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การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)ศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดบริการ

ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2)พัฒนากรอบแนวคิดในการจัดบริการ
ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปแบบดิจิทัลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ 
การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์  (Interview) ร่วมกับการสังเกต 
(Observation) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้วยย  กลุ่มของหน่วยงานผู้ให้บริการ 
(Information Provider) และ กลุ่มของผู้รับบริการ (Client) รวม 13 ราย ผลการวิจัยพบว่า 

1.การบริการยังเป็นแบบดั้งเดิม (Reactive) ที่เน้นกลุ่มผู้ใช้บริการภายในหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติเป็นหลัก ปัญหาส าคัญที่พบคือ ยังขาดแนวทางหรือวิธีการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริการ
ส าหรับเอกสารที่เป็นแบบดิจิทัล, เครื่องมือช่วยค้นยังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ, ข้อก าหนดสิทธิ์
และเงื่อนไขในการใช้บริการยังไม่ชัดเจน 

2.กรอบแนวคิดในการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล   มี
องค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ (1) การจัดเตรียมทรัพยากรด้านการบริการ (2) วิธีการจัดบริการ ซึ่ง
ทั้งสองส่วนนี้มีความสอดคล้องกัน คือต้องตอบสนองผู้รับบริการเป็นส าคัญ และมีองค์ประกอบย่อย 
คือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ, งบประมาณ, บุคลากร, วิธีการเข้าใช้บริการ, วิธีการและขั้นตอน
การให้บริการ, ข้อก าหนดสิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้บริการ 

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดบริการ
ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจน
เป็นแนวทางการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทคดัย่อภาษาองัก ฤษ 
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MRS. PAWIDA SOMWONG : SERVICES OF A DIGITIZED GLASS PLATES 
NEGATIVES COLLECTION IN NATIONAL ARCHIVES OF THAILAND THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR VISPAT CHAICHUAY, Ph.D. 

The Objectives of qualitative research are explanation about (1) the current 
situation and problem of Glass Plates Negatives collection services in National Archives of 
Thailand and (2) development of a conceptual framework for services of a digitized glass 
plates negatives collection in National Archives Thailand. It is collected by studying from 
documentary study, in-depth interview and observation. 

Key Informants have 13 person including Information provider group and client 
group. Then information is qualitative analysis.  The research results are (1) services of 
National Archives which is same in the past or reactive. It continues to focus on users who 
walk in National Archives.  So the problems are lack of guidelines or methodology in digital 
archival services, not effective search engine and unclear in copyright and term of services. 
(2) conceptual framework for services of a digitized glass plates negatives collection has 2 
main components including (1) the provision of service resources; (2) the method of 
service provision; Both of these sections are consistent. The response to the service is 
important. It has a subset of physical infrastructure, budget, personnel, access methods, 
methods and procedures, terms and conditions of use. 

This research will lead to the development of photos from Glass Plate 
Negatives Collections service management model of National Archives of Thailand and 
accommodate changes outside.  Moreover, It will guide to research related issues. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท าให้การติดต่อสื่อสาร ด าเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  (Timeless & 
Spaceless) ท าให้เกิดช่องทางและโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทั้ง 
เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้  

ส าหรับประเทศไทย ในส่วนของรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือ รวมถึงการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ในลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) คือ การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ภาคผลิตจนถึงภาคการ
ขาย เพื่อช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่สูง อ านวยให้เกิดการต่อยอดในการผลิตสินค้า
และบริการใหม่ออกสู่ตลาด เช่น การน าข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ มาออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถขยายตัวได้อย่างกว้างขวางสร้างความสะดวกแก่ผู้ซื้อที่ไม่ต้อง
เดินทางไปหาซื้อของ และสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพของมนุษย์และ
แรงงาน (อานันท์ เกียรติสารพิภพ, 2558) อย่างไรก็ดีการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องอาศัยต้นทุนส าคัญ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบาย งบประมาณ 
บุคลากร ตลอดจนสิ่งที่เป็นองค์ประกอบส าคัญคือ สารสนเทศและความรู้ ซึ่งหากพิจารณาถึง
ศักยภาพของประเทศไทยแล้ว ถือว่ามีต้นทุนด้านสารสนเทศและความรู้ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) เช่น ประเพณี พิธีกรรม งานหัตถกรรม ศิลปกรรม การแพทย์แผนไทย 
วรรณกรรม อยู่มากมาย โดยสารสนเทศและความรู้ดังกล่าวมีทั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่น และถูกจัดเก็บไว้
ในสถาบันสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Institutions) ซึ่งได้แก่ หอศิลป์ 
หอสมุด หอจดหมายเหตุ และ พิพิธภัณฑ์ (Gallery,  Library, Archives, Museum: GLAM) เป็น
จ านวนมาก อย่างไรก็ดีสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มศักยภาพ  เนื่องจากเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการให้บริการและการเข้าถึงที่ยังอยู่ในรูปแบบ
ดั้งเดิม (Manual System) ในขณะที่ผู้ใช้มีความต้องการใช้และพฤติกรรมเข้าถึงสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมที่อยู่ในรูปดิจิทัลมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบัน
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Institutions) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้หลาย
หน่วยงานหันมาใหม่ความส าคัญและสนใจในการพัฒนาชุดทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital 
Collection) และมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้ ใช้ระบบดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  
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จนกลายเป็นแนวโน้มการพัฒนาสถาบันสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากล  (วิศปัตย์  
ชัยช่วย, 2560) 

การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปดิจิทัลเกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญ คือ 
การแปลงข้อมูลจากรูปแบบเดิมไปอยู่ในรูปดิจิทัล (Digitization) เมทาดาตา (Metadata) การจัดท า
ดัชนีค าค้น ผู้ใช้ การเข้าถึงบริบทที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม นโยบายทางสังคมและกฎหมาย 
การเข้าถึงข้อมูลในระยะยาวและมีความยั่งยืน (Chowdhury, 2004) ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ก าหนดรายละเอียดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ และมีความส าคัญต่ อ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและผู้ใช้ ควรที่จะท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ และมี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การแปลงทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ต่อประวัติศาสตร์ของชาติให้อยู่ในรูปดิจิทัล (Digitization) ซึ่งหมายถึงการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มาท าการแปลงข้อมูลในรูปแบบเดิมหรืออะนาล็อกให้
อยู่ในรูปดิจิทัล แล้วใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาแปลงข้อมูลดิจิทัลให้อยู่ในรูปที่ใช้งานได้เสมือนข้อมูลบน
ต้นฉบับหรืออะนาล็อก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะน ามาแก้ไขปัญหาเรื่อง (1) การใช้งานและเข้าถึง
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (2) กลุ่มผู้ใช้และวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ที่มีความแตกต่างกัน (3) ความ
เป็นอิสระต่อกันของชุดเอกสารและบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (4) การรวบรวม การเปรียบเทียบหรือการ
ซ่อมแซม (5) การสงวนรักษา (Kando & Adachi, 2004)  

ส าหรับหอจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นสถาบันสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ที่เก็บรวบรวมมรดก
ทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารขององค์กร ทั้งประเภทลายลักษณ์ โสตทัศน์ แผนที่แผนผัง หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่รับการประเมินว่ามีคุณค่าทางกฎหมาย ประวัติศาสตร์ และในเชิงการวิจัยต้องเก็บ
รักษาเอาไว้อย่างถาวร ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สังคม ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป  ดังจะเห็นได้
จากกรณีของหอจดหมายเหตุในต่างประเทศ เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ 
ที่พัฒนาการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สิงคโปร์ ด้วยบริการ Archives 
Online ท าให้สามารถจะสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมทั้งยังสามารถสืบค้นสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ซึ่งอยู่ในความครอบครองของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศสิงคโปร์ได้โดยเลือกสืบค้นจากประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ประเทศสิงคโปร์ ได้ก าหนดขึ้น หรือจากค าค้น (National Archives of Singapore, 2015) ประเทศ
อเมริกาที่ก าหนดรูปแบบการบริการเอกสารจดหมายเหตุประเภทดิจิทัลตั้งแต่การเข้าถึงระบบสืบค้น
และการใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุบนเว็บไซต์ การเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับที่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ท าให้เกิด
การบริการที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้นคว้า โดยไม่ จ าเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศนั้น  
ลดขั้นตอนในการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุ และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสาร  
จดหมายเหตุได้ทุกเวลา แม้ว่าการใช้บริการทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรมในรูปดิจิทัลอาจจะช่วยให้  
ผู้ค้นคว้าเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย แต่ก็ต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานนโยบายของการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมส าหรับการบริการที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย กรอบการปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลเอกสาร
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จดหมายเหตุไปยังผู้ใช้ การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน และหลักทางกายภาพของต้นฉบับ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย (Roper and Millar, 1999) 

ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่ในการเก็บรวบรวม เก็บรักษา และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของประเทศไทย ได้ตระหนัก
ถึงการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัลแทนการให้บริการในรูปแบบเดิม ที่ยังไม่เอ้ือให้ผู้ใช้
สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้อย่างไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เนื่องจากผู้ใช้จะต้องเดินทางมายัง 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ แล้วสมัครสมาชิกโดยท าการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ในการ
เข้าค้นคว้า ค้นหาเอกสารจดหมายเหตุผ่านเครื่องมือช่วยค้นประเภทบัญชีเอกสารและบัตรรายการ ซึ่ง
หากจะเข้าถึงเอกสารในแต่ละประเภทยังต้องใช้บริการต่างห้อง คือ เอกสารประเภทลายลักษณ์ใช้
บริการในห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร ในวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30-16:00 น. เว้นวันเสาร์
สุดท้ายของเดือนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศน์ เปิดให้บริการ           
ณ ห้องบุรฉัตร ชั้น 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00น. และ 
13.00-16.00 น. (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2559)  หอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงได้แปลงข้อมูล
จากต้นฉบับรูปแบบดั้งเดิมให้อยู่ในรูปดิจิทัล (Digitization) แล้วให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ความสะดวกต่อการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุ โดยได้คัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการในห้อง
บุรฉัตรประเภทภาพถ่าย แผนที่แผนผัง มาด าเนินการจัดท าในรูปแบบดิจิทัล ปัจจุบันได้ถ่ายโอน
ภาพถ่ายต้นฉบับ ชุดหอพระสมุดวชิรญาณ จ านวน 22,009 ภาพ แผนที่ แผนผัง แบบแปลน จ านวน 
2,456 แผ่น แล้วน าออกให้บริการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เรียกว่า “Fotostation” แต่ยังเป็น
ระบบอินทราเน็ตที่ให้บริการสืบค้นแก่ผู้ค้นคว้าภายในอาคารส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเท่านั้น 
อย่างไรก็ดีการให้บริการเช่นนี้ก็ไม่ได้ต่างจากการให้บริการแบบเดิมที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของสถานที่
และเวลา 

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2556-2557 หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับงบประมาณจากมูลนิธิ
ห้องสมุดดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือแปลงภาพถ่ายฟิล์มกระจก จ านวน 
20,000 ภาพ เพ่ือเตรียมการให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า ซึ่งคาดว่าจะน าออกให้บริการในปีงบประมาณ 
2559-2565 เนื่องจากฟิล์มกระจกได้บรรจุภาพถ่ายส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติ พัฒนาการ 
เหตุการณ์ กิจกรรมส าคัญ ที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยฟิล์มกระจกที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เก็บรักษามี
แหล่งที่มาจาก 4 แห่ง คือ (1) หอพระสมุดวชิรญาณ (2) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตร  
ไชยากร กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน (3) กรมแผนที่ทหาร และ (4) การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่ง
มีจ านวนทั้งสิ้น 39,889 แผ่น 

