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52110204: สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 
คําสําคัญ: คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ/พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
 ดุษฎี  ชัยเพชร: คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี. 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.อรวรรณ บุญยฤทธ์ิ และ อ.ขนิษฐา  วงศพานิช. 452 หนา 
  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะเน้ือหาของเอกสารจดหมายเหตุ
ที่เก่ียวของกับพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ซ่ึงจัดเก็บอยูที่หนวยงานจดหมายเหตุและแหลงขอมูลอ่ืนๆ รวม 6 
แหง คือ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ตรัง จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจาเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง และจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี โดยประยุกตใช
มาตรฐานการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุระหวางประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ป ค.ศ. 1999 (ISAD(G) 2nd) ของ
สภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA) โดยมีกลุมตัวอยางเปนเอกสารจดหมายเหตุซ่ึงจัดเก็บอยูที่แหลงขอมูล
ดังกลาวขางตน แบงเปนเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณจํานวน 213 แฟมและเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ประเภทภาพถายจํานวน 244 ภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เก่ียวของ
กับพระยารัษฎาฯ ในระดับแฟม (file) และหลักเกณฑการลงรายการคําอธิบายเอกสารฯ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เก่ียวของกับพระยารัษฎาฯ ใน
ระดับแฟม ลักษณะทางกายภาพ พบวา เอกสารทั้งหมดซ่ึงจัดเก็บที่หนวยงานจดหมายเหตุมีรหัสอางอิง โดยใชอักษร
ยอพยัญชนะไทยและอักษรยอภาษาอังกฤษ ตัวเลขและเครื่องหมาย มีการระบุช่ือเอกสารและวันเดือนป ทั้งน้ีพบวา
เอกสารมีอายุระหวาง พ.ศ. 2427 – 2494 ขนาดและปริมาณเอกสารระบุเปนแผนและแฟม ภาพถายมีหลากหลาย
ขนาด ลักษณะทางเทคนิคพบ 2 ลักษณะคือ เอกสารตนฉบับในรูปแบบกระดาษและเอกสารสําเนาไมโครฟลม สวน
เอกสารซ่ึงจัดเก็บที่แหลงขอมูลอ่ืนๆ น้ัน สวนใหญเปนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถาย ซ่ึงไมมีการ
ระบุรหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือนป ภาพถายมีหลากหลายขนาด ลักษณะทางเน้ือหาพบวา เอกสารทั้งหมดมี
ขอบเขตและเน้ือหาเก่ียวกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับราชการและการดําเนินงานดานตางๆ ของพระยารัษฎาฯ 
ขณะดํารงตําแหนงตางๆ ทั้งทางดานการปกครอง การบริหาร การเกษตร การศึกษา การคมนาคม การสาธารณสุข
และสาธารณูปโภค จนถึงอนิจกรรมและการจัดขบวนศพ โดยเอกสารทั้งหมดจัดเรียงตามลําดับเวลา ภาพถายที่จัด
แสดงจะจัดแยกตามหัวเรื่อง นอกจากน้ียังพบวา มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศน้ัน สามารถสะทอนใหเห็นลักษณะทั้งทางกายภาพ
และทางดานเน้ือหา ซ่ึงเปนขอมูลเฉพาะของเอกสารไดเปนอยางดีและสามารถนํามาอธิบายเอกสารไดหลายระดับ 
ทั้งในระดับกลุม ระดับชุดและระดับแฟม ขณะเดียวกันคําอธิบายเหลาน้ันก็สามารถทําใหเห็นความเช่ือมโยงของ
เอกสาร ซ่ึงอยูในกลุมเอกสารเดียวกัน ทายที่สุดเม่ือนําขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เก่ียวของ
กับพระยารัษฎาฯ มาจัดทําเรียงในรูปแบบของคูมือแนะนําฯ คูมือเลมน้ีจึงเปนเสมือนแหลงสารนิเทศที่เก่ียวของกับ
พระยารัษฎาฯ นอกจากน้ีขอมูลทางดานจดหมายเหตุในคูมือสามารถนําไปลงรายการเพื่อการสืบคนในระบบ
ออนไลนตอไป 
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KEY WORD: THE SPECIAL GUIDE LIST/PRAYA RASSADANUPRADIT MAHISSARAPHAKDI 
 DUDSADEE  CHAIPETH: A SPECIAL GUIDE LIST TO THE RECORD RELATED TO PHRAYARASSADA
NUPRADIT MAHISSARAPAKDI. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. ORAWAN BOONYARITH, Ph.D., AND KANITHA    
WONGPANIT. 498 pp. 
