโครงการจดันิทรรศการหนงัสือเด็กและผูเ้ยาว ์ในจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่

ราชอาณาจกัร  ให้ทุนไปแสดงหนงัสือไทยในงานนิทรรศการหนงัสือระหว่างชาติท่ียโุรปเป็นครั้ งแรก   
พ.ศ.  2521  ไดส้นบัสนุนโครงการพิเศษ  เช่น  งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติ ไดร่้วมกบัรัฐบาล

ไทยในการจดัประชุมบรรณารักษภู์มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ครั้ งท่ี 4  (CONSAL IV)  ในหวัขอ้เร่ือง  
“Regional  Co-operation  for  the  Development  of  National Information  Services”    

พ.ศ.  2536  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯไดร้ับเป็นเจา้ภาพในการประชุมบรรณารักษ์
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ครั้ งท่ี 9  (CONSAL IX)  ในหวัขอ้เร่ือง  “Future  Dimensions  and  Library  
Development”     และสมาคมห้องสมุดฯ ไดร้บัเกียรติเป็นเจา้ภาพในการประชุมบรรณารักษภู์มิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ครั้ งท่ี 16  (CONSAL XVI) ใน พ.ศ.  2558    

มูลนิธิร้อกกีเ้ฟลเลอร์ 
ในพ.ศ. 2507 ไดม้อบเงินให้สมาคมห้องสมุดฯ จ านวน 10,000  ดอลลล่าร์  เพื่อให้ทุน

คณะกรรมการ 3 คน ไปศึกษาดูงานท่ีประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย  ให้บรรณารักษศ์ึกษาและดูงานท่ี
ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

 

ห้องสมุดอเมริกัน  (เอยูเอ)  และห้องสมุดอังกฤษ  (บริติชเคาน์ซิล) ในประเทศไทย ใหทุ้น
กรรมการของสมาคมห้องสมุดฯ  ไปศึกษาต่อและท างานระยะยาวในต่างประเทศหลายครั้ งท าให้สมาคม
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ห้องสมุดฯไดพ้ฒันากิจการเจริญกา้วหนา้ทนักบัวิทยาการ และเทคโนโลยสีารนิเทศ  ทนัสมยัเป็นล าดบัมา
จนถึงปัจจุบนั 

 

ส านักงานสหพันธ์สมาคมห้องสมุดและสถาบันบรรณารักษศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาเอเชีย
และโอเชียเนีย 

พ.ศ.  2531  สมาคมห้องสมุดฯ ไดร้บัการอุปการะส านกังานสหพนัธส์าขาเอเชียและโอเชียเนีย  
ซ่ึงมีส านกังานอยูท่ี่สมาคมห้องสมุดฯ  ท าให้สมาคมห้องสมุดฯไดมี้โอกาสเป็นเจา้ภาพร่วมจดัการ
ประชุมระหว่างประเทศในดา้นบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ทุกปี  และเป็นศูนยก์ลางการติดต่อและ
เผยแพร่เอกสารของสหพนัธ์สมาคมห้องสมุดฯ ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือสนบัสนุนเงินทุนใน
การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  เช่น  โครงการฝึกอบรมบุคลากรห้องสมุดประชาชนของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน  ทุนการศึกษาวิชาบรรณารักษใ์นเอเชียและโอเชียเนีย  โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานพฒันาความก้าวหน้าทางบรรณารักษศาสตร์ของสหพนัธ์สมาคมห้องสมุด  (IFLA/ALP  Core  
Program)  ซ่ึงมีศูนยด์ าเนินงานอยูท่ี่เมืองอบัสารา  ประเทศสวีเดน  เป็นผูจ้ดัหาทุนสนบัสนุนการด าเนินงาน 

 
2.  กิจกรรมและบริการเพื่อหารายได้ 

แผนกหาทุน   
 สมาคมห้องสมุดฯ ตระหนกัดีว่าเม่ือมูลนิธีต่าง ๆ ยติุการให้การอุดหนุนแลว้ตอ้งพยายาม
ช่วยเหลือตวัเองทุกวิถีทางท่ีจะยนืหยดัต่อไป  จึงไดคิ้ดตั้งแผนกหาทุนเพื่อจะหาทุนมาจุนเจือ  แต่การหา
ทุนของสมาคมห้องสมุดฯ เป็นเร่ืองล าบากมาก  จึงไดคิ้ดหาทุนจากการจ าหน่ายหนงัสือทางวชิาการ  เป็น
ตวัแทนสัง่หนงัสือวารสารต่างประเทศ  และการเป็นตวัแทนจดัหาอุปกรณ์  ครุภณัฑห์้องสมุดให้แก่
ห้องสมุดทุกแห่ง เพื่อจะไดเ้งินมาหมุนเวียนใชจ่้ายภายในส านกังาน    ช่ึงจะกล่าวในเงินรายไดจ้าก
ส านกังานสมาคมห้องสมุดฯ 
 

เงินรายได้จากส านักงานสมาคมห้องสมุดฯ  (การจ าหน่าย วารสารห้องสมุด  วารสารวิจยัสมาคม
ห้องสมุดฯ  หนงัสือ  วสัดุครุภณัฑห์้องสมุด  การจดัอบรม) 

 เงินรายได้จากส านักงานสมาคมห้องสมุดฯ  
  จากการท่ีมีเลขานุการบริหารท่ีมีคุณวุฒิเขา้มาปฏิบติังานเต็มเวลาได ้ มีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใน
ดา้นต่าง ๆ เพิ่มข้ึน ท าให้สามารถด าเนินกิจการในทางท่ีจะหารายไดใ้ห้สมาคมห้องสมุดฯ   เช่น  การ
จดัท าครุภณัฑ ์ เคร่ืองใช ้ และอุปกรณ์ห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับและ
ตอ้งการของห้องสมุดและศูนยส์ารนิเทศ  และส่วนราชการต่าง ๆ  ท าให้ฐานะทางการเงินของสมาคม
ห้องสมุดฯ ดีข้ึน  สามารถท่ีจะเกบ็เงินเป็น  “ทุนสะสมเพื่อสร้างส านกังานของสมาคมห้องสมุดฯใน
อนาคต” ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2519  ดว้ยเงินทุนท่ีสะสมไวส้ามารถท าสญัญาเช่าอาคารเป็นระยะเวลา  30  ปี  
ต่อมาสมาคมห้องสมุดฯ ไดต้ดัสินใจซ้ือท่ีดินท่ีต าบลคลองจัน่  อ  าเภอบางกะปิ  และวางศิลาฤกษใ์นการ
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ก่อสร้างอาคาร 4  ชั้น  โดยสมเดจ็พระพุฒาจารย ์วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นองคป์ระธาน  เม่ือวนัท่ี  17  
ธนัวาคม  2536   พ.ศ. 2554  คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดฯ ไดป้รับเปล่ียนต าแหน่ง  เลขานุการ
บริหาร  มาเป็นต าแหน่ง  ผูจ้ดัการส านกังานสมาคมฯ ดูแลและด าเนินกิจการในทางท่ีจะหารายไดใ้ห้
สมาคมห้องสมุดฯ อยา่งต่อเน่ือง  มีเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานให้สมาคมห้องสมุดฯเพื่อให้กิจการของ
สมาคมห้องสมุดฯ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

วารสารห้องสมุด   
      เร่ิมจดัท า พ.ศ. 2500  เป็นวารสารราย 2 เดือน  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วชิา
บรรณารักษศาสตร์ การศึกษาและวฒันธรรม  มีคณะกรรมการจดัท าเฉพาะและมีบรรณาธิการคนแรก คือ   
นายเอ้ือ  บุษปะเกษ  หงสกลุ  ในระยะหลงัออกล่าชา้และขาดระยะ เน่ืองจากขาดบทความทางวิชาการ  
อยา่งไรกต็ามการจดัท า  วารสารห้องสมุด  เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับสมาคมห้องสมุดฯ เพราะเป็น
สมาคมวิชาการเก่ียวกบัวิชาการห้องสมุดโดยเฉพาะ จึงจ าเป็นตอ้งพยายามทุกวิถีทางท่ีจะตอ้งจดัท า
วารสารออกมาเผยแพร่วิชาชีพบรรณารักษ ์ แมจ้ะล่าชา้  อยา่งไรกต็ามที  ปัจจุบนัออกปีละ  2  ฉบบั   
(ราย 6  เดือน)  จดัส่งให้กบัสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ ทัว่ประเทศ 
 ส านกังานสมาคมห้องสมุดฯ จดัจ าหน่ายวารสารห้องสมุดใหก้บัผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสมาคม
ห้องสมุดฯแต่ละฉบบัตามท่ีตอ้งการ  และการบอกรับวารสารห้องสมุดเป็นรายปี 
 

 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดฯ   
จดัท าข้ึนเม่ือ  พ.ศ. 2551 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งตีพมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจยั เป็นเวที 

ในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ความกา้วหนา้ทางการวิจยัในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจยัในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของไทยสู่ระดบัสากล มีบรรณาธิการคนแรกคือ ศาสตราจารย ์ 
ดร.ชุติมา  สจัจานนัท ์ ในระยะหลงัออกล่าชา้และขาดระยะ  เน่ืองจากไม่มีผูส่้งบทความทางวิชาการ 
เช่นเดียวกบัวารสารห้องสมุด ปัจจุบนัออกปีละ 2 ฉบบั  (ราย 6  เดือน)  จ าหน่ายให้กบัสมาชิกสมาคม
ห้องสมุดฯ ท่ีสนใจสมคัรเป็นสมาชิกวารสารวิจยั สมาคมห้องสมุดฯ  ปีละ  250  บาท 

 

หนังสือจากส านักพิมพ์ต่าง ๆ  วัสดุ    ครุภัณฑ์ห้องสมุด   
 ส านกังานสมาคมห้องสมุดฯ จดัจ าหน่าย หนงัสือจากส านกัพิมพต่์าง ๆ  วสัดุ   ครุภณัฑห์้องสมุด  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบับรรณารักษห์้องสมุด ในการจดัหาหนงัสือท่ีเหมาะแก่ผูใ้ชบ้ริการห้องสมุด  
จดัหาครุภณัฑห์้องสมุดท่ีไดม้าตรฐานและเหมาะกบัการใชส้อย  นอกจากน้ียงัให้ค าแนะน าในการจดัและ
บริหารงานห้องสมุด  ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
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             การจัดอบรมทางวิชาการ   
             สมาคมห้องสมุดฯ มีวตัถุประสงคใ์นการจดัอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์หลกัสูตรระยะสั้น เพื่อ
อบรมเจา้หนา้ท่ีห้องสมุดทัว่ไป ซ่ึงไม่มีโอกาสไดเ้รียนวิชาบรรณารักษศาสตร์ในสถาบนัการศึกษา
ระดบัสูง  เพราะหน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ีท าอยูย่งัไม่อนุญาตให้เรียน หรือเป็นเพราะไม่มีพื้นความรู้
ในวิชาสามญัพอท่ีจะเขา้เรียนได ้ สมาคมห้องสมุดฯจึงไดจ้ดัให้มีการอบรมเจา้หนา้ท่ีห้องสมุดต่าง ๆ  คือ   

การอบรมครูบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดเฉพาะ  วิชา 
บรรณารักษศาสตเบ้ืองตน้  ประกอบดว้ยวิชาการบริหาร  การเลือกหนงัสือ  การจดัหมู่หนงัสือ  บริการตอบ
ค าถาม  หนงัสืออา้งอิง  การจดันิทรรศการ  หลกัสูตรส าหรับเจา้หนา้ท่ีห้องสมุดประเภทต่าง ๆ กแ็ตกต่างกนั
ในวิชาท่ีจ าเป็นส าหรับห้องสมุดประเภท  เช่น  การอบรมบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียน  การสอน
วิชาการใชห้้องสมุดโรงเรียน  การอบรมบรรณารักษห์้องสมุดประชาชน การเล่านิทาน ส่วนการอบรม
บรรณารักษห์้องสมุดเฉพาะ มีวิชาการท าดรรชนีหนงัสือพิมพแ์ละการท าบรรณานุกรมดว้ย 
 

การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน   
พ.ศ. 2499 -2522  มีผูเ้ขา้อบรม รวมทั้งส้ิน  5,856  คน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
พ.ศ. 2499  เร่ิมอบรมเป็นตน้มา  เปิดอบรมปิดภาคเรียนภาคตน้  รวม 10  วนั  (รวมทั้งวนัเสาร์และ 

อาทิตย)์ วิชาท่ีจดัอบรมแบ่งเป็น  3 หมวด  คือ หมวดท่ี 1 การเลือกหนงัสือ และการใชป้ระโยชนจ์ากหนงัสือ  
หมวดท่ี 2  การจ าแนกหมู่หนงัสือและการท าบตัรรายการ  หมวดท่ี 3  การด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน   
ผูเ้ขา้อบรมจะเลือกอบรมไดค้รั้ งละ 1 หมวด  เม่ือเรียนจบและผา่นการสอบวดัผลจะไดร้ับวุฒิบตัร 
จากสมาคมห้องสมุดฯ   
              พ.ศ.  2500  กระทรวงศึกษาธิการไดต้ั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานห้องสมุดข้ึน 
เน่ืองจากเห็นความส าคญัของห้องสมุดต่อการศึกษาในปัจจุบนั  คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
ห้องสมุดจึงร่วมมือกบัสมาคมห้องสมุดฯ  ท าให้การอบรมน้ีขยายวงกวา้งข้ึนทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ  
มีการปรับปรุงหลกัสูตรการอบรมใหม่  โดยเปิดอบรมในภาคฤดูร้อน  ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม  
รวม 40-45  วนั  เรียนจบหลกัสูตรในคราวเดียวกนั  หลกัสูตรในการอบรมมีการพิ่มจากเดิมอีก 3  หมวด
วิชา รวมเป็น  6  หมวดวิชา  คือ หมวดท่ี 1  การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน หมวดท่ี 2  การด าเนินงาน
ห้องสมุด หมวดท่ี 3 การเลือก หนงัสือ หมวดท่ี 4 การจดัหมู่และท าบตัรรายการ หมวดท่ี 5 การบริการตอบ
ค าถาม  หมวดท่ี 6  การสอนนกัเรียนให้ใชห้้องสมุด  การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัตลอดจนการน า
ชมห้องสมุด   

 

   การอบรมวิชาครูบรรณารักษศาสตร์ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา   
               พ.ศ.  2506-2508  สมาคมห้องสมุดฯไดร้ับการสนบัสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จดัอบรม
วิชาชุดบรรณารักษศาสตร์ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา  เพื่อเล่ือนวิทยฐานะของครูผูท้  าหน้าท่ี
บรรณารักษ ์สมาคมห้องสมุดฯร่วมกบักรรมการฝึกหดัครูและคุรุสภา  และไดร้ับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิ
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เอเซีย เร่ิมจดัอบรมครั้ งแรกเดือนสิงหาคม  2506  โดยใชห้ลกัสูตรเดียวกนักบัหลกัสูตรห้องสมุดโรงเรียน  
ผูเ้ขา้รับการอบรม เม่ือสอบไดก้จ็ะไดร้ับประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาไปดว้ย  เพราะถือว่าเป็นชุดสุดทา้ย
ในวิชาชุดครูการศึกษา  สมาคมห้องสมุดฯ จดัอบรมครั้ งสุดท้ายเม่ือ พ.ศ. 2508   

ไดจ้ดัมาเป็นเวลาเพียง 3  ปี  มีผูเ้ขา้อบรม จ านวน  230  คน  หลงัจากนั้นกไ็ม่ไดจ้ดัอบรมอีก  
เน่ืองจากมีผูส้มคัรเขา้อบรมจ านวนน้อยไม่สมควรท่ีจะจดัอบรม 

 

  การอบรมวิชาครูบรรณารักษศาสตร์ประโยคครูมัธยม  
พ.ศ.  2507    คุรุสภา  กองส่งเสริมวิชาการ  กรมการฝึกหดัครู กบัสมาคมห้องสมุดฯ จดัอบรม

วิชาครูบรรณารักษศาสตร์ประโยคครูมธัยม โดยไดร้ับการสนบัสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงยอมรับ
วิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นวิชาเลือกในหมวด ค. เพื่อให้ครูซ่ึงมาอบรมในวนัหยดุในภาคฤดูร้อนไดเ้ขา้รับ
การอบรมและสอบเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ  หลกัสูตรท่ีใชใ้นการอบรมเป็นหลกัสูตรว่าดว้ยการสอนวิชาชุด
ครู  พ.ศ. 2505  ประกอบดว้ย 6 หมวดวชิา  คือ หมวดท่ี 1 การด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน หมวดท่ี 2 การ
จดัหมู่หนงัสือและท าบตัรรายการ  หมวดท่ี 3  หนงัสืออา้งอิงและบริการตอบค าถาม  หมวดท่ี  4  การเลือก
หนงัสือและและจดัซ้ือวสัดุห้องสมุด  หมวดท่ี 5  การแนะน าวิธีใชห้นงัสือและห้องสมุด  หมวดท่ี  6  
ห้องสมุดภาคปฏิบติัรวมเวลาอบรม  45  วนั  หรือ  360  ชัว่โมง  หลกัสูตรน้ีมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  
เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถปฏิบติังานห้องสมุดได ้       

 พ.ศ. 2511 ไดมี้การประชุมปรับปรุงหลกัสูตรการอบรมวิชาชุดบรรณารักษศาสตร์ประโยคครู
มธัยมใหม่  จดัให้มี 6 หมวดวิชาดั้งเดิม คือ หมวดท่ี 1 การบริหารงานห้องสมุด  หมวดท่ี 2การด าเนินงาน
ห้องสมุด  หมวดท่ี 3 การเลือกหนงัสือ  หมวดท่ี 4  การจดัหมู่หนงัสือและท าบตัรรายการหมวดท่ี 5  
บริการตอบค าถาม    หมวดท่ี  6  วิธีสอนให้รู้จกัใชห้้องสมุด  ระยะเวลาอบรม  360  ชัว่โมง   

การอบรมวิชาครูบรรณารักษศาสตร์ประโยคครูมธัยมไดจ้ดัมาเป็นเวลาเพียง 7  ปี  ตั้งแต่  พ.ศ. 
2507-2513  มีผูเ้ขา้รับการอบรม 2,276  คน  หลงัจากนั้น กองส่งเสริมวิชาการ  กรมการฝึกหดัครู และคุรุ
สภา น าไปจดัอบรมเอง  

 

  การอบรมในส่วนภูมิภาค 
 พ.ศ.  2503-2508  สมาคมห้องสมุดฯขยายการอบรมครูผูท้  าหน้าท่ี  ครูบรรณารักษใ์นส่วนภูมิภาค 
เร่ิมจดัเป็นครั้ งแรกเม่ือ จงัหวดัต่าง ๆ ท่ีจดัให้มีการอบรม ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุรี  ล าปาง  นครศรีธรรมราช  
ขอนแก่น  อุบลราชธานี  จดัอบรมเรียงไปตามล าดบัปี  หลกัสูตรท่ีใชใ้นการอบรมคือหลกัสูตรเดียวกบั 
การอบรมห้องสมุดโรงเรียน  

พ.ศ. 2522  ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยั เชียงใหม่  มีความประสงคจ์ะให้อบรมบรรณารักษภ์าคเหนือ 
ในฤดูร้อน  ซ่ึงใชช่้วงเวลาเดียวกบัการฝึกอบรมในกรุงเทพฯ  หลกัสูตรและวุฒิบตัรเป็นของสมาคมห้องสมุด
ฯ  การอบรมภาคเหนือน้ีถือว่าเป็นงานสมาคมห้องสมุดฯท่ีขยายการอบรมสู่ภาคเหนือ เพื่อให้ผูท่ี้สนใจได้
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เขา้อบรมโดยลดค่าใชจ่้ายลง  ส าหรับวิทยากร คือ กลุ่มบรรณารักษเ์ชียงใหม่  และวิทยากรทอ้งถ่ิน  
สถานท่ีอบรม คือ ส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

การอบรมส่วนภูมิภาคน้ี ไดจ้ดัมาเป็นเวลาเพียง 7  ปี  มีผูเ้ขา้รับการอบรมตั้งแต่  พ.ศ.  2503-2508  
พ.ศ. 2522    รวมทั้งส้ิน  448  คน 

 

 การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 
 พ.ศ.  2500 –2506   สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัอบรมบรรณารักษห์้องสมุดประชาชนโดยใชห้ลกัสูตร
เดียวกบัการอบรมบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียน   

การอบรมบรรณารักษห์้องสมุดประชาชน ได้จดัมาเป็นเวลาเพียง 7  ปี  มีผูเ้ขา้อบรม  292  คน  
การท่ีสมาคมห้องสมุดฯไม่ไดจ้ดัให้มีการอบรมอีกเน่ืองจากมีผูส้มคัรเขา้รับการอบรมนอ้ย  และ

กองการศึกษาผูใ้หญ่  กรมสามญัศึกษา  ไดรั้บช่วงในการอบรมห้องสมุดประชาชนต่อไป     
 

   การอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ 
  พ.ศ.  2501- 2506  สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัอบรมบรรณารักษห์้องสมุดเฉพาะ  เพื่อให้เจา้หน้าท่ี
ห้องสมุดเฉพาะ ท่ีไม่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์เขา้รับการอบรม   

พ.ศ. 2509   พ.ศ. 2511-2512  พ.ศ. 2514-2522  สมาคมห้องสมุดฯไดก้ าหนดวุฒิผูเ้ขา้อบรมให้มี
ความรู้ขั้นต ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ต่อมาเพิ่มคุณสมบติัว่าตอ้งมีความรู้ภาษาองักฤษพอประมาณ  
เน่ืองจากวิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นวิชาท่ีค่อนขา้งใหม่ส าหรับประเทศไทย จึงมีค าศพัทเ์ฉพาะต่าง ๆ เป็น
ภาษาองักฤษ  ท าให้การเรียนการสอนตอ้งใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั  จึงมีปัญหาต่อผูมี้ภาษาองักฤษนอ้ย  
หลกัสูตรการอบรมบรรณารักษห์้องสมุดเฉพาะ  มีการปรับปรุงเร่ือยมา  แบ่งออกเป็น 4  หมวด  คือ  หมวด 
ท่ี 1  การบริหารและการด าเนินงานห้องสมุด  หมวดท่ี 2  การเลือกหนงัสือและโสตทศันูปกรณ์  หมวดท่ี 3  
การจดัหมู่หนงัสือและท าบตัรรายการ  หมวดท่ี 4 หนงัสืออา้งอิงและบริการตอบค าถาม  และน าชมห้องสมุด  
ใชเ้วลาอบรมรวม  37  วนั มีผูเ้ขา้อบรม  819  คน  สมาคมห้องสมุดฯ ไดต้ระหนกัถึงความกา้วหน้าดา้นต่าง ๆ 
ทางเทคโนโลย ีจึงเพิ่มหลกัสูตรการอบรมอีกวิชาหน่ึง  วิทยากรอบรม  ไดแ้ก่  สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ 
 

               การจัดพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือวิชาชีพ 
 สมาคมห้องสมุดฯ ไดจ้ดัพิมพแ์ละจ าหน่ายหนงัสือวิชาชีพ  อาทิ  หนงัสือการจดัหมวดหมู่หนงัสือ
ระบบทศนิยมของดิวอ้ี   เป็นตน้ 
 