ฟิล์มกระจกเป็นวัสดุที่ใช้ในการบันทึกภาพซึ่งได้รับความนิยมในอดีต โดยเคลือบสารละลาย
ทางเคมีบนวัสดุประเภทกระจก จากนั้นน าไปบรรจุภายในกล้องแล้วท าการถ่ายภาพ กล้องจะรับแสง
ไปท าปฏิกิริยากับสารเคมีที่เคลือบบนกระจก น ากระจกออกจากล้องไปล้างภาพและคงสภาพของ
ภาพถ่ายบนฟิล์มกระจกด้วยสารละลายทางเคมีอีกครั้งจนเกิดภาพบนกระจก ฟิล์มกระจกได้เสื่อม
ความนิยมลงเมื่อมีวัสดุประเภทใหม่ที่ให้ความสะดวกสบายต่อการบันทึกภาพ โดยเปลี่ยนมาใช้ฟิล์ม
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เซลลูลอยด์ที่นิยมใช้ก่อนจะมาเป็นกล้องดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งฟิล์มเซลลูลอยด์เรียกว่า “ฟิล์มเนกาตีฟ” 
(เอนก นาวิกมูล, 2561) 

ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกมีคุณค่าอย่างมากในฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้น  
ที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะสร้างขึ้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความแม่นย าในแง่ของวันเวลา 
บุคคล สถานที่ จึงท าให้กลุ่มผู้ใช้ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกส่วนใหญ่เป็นนักประวัติศาสตร์ ซึ่งให้
ความส าคัญกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้เอกสารจดหมายเหตุ 
ในความดูแลของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ คือ “ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุด 
วชิรญาณ” เป็นมรดกความทรงจ าแห่ งโลก ประจ าปี  2560 ซึ่ งเป็นหลักฐานชุดส าคัญ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ที่ได้ทรงบันทึกไว้และแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้ง  
บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ส าคัญทั้งระดับชาติและนานาชาติ สะท้อนให้เห็นความสัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศไทยและต่างประเทศในยุคที่ตะวันตกขยายอาณานิคมมายังทวีปเอเชีย การปฏิรูปประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม น ามาซึ่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

ด้วยคุณลักษณะที่เป็นกระจกท าให้ฟิล์มกระจกมีความเปราะบาง ง่ายต่อการแตกหัก แม้แต่
ฝุ่นละอองก็สามารถสร้างรอยขีดข่วนบนภาพได้หรือแม้แต่รอยนิ้วมือของผู้ใช้ฟิล์มด้วยหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติได้ค านึงถึงลักษณะและความส าคัญของฟิล์มกระจกเป็นอย่างสูง เนื่องจากหากมีการแตกหัก
ยังไม่มีวิธีการใดที่จะซ่อมแซมฟิล์มกระจกให้ได้ดีคงเดิม หอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงได้ท าการเก็บ  
ฟิล์มกระจกในกล่องไม้ตามที่จัดเก็บมาแต่เดิม เพ่ือคงสภาพภูมิปัญญาของชาวไทยในอดีตที่จัดเก็บ
ฟิล์มกระจก แล้วจัดท าทะเบียนฟิล์มกระจกเพ่ือควบคุมและเข้าถึงฟิล์มกระจกได้ง่าย โดยทะเบียนจะ
ระบุแหล่งที่มาของเอกสารหรือชื่อเจ้าของเอกสาร ล าดับที่กล่องฟิล์มกระจก ล าดับที่ของแผ่น  
ฟิล์มกระจก ชื่อเรื่อง ขนาด จ านวน โดยใช้พยัญชนะอักษรไทย และตัวเลขในการก าหนดรหัสเอกสาร
แทนรายละเอียด 

 การแปลงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกต้นฉบับสู่รูปดิจิทัล จึงเป็นโอกาสที่ท าให้ สามารถ
จัดบริการที่เปิดกว้างให้กับผู้ค้นคว้า ทั้งยังเป็นการสงวนรักษาเอกสารต้นฉบับมิให้ต้องได้รับความ
กระทบกระเทือนได้อีกทางหนึ่ง  ในเบื้องต้นหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้แปลงภาพถ่ายฟิล์มกระจก
เก็บในแผ่นซีดีโดยเก็บในรูปไฟล์ TIFF ซึ่งมีค่าความละเอียดสูงส าหรับใช้ในงานอนุรักษ์ และรูปไฟล์ 
JPG ซึ่งมีค่าความละเอียดของภาพต่ าส าหรับใช้ในการบริการ แต่ก็ยังไม่ได้น าออกมาให้บริการในรูป
ดิจิทัลแก่ผู้ค้นคว้าได้ เนื่องจากภาพถ่ายบางภาพยังไม่มีค าอธิบายภาพ 

อย่างไรก็ตามการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลก็ยังมีข้อจ ากัดอย่างมาก 
ประการแรก ยังขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่น าเข้าข้อมูลเพ่ือการสืบค้น รวมไปถึงเจ้าหน้าที่
บริการที่จะสามารถตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการสืบค้นภาพถ่ายฟิล์มกระจก ประการที่สอง 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกใน
รูปดิจิทัลยังมีอย่างจ ากัด ประการที่สาม กรอบแนวทางในการปฏิบัติระหว่างผู้ใช้บริการและ 
ผู้ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัล เพ่ือให้สอดคล้องต่อการลดข้อจ ากัดในเรื่องสถานที่และ
เวลายังขาดความชัดเจน ประการที่สี่ สิทธิ์ในการเข้าใช้งานภาพถ่ายจาก ฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล ซึ่ง
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ต่อไปจะมีผู้ใช้ในวงกว้างทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้าถึงภาพถ่ายได้สะดวก และ
น าไปใช้ได้ง่าย อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิทางปัญญา  

จากเหตุผลดังกล่าว หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จ าเป็นต้องมีกรอบในการจัดการบริการ
ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการบริการเอกสารจดหมายเหตุ
ในรูปดิจิทัลที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักในเข้าถึงและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมในรูปดิจิทัล 
โดยค านึงถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การจัดการกับทรัพยากรสารสนเทศตั้งแต่การสร้าง การ
แก้ไข การจัดการ และเข้าถึง รวมถึงความยั่งยืนของการบริการ ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงการศึกษา
การให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในรูปแบบเดิม ยังไม่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุในรูปดิจิทัล ผลการศึกษาในครั้งนี้จะท าให้ได้รูปแบบในการจัดการบริการภาพถ่ายจาก
ฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลที่ครอบคลุมตั้งแต่นโยบาย กระบวนการให้บริการ การพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณ ตลอดจนลิขสิทธิ์ อันจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการใน  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลต่อไป 

 
ค าถามของการวิจัย 

 1.  การจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในปัจจุบันเป็น
อย่างไร 
 2. ลักษณะของการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติควรเป็นอย่างไร 
  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ 
  2. เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปแบบดิจิทัลของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในครอบครองของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่อยู่ในรูปดิจิทัล ใน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) การจัดเตรียมทรัพยากรด้านการ
บริการ และ(2) วิธีการจัดบริการ 

2. มุ่งเน้นศึกษารูปแบบการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล ประกอบด้วย 
วิธีการใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัล งบประมาณ บุคลากร ลิขสิทธิ์ โดยศึกษาจาก
เอกสารการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร การสัมภาษณ์ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล ทั้ งบุคลากรใน  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติและผู้ค้นคว้า ตั้งแต่เมษายน -กรกฎาคม 2561 
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นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ คือ หน่วยงานระดับส านัก สังกัดกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรมที่ท าหน้าที่ในการรวบรวม ประเมินคุณค่าเอกสาร จัดเรียงและจัดท าเครื่องมือช่วยค้น 
จัดเก็บ และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ  

 เอกสารจดหมายเหตุ คือ เอกสารที่เกิดขึ้นจากการผลิตหรือรับไว้เพ่ือให้กิจกรรมขององค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ รวมไปถึงเอกสารที่ผู้ผลิตได้จัดท าขึ้นแต่ไม่ได้น าออกมาใช้ในกิจกรรมซึ่งมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์  เมื่อองค์กรได้ใช้เอกสารเสร็จสิ้นตามกระบวนการด าเนินงานแล้วได้น าส่ง  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติพร้อมบัญชี เพ่ือท าการประเมินคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้
เพ่ือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติ และประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้า หรือ
การวิจัย หรือเป็นเอกสารตามที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก าหนด ซึ่งต้องได้รับการ
จัดท าทะเบียนไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุโดยกรมศิลปากร เอกสารจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึง
เอกสารที่เกิดจากการแปลงข้อมูลสู่ดิจิทัลด้วย 

 ฟิล์มกระจก คือ วัสดุที่ใช้ในกระบวนการสร้างภาพ มีลักษณะเป็นกระจกเคลือบด้วยสารเคมี 
ผ่านกระบวนการสร้างภาพในลักษณะเปียกหรือแห้ง จนปรากฏภาพบนกระจกทั้งรูปลักษณะ 
ซึ่งให้ภาพเสมือนจริง 

 ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล หมายถึง ภาพถ่ายที่เกิดขึ้นจากการน าเอกสาร
จดหมายเหตุประเภทฟิล์มกระจกต้นฉบับ ไปผ่านกระบวนการแปลงโดยเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ใน
รูปของดิจิทัล (Digitization) เพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่สามารถจัดเก็บและให้ผู้ใช้เข้าถึง
ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพ่ือช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของทรัพยากรสารสนเทศต้นฉบับและ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแก่ผู้ใช้ 

การจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล คือ การก าหนดวิธีการในการเข้าใช้
ภาพถ่ายในรูปดิจิทัลที่เกิดจากการแปลงข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศจากฟิล์มกระจกต้นฉบับให้แก่
ผู้ใช้ของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงการเตรียมการรองรับการด าเนินงานเพ่ือการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และลิขสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. ทราบถึงสภาพปัจจุบันในการจัดบริการการฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งมี
ทั้งข้อจ ากัด อุปสรรค โอกาสและความท้าทาย อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการน าไปปรับปรุง 
พัฒนา ก าหนดกรอบแนวทางการจัดการบริการที่เหมาะสมต่อไป 
 2.  ได้กรอบแนวคิดในการจัดบริการฟิล์มกระจกในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
จัดการบริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพ่ือยกระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไป และจะช่วยให้ผู้ค้นคว้าสามารถเข้าถึงสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนา ต่อยอด และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางประชารัฐและการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล 
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 3.  เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการเอกสารจดหมายเหตุประเภทอ่ืน อาทิ ภาพถ่าย 
ฟิล์มเนกาตีฟ สไลด์ แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ที่อยู่ในรูปดิจิทัล 
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บทที่ 2 

การปริทรรศน์วรรณกรรม 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ใน
บทนี้ผู้วิจัยได้ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญเพ่ือน าไปใช้ในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 

1)  เอกสารจดหมายเหตุ 
2)  เอกสารจดหมายเหตุประเภทฟิล์มกระจก 
3)  แนวคิดการจัดการบริการเอกสารจดหมายเหตุ 
4)  แนวคิดการจัดการบริการเอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัล 
5)  กรณีศึกษาการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุประเภทฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปดังนี้ 

 

