
 
 
ทรงส่งเสริมห้องสมดุให้รุดหน้า  
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชจริยวัตรโปรดการอ่าน การสะสมหนังสือ
ที่มีคุณค่า มีพระมหากรุณาธิคุณต่อหอสมุดแห่งชาติ และทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ โดย
เสด็จฯ ชมนิทรรศการวันสวรรคตรัชกาลที่ ๔ และวันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติรัชกาลที่ ๕ พร้อมกับคณะครู
และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ในพุทธศักราช ๒๕๑๑ ณ หอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นต้นมา 
 

ในส่วนงานห้องสมุด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยในการ
พัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ทรงสนับสนุนกิจการของห้องสมุดต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พระราชทาน
ค าแนะน าและเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมงานของหอสมุดแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 
พระราชทานพระราชด าริให้มีการปรับปรุงและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการให้บริการ 
และทรงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติอยู่เสมอ อาทิ 



 
 

 เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเอกสารโบราณ และฟังการอภิปราย เรื่อง “คุณค่า
ของเอกสารโบราณ” ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
 

 
 

เสด็จฯ มาทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และฟังการ
อภิปรายเรื่อง “พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ณ หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๑ 



 
 

เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นราธิป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ณ อาคารหอพระสมุด
วชิราวุธ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

 
 

 

 เสด็จฯ มาทอดพระเนตรห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมบริพัตร และนิทรรศการเนื่องในวาระครบรอบ 

๑๐๐ ป ี วันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๔  

 



 

เสด็จฯ มาทรงเปิดหอสมุดพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ 

 
 

 
 

เสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ 
 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  
และวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.  (หยุดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์) 



 

 
  
 เสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารหอสมุดด ารงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๓๒ 

หอสมุดด ารงราชานุภาพ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 
เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

และวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.  (หยุดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์) 



 
 

 เสด็จฯ มาทอดพระเนตรหนังสือหายากในห้องพระมงกุฎเกล้า และงานเอกสารโบราณ ณ ห้องบริการ
เอกสารโบราณ ส านักหอสมุดแห่งชาติ เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
 ปัจจุบันห้องบริการหนังสือหายาก และห้องบริการเอกสารโบราณ เปิดให้บริการ ณ อาคารหอสมุด
แห่งชาติหลังใหม่ โดยหอสมุดแห่งชาติจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือหายากและเอกสารโบราณ ไว้ในห้องควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น เพ่ือรักษาเอกสารต้นฉบับที่ทรงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไว้ให้ยืนยาวสืบไป 

 

 
  
 เสด็จฯ มาทรงวางศิลาฤกษ์หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
สงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๖ 

 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา เปิดให้บริการ 
วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. (หยุดวันอาทิตย์ วัน
จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์) 



 
 

 เสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารห้องสมุดดนตรี “ทูลกระหม่อมสิรินธร” เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๓๗  

 
 

 
 

 เสด็จฯ มาทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี แห่งการบันทึกเสียงในสยาม และทรงร่วมกิจกรรม
ด้วยการทรงบันทึกพระสุรเสียงบนกระบอกเสียงแบบโบราณ ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๕ 

 



 
 

 เสด็จฯ มาทรงเปิดหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา  
๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. (หยุดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์) 
 
 

 
 

 เสด็จฯ มาทรงเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ไทย – รามัญ เทิดพระเกียรติพระมิ่งมณีจักรีวงศ์” เมื่อวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ และในโอกาสพิเศษนี้ ทรงพระกรุณาขับร้องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงทางมอญ
กับวงปี่พาทย์คณะศิษย์สุพจน์ โตสง่า ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และห้องสมุด
ดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร 



 
 
 เสด็จพระราชด าเนินมาทอดพระเนตรกิจการหอสมุดด ารงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี  
วันประสูติ และครบ ๕๐ ปี ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  
ถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เป็นบุคคลส าคัญของโลก เมื่อวันพุธที่  
๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ หอสมุดด ารงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทรงแสดงความห่วงใยงานด้านหอสมุด
แห่งชาติ โดยมีรับสั่งให้กรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานทั้งสามด้านในต่างประเทศ ที่เป็นต้นแบบการ
บริหารจัดการงานหอสมุดแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ ทั้งประเทศสิงคโปร์ ฝรั่งเศส และอังกฤษ เพ่ือให้บุคลากร
ด้านวัฒนธรรมน าความรู้และประสบการณ์การท างานมาใช้พัฒนางานอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงรับสั่งว่า หลังจากมีการสร้างอาคารหอสมุด
แห่งชาติใหม่แล้ว ควรพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้มีมาตรฐาน จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้มาก
ยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารหายากให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนาควบคู่ไปด้วย   
 ในการนี้ หอสมุดแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนว
พระราชด าริใน ๓ ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาพ้ืนที่ การพัฒนาบริการ และการพัฒนาบุคลากร โดย
ตั้งเป้าหมายให้พุทธศักราช ๒๕๖๐ หอสมุดแห่งชาติจะเป็นห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติที่สมบูรณ์ ทันสมัย 
เทียบเท่าห้องสมุดดิจิทัลระดับสากล  
 
 
 



 
หอสมุดแห่งชาติกับการมีส่วนร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

๑. การจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหอสมุดแห่งชาติ 
ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในปีมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และแลกเปลี่ยน เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในการพัฒนาห้องสมุดของ
ประเทศสมาชิก รวม ๑๑ ประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘  ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร  

๒. โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง เจ้าฟ้าหญิง 
กับงานห้องสมุด เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   

๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการดนตรี  
เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติ พระปรีชาญาณ และพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 