3.  เงินรายได้จากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ และค่าลงทะเบียนการประชุม 
การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯเป็นสมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์สมาคมเดียวใน
ประเทศไทย  การสมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมฯเพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาชีพของสมาชิก  และเพื่อ
ร่วมกนัพฒันาสร้างสรรคส์มาคมวิชาชีพและสงัคมสืบไป  สมาชิกจะไดป้ระโยชนจ์ากการไดร้ับขอ้มูล
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ข่าวสาร ความรู้ทางวิชาชีพท่ีทนัสมยั จากข่าวสมาคมฯ วารสารห้องสมุด ไดร้ับส่วนลดจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีจดัโดยสมาคมห้องสมุดฯและชมรมต่าง  ๆท่ีสงักดัสมาคมห้องสมุดฯ ไดร้บัค าปรึกษาการจดัตั้ง
และพฒันาห้องสมุด  มีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาการ  วิชาชีพ  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  จดัซ้ือ
เอกสารส่ิงพิมพ ์ วสัดุอุปกรณ์ของ ห้องสมุดจากสมาคมห้องสมุดในราคาพิเศษ               

ค่าลงทะเบียนเข้าประชุมการเตรียมงานสัปดาห์ห้องสมุด 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯจดัประชุมเตรียมงานสปัดาห์ห้องสมุด  ครั้ งท่ี 1  พ.ศ. 2518 

ถึง พ.ศ.  2555  รวมทั้งหมด   36  ครั้ ง 
ค่าลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  และประชุมวิชาการ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  และประชุมวิชาการครั้ งท่ี 1 

พ.ศ.  2503  ถึง  พ.ศ.  2555  รวมทั้งหมด  52  ครั้ ง 
              การจัดศึกษา ดูงาน ในต่างประเทศ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯจดัศึกษา ดูงาน ในต่างประเทศตั้งแต่  พ.ศ. 2519 - ปัจจุบนั  
ไดแ้ก่  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย  ประเทศอินโดนีเซีย 
 การจัดประชุมระหว่างประเทศ     
 พ.ศ.  2542 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นเจา้ภาพจดัประชุมบรรณารักษน์านาชาติ ครั้ ง
ท่ี 65   (IFLA  1999)  เม่ือวนัท่ี  20-28  สิงหาคม  2542    
 พ.ศ. 2549  น าเงินไปซ้ือบา้นจดัท า  ”ศูนยเ์รียนรู้ศาสตราจารยคุ์ณหญิงแม้นมาส  ชวลิต” ปัจจุบนั
เงินเหลือฝากในบญัชีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ – วชิาการ  ประเภทฝากประจ า  3  เดือน  
ธนาคารกรุงเทพ  ส านกังานใหญ่    
 

การจัดท ากองทุนวิชาชีพ 
             สมาคมห้องสมุดฯ จดัท ากองทุนวิชาชีพ จ านวน  6 กองทุน  เป็นเงิน 129,978  บาท (หน่ึงแสน
สองหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถว้น 

 1.  กองทุนศาสตราจารย ์ดร. ฉวีลกัษณ์  บุณยะกาญจน  32,000  บาท 
 2.  กองทุนศาสตราจารย ์สุทธิลกัษณ์  อ  าพนัวงษ ์       20,000  บาท 
 3.  กองทุนศาสตราจารย ์ชุติมา  สจัจานนัท์        12,000  บาท 
 4.  กองทุนศาสตราจารย ์สอางคศ์รี  พรสุวรรณ       20,000  บาท 
 5.  กองทุนรองศาสตราจารย ์สุภทัรา  วนัทายนต ์           10,000  บาท 
 6.  กองทุนศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส  ชวลิต 35,978  บาท 

  
 การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท  ซีพี. ออลล์  จ ากัด  (มหาชน) 

ในวโรกาศมหามงคล  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงครองราชสมบติั  ครบ  60  ปี    สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภข์องสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  
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ไดร้ับการสนบัสนุนจาก บริษทั  ซีพี  ฮอลล ์ จ ากดั  (มหาชน) จดัพมิพห์นงัสือลิลิตกระบวนพยหุยาตรา 
ลิลิตกระบวนแห่พระกบินพยหุยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค  ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส  ซ่ึงทรงนิพนธเ์ม่ือ  พ.ศ. 2387  วดัพระเชตุพน  จดัพมิพเ์ผยแพร่ตรั้ งล่าสุด  เม่ือ  
พ.ศ. 2528  จ านวน  1,000  เล่ม  เป็นเงิน 3 ลา้นบาท 

 

การสนับสนุนงบประมาณจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2549  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้การสนบัสนุนกิจการของสมาคมห้องสมุดฯ  

โดยปรับปรุงอาคารสมาคมห้องสมุดฯ  ใหเ้ป็น  “ห้องสมุดเสริมปัญญา”  ในวงเงิน 6.5 ลา้นบาท  และ
สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานห้องสมุดเสริมปัญญาต่อเน่ืองเป็นเวลา  10  ปี   ปีละ  5  แสนบาท  

 

 
ภาพประกอบท่ี 65    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มอบเงินสนบัสนุน 

การปรับปรุงอาคารสมาคมหอ้งสมุดฯ และ หอ้งสมุดเสริมปัญญา 
 

 มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดเ้ลือกให้สมาคมห้องสมุดฯ เป็นผูค้ดัเลือกผูท้  าความ
ดีในสาขา   “การพัฒนาห้องสมุด: รางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต”  เพื่อเชิดชูผูท้  าความดี
เพื่อสงัคม โดยมีผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ก่สาธารณชนมาอยา่งต่อเน่ือง และสมควรส่งเสริมให้มีการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื  ปีละ  1  ลา้นบาท 
 

พ.ศ.  2550  ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต  
นายกสมาคมห้องสมุดฯ  ในฐานะผูห้น่ึงท่ีไดก่้อตั้งสมาคมห้องสมุดฯมากว่า 50 ปี  มีความมุ่งมัน่

และส่งเสริมงานดา้นห้องสมุดในประเทศไทยให้กา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองกว่า  53  ปี   ให้เป็นมาตรฐาน
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ทนัสมยั  ทั้งดา้นการบริหารและการบริการให้มีความทดัเทียมกบันานาประเทศ  ตลอดจนสร้าง
บรรณารักษท่ี์มีคุณภาพให้เกิดข้ึนในประเทศไทย  

พ.ศ.  2551  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในฐานะองคอุ์ปถมัภส์มาคมห้องสมุดฯ ทรงอุทิศพระองคใ์นการส่งเสริมและพฒันาห้องสมุด

ตลอดระยะเวลากว่า  40  ปี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  พฒันาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนกว่า 190  
แห่ง ห้องสมุดพร้อมปัญญาในเรือนจ าและทณัฑสถานรวมทั้งห้องสมุดประชาชนทัว่ประเทศกว่า 200 
แห่ง  เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กบัเยาวชนและประชาชนทุกระดบั ให้มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการ
แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีพ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 66  มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มอบเงินสนบัสนุน 

โครงการเชิดชูผูท้  าความดีเพื่อสังคม ประจ าปี 2551 
 

 พ.ศ.  2552   นางเฉลิมศรี  กลประณีต   
หวัหนา้ห้องสมุดประชาชน  จงัหวดัพิษณุโลก  เป็นบรรณารกัษท่ี์ทุ่มเท  เสียสละ  และอุทิศตน 

ในการพฒันางานดา้นห้องสมุดอยา่งต่อเน่ือง  และยาวนาน  ทั้งการคิดริเร่ิมน านวตักรรมใหม่มาพฒันา
ห้องสมุด  จนไดร้บัการยอมรับให้เป็นห้องสมุดท่ีมีชีวิต  เป็นแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน  และเป็น
ตน้แบบให้แก่ห้องสมุดอ่ืน ๆในจงัหวดัพิษณุโลก 
 
 พ.ศ.  2553  นางจิณัฐดา  ชูช่วย   

ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสตูลวิทยา  จงัหวดัสตูล เป็นบรรณารักษท่ี์มีผลงานดา้นการพฒันา
ห้องสมุดอยา่งต่อเน่ือง  ในฐานะผูริ้เร่ิมน านวตักรรม  E-Library  มาใชพ้ฒันาห้องสมุดจนไดร้ับการ
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ยอมรับและเป้นตน้แบบให้กบัห้องสมุดอ่ืน ๆ ในจงัหวดัสตูลและพื้นท่ีใกลเ้คียง  นอกจากน้ียงัอุทิศตน
เป็นพี่เล้ียงในการช่วยเหลือโรงเรียนประถมท่ีขาดแคลนครูบรรณารักษ ์ และให้ความรู้ในการบริหาร
จดัการห้องสมุดอีกดว้ย 
   พ.ศ.  2554  ผูส้มควรไดร้ับรางวลั  2  ราย 

นางสาวเอมอร  ตันเถียร   
ขา้ราชการบ านาญ  ส านกังานอยัการสูงสุด  ผูริ้เร่ิมโครงการหอ้งสมุดกฎหมายไทย  และ

พิพิธภณัฑอ์ยัการไทย  ทุ่มเทพฒันาห้องสมุดอยัการทัว่ประเทศ  สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพ  เพื่อพฒันา
องคค์วามรู้ทางกฎหมายของไทย  ท่ีนบัเป็นพื้นฐานส าคญัของการยกระดบั  และพฒันาความรู้ดา้น
กฎหมายแก่บุคลากรท่ีทรงเกียรติซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาบนัหลกัของชาติไทย 

นางราศรี  แสงจักร   
ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวดัถนน จงัหวดัอ่างทอง  เป็นครูบรรณารักษท่ี์มุ่งมัน่  เสียสละอุทิศ

ตนในการพฒันาห้องสมุดมีชีวิตท่ีเป็นตน้แบบให้กบัโรงเรียนต่าง ๆ ในจงัหวดัอ่างทอง  เสียสละเวลา
ส่วนตวัและทุนทรัพยร่์วมมือกบัเพื่อนครูเพื่อน ามาบูรณะปรับปรุงห้องสมุดม่ีมีสภาพทรุดโทรม ขาดแคลน
ส่ือการเรียนรู้  จนท าให้ห้องสมุดของโรงเรียนวดัถนน  ไดร้ับการคดัเลือก  1 ใน 9 แห่งของห้องสมุดใน
โครงการห้องสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเป็นพี่เล้ียงในการให้ความรู้ดา้นบริหาร
จดัการห้องสมุดและช่วยเหลือพฒันาห้องสมุดโรงเรียนในพื้นท่ีใกลเ้คียง  อีกทั้งเป้นผูมี้คุณธรรมในการ
ท างานจนไดร้ับรางวลัครูจริยศึกษาทั้งในระดบัอ าเภอ และจงัหวดั 
 พ.ศ.  2555  ผูส้มควรไดร้ับรางวลั  2  ราย 

รองศาสตราจารย์กุลวรา  ชูพงศ์ไพโรจน์   
บรรณารักษว์ิชาชีพ  เสียสละเวลา  อุทิศตนและทุนทรัพยส่์วนตวัพมันาห้องสมุดและการรู้

หนงัสืออยา่งต่อเน่ือง  โดยอุทิศตนในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เพื่อสร้างโอกาสและสร้าง
พฒันาการของเด็กและเยาวชนให้รักการอ่าน  และสร้างทกัษะการอ่านผ่านโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทัว่
ประเทศกว่า 101  แห่ง  และจดัท าห้องสมุดพุทธศาสนา  ไดแ้ก่  ห้องสมุดสวนโมกขพลาราม  และ
สนบัสนุนโรงเรียนพระปริยติัธรรม  84  แห่ง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ใน
วโรกาสเจริญพระชนมพรรษา  84  พรรษา 