เอกสารจดหมายเหตุ 

1.1 ความหมายและขอบเขต  
      สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The In ternat ional Council on 
Archives: ICA, 2016)  ให้อธิบาย “จดหมายเหตุ” (Archives) ว่า หมายถึง เอกสารที่เป็น
ผลพลอยได้จากกิจกรรมของมนุษย์ ที่เก็บรักษาไว้เพื่อคุณค่าระยะยาว เป็นเอกสารที่สร้าง
ขึ้นร่วมสมัยกับบุคคลหรือองค์การที่ด าเนินการทางธุรกิจ จึงให้ภาพเหตุการณ์ในอดีตที่ตรง
กับความเป็นจริง  อยู ่ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฉบับลายมือเขียน ภาพถ่าย 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดิจิทัลหรืออะนาล็อก และจัดเก็บรักษาไว้โดยหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน และบุคคลทั่วโลก  

     ในประเทศไทย พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 ได้นิยามค าว่า เอกสาร
จดหมายเหตุ ไว้ในมาตรา 3 ว่า เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานและได้รับการประเมินคุณค่า ควรแก่
การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เพ่ือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติ และเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดท าทะเบียนไว้เป็นเอกสาร
จดหมายเหตุ  

     เอกสารจดหมายเหตุมีการผลิตขึ้นไม่ได้เพ่ือวัตถุประสงค์พิมพ์เผยแพร่ แต่เพ่ือแสดง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือกิจกรรมให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ การผลิตเอกสารจะผลิตขึ้น
เพียงชิ้นเดียวไม่ซ้ ากัน จะแตกต่างจากหนังสือหรือนิตยสารในห้องสมุดที่มีวัตถุประสงค์ในการพิมพ์
เผยแพร่และท าส าเนาเป็นจ านวนมาก เอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นตามแหล่งที่มาของ
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ผู้ผลิตหรือรับเอกสารซึ่งได้รวบรวมและถูกประเมินที่จะเก็บรักษาไว้เพ่ือเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และหลักฐานอ้างอิง ยังรวมไปถึงเอกสารประเภทที่สร้างขึ้นโดยบุคคลหรือองค์กรแต่
ไม่ได้น ามาใช้ในกิจกรรมแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  (Schellenberg, 1975; University of 
Northern British Columbia, 2018)  

    ในขณะที่โลกได้มีการปรับเปลี่ยนโดยริเริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมขององค์กร เพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย เอกสารจดหมายเหตุตามค านิยามข้างต้นที่
เกิดจากการผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของเอกสารได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิธีการผลิตประยุกต์ใช้
วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และรวมถึงการใช้
วิธีการทางแสดง แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2526) และใช้วิธีการ
บริหารงานเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เป็นวิธีการรับและส่งเอกสาร โดยผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2548) ซึ่งเอกสารชนิดนี้เกิดขึ้นใน
รูปอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า “born digital” และยังรวมไปถึงเอกสารประเภทวัสดุต้นฉบับที่ได้รับ
การแปลงข้อมูลไปสู่ดิจิทัล (Digitization of archival material) (Kretzschmar, 2007) 

    ดังนั้นในงานวิจัยนี้ “เอกสารจดหมายเหตุ” คือ เอกสารที่จ ากัดรูปแบบทั้งแบบดั้งเดิมและ
ดิจิทัล เกิดขึ้นจากการผลิต กระบวนการด าเนินงาน ตามภาระหน้าที่ขององค์การ บุคคล เมื่อสิ้น
กระแสการใช้งานแล้ว แต่ยังมีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง ได้โอนย้ายมายังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพ่ือท า
การประเมินคุณค่า เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เพ่ือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติ 
และประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย หรือเป็นเอกสารตามที่ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ก าหนด ซึ่งต้องได้รับการจัดท าทะเบียนไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ  

 
1.2 ความส าคัญ  
     เอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นจากการผลิตหรือรับไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

หรือกิจกรรมขององค์กร โดยมีสาระ บริบท โครงการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลตามที่ผู้ผลิต
ต้องการ เพ่ือให้เป็นหลักฐานของการกระท า โดยได้รับการประเมินคุณค่าทางเอกสารว่ามีคุณค่าทาง
การเมืองการปกครอง คือ เอกสารที่เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน บริหารของหน่วยงาน เช่น 
เอกสารนโยบาย แผนงาน ค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ รายงานการประชุม แสดงให้เห็นถึงเรื่องราว
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ สถาบันทางการเมือง กฎหมาย การเลือกตั้ง การปกครองและบริหารราชการ
แผ่นดิน การปฏิวัติรัฐประหาร กลุ่มการเมือง ศาล การป้องกันประเทศ การต่างประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศ คุณค่าด้านเศรษฐกิจ คือ เอกสารที่จัดท าขึ้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน 
ภาวะเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร การส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การ
ประมง ป่าไม้ สหกรณ์ ที่ดิน การชลประทาน ภาษี แรงงาน รัฐวิสาหกิจ  คุณค่าด้านสังคมวัฒนธรรม
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และสิ่งแวดล้อม คือ เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ ซึ่งมีประโยชน์
ต่อการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนสะท้อนถึงประประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน ชีวิ ตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ขนบธรรมเนียมประเพณีและการเฉลิมฉลองสมโภชในวาระส าคัญของประเทศ พิธี รัฐพิธี 
สภาพและปัญหาสังคม วัฒนธรรมประเพณี ดนตรี ท่องเที่ยว ศิลปกรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี สถาปัตยกรรม ศาสนา การศึกษา สิ่งแวดล้อม ประชากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การแพทย์ สื่อมวลชน กีฬา ภัยพิบัติ (กรพินธุ์ ทวีตา, 2559)  ซึ่งสมควรที่จะเก็บเอกสารเหล่านั้นไว้
เป็นเอกสารจดหมายเหตุอย่างถาวร  

    เอกสารจดหมายเหตุจะพบทั้งเอกสารการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือเป็น
สมบัติของพลเมืองของรัฐ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นข้อมูลศึกษา
เพ่ือการก าหนดนโยบาย วางแผน การตัดสินใจเพ่ือวินิจฉัยสั่งการในกิจกรรมการด าเนินงานที่ก าหนด
ไว้ในปัจจุบัน เอกสารที่เป็นหลักฐานทางกฎหมายยังใช้อ้างอิงเพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
เมื่อเกิดการฟ้องร้อง และเอกสารทางการเงินจะแสดงสถานะทางการเงิน และการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงาน โดยเอกสารจดหมายเหตุจะสะท้อนประวัติ พัฒนาการ เหตุการณ์ กิจกรรมส าคัญ อันมี
คุณค่าต่อการศึกษาประวัติของหน่วยงานนั้น สามารถใช้อ้างอิงประวัติ แนวความคิด ทัศนคติ มุมมอง
ของบุคคลนั้นที่สะท้อนจากวินิจฉัยในการสั่งการ หรือการปฏิบัติงานต่างๆ     

    เอกสารการด าเนินงานของภาคเอกชน รวมถึงส่วนบุคคล โดยมีการคัดเลือกเอกสารจาก
องค์กรหรือบุคคลที่มีบทบาทและความสัมพันธ์กับระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองที่
มีของชาติ จัดเก็บถาวรเป็นเอกสารจดหมายเหตุ เพ่ือใช้อ้างอิง เอกสารจะสะท้อนให้เห็นความเป็นมา
ของชาติทั้งการเสื่อมสลายและการก าเนิดระบบต่างๆในชาติ รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ในบุคคล องค์กร 
และในบางกรณีจะเป็นเอกสารเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับเอกสารจดหมายเหตุของทางราชการ เช่น 
สัมปทาน การก่อสร้างในโครงการส าคัญต่างๆ  เป็นต้น ส าหรับเอกสารประจ าตระกูล ยังสามารถใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในวิชาการต่างๆ (T.R.Schellenberg, 1975) 

    เอกสารจดหมายเหตุจึงมีความส าคัญต่อทุกส่วน ดังนี้  (Northern British Columbia 
Archives, 2015 ; King’s College, 2015. ; Curtin University, 2013) 

    ประการแรก เป็นหลักฐานทางกิจกรรมในอดีตของเจ้าของเอกสารที่จะแสดงให้เห็นถึง
ปัจเจกบุคคลหรือความเป็นสถาบันของผู้ผลิตเอกสาร และเป็นความทรงจ าร่วมกันในสังคม   

    ประการที่สอง เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีการอธิบายอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในวงกว้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอน การวางแผนการก่อสร้าง การผลิต
สิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์และวิทยุ กระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น   
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    ประการที่สาม เป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปสู่การตัดสินใจในการสร้างสิ่งที่ดีขึ้นใน
อนาคต โดยช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจประวัติศาสตร์และบทบาทขององค์กร บุคคล รวมไปถึง
เหตุการณ์ในอดีตมาเป็นประสบการณ์    

    ประการที่สี่  สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ความเข้าใจทาง
วัฒนธรรม และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางสังคม  

    ประการที่ห้า  เป็นสิ่งที่สร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย ในฐานะหลักฐานอ้างอิงทาง
กฎหมาย สามารถปกป้องสิทธิส่วนบุคคลภายในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตย รวมไปถึงเป็น
เครื่องตรวจสอบความรับผิดชอบของรัฐบาลในการเก็บรักษาเอกสารส าคัญที่ถูกสร้างขึ้นและได้รับมา
โดยรัฐบาล  

    ดังนั้นเอกสารจดหมายเหตุจึงมีความส าคัญในฐานะที่เอกสารจดหมายเหตุเป็นเครื่องมือ
บริหารงานที่ผู้ผลิตเอกสารได้จัดท า และใช้ประโยชน์เพ่ือการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการ
ตัดสินใจ เป็นหลักฐานปกป้องคุ้มครองสิทธิ ซึ่งสามารถน ามาอ้างอิงทางกฎหมาย เป็นหลักฐานซึ่งจะ
สะท้อนถึงประวัติพัฒนาการ เหตุการณ์ กิจกรรม ของหน่วยงาน อันมีคุณค่าต่อการศึกษา และน ามา
พัฒนาให้กิจกรรมในอนาคตดีขึ้น อีกทั้งเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร์ และความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ น าไปสู่การศึกษาวิจัยที่หลากหลายสาขาวิชา 

 
1.3 ประเภท 
     เอกสารจดหมายเหตุอยู่ในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ปรากฏตัวอักษร 

หรือในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศน์ ภาพ หรือ แผนที่ การจัดการชุดเอกสารจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง
ระบบของการจัดการ เทคนิค และงบประมาณ เพ่ือยืดอายุของวัสดุให้เป็นหลักฐานส าคัญต่อไป รวม
ไปถึงสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บที่มีความแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบของเอกสารจดหมายเหตุ  
หอจดหมายเหตุแต่ละประเทศได้จัดประเภทของเอกสารที่แตกต่างกันตามลักษณะกายภาพ 
ระยะเวลาของการเกิดเอกสาร และการใช้งาน เพ่ือความสะดวกต่อการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ  
(Reed-Scott, 1984 ; Walker, 2013)  

     National Archives and Records Service of South Africa (2016) ได้พิจารณาเอกสาร
จดหมายเหตุและแบ่งตามการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุเป็นหลัก และแบ่งตามหลักทางกายภาพของ
จดหมายเหตุเป็นล าดับรองลงมา พบว่าประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ สามารถแบ่งออกเป็น  
3 ประเภท  