 
 The objective of this research is to study the physical characteristics and content of archives 
related to Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi which are stored in six different locations; the National 
Archives of Thailand in Bangkok, the National Archives Commemoration of Her Majesty Queen Sirikit in 
Trang Province, the Museum of Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdee (Korsimbee Na Ranong) in Trang 
Province, the Thalang National Museum in Phuket Province, the Tai Hua Museum in Phuket Province, and 
the Ranong governor's official residence in Ranong Province. An additional objective is to propose a special 
guide list for records relating to Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi by implementing the 2nd edition of 
the General Standard Archival Description, published in 1999 C.E., of the International Council on Archives 
(ICA). The population group and sample size were the recorded archives located in the aforementioned 
sources. The documentary review was divided into 2 parts, which are 213 written annals and 244 
photographs. The research tools were the file level records of Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi and 
the principles of file description. 
 The result of the study revealed that the physical characteristics of recorded annals 
contain reference codes using Thai and English abbreviations, numbers and other symbols. Moreover, 
files are named and dated, ranging from 2427 to 2494 B.E., and including the size and document quantity 
in number of sheets and folders, and various sizes of photographs. In terms of technique, the annals are 
in the form of paper and microfilm. As for documents stored in the other places, they are various sizes 
of photographs with no bibliographic details such as the file names or dates.  
 As for the content, it was found that all archives contain terms of references and content 
related to Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi's personal background and bureaucratic records in various 
sectors, such as governing, administration, agriculture, education, transportation, public health and facilities, as 
well as the record of his death and funeral procession. All documents are arranged chronologically. Photos on 
display are categorized by subject headings. The application of the 2nd edition of General International 
Standard Archival Description of the International Council on Archives (ICA) indicates that both physical and 
specific content of the records can be described as well as the levels of records classification, including 
group, sub-group, and file. The description reveals the linking of the records in the same group. When these 
information are arranged in the form of the special guide list, it can be defined as the information source of 
Phraya Rassadanupradit Mahisaraphakdi. Furthermore, the annals information in the special guide list can be 
listed in order to search information via an online system in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของอาจารยขนิษฐา วงศพานิช ที่ใหความรู
คําแนะนําและใหกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมาและผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุญยฤทธ์ิ ที่คอยให  
คําช้ีแนะ เอาใจใส ชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ใหกําลังใจและเสียสละเวลาอันยาวนาน จนกระทั่ง
วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้งสองทานเปน
อยางสูงในความกรุณา เมตตาตอผูวิจัยตลอดการศึกษา รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา
ทั้งสองทานที่เช่ือมั่นในศิษยคนน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยกรรณิการ วิมลเกษม และนางนัยนา แยมสาขา  
ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการและกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการแกไขและปรับปรุงวิทยานิพนธให
สมบูรณย่ิงข้ึน ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล คุณกรพินธุ ทวีตา จากสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ และคุณยวิญฐากรณ ทองแขก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ชวยกรุณา
เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย กรุณาและใหคําช้ีแนะตางๆ ที่เปนประโยชน 
 ขอขอบพระคุณนางสาลินี ชุมวรรณ หัวหนากลุมบันทึกเหตุการณ สํานักหอจดมายเหตุ
แหงชาติ ที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ขอขอบพระคุณคุณสุนทรี สังขอยุทธ 
พี่ๆ ที่หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ ตรัง พี่ๆ เจาหนาที่ที่พิพิธภัณฑพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว จวนเจาเมืองระนองและคุณโกศล ณ ระนอง 
ทายาทตระกูล ณ ระนอง ที่ใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจและสนับสนุนขอมูล ซึ่งเปนประโยชนในการ
ทําวิทยานิพนธเลมน้ี 
 ขอขอบคุณนองๆ เพื่อนๆ พี่ๆ กลุมบันทึกเหตุการณและกลุมงานอื่นๆ สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ ที่ใหความชวยเหลือ เปนหวง คอยถามไถและใหกําลังใจเสมอมา ขอบคุณเพื่อนๆ รวม
สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี และเพื่อนๆ พี่ๆ นักศึกษาการจัดการจดหมายเหตุและ
เอกสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ไดใหความชวยเหลือ คอยอยูเคียงขางและเปนกําลังใจซึ่งกัน
และกันมาตลอด ต้ังแตเริ่มศึกษาในสาขาน้ีและในการทําวิทยานิพนธเลมน้ี ขอขอบคุณนองจันทนา 
ชลายนนาวิน นายฮันเตอร วัตสัน เพื่อนๆ นองๆ ที่ไมไดเอยนาม กัลยาณมิตรและบุคคลอื่นที่มีสวน
เกี่ยวของที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ทายที่สุดขอขอบคุณเพื่อนสนิท ครอบครัวชัยเพชรและครอบครัวจงทองที่อยูเคียงขาง 
สนับสนุนทั้งทุนทรัพยและกําลังใจมาโดยตลอด คุณประโยชนจากงานวิจัยน้ีขออุทิศเปนคุรุบูชาแก
อาจารยสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร อาจารยและคุณครูทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอน
ใหความรู สั่งสมและเพิ่มเติมประสบการณที่ดีใหศิษยคนน้ีมาตลอด และอุทิศแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานจดหมายเหตุ ซึ่งเปนผูที่มีสวนสําคัญในการธํารงรักษาเอกสารจดหมายเหตุไวเปนสมบัติของชาติ 
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