นางยุพาพร  ชุมแสง 
 ครูบรรณารักษ ์ ผูมุ่้งมัน่และอุทิศตนในการพฒันาห้องสมุดอยา่งต่อเน่ืองกว่า  26  ปี  ผลกัดนั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพฒันาเยาวชนและชุมชน  ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน  เป็นห้องสมุดแกนน าการใชเ้ทคโนโลย ี  เป็นห้องสมุดมีชีวติ
ตน้แบบโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  ของส านกังาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมน าทรัพยากรท่ีมีอยูท่ี่มีอยูม่าใชใ้หเ้กิด
ประโยชนเ์หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน  
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 พ.ศ.  2556  ผูส้มควรไดร้ับรางวลั  2  ราย 
 นางนิตยา ต่อประสิทธ์ิกลุ   
 ปฏิบติัหนา้ท่ีครูบรรณารักษห์้องสมุดโรงเรียน  มุ่งมัน่ พฒันาห้องสมุดโดยเขา้ร่วมห้องสมุดมี
ชีวิตตน้แบบ  ผลกัดนักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ส่งผลให้โรงเรียนไดร้ับรางวลัโรงเรียนประถมศึกษา    
รักการอ่านระดบัดีเด่น  ผูบ้ริหารรักการอ่านระดบัดีเด่น ครูรกัการอ่านระดบัดีเด่น  และนกัเรียนรักการ
อ่านระดบัชมเชย   ไดร้บัคดัเลือกในโครงการห้องสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน ท าให้ไดแ้นวคิดในการ
พฒันาห้องสมุดมีชีวิตจนห้องสมุดโรงเรียนประสบความส าเร็จค่อนขา้งสูง  ถอดประสบการณ์การพฒันา
ห้องสมุดตน้แบบมีชีวิต กิจกรรมการใชห้นงัสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนในสถานศึกษา จดั
โครงการวิเคราะห์สารานุกรมไทยสู่การเรียนรู้ เพื่อบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา ส่งผลให้ไดร้ับรางวลั
ชนะเลิศระดบัประเทศ ระดบัประถมศึกษา ถว้ยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี  สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนเครือข่าย   โดยไดป้ฏิบติัก่อนเวลา
ท างานและหลงัท างาน ตลอดจนวนัหยดุไปช่วยพฒันาและจดัห้องสมุดโรงเรียนในจงัหวดัใกลเ้คียง  

นางจุรี สังขภิญโญ 
 หวัหนา้งานห้องสมุดประชาชนจงัหวดัสงขลา    มีผลงานห้องสมุดประชาชนจงัหวดัสงขลา เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยัของนกัเรียนและประชาชนทุกเพศ ทุกวยั  เปิดให้บริการสปัดาห์ละ 6 วนั  มี
ผูใ้ชเ้ฉล่ียวนัละ 350 คน มีสมาชิกห้องสมุดกว่า 12,000 คน   ผลกัดนับริการและกิจกรรมหลากหลายของ
ห้องสมุดไปสู่เวทีสาธารณะของจงัหวดัสงขลา อาทิ งานกาชาด  งานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ งานวนัเด็ก 
รวมทั้งกิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ส าหรับเด็กเร่รอน และ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจ า ทณัฑสถาน และสถานพินิจฯ  เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความรู้แก่ผูข้าดโอกาสทาง
สงัคมอยา่งต่อเน่ือง จดันวตักรรมสร้างนิสยัรักการอ่าน  สร้างและส่งเสริมการอ่าน การคิดนวตักรรม
ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนจงัหวดัสงขลา ก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชนและสงัคม 
โดยเฉพาะโครงการพฒันาเด็กเร่ร่อน  โดยจดัพื้นท่ีส าหรับพฒันาตนผา่นกิจกรรมต่าง ๆ   
 

 นอกจากน้ีมูลนิธิฯ ยงัสนบัสนุนทุนงบประมาณ ปีละ  1  ลา้นบาท  แก่สมาคมห้องสมุดฯ ในการ
จดัท าโครงการเพื่อพฒันาบรรณารักษแ์ละวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์แก่สงัคม ดงัน้ี 

พ.ศ.  2552  โครงการวิจยัแหล่งเรียนรู้ในชุมชนคลองเตย  เพือ่ส ารวจแหล่งเรียนรู้และสถานท่ี
ส าคญัทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตคลองเตย  ศึกษาสภาพความเป็นอยู ่การรู้หนงัสือ การแสวงหา
สารสนเทศ และความตอ้งการสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเขตคลองเตย ตลอดจน
วิเคราะห์ความตอ้งการ  และรูปแบบการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน
ในชุมชนเขตคลองเตย    รวมทั้งจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่ผูแ้ทนโรงเรียนและผูน้ าชุมชน รวมทั้งประเมิน
ความ สามารถของชุมชน เพื่อต่อยอดหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ตน้แบบส าหรับพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้
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ตน้แบบส าหรับประชาชนในชุมชนเขตคลองเตย   เพื่อประสาน องคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
บริหารทกัษะความรู้  เพื่อก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ  รายได ้และคุณภาพอ่ืน ๆ ท่ีดีต่อสงัคม 

พ.ศ.  2553  โครงการพฒันา  “ห้องสมุดพร้อมปัญญา  เรือนจ าบางขวาง”  ตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เพื่อสร้างห้องสมุดตน้แบบห้องสมุด 3 ดี     มีระบบ
จดัการตามมาตรฐานห้องสมุดสากล  เพื่อให้บริการดา้นการศึกษา  การพฒันาความรู้และผอ่นคลาย
ความเครียดแก่ผูต้อ้งขงั   จดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผูต้อ้งขงัในการใชห้้องสมุด  และฝึกวิชาชีพการ
ซ่อมแซมหนงัสือ  เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผูต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

พ.ศ.  2554  โครงการ  “ฟ้ืนฟูและพฒันาห้องสมุดท่ีไดร้ับความเสียหายจากอุทกภยั  ในจงัหวดั 
ภาคกลาง 10  โรงเรียน”  ปรบัปรุงห้องสมุด  จดัหาชั้นวางหนงัสือ  หนงัสือ  คอมพิวเตอร์  ส่ือเพื่อการ
เรียนรู้  ทดแทนส่ิงท่ีเสียหาย  ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นดอนกลาง  (กิดารีศึกษาคาร)  นครนายก  โรงเรียนวดัศิ
วาราม  โรงเรียนมหาราช  “ประชานิมิต”  พระนครศรีอยธุยา  โรงเรียนบา้นคลองฝรั่ง  (บวัเอ่ียวพิทยากร)  
และโรงเรียนบา้นคลองพิมล  นนทบุรี  โรงเรียนบา้นคลองพระมอพิสยั  และโรงเรียนคลองนกกระทุง  
นครปฐม  และโรงเรียนชุมชนวดัหนา้ไม ้ ปทุมธานี 
           พ.ศ.  2555  โครงการพฒันาองคค์วามรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ ์ จดัท าคู่มือส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด ประกอบดว้ย การจดัตั้งและด าเนินงานห้องสมุด  งานเทคนิคห้องสมุด  งานบริการ
และกิจกรรมห้องสมุด  งานเทคโนโลยหี้องสมุด   แนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับห้องสมุด   รวมทั้งจดัอบรม
ผูป้ฏิบติังานในห้องสมุดประเภทต่าง ๆ  อาทิ  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดพร้อม
ปัญญา  เรือนจ า/ทณัฑสถาน  ห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  เป็นตน้ 
 พ.ศ.  2556   โครงการพฒันาฐานขอ้มูลห้องสมุดในประเทศไทยและสร้างเครือข่ายห้องสมุดมี
ชีวิตตน้แบบประจ าภูมิภาค  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อจดัท าเนียบนามห้องสมุดแต่ละประเภทในประเทศ
ไทย  ด าเนินการสร้างฐานขอ้มูลห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อการสืบคน้และเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีกระจาย
ตามชุมชนและสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   เพื่อพฒันาห้องสมุดท่ีขาดแคลน  โดยการให้ค าปรึกษา การ
ให้ความรู้ ความเขา้ใจ และพฒันาผูใ้ห้บริการห้องสมุด ให้เป็นบรรณารักษมื์ออาชีพ   สร้างบุคลากรดา้น
บรรณารักษส์ายพนัธุใ์หม่ ให้แก่ห้องสมุดมีชีวิตในแต่ละภูมิภาค   สร้างเครือข่ายแกนน าห้องสมุดมีชีวิต
ตน้แบบประจ าภูมิภาค กระจายในชุมชนและสงัคมไทย   
 

8.  ความช่วเหลอืจากสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งญี่ปุ่น 
           ไดร้บัเงินช่วยเหลือจากบรรณารักษป์ระเทศญ่ีปุ่นท่ีรวบรวมมาช่วยเหลือห้องสมุดโรงเรียนใน
ประเทศไทยท่ีประสบอุทกภยัเม่ือ  พ.ศ. 2554  เป็นเงินจ านวน  221,161.50  บาท    
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ท าเนียบนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
      นางสาวสุจิตร สุวภาพ  นางสาวเอมอร ตนัเถียร 

 
 ตั้งแต่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จดัตั้งและจดทะเบียนในพ.ศ. 2497 จนปัจจุบนักว่า 60 
ปี ดว้ยพนัธกิจส าคญัในฐานะผูป้ระสานงานบรรณารักษแ์ละห้องสมุด ให้ค าปรึกษาจดัตั้งห้องสมุด  การ
นิเทศงานห้องสมุด  การดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การอบรม สมัมนาและประชุมสามญั
ประจ าปี เพื่อให้สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ มีเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมพฒันาห้องสมุด ตามพนัธกิจของ
สมาคมห้องสมุดฯ ในการเสริมสร้างสามคัคี  พฒันาวิชาชีพ  ส่งเสริมความสามคัคีระหว่างสมาชิก  
ส่งเสริมวิชาชีพและวิชาการห้องสมุดทัว่ประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุด  ตลอดจน
จดับริการและพฒันานวตักรรมห้องสมุดร่วมกนั 
  วิวฒันาการและการเติบโตทุกยา่งกา้ว เน่ืองจากนายกสมาคมห้องสมุดฯ มีความเขม้แขง็ อุทิศตน 
เสียสละ เวลาอนัมีค่า ผลกัดนัสมาคมห้องสมุดฯ ให้เจริญรุดหนา้  จนมีสถานะการเงินท่ีมัน่คง  มีสมาชิก
เพิ่มข้ึน มีกิจกรรมท่ีหลากหลายและเอ้ือต่อบรรณารักษแ์ละห้องสมุดในประเทศไทย และยงัไดข้ยายความ
ร่วมมือไปยงัประเทศเพื่อนบา้น   

นายกสมาคมห้องสมุดฯ เป็นผูน้ าท่ีมีวิสยัทศันอ์นักวา้งไกล กลา้ตดัสินใจและช้ีน าสงัคม  
ประกอบดว้ยนายกสมาคมฯ  14  ท่าน จากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  35 ชุด  ไดแ้ก่ 

1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม ชุดท่ี 1, 9, 10, 14, 
15, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34 และ ปัจจุบนั ชุดท่ี 35 

2. นายเลก็ ไชยวสุ  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม  ชุดท่ี 2 
3. นางสาวนิลวรรณ ป่ินทอง  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม ชุดท่ี 3, 4 
4. นายฉุน ประภาวิวฒัน ์ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม  ชุดท่ี 5, 6 
5. คุณรัญจวน อินทรก าแหง  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 7, 8, 11 12, 16 
6. นางนิตยา จูฑามาตย ์ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 13 
7. ดร.อุทยั ทุติยะโพธ์ิ  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 17 
8. ดร.นวนิตย ์อินทรามะ  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 18 
9. ดร.ม.ล.จอ้ย นนัทิวชัรินทร์  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 19 
10. นางสาวนิตยา พีรานนท ์ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 20 
11. คุณหญิงกุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 23 
12. ดร.ประจกัษ ์พุ่มวเิศษ  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 24 
13. ศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา สจัจานนัท ์ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 27, 32 
14. นางสุวคนธ ์ศิริวงศว์รวฒัน ์ ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 29 
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นายเล็ก ไชยวสุ   นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ชุดท่ี 2  พ.ศ.  2500 
 เกิดเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2452  (ถึงแก่กรรม)   
 การศึกษา 
 พ.ศ. 2470  มธัยมปีท่ี 8 โรงเรียนวดัเทพศิรินทร์ 
 พศ.ศ 2478 D.M.V.  มหาวิทยาลยัฟิลิปปินส์  
 การท างาน 
 พ.ศ. 2473 - 2477  สตัวแพทยผ์ูช่้วย กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตร 
 พ.ศ 2478 - 2485  ประจ าแผนก 
 พ.ศ.2486  นายสตัวแพทยโ์ท และนายสตัวแพทยเ์อก กรมปศสุตัว ์ 
 