     เอกสารที่เผยแพร่ได ้เช่น จดหมายโต้ตอบ เอกสารการประชุม การเงิน ทะเบียน เอกสาร
ทางราชการ 
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     เอกสารที่ปกปิด เป็นเอกสารที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน และการปกครอง
ประเทศ เช่น เอกสารเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ เอกสารต้นฉบับ เอกสารส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพ  
แผนที่ หนังสือ ไมโครฟิล์ม 

    เอกสารประเภทโสตทัศน์ ประกอบด้วย แผ่นเสียง ฟิล์มภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง 
แผ่นดิสก์ วิดีโอ 
              Curtin University เป็นตัวอย่างของการแบ่งเอกสารจดหมายเหตุตามลักษณะการผลิต
เอกสารในแต่ละยุค โดยแบ่งเอกสารจดหมายเหตุออกเป็น 3 ประเภท (Curtin University, 2013) 

       เอกสารในยุคดั้งเดิม ประกอบด้วย 
            - เอกสารประเภทเสียง ซึ่งจะอยู่ในรูปของคลาสเซ็ทเทป ไวนิล หรือแผ่นครั่ง 

                      - เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเขียน 
                 - ภาพถ่าย ฟิล์ม และแผ่นใสที่ใช้ประกอบการสอน 
              - แผนที่และแบบแปลนทางสถาปัตยกรรม 

            - แผ่นโปสเตอร์หรือภาพพิมพ์ 
                - ใบประกาศนียบัตรและรางวัล 

            - ฟิล์มภาพยนตร์และวีดิโอ 
       เอกสารในยุคสมัยใหม่ ประกอบด้วย 
            - ภาพหรือวิดิโอดิจิทัล 
            - ฐานข้อมูล 
            - เอกสารหรือข้อมูลน าเสนอในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
       เอกสารประเภทอ่ืนๆ เช่น เครื่องราชกกุธภัณฑ์ โล่รางวัล   
       หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยในฐานะองค์กรภาครัฐที่ด าเนินงานด้าน 

จดหมายเหตุแห่งแรกในประเทศไทยได้แบ่งเอกสารจดหมายเหตุตามลักษณะทางกายภาพ  เพ่ือ
สะดวกต่อการควบคุมและดูแลรักษา โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย (กรพินธุ์, 2559) 

       เอกสารลายลักษณ์ คือเอกสารที่สื่อความหมายเนื้อหาข้อความไม่ว่าจะเขียนด้วยมือ
หรือพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ลงบนวัสดุรูปแบบต่างๆ  

       เอกสารโสตทัศน์ คือ เป็นสื่อที่บรรจุหรือถ่ายทอดข้อมูลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการ
ได้ยินเสียงและเห็นภาพ เช่น ฟิล์มกระจกภาพถ่าย ฟิล์มเนกาตีฟ สไลด์ แถบวิดีทัศน์ แถบบันทึกภาพ 

       เอกสารวัสดุแผนที่ คือ วัสดุที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนบางส่วนหรือทั้งหมด
ของพ้ืนที่ เช่น แผนที่ แบบแปลน แผนผัง  
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       เอกสารวัสดุคอมพิวเตอร์  หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลและ
ค้นคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือดิจิทัล เช่น เอกสารจดหมายเหตุที่บันทึก 
ลงบนแผ่นซีดี วีซีดี ดีวีดี ฮาร์ดดิสก์ไดร์ 

        จากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ท าให้ปัจจุบันนิยมแบ่งเอกสาร
จดหมายเหตุออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามพัฒนาการของการบันทึกข้อมูล คือ เอกสารแบบดั้งเดิม 
(Analog/Physical) และเอกสารดิจิทัล (Digital/Electronic) โดยภายใต้เอกสารทั้งสองกลุ่มนี้อาจ
แบ่งย่อยออกตามประเภท หรือเนื้อหาได้อีก 

       ส าหรับงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาที่เอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศน์ที่เป็นภาพถ่าย
ฟิล์มกระจก  จึงจะได้กล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป 
 

เอกสารจดหมายเหตุประเภทฟิล์มกระจก 

  ฟิล์มกระจกเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของการถ่ายภาพ เริ่มแรกได้น ามาใช้ในงานดาราศาสตร์ 
(Phil Whitmer, 2017) ในต่างประเทศจะใช้ค าว่า “Glass Plate Negatives” หรือเรียกตาม
กระบวนการในการท างานได้ 2 ประเภท คือ แบบเวทเพลทหรือกระจกเปียก (Collodion wet 
plate negatives)  กับแบบดรายเพลทหรือกระจกแห้ง (Gelatin dry plate negatives) ซึ่งทั้งสอง
ชนิดจะเกิดปฏิกิริยาของแสงตกกระทบบนพ้ืนผิวที่มีลักษณะเป็นกระจก (Syracuse University 
Archives, 2010) ระบบเวทเพลท คือการใช้กระจกอาบน้ ายาเปียกๆ และน าไปถ่ายรูปขณะกระจก
ก าลังเปียกเดี๋ยวนั้น ช่างภาพจะต้องน ากระโจมห้องมืด ขนขวดน้ ายา และเครื่องมือทั้งหลายไปตลอด 
ส่วนดรายเพลทหรือกระจกแห้ง เป็นพัฒนาการจากกระจกอาบน้ ายาเปียก เป็นการฉาบน้ ายามาให้
ส าเร็จรูป ช่างภาพไม่ต้องเสียเวลาขนขวนน้ ายาฉาบเองให้ยุ่งยาก และได้ปรับปรุงความไวแสงให้ดีขึ้น 
(เอนก นาวิกมูล, 2561) 
  ส าหรับการวิจัยนี้ ใช้ค าว่า “ฟิล์มกระจก” แทนค าภาษาอังกฤษว่า “Glass Plates 
Negatives” หมายถึง  วัสดุที่ใช้ในกระบวนการสร้างภาพ มีลักษณะเป็นกระจกเคลือบด้วยสารเคมี 
ผ่านกระบวนการสร้างภาพในลักษณะเปียกหรือแห้ง จนปรากฏภาพบนกระจกทั้งรูปลักษณะซึ่งให้
ภาพเสมือนจริง และใช้ค าว่า “ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก” เพ่ือหมายถึง ภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการ
อัดล้าง ท าส าเนาจากฟิล์มกระจก 
 

2.1 พัฒนาการของภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก 
     การถ่ายภาพเริ่มต้นขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก ประดิษฐ์กล้องรูเข็ม หรือ กล้อง

ออบสคิวรา (Obscura Camera)  เพ่ือท าการลอกแบบวาดภาพ ภาพที่ได้เป็นภาพจริงหัวกลับบน
กระดาษ ซึ่งภาพที่ได้ไม่ชัดเจน  
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ภาพที่ 1 หลักการของกล้องออบสคิวรา (Kuekoon Nutchaphon, 2556) 
 

     ต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่มีความคมชัดขึ้น จนกระทั่งปี ค.ศ. 1827 
Joseph Nicephore Niepce ชาวฝรั่งเศส ได้ใช้แผ่นดีบุกผสมตะกั่วที่ฉาบด้วยสารไวแสงบีทูเมน ซึ่งมี
สีขาว White Bitumen และ Asphalt ใส่เข้าไปในกล้องออบสคิวรา ถ่ายภาพทิวทัศน์จากหน้าต่าง
บ้านของเขาที่เมืองแกรส  (View from the Window at Le Gras) ถือว่าเป็นภาพเฮลิโอกราฟ 
(Heliograph) ทีเ่ก่าแก่ท่ีสุดของโลก 

     ต่อมา Abel Niépce de Saint-Victor มีสถานะเป็นหลานของ Joseph Nicephore 
Niepce ได้เป็นผู้คิดค้นกระบวนการถ่ายภาพโดยน ากระจกมาใช้ทดแทนกรรมวิธีเดิมที่ใช้เวลานาน
การถ่ายภาพ จนกระทั่งในปีคริสตศักราช 1839 Sir John Herschel นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้
สร้างภาพถ่ายบนฟิล์มกระจก โดยการใช้โซเดียมคลอไรด์และซิลเวอร์ไนเตรท (Mark Osterman, 
2001) 

     การคิดค้นฟิล์มกระจกเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้มีการทดลองใช้น้ านมเคลือบผิวแผ่นกระจก 
วิธี Calotype หรือกระบวนการผลิตเนกาตีฟ ซึ่งน ามาใช้ในการอัดรูปซ้ าได้ (ทวน ชัยสุข, 2556) แต่
ไม่ประสบความส าเร็จ จนกระทั่ง Abel Niépce de Saint-Victor ได้คิดค้น Albumen Plate หรือ
การใช้ไข่ขาวเคลือบผิวกระจกซึ่งสามารถผลิตเนกาตีฟซ้ าได้เช่นกัน แต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมือง
ท าให้ห้องทดลองของ Abel Niépce de Saint-Victor ถูกท าลาย แต่ก็มีผู้สนใจในกระบวนการ 
ต่อยอดการผลิต Albumen Plate (Osterman, 2001) หนึ่งในผู้สนใจก็คือช่างแกะสลักชาวลอนดอน 
ชื่อ เฟรดเดอริค สก็อต อาร์เชอร์ ได้ท าการทดลองใช้กระจกเป็นวัตถุรองรับในการถ่ายภาพแทนแผ่น
เพลทที่เป็นโลหะ โดยการทดลองใช้วัสดุที่เรียกว่า “กัน คอตตอน” ละลายในแอลกอฮอล์และอีเธอร์ 
ซึ่งจะได้สารละลายที่เรียกว่า “โคโลเดียน” (Collodion) มีชื่อทางเคมีว่า “เซลลูโลสไนเตรต” ซึ่ง
ทหารน ามาในการห้ามเลือดจากบาดแผลในสงคราม ซึ่ง  Frederick Scott Archer ได้น าสาร 
โคโลเดียนมาฉาบลงบนกระจกและจุ่มแผ่นกระจกลงในสารละลายเงินไนเตรทอีกครั้งก่อนจะน าไป
ถ่ายภาพในขณะที่แผ่นยังเปียกอยู่ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องท าในห้องมืด ท าให้พบว่าถ้ารอให้กระจกแห้งความ
ไวแสงจะสูญเสียไปมาก แต่ถ้าถ่ายขณะที่แผ่นยังเปียกอยู่จะใช้เวลาถ่ายน้อยกว่า 3 นาที จากนั้น 
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น าไปผ่านกระบวนการสร้างภาพด้วยการน าไปล้างในน้ ายา ไพโรแกลลิกแอซิด (Pyrogallic Acid) 
หรือ เฟอรัสซัลเฟต (FerrousSulphate) เป็นขั้นตอนที่ต้องท าในที่มืดเช่นกัน จากนั้นน าไปคงภาพ
ด้วยน้ ายาไฮโป 

    เนื่องจากต้องถ่ายภาพขณะที่ แผ่นไวแสงยังเปียกอยู่จึงนิยมเรียกกระบวนการนี้ว่า 
กระบวนการกระจกเปียก (Wet Collodion Process On Glass) ซึ่งได้รับความนิยมนานถึง 30 ปี  
มีการใช้ฟิล์มกระจกแบบเปียกอย่างกว้างขวางในคริสตศักราช 1852 (พุทธศักราช 2395) นิยมกันมาก
ในช่วงคริสตศักราช 1880-1889 (พุทธศักราช 2423 -2432)   

    ในคริสตศักราช 1867 (พุทธศักราช 2410) B.J.Sayce และ W.B.Bojton ได้ร่วมคิดค้น
วัตถุไวแสงและพบว่าเยื่อไวแสงโคโลเดียน โดยใช้ซิลเวอร์โบรไมต์และซิลเวอร์ไนเตรตฉาบบนแผ่น
กระจกแล้วผึ่งให้แห้ง สามารถเก็บไว้ได้นาน ถ่ายเมื่อใดก็ได้ และปีเดียวกัน บริษัท The Liverpool 
Dry Plate and Photographic Company ได้ผลิตแผ่นแห้งออกจ าหน่ายแต่ไม่ได้รับความนิยม
เท่าที่ควร เพราะใช้เวลานานกว่าแผ่นเปียกถึง 3 เท่า ในคริสศักราช 1871 (พุทธศักราช 2414)  
Dr. Richard Leach Maddox ได้คิดค้นวัตถุไวแสงที่เป็นเจลาตินขึ้น ซึ่งจากเดิมใช้โคโลเดียนที่มี
ข้อเสีย คือ มีกลิ่นเหม็นของอีเธอร์ เจลาตินมีลักษณะเป็นสารเหนียวใสไม่มีกลิ่น ได้มาจากการเคี่ยว
กระดูกและหนังสัตว์ วิธีการคือน าเจลาตินมาแช่น้ าจนชุ่ม แล้วเติมสารแคดเมียมโบรไมต์ลง จากนั้น
เติมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต ฉาบบนแผ่นกระจกแล้วผึ่งให้แห้ง 

    ถัดมา คริสตศักราช  1878 (พุทธศักราช 2421) Charles Bennet ได้ปรับปรุงการท า
แผ่นแห้งโดยน าเอาแผ่นที่ฉาบมาล้างในขณะที่ยังหมาด เพ่ือล้างเกลือเงินที่อยู่ในอีมัลชันออกให้หมด 
เพราะถ้าทิ้งไว้แผ่นอาจมีต าหนิ อีกทั้งยังปรับปรุงเรื่องความไวแสงของแผ่น แล้วได้ท าแผ่นแห้งแบบ
ส าเร็จรูปออกมาจ าหน่าย นับเป็นจุดเริ่มต้นการถ่ายภาพแบบทันสมัยที่สุด ความนิยมแผ่นแห้งแบบ 
เจลาติน คือ ผู้เป็นช่างภาพไม่ต้องท าเพลทใช้เอง ไม่ต้องทนอยู่ในห้องมืดเป็นเวลานาน ไม่ต้องรีบ  
ล้างแผ่นทันที 

    แผ่นแห้งได้รับความนิยมใช้อย่างกว้างขวางเพราะความสะดวกสบายในการใช้งานจนถึง  
คริสตศักราช 1929 (พุทธศักราช 2472) การผลิตแผ่นแห้งได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากไม่มีนักพัฒนาและ
ขาดทักษะในการทดสอบทางเคมี ที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้มีการผลิต
ฟิล์มม้วนที่มีเยื่อไวแสง ประกอบด้วย Silver Halide และ Delatin ต่อมาได้พัฒนาฟิล์มเป็นวัสดุ 
โปร่งแสง คือ เซลลูลอยด์ (Celluloid) เป็นการทดแทน (Syracuse University Archives, 2010) 

    การถ่ายภาพได้มีการพัฒนาในต่างประเทศมาอย่างยาวนาน และได้มีการน ามาเผยแพร่ใน
ประเทศไทยเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ช่วงคริสตศักราช 1847 
(พุทธศักราช 2390) โดย Jean Baptita Pallegois บาทหลวงแห่งโรมันคาทอลิค ชาวฝรั่งเศส หรือที่
คนไทยคุ้นชื่อว่า สังฆราชปัลเลอกัวซ์  
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    ก.ศ.ร.กุหลาบ ได้เขียนเล่าในหนังสือสยามประเทศฉบับลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2544 
กล่าวว่า เรามีช่างถ่ายรูปครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 (ระหว่างพุทธศักราช 2367-2394) โดยในครั้งนั้น
พระยาไทรบุรี ได้ส่งพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวิคตอเรีย แห่งอังกฤษ สมัยนั้น
เรียกว่า “รูปเจ้าวิลาต” ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  
แต่พระองค์ไม่ทรงเชื่อว่าเป็นรูปถ่าย รูปชัก ทรงเห็นว่าเป็นเพียงรูปเขียนอย่างแต่ก่อนเท่านั้น 

    ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคสมัยที่นิยมการถ่ายภาพ
อย่างมาก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเรื่องการถ่ายภาพ  
ทรงซื้อกล้องถ่ายภาพเพ่ือพระราชทานให้แก่พระเจ้าลูกยาเธอฯ ทุกพระองค์ได้ทรงใช้ถ่ายภาพ 

    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง เรื่องการ
ถ่ายรูปเมืองไทยไว้ในหนังสือกุมารวิทยา ฉบับที่ 22 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2438  
ในหน้า 156-158 ว่า  

    “วิธีถ่ายรูปที่เข้ามาในเมืองไทย ยังไม่ถึง 50 ปี แต่แรกถ่ายด้วยแผ่นเงินขัดเสียให้เกลี้ยง
จนเปนกระจก เงาต้องนั่งช้า ติดเห็นรางๆ แลได้รูปเดียวพิมพ์ต่อไม่ได้ รูปถ่ายกระจกพ่ึงจะมาถึง
กรุงเทพ เมื่อสักสี่สิบปีเศษ แต่ใช้น้ ายาสด ต้องนั่งนานไม่ดี มีแต่เสียมากกว่าได้ กรมหมื่นอลงกฎ กับ
นายโหมด (กสาปน์) เปนผู้ถ่าย 

    ภายหลังนายจิตร หลวงอัคนีนฤมิต เปนผู้ถ่าย มีแต่งขึ้นประมาณ 30 ปีนี้ 
    รูปน้ ายาแห้งพ่ึงมีมาเมื่อประมาณ 15 ปี แต่แรกมานั้น เสียมากกว่าได้ ต่อมาภายหลังเรือ

เมล์เดินเร็วขึ้น จึ่งได้เปนอันใช้ได้สะดวกดี”   
    ถัดจากนั้น ประเทศไทยได้หันมานิยมใช้กล้องถ่ายภาพและฟิล์มม้วนทดแทนฟิล์มกระจกที่

มีการใช้งานที่ค่อนข้างยากและหาซื้อทั่วไปได้ยาก  
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับมอบฟิล์มกระจกมาจาก 4 แหล่ง คือ  
    1) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ านวน 35,427 ภาพ รับมอบเมื่อปีพุทธศักราช 2520 

ซึ่งเดิมเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มก่อตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ ทรงรวบรวมเก็บรักษาหนังสือ เอกสาร รวมถึงภาพถ่าย
ส่วนพระองค์ เพื่อส าหรับใช้ในการศึกษา เมื่อครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงจัดหอเก็บ
รูป ณ หอวชิราวุธด้านใต้สุด ทรงขอรับพระราชทานฟิล์มกระจกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประทานฟิล์มกระจกส่วนพระองค์สมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ รวมถึงการจัดซื้อจากห้องภาพต่างๆ และการบริจาคจากผู้สนับสนุนใน
การพระราชด าริของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ แล้วน ามาแบ่งหมวดหมู่เป็นภาพถ่ายบุคคล
ส าคัญ เหตุการณ์ส าคัญ สถานที่ส าคัญ และภาพถ่ายเกี่ยวกับงานพระราชพิธีและพิธีต่างๆ ที่ส าคัญ 
เมื่อรับมอบเข้าสู่หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ก าหนดแหล่งเจ้าของเอกสารโดยให้ชื่อ“หอพระสมุด 
วชิรญาณ” หรืออักษรย่อว่า “หวญ” 
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    2) กรมรถไฟ จ านวน 1,576 ภาพ รับมอบเมื่อปีพ.ศ. 2525 ซึ่งแต่เดิมจัดเก็บอยู่ในอาคาร
บริเวณโรงพิมพ์กรมรถไฟ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อรับมอบเข้าสู่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติได้ก าหนดแหล่งเจ้าของเอกสารโดยให้ชื่อ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรืออักษรย่อว่า 
“รฟท”  

    3) กรมแผนที่ทหาร จ านวน 687 ภาพ รับมอบเมื่อปีพ.ศ. 2525 เมื่อรับมอบเข้าสู่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ก าหนดแหล่งเจ้าของเอกสารโดยให้ชื่อ “กรมแผนที่ทหาร” หรืออักษรย่อ
ว่า “ผท” 

    4) รับมอบจากหม่อมราชวงศ์ พรรธนภณ สวัสดิวัฒน์ พระนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน จ านวน 2,199 แผ่น เมื่อปีพ .ศ. 2525 เมื่ อรับมอบเข้าสู่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ก าหนดแหล่งเจ้าของเอกสารโดยให้ชื่อ “ภาพส่วนพระองค์พระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน” หรืออักษรย่อว่า “สบ 47” 

2.2 ลักษณะ  
     ฟิล์มกระจกจัดเป็นฟิล์มชนิดหนึ่งที่มีภาพในลักษณะโปร่งแสงอยู่บนวัสดุโปร่งใส ซึ่งจะอยู่

ในรูปของกระจก ฟิล์มจะมีลักษณะภาพที่ตรงข้ามคือในบริเวณท่ีเป็นสีด าจะเป็นสีขาว และจากบริเวณ
ที่เป็นสีขาวจะเป็นสีด า ซึ่งท าให้ภาพที่ได้ตรงข้ามกับภาพที่ได้จากการอัดขยายจริง จากวิวัฒนาการ
ฟิล์มกระจกท าให้เราสามารถแบ่งฟิล์มกระจกออกได้เป็น 3 ช่วง คือ  

     ช่วงพุทธศักราช 2390-2403 เป็นช่วงฟิล์มกระจกแบบ Albumen Glass Negative  
     ช่วงพุทธศักราช 2394-2428 เป็นช่วงฟิล์มกระจกแบบ Collodion Glass Negative 

หรือกระจกเปียก  
      ช่วงพุทธศักราช 2421-2483 เป็นช่วงฟิล์มกระจกแบบ Gelatin Glass Negative หรือ

กระจกแห้ง ซึ่งในฟิล์มแต่ละชนิดจะมีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
      Albumen Glass Negative ประกอบด้วยไข่ขาวและสารเกลือเคลือบบนกระจก  

ภาพที่ได้จะเป็นโทนสีเหลืองส้มจนถึงสีเขียวมะกอก จะพบว่าในพ้ืนที่มืดสารเคลือบจะมีลักษณะ 
มันวาว ภาพที่ได้จะค่อนข้างคมชัด  
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพฟิล์มกระจกแบบ Albumen  Glass Negative (PSAP, 2016) 
 
        Collodion Glass Negative หรือ ฟิล์มกระจกเปียก ประกอบด้วยกระจก สาร 
โคโลเดียน และสารละลายเงิน เมื่อมีแสงตกกระทบจะท าให้ภาพที่ได้มีโทนสีน้ าตาลอ่อนไปจนถึง
น้ าตาลเข้ม 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างฟิล์มกระจกเปียก (PSAP, 2016) 
 
                   Gelation Glass Negative หรือ ฟิล์มกระจกแห้ง จะประกอบด้วยกระจก เจลาติน
ที่เคลือบผิวกระจก และสารละลายเงิน ซึ่งภาพที่ได้จะมีโทนสีเทาไปจนถึงสีด า 
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ภาพที่ 4 ภาพตัวอย่างของฟิล์มกระจกแห้งและภาพที่ได้จากการอัดส าเนาภาพ (PSAP, 2016) 
  