 
คุณนิลวรรณ ป่ินทอง  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ชุดท่ี 3, 4  (พ.ศ. 2501-2502) 
 เกิดเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2458   
 การศึกษา 
 พ.ศ.2474  มธัยม 6  โรงเรียนเบญจมาราชาลยั 
 พ.ศ.2476  มธัยม 8  และ ประกาศนียบตัรครูประถมโรงเรียนฝึกหดัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
 พ.ศ.2477  อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 พ.ศ.2517  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 การท างาน 
 พ.ศ.2481  อาจารยพ์ิเศษ โรงเรียนฝึกหดัครูสวนสุนนัทา  
 พ.ศ.2482 - 2491 ประจ าแผนก และหวัหนา้แผนกเอกสาร กองเผยแพร่ความรู้ กรม 

       โฆษณาการ บรรณารักษห์้องสมุดของกรม  หวัหนา้แผนกหนงัสือพิมพต่์างประเทศ   
       กองการต่างประเทศ และรักษาการแทนหวัหนา้แผนกแปล 

 พ.ศ.2506  เลขานุการส านกัเลขาธิการท าเนียบนายกรัฐมนตรี 
 พ.ศ.2506 - 2525  ประจ าส านกัท าเนียบนายกรัฐมนตรี  ช่วยงานดา้นองคก์ารเอกชนและการ 

     สงัคมสงเคราะห์งานอาชีพและอาสามคัร 
 พ.ศ.2490   ท่ีปรึกษาคณะผูจ้ดัท าหนงัสือนิตยสารรายปักษ ์สตรีสาร 
 พ.ศ.2492   ก่อ่ตั้งบริษทัการพิมพ ์สตรีสาร จ ากดั   และเป็นบรรณาธิการนิตยสาร สตรีสาร 
          บรรณาธิการ ดรุณสาร  บรรณานธิการนิตยสารข่าว  สปัดาห์สาร   
 พ.ศ.2519    ร่วมก่อตั้งสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  และเป็นบรรณารักษข์องสมาคม  

       ด าเนินงานพิมพห์นงัสือส าหรับเด็ก  ต่อมาเป็นเลขานุการสมาคม และนายกสมาคม 
พ.ศ.2519   ประธานมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษา  ประธานร่วมโครงการศิลปะประดิษฐแ์ละ 
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        ส่ือการสอนของมูลนิธิฯ 
 พ.ศ.2499 – 2507  ร่วมงานคณะร่างธรรมนูญสภาสตรีแห่งชาติ และประธานกรรมการบริหาร 

 พ.ศ.2501 ร่วมก่อตั้งสมาคมภาษาและหนงัสือแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ.2503 กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ 

  คุณนิลวรรณ ป่ินทอง  “ครู” ผูป้ระสาทวิชาการเขียนและการอ่าน  ครูผูส้ร้างนกัอ่าน   หลงัจาก
จบแลว้เป็นครู 1 ปี  ต่อมารับราชการในกรมโฆษณาการ  9 ปี  จึงลาออกมาท างานดา้นบรรณาธิการ พ.ศ. 
2491 เป็นบรรณาธิการนิตยสาร สตรีสาร ต่อมา พ.ศ. 2492 เป็นบรรณาธิกา ดรุณสาร ส าหรับเยาวชน และ 
สัปดาห์สาร ส าหรับเร่ืองข่าวสาร นิตยสารสตรีสาร ไดร้ับรางวลัพระเก้ียวทองค า จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ในฐานะนิตยสารส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น  มีผลงานอีกมากมายทั้งงานแปล บทความ สารคดี 
และคอลมัน ์ในนามแฝง “มอด”  “ม.ณ.”  “ครูเก่า”  “น.เสน่หว์งศ”์  และ  ในนามจริง 

นอกจากด ารงต าแหน่งนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  แลว้ ยงัด ารง  นายกสมาคมภาษา 
และหนงัสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถมัภ ์ ไดร้ับรางวลัแมกไซไซ สาขาบริการประชาชน จาก
มูลนิธิแมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์  ในพ.ศ. 2505 และพ.ศ. 2517 ไดร้ับปริญญา อกัษรศาสตร์ดุษฏี
บณัฑิต (กิตติมศกัด์ิ)   ไดร้ับการโปรดเกลา้ฯ รบัพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เปล่ียนค าหน้านาม
เป็น "คุณ"   ปัจจุบนัยงัท างานให้สมาคมสตรีอุดมศึกษา  โดยก่อตั้งกลุ่มนกัอ่านคดัเลือกหนงัสือเพื่อ
พฒันาตนข้ึน 

    
คุณนิลวรรณ ป่ินทอง 
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ดร.ฉุน ประภาวิวัฒน์  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม  ชุดท่ี 5, 6  (พ.ศ.2503-2504) 
 เกิดเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2449 ถึงแก่กรรมวนัท่ี 12 เมษายน 2527  
 การศึกษา 
 พ.ศ.2483  B.A. in Library Science จาก มหาวิทยาลยัฟิลิปปินส์ 
 พ.ศ.2486  M.A. in Library Science จาก มหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐอเมริกา 
 การท างาน 
 พ.ศ.2466  ขา้ราชการกรมมหาวิทยาลยั กระทรวงธรรมการ 
 พ.ศ.2474  ผูช่้วยบรรณารักษ ์หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 พ.ศ.2496-2505  หวัหนา้ส านกัแถลงข่าวไทย ประจ ากรุงวอชิงตนั 
 พ.ศ.2504  หวัหนา้กองแปลและการต่างประเทศ 
 พ.ศ.2505-2509  ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการเอกสารการวิจยัแห่งประเทศไทย 

ผลงานด้านวรรณกรรมและงานแปล    อาทิ 
 มาแต่กระยาหงัน  แปลจาก  Little Lord Fauntleroy  ของ   Frances Hodgson Burnett พิมพ ์  

ครั้ งแรกในหนงัสือประชาธิปไตยประมาณ พ.ศ. 2481 
 เร่ืองส้ันดี ๆ ของโลก  หนงัสือแปลรวมเร่ือง  โอเดียนสโตร์  2515   
 เดมิอัน  แพร่พิทยา  2515  432 หนา้ 
 บุคคลผู้สร้างความดีมีคุณค่าไว้แก่โลก  ประพนัธส์าส์น 2616 
 จดหมายของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์  แพร่พิทยา 2506 587 หนา้ 39 บาท 
 วันส าคัญทางพุทธศาสนา  แพร่พิทยา  
 หัวใจของพระพุทธศาสนา   พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  2511 
 สิทธารถะ  (Siddhartha)  แพร่พิทยา  2510  326 หนา้ 
 มหาอุปรากรยิ่งใหญ่ของโลก 12 เร่ือง  แพร่พิทยา  2511 375 หนา้ 30 บาท 
 เสียงพิณเสนาะใสในพม่า (Harp of Burma)  แพร่พิทยา  2510  214 หนา้ 
 เหมันตคาม  (Snow Country)  แพร่พิทยา  2515 
 เสียงคลื่นท่ีร่ืนรมย์ใจ  (The Sound of Wave)  แพร่พิทยา, 2517  286 หนา้ 
 ราโชมอน และเร่ืองอื่น ๆ  โอเดียนสโตร์  2514   
 รวมเร่ืองส้ันของ “นวนาค”  องคก์ารคา้ของคุรุสภา  2510 
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ศาสตราจารย์  คุณรัญจวน อินทรก าแหง ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 7, 8, 11 12, 16  (พ.ศ. 
อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก าแหง เกิดวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2464 ท่ีบา้นบางรัก อ าเภอบางรัก 

จงัหวดัพระนคร บุตรี พนัเอกพระศรีพิชยับริบูรณ ์ (เหมือน) และนางเชย อินทรก าแหง  พี่ชายร่วมบิดา 
นายอมร อินทรก าแหง นอ้งชายร่วมบิดาและมารดา  นายสาทิส  อินทรก าแหง 

การศึกษา 
พ.ศ.2481  มธัยมศึกษาปีท่ี 8  โรงเรียนสวนสุนนัทาวิทยาลยั 
พ.ศ.2482 ประกาศนียบตัรครูประถม วิทยาลยัครูสวนสุนนัทา 
พ.ศ.2496  ประกาศนียบตัร ประโยคครูมธัยม 
พ.ศ.2498  B.A. in Library Science,  Florida State University 
พ.ศ.2499  M.A. in Library Science, Florida State University 
เร่ิมรับราชการ โดยเป็นขา้ราชการสงักดักระทรวงศึกษาธิการ ครูโรงเรียนสตรีกลัยาณวตัร 

(ขอนแก่น) โรงเรียนสุรนารีวิทยา (นครราชสีมา)  โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั (กรุงเทพฯ)  
 ศึกษานิเทศกห์้องสมุดโรงเรียน เลขานุการกรมวิสามญัศึกษา  ผูอ้  านวยการกองการสมัพนัธ์
ต่างประเทศ ส านกังานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารยพ์ิเศษ ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หลังจากลาออกจากราชการใน พ.ศ. 2515  เป็นอาจารยพ์ิเศษประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
คณะมนุษยศ์าสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง ประธานสภาคณาจารย ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง (พ.ศ.2517-
2519) 

อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก าแหง  เป็นนายกสมาคมห้องสมุด 5 สมยั กรรมการบริหาร สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 7 สมยั กรรมการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคม
การศึกษาแห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการการประสานงานห้องสมุด กระทรวงศึกษาธิการ  
ประธานศูนยค์วามเขา้ใจอนัดีระหว่างชาติ  กรรมการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั  ประธานศูนยค์วาม
เขา้ใจอนัดีระหว่างชาติ  กรรมการอ านวยการโสสะมูลนิธิฯ  ประธานกรรมการหมู่บา้นของโสสะมูลนิธิฯ  

ผลงานด้านวิชาการ (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์)   ประกอบดว้ย 
 การบริหารงานห้องสมุด  
 ห้องสมุดโรงเรียน   
 การเลือกหนงัสือ  
 การเลือกวารสารและหนงัสือพิมพ ์ 
 วรรณกรรมส าหรับเด็ก  
 วรรณกรรมผูใ้หญ่ 
 ภาพชีวิตจากนวนิยาย  
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 วรรณกรรมวิจารณ ์
 การวิจยั เร่ือง การส ารวจความสนใจการอ่านของชาวมุสลิมในส่ีจงัหวดัภาคใต ้

ผลงานด้านธรรมะ   ประกอบดว้ย 
 ลอยธรรมะมาลยั  
 สวนโมกขท์ าไม? ท าไมสวนโมกข?์ ภาคแรกและภาคสอง  
 ก่อนหยดุ – หยดุก่อน  
 การบริหารจิตเพื่อพิชิตปัญหา ฯลฯ 

นอกจากน้ียงัมีธรรมะเล่มเลก็จากการบรรยายในท่ีต่าง ๆ พิมพอ์อกมาเป็นระยะ ๆ พิมพแ์จกเป็น
ธรรมทาน โดยพิมพม์าแลว้ 15 เร่ือง เช่น ธรรม, การปฏิบติัท่ีใจ, ไตรลกัษณ์, สติและอนุสติ, ปัจจเวกขณ์, 
นกอินทรีเล้ียงลูก, จิตศีลธรรม – จิตปรมตัถธรรม, อุปสรรคของการปฏิบติัธรรม, การสร้างจิตเงียบและ
การสร้างสรรคมุ์มสงบ, เป็นอยูอ่ยา่งไรไม่เป็นทุกข,์ ฆ่าตวัตายท าไม?  เป็นตน้ 
 เกียรติคุณและรางวัลท่ีได้รับ   

 ปรัชญาดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2524 
 รางวลัวรรณกรรมไทยชมเชย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เร่ือง“สวนโมกขท์ าไม? ท าไมสวน