2.3 กระบวนการจัดการ 
     ฟิล์มกระจกเป็นวัสดุที่อยู่ในลักษณะเป็นชิ้นเดี่ยว เมื่อน ามาผ่านกระบวนการใช้งานใน  

แต่ละครั้ง ท าให้พบว่าเรื่องราวจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลในแผ่นฟิล์มกระจกแต่ละแผ่น จนสามารถน ามา
เก็บไว้รวมกันเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์มกระจกตามล าดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจนเรียกว่า Collection  นอกจากนั้น ฟิล์มกระจกมีความเปราะบางอาจเกิดความเสี่ยงต่อการ
แตกหักได้ง่าย ฟิล์มกระจกจึงจ าเป็นต้องบรรจุในวัสดุที่มีความคงทน ซึ่งแต่เดิมจะพบว่าฟิล์มกระจกได้
บรรจุในกล่องไม้ ภายในกล่องจะจัดท าซี่ไม้ส าหรับป้องกันฟิล์มกระจกกระแทกกัน 
 

 
ภาพที่ 5 ฟิล์มกระจกของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2550) 
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       เมื่อเอกสารจดหมายเหตุประเภทฟิล์มกระจกน าเข้าสู่หอจดหมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะต้อง
ท าการตรวจสอบ น ามาจัดท าทะเบียนควบคุมเอกสาร ให้ค าอธิบายภาพแต่ละแผ่น ก าหนดรหัสและ
เลขประจ ากล่อง โดยมีขั้นตอนในการจัดการดังต่อไปนี้ (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2558) 
       เจ้าหน้าที่เตรียมพ้ืนที่ที่มีความสะอาด เรียบ และแห้ง โดยปูผ้าขาวมีลักษณะนุ่มบน 
โต๊ะท างาน จากนั้นเจ้าหน้าที่สวมถุงมือยาง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ไม่ก่อให้เกิดความลื่น แล้วน า 
ฟิล์มกระจกทีละแผ่นออกจากกล่องท าความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อน เช่น ขนแพะ เป็นต้น ท าการปัด
ฝุ่นละอองจากกระจกไปในทิศทางเดียว เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองที่ติดบนกระจกขูดขีดฟิล์มกระจก 
       จากนั้น น าออกจากกล่องไม้ แล้วน ามาจัดวางในวัสดุที่เรียกว่า “four-flap envelops” 
ที่มีลักษณะคล้ายกล่องซึ่งมีขนาดเหมาะสมและปราศจากกรด เขียนรหัสของเอกสารที่เสมือนเป็น
ตัวแทนของฟิล์มกระจกบน four-flap envelops แล้วน าไปบรรจุในกล่องขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุ 
four-flap envelops ได้หลายชิ้น โดยควรวางในลักษณะแนวตั้งวัดตามขอบด้านที่ยาวที่สุด  ซึ่ง
ภายในกล่องจะต้องบรรจุกระจกที่มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียง 
       เมื่อบรรจุลงกล่องแล้ว เจ้าหน้าที่จะน ากล่องขึ้นชั้นที่ท าด้วยเหล็กซึ่งจะมีคุณสมบัติ
เหมาะสมมากกว่าไม้ เนื่องจากไม้จะมีสารระเหยที่เกิดจากการสร้างผลิตภัณฑ์ไม้อันจะส่งผลให้เกิด
สารระเหยประเภทอินทรีย์ เช่น ฟอร์มาลดีไฮต์ หรือกรดอะซิติค ที่จะน าความเสียหายให้กับ  
ฟิล์มกระจก ซึ่งชั้นเหล็กจะอยู่ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 18 องศา หรือบวกลบไม่เกิน 2 องศา 
ความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 30 หรือบวกลบได้ไม่เกิน 3 (Herskovitz, 1999) 

     ส าหรับฟิล์มกระจกที่แตกให้ท าการแยกเก็บแล้วใช้ mount board รองกระจก จากนั้น
น าไปจัดวางในลักษณะแนวนอน (State Archive and Record NSW, 2010) 

 

ภาพที่ 6 Four-flap envelops (Klug conservation, 2015) 
   

http://www.klug-conservation.com/_pix/produkte/de/366_l.jpg


  21 

 
ภาพที่ 7 Cardboard or polypropylene storage box (Hollinger Metal Edge, 2009) 
 

 
ภาพที่ 8 Archival quality mount board (England as Conservation Resources UK Ltd., 
2015) 
 

แนวคิดการจัดการบริการเอกสารจดหมายเหตุ 

 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม มักเกิดขึ้นในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร มีเป้าหมายในการ
ด าเนินงานเพ่ือสังคม และอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าในฐานะตัวแทนของมรดกที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นบุคคลในถิ่นนั้นๆ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
หรือเอกสารจดหมายเหตุจะประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 4 ประการ คือ (Holbert, 1977; Reed-Scot, 
1984; The Australian Society of Archivists, 1993; The National Archives of United 
Kingdom, 2011) 
   ประการที่ 1 การวางแผน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเริ่มต้นของจัดการและพัฒนา เพ่ือแสดง
ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน อันเป็นนโยบายที่จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้สามารถเข้าใจในการ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทราบถึงความจ าเป็นในกระบวนงาน โดยเฉพาะวิธีการในการจัดหาเงินทุน 
บุคลากร และพ้ืนที่ในการด าเนินงาน ซึ่งนโยบายควรจะสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ หรือความต้องการ
ของสถาบันด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ 
ประกอบด้วย (1) การพิจารณาและพัฒนาเอกสารจดหมายเหตุ (2) ระบุช่องว่างและความเสี่ยงที่จะ

about:blank
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เกิดขึ้นกับเอกสารจดหมายเหตุ (3) ระบบรักษาความปลอดภัยเอกสารจดหมายเหตุ (4) การ
พิจารณาความจ าเป็นในการสงวนรักษาและการเข้าถึงในระยะสั้นและระยะยาว  

ประการที่ 2 การคัดเลือกและการได้มา เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางแผน
ไว้ ท าให้ทราบถึงความจ าเป็นของผู้ปฏิบัติในเรื่องทักษะ การวินิจฉัย ความรู้ในการจัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุ ซึ่งการจัดการเอกสารจดหมายเหตุจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงให้กับมรดกทาง
วัฒนธรรมอ่ืนๆและมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและการใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้จะต้องก าหนด
วิธีการคัดเลือกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

ประการที่ 3 การประเมินและวิเคราะห์คอลเล็กชั่น เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของเอกสาร
จดหมายเหตุชุดนั้นทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไร แล้วประเมินได้ว่าควรท าลายหรือ
จัดเก็บไว้อย่างถาวร  

ประการที่ 4 การพัฒนาและการให้บริการมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเอกสาร
จดหมายเหตุไปสู่กลุ่มผู้ใช้ การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุจะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการจัดเรียง
และจัดท าค าอธิบายแล้ว โดยหอจดหมายเหตุต้องมีแนวนโยบายและวิธีการที่เหมาะสมในการ
ให้บริการ  การบริการและการเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางส าหรับการ
ด าเนินงานจดหมายเหตุทั้งหมดและเกี่ยวข้อง โดยที่การให้บริการนั้นต้องสอดคล้องกับแนวนโยบาย
และกฎระเบียบที่จัดไว้ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีกับหอจดหมายเหตุด้วย  

3.1 องค์ประกอบท่ีต้องค านึงถึงในการจัดการบริการจดหมายเหตุ 
     การจัดการบริการส าหรับงานจดหมายเหตุจะต้องก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติโดย

ค านึงถึง 3 องค์ประกอบหลัก (Roper, 1999)  คือ  
1) ทรัพยากรบุคคล 

          การคัดสรร รักษา และพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่ส าคัญเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคล
ที่เหมาะสม โดยมีการวางแผนทางด้านทรัพยากรบุคคลน าไปสู่การก าหนดทักษะ คุณสมบัติ และการ
ฝึกอบรมในการสร้างและรักษาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานซึ่งสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายด้วย 

          การวางแผนทรัพยากรบุคคลมักจะเกี่ยวข้องกับสายการด าเนินงานตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร ภายในองค์กรและผู้เชี่ยวชาญในภาครัฐ ซึ่งควรจะมีการก าหนดชัดเจนในทุกระดับ ดังแสดง
ได้ตามภาพท่ี 9  
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ภาพที่ 9 แผนผังการวางทรัพยากรบุคคล 
 

            นอกจากนี้ ระบบต้องค านึงถึงช่วงระยะห่างในการบริหารงานแต่ละระดับ รวมถึง
สมรรถนะของบุคคลากรในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ และปริมาณงานที่มีความเหมาะสม
ต่อการท างานของบุคลากร กระบวนงานในการจัดการจะน าไปสู่ต้นทุนการใช้จ่ายในทรัพยากรที่
เพ่ิมข้ึน เช่น การจัดสรรบุคลากรใหม่ การดูแลรักษาบุคลากรเดิม  

            การจัดสรรบุคลากรใหม่ มีขั้นตอนส าคัญตั้งแต่ การก าหนดต าแหน่งว่าง เตรียมการ
ในการประกาศ ประกาศรับสมัคร ปิดรับสมัคร ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ สัมภาษณ์ ประกาศผลการ
สัมภาษณ์ และแต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่ง 

             การดูแลรักษาบุคลากรเดิม จ าเป็นดูแลให้ครอบคลุมทั้ง (1) รูปแบบการบริการ 
อาทิ การแต่งตั้งบุคลากร หน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม การฝึกอบรม การเลื่อนต าแหน่ง  
(2) ความสัมพันธ์ในองค์กร (3) การดูแลในด้านสุขภาพและความปลอดภัย (4) โอกาสในการ
ด าเนินงานที่เท่าเทียมกัน และ (5) การสื่อสารในองค์กร 

     2)  การเงิน  
         หอจดหมายเหตุจะต้องตระหนักถึงข้อมูลการเงินขององค์การ และน ามามาเป็น

รายละเอียดในการก าหนดแผนการด าเนินงาน ซึ่งเงินทุนจะเกิดขึ้นจากงบประมาณที่จัดตั้งไว้ และ
จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่าน ปีปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าประมาณ 2 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ 
เงินทุนยังสามารถมาจากแหล่งเงินทุนภายนอกได้ เช่น ผู้บริจาค หรือกองทุน อีกสิ่ งที่จ าเป็นคือการ
พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งของหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ค่าใช้จ่ายใน
การกู้คืนไฟล์ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการผลิตส าเนาเอกสาร
จดหมายเหตุเพ่ือการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าบ ารุงรักษาอาคาร  

    3)  กายภาพของเอกสารจดหมายเหตุ 
        หอจดหมายเหตุจะต้องค านึงสถานที่เก็บ วัสดุ วิธีการบริการ ซึ่งจะสามารถก าหนดถึง

เครื่องมือในการจัดเก็บรักษา การอนุรักษ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์
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ส านักงาน ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน รวมไปถึงระบบไฟฟ้า ระบบน้ า ระบบสื่อสารที่ใช้ในงานบริการ 
การรักษาความสะอาด จัดพ้ืนที่ส าหรับให้บริการอาหาร การดูแลรักษาอาคาร น าไปสู่การจัดสรร
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