โมกข?์”  ภาคสอง พ.ศ. 2537 
 รางวลัและประกาศเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลผูมี้ผลงานดีเด่นในการเสริมสร้างสันติภาพ

และสนัติสุขในสังคมไทย  จากคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสนัติภาพ  พระ
ธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ.ศ. 2542 

 รางวลั “ผูใ้ชภ้าษาไทยดีเด่นผา่นส่ือวิทยโุทรทศัน์”  เน่ืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2544   
 รางวลั “นราธิป” วรรณกรรมดีเด่นส าหรับนกัเขียนอาวุโส สมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2546  
 รางวลั “Outstanding Woman in Buddhism” เน่ืองในวาระวนัสตรีสากลโลกขององคก์าร

สหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จตุตถจุลจอมเกลา้  และ  ตติยจุลจอมเกลา้ 
 

    
ศาสตราจารย ์คุณรัญจวน อินทรก าแหง 

116



117 
 

นางนิตยา จูฑามาตย์  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี  13 (พ.ศ.2512 - 2513) 
               เกิดเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2462 
                การศึกษา   
               พ.ศ. 2484  ประโยคครูมธัยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
           พ.ศ.2486  อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
               พ.ศ.2502  M.S. (Library Science)  Florida State University 
               การท างาน   
                พ.ศ.2477-2505  อาจารยโ์ท โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 
                พ.ศ.2501-2517  ศึกษานิเทศกเ์อก 
                พ.ศ.2518-2520  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนนนทรีวิทยา 
                พ.ศ.2520-2523  ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบางกะปิ 
 
                นอกจากด ารงต าแหน่งนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย คนท่ี 6 ชุดท่ี 13 ระหว่างพ.ศ. 
2512-2513  แลว้  ยงัเป็นกรรมการสมาคมฯ  โดยด ารงต าแหน่งปฏิคม  นายทะเบียน  ประธานแผนกนิเทศ
ห้องสมุด  ประธานแผนกเผยแพร่วิชาการ  ประธานแผนกห้องสมุดโรงเรียน  อุปนายก  และเลขานุการ 
รวมระหว่างเวลากว่า 22 ปี ท่ีเป็นกรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
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ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ   ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 17  (พ.ศ.2520-2521) 
 ศ.ดร.อุทยั ทุติยะโพธ์ิ  เกิดเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2468   ท่ีกรุงเทพมหานคร  ศึกษาชั้น
อนุบาลท่ี โรงเรียนเยน็เฮส์เม็มโมเรียล (สาขาวฒันาวิทยาลยั) ในพ.ศ. 2474  ต่อมาใน พ.ศ. 2475 ไดศ้ึกษา
ท่ีโรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนด ์จนจบหลกัสูตรมธัยมศึกษา (ม.6)  เม่ือพ.ศ. 2484  และไดล้าออกเพื่อไป
สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในสาขาอกัษรศาสตร์  ใน
สมยัก่อนเม่ือผา่นการสอบชั้นเตรียมปีท่ี 2 ของโรงเรียนเตรียอุดมศึกษาแลว้  เขา้ศึกษาต่อท่ีคณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยไม่ตอ้งสอบเตรียมมหาวิทยาลยั  ส าเร็จการศึกษาเม่ือวนัท่ี 20 
มีนาคม พ.ศ. 2486  แต่เน่ืองจากช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้ งท่ีสอง  มหาวิทยาลยังดการสอน 1 ปี  จึง
ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาอกัษรศาสตรบณัฑิต เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2490 
 ชีวิตการท างาน  เร่ิมเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ฐานะลูกจา้ง รับเงินรายได ้สงักดั
ส านกังานเลขานุการ กรมมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์  ต่อมาไดร้ับทุนจากองคก์ารไชน่าเมดิคลับอร์ด ไป
ศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์  ในระดบัปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2496  หลงัจากส าเร็จการศึกษาไดร้ับการบรรจุให้เป็นขา้ราชการประจ า ของมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
(ปัจจุบนัคือ มหาวิทยาลยัมหิดล)  ไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2498 - 2508  บรรณารักษ ์แผนกห้องสมุด กองบริการการศึกษา 
 พ.ศ. 2516 – 2519  อาจารยเ์อก ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล – อาจารย ์ระดบั 7 แผนกห้องสมุด 
 พ.ศ.2520-2522  ผูอ้  านวยการ กองห้องสมุด ส านกังานอธิการบดี 
 พ.ศ. 2526   ด ารงต าแหน่ง บรรณารักษ ์ระดบั 10 (ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ) ส านกังานอธิการบดี 
 พ.ศ. 2528  เกษียณอายรุาชการ 
 พ.ศ. 2529 – 2540  ผูอ้  านวยการ ส านกัหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสิต 

             เกียรติคุณและรางวัลท่ีได้รับ 
 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2526 
 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั                    

ศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2530 
 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2531 
 โล่จารึกขอบคุณและชมเชยจากผูใ้ชบ้ริการหอสมุดศิริราช มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2509 
 รางวลัเงินสด 6,300 บาท จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะผูส้ร้างความเป็น 

ปึกแผน่แก่ห้องสมุดทางการแพทยแ์ละบริการดีเด่น   
 รางวลั “ปาฐกถา สุด แสงวิเชียร”  เงินจ านวน 2,600 บาท  และเหรียญทองของศิริราชมูลนิธิ 
        ในฐานะผูบุ้กเบิกวิชาการ “ห้องสมุดทางการแพทย”์  
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 โล่จารึกขอบคุณจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ในฐานะผูริ้เร่ิมก่อตั้งและพฒันา  
        กิจการของสมาคมฯ  พ.ศ. 2528 
 โล่จารึกของคุณจากสภาอาจารยศ์ิริราช เน่ืองในวาระครบเกษียณอายรุาชการ  พ.ศ.2528 
 โล่จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ศ.2529 
 เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นท่ี 1 สภากาชาด ในฐานะผูท้  าประโยชนแ์ก่สงัคม  พ.ศ. 2532 
 โล่เกียรติคุณจากมูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร   พ.ศ. 2535 
 โล่เกียรติคุณจากสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   พ.ศ. 2537 
 โล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลยัรังสิต ในฐานะบุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2537 
 โล่เกียรติคุณจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในฐานะบุคคลดีเด่นดา้น

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  พ.ศ. 2538 
 โล่สามศร  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พ.ศ.2539 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
        ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก (ปช)   
       ด ารงต าแหน่ง บรรณารักษ ์ระดบั 10 ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ นบัเป็นบรรณารักษค์นแรก ท่ีไดร้ับ 

เกียรติน้ี  นบัเป็นความปล้ืมปิติของวงการวิชาชีพ และเป็นปูชนียบุคคลส าคญัของวงการบรรณารักษไ์ทย 
 

 
ศาสตราจารย ์ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ 
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รองศาสตราจารย์ ดร. นวนิตย์ อินทรามะ  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 18  (พ.ศ.2522-2523) 
 รองศาสตราจารย ์ดร.นวนิตย ์อินทรามะ เกิดวนัท่ี 1 สิงหาคม 2465  
 การศึกษา 

 Ph.D. Library and Information Science, Indiana University   
 M.A. Library Science, Indiana University 
 Certificate in Public Administration, Indiana University 
 M.A. (Government)   Indiana University 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบญัชี (เทียบเท่าปริญญาโท) ม.ธรรมศาสตร์ 

 

การท างาน 
 ผูอ้  านวยการ หอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 รองศาสตราจารย ์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามค าแหง 
 ผูอ้  านวยการ ส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 หวัหนา้ฝ่ายห้องสมุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
 ประจ าแผนกเงินทดแทนพนกังานเทศบาล กรมมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
 

กรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ รวม 24 ชุด  อาทิ 
 ประธานกรรมการพิจารณาหลกัสูตรสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
 ประธานอนุกรรมการพฒันาห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 
 อนุกรรมการบญัญติัศพัทส์าขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
 กรรมการคณะกรรมการระบบสารนิเทศสากล 
 ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ ศูนยป์ระสานงานสารนิเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา

สงัคมศาสตร์ 
 ประธานอนุกรรมการพฒันาห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย 
 ประธานกรรมการพิจารณาหลกัสูตรสารนิเทศศาสตร์ ม.สุโขทยัธรรมาธิราช 
 ประธานพิจารณาผลงานวิชาการ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 กรรมการพิจารณาผลงานวิจยั รางวลัดีเด่นสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ม.

รามค าแหง 
 กรรมการประจ าส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา 
 กรรมการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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 ผลงานวิชาการ  รวม 54 เร่ือง  อาทิ 
 การบริหารงานห้องสมุดเฉพาะและศูนยส์ารสนเทศ  ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์  พ.ศ. 2517 
 การบริหารงานห้องสมุดมหาวิทยาลยั  ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  พ.ศ. 

2517 
 การบริหารงานบุคคลในห้องสมุด  ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  พ.ศ. 2516 
 คู่มือวิจยัทางสงัคมศาสตร์  ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  พ.ศ. 2518  
 25 ปีท่ีกา้วมัน่  สู่ปณิธานอนัยิง่ใหญ่ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ พ.ศ. 2536 
 ปัญหาของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย  ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒัน  

บริหารศาสตร์  พ.ศ. 2515 
 ระบบสนเทศทางการบริหาร  พ.ศ.2523 
 ลกัษณะของภาวะผูน้ า  ส านกัวิจยั  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2522 
 สนเทศศาสตร์เบ้ืองตน้  ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  พ.ศ. 2521 
 Social Science Publication on Thailand ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 

2515 
 เกียรติคุณและรางวัลท่ีได้รับ 

 บุคคลดีเด่น ดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ พ.ศ. 2538 

 ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2534 
 โล่เกียรติคุณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. 2528 
 รางวลัเกียรติยศ บุคคลดีเด่น สถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบนัอุดมศึกษา

แห่งประเทศไทย 
 บรรณารักษดี์เด่น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
รองศาสตราจารย ์ดร.นวนิตย ์อินทรามะ 
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ผศ. ดร. ม.ล.จ้อย (งอนรถ) นันทิวัชรินทร์  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 19  (พ.ศ. 2524-2525) 

เกิดวนัท่ี 19 มกราคม 2478   ธิดาคนโตของ พนัเอกหม่อมราชวงศ ์เลก็ งอนรถ และ นางเฉลา   

การศึกษา  

พ.ศ. 2499   อกัษรศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2500   อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร์  
พ.ศ. 2501   พ.ม. (สอบเทียบวิชาครู)  
พ.ศ. 2506   M.S. (L.S) จาก Graduate School of Library Science, University of Illionis  
พ.ศ. 2519   D.L.S. จาก University of Southern California.  

การท างาน  

พ.ศ. 2500 อาจารยต์รี แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2502 อาจารยโ์ท  
พ.ศ. 2510 อาจารยเ์อก  
พ.ศ. 2516 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
พ.ศ. 2521 - 2525 หวัหนา้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
พ.ศ. 2525 - 2528 อาจารยป์ระจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สอนทั้งระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท รวมทั้งระดบัอนุปริญญาและประกาศนียบตัรชั้นสูง  
พ.ศ. 2529 - 2537 ผูอ้  านวยการห้องสมุดเอยเูอ  
อาจารยพ์ิเศษภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

งานสอน  

 สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ในระดบัอนุปริญญา และปริญญาตรี ไดแ้ก่ การบริหารงาน
ห้องสมุด หนงัสือส าหรับเด็ก บริการห้องสมุด บริการโสตทศันวสัดุในห้องสมุด การท า
บตัรรายการภาษาองักฤษ ระเบียบวิธีวิจยั  

 สอนระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูงในวิชาภาษาองักฤษส าหรับบรรณารักษ ์ 
 สอนระดบัปริญญาโทในวิชา โสตทศันวสัดุในห้องสมุด ส่ือสารมวลชนและห้องสมุดการ

บริหารงานห้องสมุดชั้นสูง วิธีสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์เบ้ืองตน้ วิธีวิจยัทาง
บรรณารักษศาสตร์ สอนวิชาทางดา้นสารนิเทศ 3 วิชา คือ สารนิเทศศาสตร์เบ้ืองตน้ การ
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จดัเกบ็และคน้คืนสารนิเทศและระบบสารนิเทศในการบริหาร ช่วยเป็นคณะผูส้อนในวิชา
การศึกษาอิสระ  

 อาจารยพ์ิเศษภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ให้แก่ สถาบนัหลายแห่ง  

 
ผลงานด้านวรรณกรรม 
 การศึกษาคน้ควา้เบ้ืองตน้  บรรณกิจ  2524 
 เจา้เบ้ิม   สุมิตรา ทรงสตัย ์วาดภาพประกอบ  บรรณกิจ  2528 
 ฤทธ์ิราหู  บรรณกิจ  2525 
 บุคคลส าคญัในการพฒันาห้องสมุดของไทย   วารสารส านกัวิทยบริการ  2541 
 แบบบรรณานุกรมและเชิงอรรถ  ไทยวฒันาพานิช   
 ร่มขายข า   พีระ นาคจีน  วาดภาพประกอบ 
 รู้ไวใ้ช่ว่า พึงสงัวรส าหรับหนอนหนงัสือ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร 
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2523 
 สารนิเทศศาสตร์ฉบบัปฐมบท  บรรณกิจ  2522 
 เอ ้กบั ระหสัมดแดง  โรงพิมพก์รุงธน  2533 
 โอค๊จอมอืด  บรรณกิจ  2523 
 หอยทากของลูกเต๋า   วาดภาพโดย อิทธิพล วาทะวฒันะ  2538 

 

 
 

ผศ. ดร. ม.ล.จอ้ย (งอนรถ) นนัทิวชัรินทร์   
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นางสาวนิตยา พีรานนท์  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 20 
 เกิดเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2480   

การศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  M.S. in L.S., Florida State University, Florida 

2509 
 พ.ม.ประกาศนียบตัรครูพิเศษมธัยม กระทรวงศึกษาธิการ 2506 
 อนุปริญญา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2505 
 ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต  คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2504 
การท างาน 
 ผูอ้  านวยการ ส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 รองผูอ้  านวยการ ส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 หวัหนา้ฝ่ายเผยแพร่เอกสารและบรรณานุกรม ส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิต               

พฒันบริหารศาสตร์ 
 อาจารยป์ระจ าส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะอกัษรศาสตร์ และบรรณารักษห์้องสมุด วิทยาลยัทบัแกว้ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
 บรรณารักษห์้องสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ 
 ครูบรรณารักษ ์ห้องสมุดโรงเรียนราชินีบน 

 ผลงานวิชาการ  
 โครงการวิจยัสมบูรณ์แบบ เร่ือง ผูร้ับงานไปท าท่ีบา้น  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2532 
 บริการและขอ้เสนอส าหรับโครงการให้บริการขอ้สนเทศตามความสนใจของอาจารยแ์ละ

นกัวิชาการผูใ้ชห้้องสมุดของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ส านกัวิจยั สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  2523 

 ผลงานวิจยัและส่ิงพิมพข์องสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2509-2520   ส านกัวิจยั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  2520 

 สตรีศึกษาในดา้นการเมือง การปกครอง และกฎหมาย : บรรณานุกรมและสาระสงัเขป     
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2540 

 สนเทศศาสตร์เบ้ืองตน้  ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  2521 
 ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา วตัถุประสงคแ์ละลกัษณะทัว่ไป สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์  2536 
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 แหล่งสารสนเทศทางสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิกราช   2533 
กรรมการและคณะท างานอื่น ๆ  
 กรรมการประจ าส านกับรรณสารการพฒันา 
 กรรมการบริหาร สภาคณาจารย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 กรรมการสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ประธานคณะท างานกลุ่มวารสารและเอกสาร ในโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

สถาบนัอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลยั 
 ประธานคณะอนุกรรมการ ศูนยป์ระสานงานสารนิเทศ สาขาสงัคมศาสตร์  
 กรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารนิเทศ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 คณะท างาน ฐานขอ้มูลสาขาสงัคมศาสตร์ ส านกับรรณสารการพฒันา  ร่วมกบั

คณะอนุกรรมการ ศูนยป์ระสานงานสารนิเทศ สาขาสงัคมศาสตร์ 

เกียรติคุณและรางวัลท่ีได้รับ 

 เคร่ืองราชอิสริยากรณ์ ประถมาภรณ์มงกฎุไทย  พ.ศ.2537 
 โล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษยเ์ก่าดีเด่น โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ 
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คุณหญิงกุลทรัพย์ (ช่ืนรุ่งโรจน์) เกษแม่นกิจ  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 23  (พ.ศ. 2532-2533) 

คุณหญิงกุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ เกิดเม่ือวนัท่ี 9 มี.ค. พ.ศ. 2474 สามเสน กรุงเทพมหานคร    

ด้านการศึกษา 
 มธัยมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ 
 อกัษรศาสตรบณัฑิตและอนุปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประกาศนียบตัรบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยันิวเซาทเ์วลส์ ออสเตรเลีย 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการผลิตหนงัสือ ประเทศญ่ีปุ่น 

 ด้านการท างาน 
 รับราชการ กองวรรณคดีและประวติัศาสตร์ 
 อดีตอธิบดีกรมศิลปากร  
 เกษียณอายรุาชการในต าแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร 
 ประธานส านกัศิลปกรรม ราชบณัฑิตยสถาน ส านกัศิลปกรรม สาขาวรรณศิลป์ ประเภทวิชา

วรรณกรรมร้อยกรอง 
 สมาชิกวุฒิสภาเม่ือ 1 ม.ค.2538-21 มี.ค.2539  
 อาจารยค์ณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                        

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 ผลงานด้านวรรณกรรม 

ในสมยัเด็กถูกเกณฑใ์ห้อ่านบทกวีนิพนธ์ และร้อยแกว้ให้ผูใ้หญ่ในครอบครัวฟังอยูเ่สมอ จนรู้สึก
ผกูพนักบัตวัหนงัสือ หดัเขียนโคลง กลอน ตั้งแต่เรียนอยูช่ ั้น ม.6  ไดเ้ร่ิมเขียนหนงัสือเม่ือปี 2497 ดว้ยงาน
ประเภทร้อยกรอง  นามปากกากุลทรัพย ์รุ่งฤดี (ร้อยกรอง เร่ืองสั้น เร่ืองยาว) ปถพีรดี  (บทความสารคดี 
บทวิจารณ์ ร้องกรอง)  มลฤดี (ตอบปัญหาทางหนงัสือ นิตยสาร)  

มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจสร้างสรรคง์านร้อยแกว้ร้อยกรองมาเกือบ 60 ปี  เป็นกวีท่ีประกาศตวั
เสมอว่าเป็นผูอ้นุรักษฉ์นัทลกัษณ์ งานร้อยกรองแบบกลอนสุภาพจึงแฝงดว้ยลีลาครูกลอนสุนทรภู่
สมบูรณ์แบบ 

คุณหญิงกุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ  สร้างสรรคผ์ลงานดา้นวรรณกรรม อนัประกอบดว้ย บทกวีนิพนธ ์
และสารคดี กว่า 1,000 บท  ผลงานส่วนใหญ่เป็นร้อยกรองอาศิรวาทราชสดุดี และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระ
ราชวงศทุ์กพระองค ์ในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ   มีความสามารถในการแต่งฉนัทลกัษณ์ทุกประเภท และ
รักษาขนบในการประพนัธอ์ยา่งเคร่งครัด  เพื่อสืบทอด รักษา มรดกวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ของชาติ
สืบไป 

ผลงานดา้นร้อยแกว้และร้อยกรอง  อาทิ 
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 แด่รัก (รวมเร่ืองสั้น) 
 ล าน าแห่งเจา้พระยา (บทกลอน 
 น ้าคา้ง (บทกลอน) 
 บทนิราศกรุงเก่า 
 ร่วมอุทร (เร่ืองยาวขนาดสั้น) 
 บทความเก่ียวกบัพระนครศรีอยธุยา 
 บนัทึกของอุมา (เร่ืองยาว)  
 เกียรติคุณของประเทศไทยในการด าเนินงานดา้นคนพิการ : รางวลันานาชาติดา้นคนพิการ 

แฟรงคลิน เดลาโน โรสเวลท ์  บรรณาธิการ ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  2546 
 พลงัแห่งแผน่ดิน นวมินทรมหาราชา บรรณาธิการส านกังานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ  

2548 
 เดชะพระบารมีปกเกลา้ฯ  กรมศิลปากร  2555 

     เกียรติคุณและรางวัลท่ีได้รับ 

 เคร่ืองราชอิสริยากรณ์ชั้นจตุตถจุลจอมเกลา้ พ.ศ.2530 
 ตติยจุลจอมเกลา้ พ.ศ. 2534 
 The Order of the Precious Crown, Butterfly  ประเทศญ่ีปุ่น 
 รางวลัเกียรติคุณ ผูมี้ผลงานดีเด่นทางดา้นวฒันธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 

2555 
        

 
คุณหญิงกุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 24 
รองศาสตราจารย ์นายสตัวแพทย ์ดร.ประจกัษ ์พุ่มวเิศษ  เกิดเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2485 อ าเภอ

เมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
การศึกษา 
 Cert.in Epidem (Anim. Dis. Monitoring), FAO/University of Guelph  2520 
 M.L.Biol.  Institure of Biology, UK  2517 
 Ph.D (Tropical Animal Health)  University of Edinburgh  2517 
 D.T.V.M., University of Edinburgh  2513 
 สพ.บ.  คณะสตัวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2510 
 เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.  2504 
 มธัยมศึกษา โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี  2502 
 มธัยมศึกษา โรงเรียนสุราษฎณ์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 2501   
 ประถมศึกษา โรงเรียนอินทรพิชยั จ.สุราษฎร์ธานี 2499 
การท างาน 
 อธิการบดี มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 คณะสตัวแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ผูอ้  านวยการ ส านกัวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 กรรมการการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ส านกัหอสมุดกลาง ม.ศรีนคริทรวิโรฒ 
 กรรมการบริหาร ส านกัหอสมุด ม.มหิดล 
 กรรมการท่ีปรึกษา ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 กรรมการอ านวยการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหาร ลาดกระบงั 
 อนุกรรมการปรับปรุงเกณฑม์าตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
 อนุกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารโทรคมนาคม หอการคา้แห่งประเทศไทย 
 ประธานอนุกรรมการวิชาการ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 กรรมการบริหาร ศูนบม์านุษยวิทยาสิรินธร 
 กรรมการ ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 ประธานคณะท างาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนกลาง 

ทบวงมหาวิทยาลยั (Thailinet) 
 นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 กรรมการนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 ผูอ้  านวยการโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 ประธานกรรมการผูช้  านาญการโรคเฉพาะสตัวก์ลุ่มโรคสตัวปี์ก (กรมปศุสตัว)์ 
 หวัหนา้ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หวัหนา้โครงการสตัวแพทยอ์าสาเพื่อพฒันาชนบท จุฬาฯ-รพช. 
 รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ คณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หวัหนา้ห้องสมุดและศูนยเ์อกสารการสตัว ์คณะสตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผูน้ าและผลกัดนัให้เกิด Internet Gateway แห่งแรกในประเทศไทยท่ีสถาบนัวิทยบริการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อนัเป็นการน าประเทศไทยเขา้สู่ยคุโลกาภิวฒัน์ 2534-38 
 ผูน้ าพฒันาห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนกลาง (Thailinet) เป็นผลให้ห้องสมุดมหาวิทยาลยั  เช่น 

มหิดล,  เกษตรศาสตร์,  ธรรมศาสตร์  ศิลปากร,  นิดา้,  ศรีนครินทรวิโรฒ, รามค าแหง, 
สุโขทยัธรรมาธิราช และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั พระนคร
เหนือ และธนบุรี มีระบบห้องสมุดอตัโนมติัเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั  และเป็นผูต้ ั้งช่ือเครือข่าย
ห้องสมุดมหาวิทยาลยัในประเทศ เช่น Chulainet, Thailinet, ThaiLIS 2535-38 