 
3.2  แนวทางทั่วไปในการให้บริการจดหมายเหตุ 

         การบริการและการเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บริการต้องการค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการ วิธีการเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารจดหมายเหตุมีได้หลายทาง ตั้งแต่การเข้ามาในหอ
จดหมายเหตุโดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์หรือส่งโทรสารหรือจดหมาย หรือการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยคือการติดต่อผ่านทางจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ (email) รวมทั้งการค้นคว้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งหอจดหมายเหตุบางแห่งอาจจัดท าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผู้ใช้บริการ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่
กับความพร้อมของหอจดหมายเหตุนั้นๆ ว่าสามารถให้บริการที่หลากหลายได้หรือไม่เพียงใด สิ่งส าคัญ
คือ หอจดหมายเหตุต้องเตรียมรูปแบบการบริการ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสาร  
จดหมายเหตุ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ การใช้เอกสารจดหมายเหตุให้เกิดประโยชน์ 
และการสงวนรักษาเพ่ือให้เอกสารจดหมายเหตุเหล่านั้นคงอยู่ตลอดไป 

       หอจดหมายเหตุต้องค านึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการเข้าใช้เอกสาร
จดหมายเหตุดังต่อไปนี้ 
        3.2.1 การเข้าใช้และนโยบายในการเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุ 
               การเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุมีความแตกต่างจากการใช้
ข้อมูลในแหล่งสารนิ เทศอ่ืน เนื่ องจากหอจดหมายเหตุ เป็นแหล่งสารนิ เทศที่ เก็บเอกสารที่มี
ลักษณะเฉพาะ เอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารส าคัญที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียว (Unique) ซึ่งมีเนื้อหาและ
การล าดับเรื่องราวตามภารกิจของหน่วยงาน หากเอกสารจดหมายเหตุสูญหายหรือเสื่อมสภาพไปจะ
ไม่สามารถหามาทดแทนได้ การเข้าใช้บริการผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่เก็บเอกสาร แต่ก็
ต้องศึกษารายละเอียดจากเครื่องมือช่วยค้นและขอยืมเอกสารใช้เฉพาะในห้องอ่านเอกสารภายใต้
ค าแนะน าของนักจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุก าหนดไว้ การเข้าใช้บริการจึงสามารถใช้   
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดไว้ในห้องบริการ ตรวจสอบและศึกษาเอกสารจดหมายเหตุที่มีในการดูแล
ของหอจดหมายเหตุ และน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยที่การเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุอาจ
ต้องมีข้อห้ามและข้อยกเว้นเพ่ือป้องกันความเสียหายทีเกิดกับเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับหรือเพ่ือ
ปกป้องความลับของข้อมูล (Glenda Acland, 1992) 
              เอกสารจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่มีในความดูแลของหอจดหมายเหตุย่อมมี
เงื่อนไขของการเข้าใช้ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และภารกิจของหอจดหมายเหตุนั้นๆ ดังนั้น
การก าหนดแนวนโยบาย กฎระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
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             หอจดหมายเหตุควรก าหนดแนวนโยบายในการเข้าใช้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะ
ระบุเงื่อนไข ข้อตกลงในการเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ผู้ใช้บริการ เอกสาร
ส่วนตัวที่ได้รับการคุ้มครอง เอกสารที่ผู้มอบจ ากัดการใช้ ระดับในการเข้าใช้เอกสาร สภาพทาง
กายภาพของเอกสาร การรักษาความปลอดภัยแก่เอกสาร กฎและระเบียบค่าธรรมเนียม เป็นต้น  
(สมสรวง พฤติกุล, 2539) 
       3.2.2 การบริการเอกสารจดหมายเหตุ 
              การบริการในหอจดหมายเหตุ เป็นการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่
จะช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการใช้เอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1)  การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
                   หอจดหมายเหตุควรจัดให้มีห้องค้นคว้าหรือห้องอ่านเอกสารที่เข้าออกสะดวก 
แยกส่วนกับพ้ืนที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุ หรือถ้าเป็นห้องเดียวกันควรจะมีส่วนที่แบ่งระหว่างพ้ืนที่
ของเจ้าหน้าที่และพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้บริการ มีบริเวณส าหรับหนังสืออ้างอิงเฉพาะจัดอยู่ในรูปของ
ห้องสมุดขนาดเล็ก มีบริเวณจัดเก็บเครื่องมือช่วยค้นคว้าต่างๆ ห้องค้นคว้าหรือห้องอ่านเอกสารควร
จัดให้เป็นระเบียบ เงียบสงบ สะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอ มีวัสดุครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะส าหรับอ่าน
เอกสารประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของเอกสารจดหมายเหตุแต่ละประเภท เครื่อง
อ่านไมโครฟิล์ม อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในการอ่านเอกสารจดหมายเหตุ เช่น เครื่องเล่น  
แถบบันทึกเสียง เครื่องเล่นแถบบันทึกภาพเคลื่อนไหว เครื่องอ่านสไลด์หรือเนกาตีฟ หรือแม้แต่ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อ่านเอกสารประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Mary Jo Pugh, 1992) นอกจากนั้น ภายใน
ห้องควรมีส่วนบริการส าหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการเพ่ือควบคุมการใช้เอกสารให้ค าแนะน าปรึกษา และ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
                       2) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยในหอจดหมายเหตุมีดังนี้ 
              2.1) เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ  การจัดเตรียมเครื่องมือที่
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุได้เป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐาน เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุมี
การจัดเรียงตามหลักการจดหมายเหตุผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ย่อมไม่คุ้นเคยกับระบบการจัดเรียงและ
จัดท าค าอธิบาย นักจดหมายเหตุจึงมีหน้าที่ส าคัญในการสร้างเครื่องมือช่วยค้นในลักษณะต่างๆ ที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุ
ได้อย่างสะดวก นอกจากนั้น การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุเป็นการบริการในระบบชั้ นปิด คือ
ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่เก็บเอกสาร ผู้ใช้บริการต้องศึกษารายละเอียดจากเครื่องมือ
ช่วยค้นและขอยืมเอกสารภายใต้ค าแนะน าของนักจดหมายเหตุผู้ให้บริการ ซึ่งเครื่องมือช่วยค้นได้แก่ 
คู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุ (Guides) บัญชีส ารวจเอกสารจดหมายเหตุ (Inventory) รายการ
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เอกสารเฉพาะเรื่อง (Special Lists or Lists) บัตรรายการ (Catalogs) ปฏิทินเอกสาร (Calendar) 
เป็นต้น นอกจากเครื่องมือช่วยค้นจะอยู่ในลักษณะของเอกสารตีพิมพ์แล้ว อาจจะเป็นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

        2.2) หนังสืออ้างอิงพ้ืนฐาน หอจดหมายเหตุต้องจัดหาหนังสืออ้างอิงไว้
ให้บริการ ซึ่งอาจจัดอยู่ในรูปของห้องสมุดขนาดเล็ก เพ่ือผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไปใน
การศึกษาค้นคว้า และให้ใช้เฉพาะในห้องเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมออก หนังสืออ้างอิงที่ควรจัดเตรียม
ไว้ตัวอย่างเช่น พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ชีวประวัติบุคคล หนังสือ
ที่เกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กรของรัฐและเอกสาร รายงานประจ าปี สถิติผลงาน ประวัติหน่วยงาน 
(National Archives, 2016; UPD University Library, 2008) เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ของผู้ใช้บริการ รวมถึงนักจดหมายเหตุในการด าเนินงานและการบริการ 

            3)  การบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า แบ่งออกตามลักษณะการขอรับ
บริการได้เป็น 2 แบบ คือ (National Archives, 2015) 

            3.1) บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าภายในหอจดหมายเหตุ เป็นการตอบ
ค าถามผู้ใช้บริการที่เข้ามาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการบริการตอบค าถามพ้ืนฐาน นักจดหมายเหตุแนะน า
การค้นข้อมูล ให้ค าน า อธิบายถึงเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษา รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือช่วยค้น 
แนวปฏิบัติในการเข้าใช้ในห้องอ่านเอกสาร และน าแหล่งสารนิเทศอ่ืน ที่อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

             3.2) บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าจากภายนอกหอจดหมายเหตุ เป็น
การตอบค าถามผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามาโดยวิธีการต่างๆเช่น โทรศัพท์, เขียนจดหมาย -ส่งหนังสือ,  
ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, ติดต่อผ่านโปรแกรมการสื่อสาร เช่น LINE, Facebook, ช่องส่งค าถามใน
เว็บไซต์ อาจเป็นการตอบค าถามมีทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วๆ ไปในการให้บริการ ระยะเวลาท าการ 
เอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บ เครื่องมือช่วยค้นต่างๆ การให้บริการตอบค าถามประเภทนี้มักจะไม่
ให้บริการกับค าถามที่ซับซ้อนหรือค าถามที่ต้องการรายละเอียดมาก เพราะผู้ใช้บริการต้องเข้ามา
ค้นคว้าด้วยตนเองจึงจะได้ข้อมูลที่ต้องการ การบริการตอบค าถามของหอจดหมายเหตุอาจจะมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์มการตอบค าถามทางโทรศัพท์ เพ่ือสามารถ
ใช้ในการให้บริการตอบค าถามที่คล้ายคลึงกันหรือเพ่ือใช้ในการประเมินการใช้บริการในสถาบัน
จดหมายเหตุ  

                   รูปแบบของการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
การจัดการให้บริการหอจดหมายเหตุแต่ละแห่ง รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็สามารถน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้วิธีการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซ ต์ เพ่ือ
เพ่ิมความคล่องตัวในการติดต่อที่สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
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           4) บริการเข้าใช้ห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ 
               หอจดหมายเหตุจัดห้องบริการอ่านเอกสาร เพ่ือการศึกษาค้นคว้าแก่

ผู้ใช้บริการ โดยค านึงถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นต่อเอกสารจดหมายเหตุและการสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุ เพราะเอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารส าคัญที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียว (Unique) หาก 
สูญหายจะไม่สามารถหาทดแทนได้ หอจดหมายเหตุจึงก าหนดการใช้ห้องบริการเป็นหลักปฏิบัติและ
ระเบียบที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพ่ือปฏิบัติตาม ซึ่งหลักปฏิบัติหรือระเบียบนอกจากกล่าวถึงวิธีการ
เข้าใช้ห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการให้บริการ วิธีการใช้
เอกสารจดหมายเหตุ การท าส าเนา การอ้างอิงเอกสารจดหมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
ดังนั้นการเข้าใช้ห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุจึงต้องปฏิบัติดังนี้ (สมสรวง พฤติกุล, 2539 ; Sue E. 
Holbert, 1977) 
            4.1) ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ  เป็น
การแสดงตนเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุ แสดงวัตถุประสงค์ท่ีจะเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งจะช่วย
ให้หอจดหมายเหตุได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการและน าไปสู่การวางแผน
พัฒนาการบริการของหอจดหมายเหตุต่อไป  
            4.2) การสัมภาษณ์  ก่อนที่ จะอนุญาตให้ ใช้บริการหรือลงทะเบียน  
นักจดหมายเหตุประจ าห้องบริการจะต้องสัมภาษณ์ผู้มาขอใช้บริการถึงเรื่องที่ต้องการศึกษา 
วัตถุประสงค์ที่ค้นคว้า ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุที่จะเข้าถึง ตลอดจนแนะน าข้อมูลพ้ืนฐานที่
ผู้ใช้บริการควรทราบ เช่นเครื่องมือช่วยค้น กฎระเบียบการเข้าใช้บริการ เวลาท าการ เป็นต้น การ
สัมภาษณ์เป็นประโยชน์ต่อนักจดหมายเหตุที่จะน าไปสู่การเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้  และผู้ใช้บริการจะเข้าใจการให้บริการในระดับหนึ่งซึ่งน าไปสู่การเข้ามาใช้บริการใน
ครั้งต่อไป 
             4.3) การลงชื่อเข้าใช้ประจ าวัน ผู้ใช้บริการที่จะเข้าใช้ห้องบริการเอกสาร
จดหมายเหตุต้องลงชื่อเข้าใช้ในวันที่มาใช้บริการ รวมถึงเวลาเข้าออก ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสมุดบันทึก
เข้าออกหรือการลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาความปลอดภัย 
และประโยชน์ต่อการท าสถิติผู้ใช้ในแต่ละวัน น าไปสู่การวางแผนการบริการและจัดเจ้าหน้าที่ที่
เหมาะสมในการให้บริการ 
             4.4) การฝากสิ่งของและสัมภาระส่วนตัว หอจดหมายเหตุจะจัดเจ้าหน้าที่
รับฝากสิ่งของและสัมภาระของผู้ใช้บริการ เนื่องจากหอจดหมายเหตุไม่อนุญาตให้ผู้ใช้น าสิ่งของต่างๆ 
เข้าไปในห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ ยกเว้นดินสอและกระดาษส าหรับจดข้อความ ซึ่ง 
หอจดหมายเหตุบางแห่งได้อนุญาตให้น าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเข้าไปในส่วนที่จัดเตรียมไว้ 
 