 พฒันาศูนยว์ิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นห้องสมุดชั้นน า  โดยเช่ือมโยงห้องสมุด
คณะและสถาบนัต่าง ๆ 25 แห่ง ดว้ยระบบอตัโนมติัแห่งแรกของประเทศ/ภูมิภาค 2530-38 

 พฒันาห้องสมุดและศูนยเ์อกสารการสตัว ์  2518-23 

เกียรติคุณและรางวัลท่ีได้รับ 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม  2540         * เหรียญจกัรพรรดิมาลา  2536 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.  2535 * เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.  2532 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.  2529 * เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4  2527 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ท.ม.  2526 * เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ต.ช.  2524 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ต.ม.  2519 * เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ.ช.  2517 

 
รองศาสตราจารย ์ดร.ประจกัษ ์พุม่วิเศษ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 27, 32 
ศ.ดร.ชุติมา สจัจานนัท ์เกิดเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2494   
การศึกษา 
 อกัษรศาสตรบณัฑิต  2515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  2518  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 Master of Library Science 2527 University of the Philippines,ฟิลิปปินส์ 
 Doctor of Education (EdD) 2546 Charles Sturt University, ออสเตรเลีย  
การท างาน 
 ศาสตราจารย ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยันครพนม 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็  พ.ศ. 2554 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. 2554 
 นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2552 
 ท่ีปรึกษาโครงการวิจยัสถาบนั ส านกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2546 – 

ปัจจุบนั) 
 ท่ีปรึกษาโครงการวิจยัเพื่อการวางแผนและพฒันาบุคลากรระดบัปฎิบติัการของส านกังาน

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2546- 2547) 
 ท่ีปรึกษาเพื่อสงัเคราะห์การวิจยัเร่ือง รูปแบบยทุธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการ

ศาสนากบัการศึกษาของวดัในพระพุทธศาสนา : กรณีการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั  
ท่ีปรึกษาร่วมวิทยานิพนธข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกของ Charles Sturt University,  
 Australia  

 กรรมการการประกวดต ารา สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ม.หอการคา้ไทย  
 กรรมการตดัสินรางวลัซีไรต ์ประจ าปี 2547 จดัโดย สมาคมภาษาและหนงัสือแห่งประเทศ

ไทยฯ    ร่วมกบัสมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย และโรงแรมโอเรียนเต็ล 
 กรรมการบริหาร สภาบรรณารักษ ์ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Congress of Southeast 

Asian Executive Board-CONSAL) (ค.ศ.1997 - 2000)  
 กรรมการถาวรแผนกทฤษฎีและวิจยั สหพนัธน์านาชาติ ว่าดว้ยสมาคมและสถาบนัห้องสมุด 

(Standing Committee, Theory and Research Section, International Federation of Library 
Associations and Institutions) (ค.ศ.1997 - 2000 
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 ผลงานวิชาการด้านการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  การศึกษา การอบรม การศึกษาผู้ใช้ การเขียน
ผลงานทางวิชาการ การแผยพร่สารสนเทศ  โดยประกอบด้วย 

 หนงัสือ/ต าราวิชาการกว่า 20 ช่ือเร่ือง 
 หน่วยการสอนกว่า 50 เร่ือง 
 บทความทางวิชาการในหนงัสือ กว่า 55 บทความ 
 บทความทางวิชาการในวารสาร กว่า 90 บทความ 
 ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ บทแนะน าและวิจารณ์หนงัสือ 45 เร่ือง 

เกียรติคุณและรางวัลท่ีได้รับ 

 ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น กรมการฝึกหดัครู (พ.ศ. 2529)  
 บุคคลดีเด่นในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของสมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทยฯ  พ.ศ. 2535 
 บุคลากรดีเด่น ระดบั 9 ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พ.ศ. 2540 
 รางวลัพระราชทานการประกวดหนงัสือดีเด่น ประจ าปี ประเภทสารคดีของ

คณะกรรมการพฒันา หนงัสือแห่งชาติ พ.ศ. 2520 เร่ือง ว.ณ.ประมวญมารค และ พ.ศ. 
2525 เร่ือง ปกิณกะเร่ืองหนงัสือในสมยัรัตนโกสินทร์ (ผลงานร่วมกบันวลจนัทร์ 
รัตนากร และมารศรี ศิวรักษ)์  

 ศิษยเ์ก่าดีเด่นของ Institute of Library Science, University of the Philippines เน่ืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของสถาบนั  ค.ศ.2001 

 Women of the Year 2000 ของ American Biographical Institute  ค.ศ. 2000 
 รางวลังานวิจยัดีเด่น ประเภทภาษาและวรรณกรรม ของคณะกรรมการวิจยัการศึกษา 

การศาสนา และการวฒันธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 254 
 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก   5 ธนัวาคม 2551 

 
ศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา สัจจานนัท ์
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ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์   ด ารงต าแหน่งนายกสมาคม    ชุดท่ี 29  (พ.ศ. 2544-2545) 
การศึกษา 

 2516 ปริญญาโท M.S. สาขาบรรณารักษศาสตร์ (Master of Science in Library Sciences) 
University of Wisconsin Madison, U.S.A. 

 2509 ประกาศนียบตัรชั้นสูงวิชาเฉพาะบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลยัวิชาการศึกษา 
(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 2508 ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาไทย-องักฤษ)  วิทยาลยัวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลยั                              
ศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร) 

 2504 ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาขั้นตน้ (ป.กศ.)  วทิยาลยัครูสวนสุนนัทา 

การท างาน 
 ผูอ้  านวยการ ศูนยส์นเทศและหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (2544  - ปัจจุบนั) 
 ผูอ้  านวยการ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (2540-2544) 
 รองผูอ้  านวยการ หอสมุดแห่งชาติ  ผูต้รวจราชการกรม กรมศลิปากร (2536-2540) 
 หวัหนา้ฝ่ายระบบขอ้มูลห้องสมุด (2532-2536) 
 หวัหนา้โครงการบรรณานุกรมแห่งชาติ (2525-2532) 
 บรรณารักษ ์กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (2517-2540) 
 อาจารยโ์ท วิทยาลยัครูนครสวรรค ์กรมการฝึกหดัครู (2511-13) 
 อาจารยต์รี โรงเรียนฝึกหดัครูนครสวรรค ์กรมการฝึกหดัครู (2509) 

 
 ผลงานวิชาการ 

 ต าราวิชาการ  คู่มือปฏิบติังาน  บทความวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 
เทคโนโลยสีารนิเทศ และเอกสารรายงานทางวิชาการในการประชุมระหว่างประเทศจ านวน
รวม  36 เร่ือง ภาษาองักฤษ 14 เร่ืองภาษาไทย  22 เร่ือง เช่น 

o The National Library of Thailand.  (2000)  
o Use of ICT in Thai Libraries : An Overview.  (2003) 
o Report of the Training Course on ISBN for Asian Perticiants (1991)  
o การส ารวจบุคลากรดา้นห้องสมุด ศูนยส์ารนิเทศและจดหมายเหตุในประเทศ

ไทย (A National Survey on Manpower in Libraries, Information Centers and 
Archives in Thailand.  (2532) 

132



133 
 

o เลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือ International Standard Book Number. 
(2528) 

เกียรติคุณและรางวัลท่ีได้รับ 

1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 ทวีติยาภรณ์มกฎุไทย (ท.ม.)  2530 
 ทวีติยาภรณ์ชา้งเผอืก (ท.ส.) 2531 
 เหรียญจกัรพรรดิมาลา 2534 

ชั้นสายสะพาน 

 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม)  2541 
 ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก (ป.ช.)  2544 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีสรรเสริญยิง่ดิเรกคุณาภรณ์ ประจ าปี 2553 

 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  2553 

2. ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไปศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน แมดิสนัน รัฐวิสคอนซ่ิน สหรัฐอเมริกา (2513-2517) 

3. พฒันาระบบการท างานของหอสมุดแห่งชาติ จากระบบมือมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์  
4. จดัประชุม ฝึกอบรม สมัมนา ระดบัชาติและนานาชาติ เช่น ประชุมฝึกอบรมระดบัภูมิภาค

เอเซีย เร่ือง เลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือ  จดัสมัมนาระดบัประเทศเก่ียวกบัการพฒันา
ระบบการส่งเอกสารในประเทศไทย (Document Delivery System in Thailand) 

5. ผูแ้ทนของประเทศและผูแ้ทนจากหน่วยงาน เขา้ร่วมประชุมสมัมนาระดบันานาชาติ ระดบั
ภูมิภาค และระดบัชาติ ในการเสนอรายงานการประชุม สมัมนา อาทิ Consultative Meeting 
of Experts of UNESCO Countries of South and Sourth East Asia Region for Networking of 
Specialised Information Systems on Cultural Heritage เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย  

6. ประกาศเกียรติคุณ ขา้ราชการดีเด่น กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (2538) 
7. ประกาศเกียรติคุณ “นกับริหารดีเด่น” ประจ าปี 2541 สาขาส่งเสริมและพฒันาการศึกษา 

คณะกรรมการอ านวยการจดังานนกับริหารดีเด่น และมูลนิธิเพื่อสงัคมไทย 
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8. พระราชทานรางวลัศาสตรเมธี สาขามนุษยศาสตร์ ดา้นห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์            
จาก มูลนิธิศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ในพระราชูปถภัมส์มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (2544) 

9. บุคลากรดีเด่นดา้นสนบัสนุนวิชาการ จาก สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2551 

10.  ดวงดาวศิษยเ์ก่าเกียรติคุณ (ใน 100 ดวงดาว) ของโรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล (2553)  
11.  กรรมการบริหาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ตั้งแต่ พ.ศ.2534 – ปัจจุบนั 

   
 ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศว์รวฒัน์ 
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เกี่ยวกับผู้เขียน 
 

 
ช่ือ ดร.ประจกัษ ์วฒันานุสิทธ์ิ 
วุฒิ ศ.บ. (โบราณคดี)  ศศบ. (สารนิเทศศาสตร์)   
 M.A. (A.I.H.C. & Arch.)   
 Ph.D. Magadh Uniurny, India  
ต าแหน่ง  ขา้ราชการบ านาญ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  

  
 
 

         
          ช่ือ  ศาสตราจารยพ์เิศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต   

วุฒิ  อบ. MA (Library Science)  ป.วิธีสอนวิชาห้องสมุด 
         ต าแหน่ง ขา้ราชการบ านาญ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 
 

 
 
 
ช่ือ นางวีระวรรณ วรรณโท  
วุฒิ  ศศ.บ (บรรณารักษศาสตร์)   
ต าแหน่ง  ขา้ราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ   
รักษาการ ผูจ้ดัการ ส านกังานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
เหรัญญิก คนท่ี 2 สมาคมห้องสมุดฯ 
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ช่ือ นางสาวสุจิตร สุวภาพ   
การศึกษา  คบ. (ภาษาองักฤษ)  ศศ.บ., ศศ.ม.  (บรรณารักษศ์าสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์)  วท.ม. (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 ต าแหน่ง  อดีตหวัหนา้ห้องสมุดมารวย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
       ท่ีปรึกษาห้องสมุดนวตักรรม สวทน.   
       กรรมการและเลขานุการ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
 
 
 
ช่ือ นางอัจฉรา จารุวรรรณ    
การศึกษา  ปริญญาตรี  (บรรณารักษศ์าสตร์)    
 ต าแหน่ง   บรรณารักษ ์ช านาญการ ส านกัหอสมุดแห่งชาติ 
                  กรมศิลปากร 
 
 
 
 
ช่ือ นางสาวเอมอร ตันเถียร    
การศึกษา  ศศ.บ  (บรรณารักษศ์าสตร์)    
 ต าแหน่ง   ขา้ราชการบ านาญ ส านกังานอยัการสูงสุด 
                  อุปนายก คนท่ี 2 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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