  28 

          5) บริการให้ใช้เอกสารจดหมายเหตุ  
              ผู้ใช้บริการไม่อาจเลือกหาเอกสารจดหมายเหตุได้โดยตรงแต่ต้องศึกษา

รายละเอียดจากเครื่องมือช่วยค้นที่หอจดหมายเหตุจัดไว้ แล้วกรอกแบบค าขอใช้เอกสารตามที่  
หอจดหมายเหตุเตรียมไว้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ถึงวิธีการใช้เครื่องมือช่วยค้น 
วิธีการยืมเอกสารจดหมายเหตุ การกรอกแบบขอใช้ ปริมาณการยืมในแต่ละครั้ง ระยะเวลาในการ
ให้ยืม เป็นต้น การใช้แบบค าขอใช้เอกสารจดหมายเหตุเป็นวิธีการควบคุมการเคลื่อนไหวของเอกสาร
จดหมายเหตุที่จะน าเข้าและออกจากชั้นวางหรือกล่องเก็บเอกสาร และเป็นหลักฐานในการใช้บริการ 
(The Society of American Archivists, 1982) นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุต้องค านึงถึงการเข้าถึง
เอกสารจดหมายเหตุบางประเภทที่อาจมีเรื่องราวส่งผลกระทบต่อสถาบัน องค์กร บุคคล ข้อมูล
ทางการทหารที่น าไปสู่ความปลอดภัยของประเทศ ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การลงทุนทางเศรษฐกิจและการเงิน เช่นการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือระหว่าง
องค์กรด้วยกัน (T.R. Schellenberg, 1975) ซึ่งเอกสารที่ปรากฎเรื่องราวเช่นนี้ หอจดหมายเหตุ
สามารถปิดเป็นเอกสารลับ เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสถาบัน องค์กร หรือบุคคล รวมไปถึงประเทศ
ได้ (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2540) 

          6) การบริการท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่
กับประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ เช่น การถ่ายเอกสาร ถ่ายไมโครฟิล์ม อัดขยายภาพ ส าเนาสไลด์ 
หรือซีดี เป็นต้น หอจดหมายเหตุจะก าหนดการให้บริการท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุไว้ในหลัก
ปฏิบัติในการเข้าใช้บริการและชี้แจงผู้ใช้บริการว่าผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามอัตราที่
ก าหนดไว้ ซึ่งหอจดหมายเหตุอาจสงวนสิทธิ์การท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุบางประเภท ทั้งนี้
เพราะหอจดหมายเหตุต้องค านึงและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงการสงวนรักษาเอกสารต้นฉบับ 
ข้อจ ากัดของตัวเอกสารจดหมายเหตุและเรื่องของสิทธิ์ 

จากการปริทรรศน์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในประเด็น
เกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานในการใช้บริการและการประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุ พบว่า  
มีการศึกษาเอาไว้จ านวนหนึ่ง เช่นงานวิจัยของ บุศยารัตน์  คู่เทียม (2548) ธนินทร พูนศรีสวัสดิ์ 
(2549) และ ภาพิศุทธ์ สายจ าปา (2549)  ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยดังกล่าว พบว่า ผู้ค้นคว้ามี
ความคาดหวังที่เข้าถึงทรัพยากรภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ โดย
ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติสาขาในมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งการสืบค้นเป็น
ความต้องการศึกษาวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์เป็นส่วนใหญ่ โดยสืบค้นจากชื่อเรื่องเกี่ยวกับองค์กร 
สถานที่ และสิ่งปลูกสร้าง เป็นส าคัญ จากข้อมูลดังกล่าวหากจะเปิดให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก
ในรูปดิจิทัลให้ได้รับความนิยม หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะต้องพิจารณาในการประชาสัมพันธ์การ
บริการ เนื่องจากผู้ที่ท าการค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มาใช้บริการใน  
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติยังรู้จักหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
วิธีการในการใช้บริการอย่างชัดเจน   

 

 แนวคิดจัดบริการเอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัล 

   การเข้าถึงสารสนเทศในเอกสารจดหมายเหตุเป็นสิ่งส าคัญ ผู้ค้นคว้ามีความประสงค์ที่จะใช้
สารสนเทศในการต่อยอดความคิดในหลากหลายศาสตร์ตามที่สนใจ ซึ่งสารสนเทศที่อยู่ในรูปดิจิทัลได้
อ านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล แต่เอกสารจดหมายเหตุส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของวัสดุต้นฉบับ
หรืออะนาล็อก หอจดหมายเหตุจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการแปลงข้อมูลจากวัสดุเหล่านี้ให้ไปในรูปของ
ดิจิทัล เพ่ือความสะดวกในการจัดการ ซึ่งการแปลงข้อมูลจากต้นฉบับหรืออะนาล็อกไปสู่รูปดิจิทัล
เรียกว่า “Digitization”  

 4.1 การแปลงเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับให้เป็นดิจิทัล 
       การแปลงข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับให้อยู่ในรูปดิจิทัล (Digitization)  
เพ่ือให้สามารถน าออกไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบโดย
ก าหนดแผนการด าเนินงานออกเป็นขั้นตอนดังนี้ (Federal Agencies Digitization Guidelines 
Initiative, 2009) 

      ขั้นในการวางแผนงานและเตรียมการก่อนแปลงต้นฉบับเป็นดิจิทัล 
      ขั้นตอนการแปลงต้นฉบับเป็นดิจิทัล 
      ขั้นตอนหลังจากการแปลงต้นฉบับเป็นดิจิทัล 
      ขั้นตอนในการวางแผนงานและเตรียมการก่อนแปลงต้นฉบับเป็นดิจิทัลเป็นสิ่งส าคัญ 

หน่วยงานจะต้องมองว่าการแปลงข้อมูลจากต้นฉบับเป็นดิจิทัล เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของการเข้าถึง
ทรัพยากรต้นฉบับโดยลดการสัมผัสต้นฉบับโดยตรง  

      หน่วยงานจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า กระบวนการแปลงข้อมูลจะต้องไม่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อต้นฉบับ เมื่อท าการแปลงข้อมูลแล้วข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์
เช่นเดียวกับต้นฉบับ ทั้งนี้เมื่อท าการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลแล้วต้นฉบับจะต้องได้รับการเก็บรักษาที่ดี
ต่อไป เอกสารจดหมายเหตุที่จะท าการแปลงเป็นดิจิทัลจะต้องมีการเลือกอย่างระมัดระวัง ซึ่งจะต้อง
เป็นข้อมูลที่ไม่กระทบต่อกฎหมายในปัจจุบัน และสามารถท าการแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลโดยที่ต้นฉบับ
ไม่เกิดความเสียหาย การบริการข้อมูลดิจิทัลจะอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดย
เครือ่งมือที่ใช้ในการสืบค้น จะต้องไม่กระทบต่อลิขสิทธิ์ของต้นฉบับและลิขสิทธิ์ทางปัญญาส่วนบุคคล 

     นอกจากนี้ จะต้องค านึงถึงการสูญหายของข้อมูลดิจิทัลที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ล้าสมัย 
เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ ซอร์ฟแวร์ หอจดหมายเหตุในฐานะหน่วยงานที่จะท าการสงวนรักษาข้อมูลในระยะ
ยาวจะต้องจัดเตรียมแผนรองรับและงบประมาณในการจัดการปัญหา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ทาง



  30 

คอมพิวเตอร์จะด าเนินการทุกๆ 3-5 ปี (Canadian Council of Archives, 2002) รวมไปถึงการ
จัดการในเรื่องของการจัดการงบประมาณ ทั้งค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ การพัฒนาบุคลากร  
สิ่งอ านวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่นจัดหาวัสดุที่ใช้ในการแปลงข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล การจัดการระบบการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล และลิขสิทธิ์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นลิขสิทธิ์
แท้และทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในครอบครองของหอจดหมายเหตุ (IFLA, 2002)   

     องค์ประกอบส าคัญต่อการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในรูปดิจิทัล คือ การก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ในการบริการจัดการ บุคลากรที่รับผิดชอบทั้งด้านเทคนิคและจัดหาสารสนเทศใน
รูปดิจิทัล งบประมาณ ทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล อุปกรณ์เทคโนโลยี มาตรฐานข้อมูลและ
มาตรฐานในการท างาน และความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ศศิธร ติณะมาศ และ  
สมาน ลอยฟ้า, 2556) 
          4.2 ประโยชน์ของการแปลงเอกสารจดหมายเหตุให้อยู่ในรูปดิจิทัล 
       การแปลงเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับให้อยู่ในรูปดิจิทัล มีประโยชน์ดังนี้ (Deegan & 
Tanner, 2002 ; Canadian Council of Archives, 2002 ; Coyle, 2006 ; Smithsonian 
Institution, 2015)    

1) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
           เมื่อมีการแปลงเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับให้อยู่ ในรูปแบบดิจิทัลหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้ใช้มีโอกาสในการใช้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และหอจดหมายเหตุ
สามารถส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้นได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าการเข้าถึงเอกสารต้นฉบับ ซึ่งมีข้อจ ากัดในการใช้งานในเรื่องของระยะเวลาและ
สถาน เนื่องจากผู้ใช้ต้องมาใช้บริการที่หอจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับบางประเภทที่มี
ลักษณะทางกายภาพเปราะบางต่อการใช้งานไม่สามารถยืมออกจากคลังเอกสารได้ตามนโยบาย  
หอจดหมายเหตุ แต่เมื่อมีการแปลงเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ท าให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เข้าใช้และจ านวนผู้ใช้ทรัพยากรในแต่ละ
ครั้ง อีกทั้งสามารถท าการเชื่อมโยงสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทั้งจากภายในและภายนอก
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ตรงต่อต้องการและครบถ้วน
สมบูรณ์ที่สุด   

2) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเอกสารแต่ละชุดได้  
          เมื่อท าการแปลงข้อมูลจากทรัพยากรต้นฉบับไปสู่ระบบดิจิทัล ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง

ข้อมูลในวงกว้างขึ้น และสามารถเข้าสู่ข้อมูลเชิงลึกได้ง่าย เป็นการเชื่อมข้อมูลจากทรัพยากรต้นฉบับ
ในหลากหลายรูปแบบภายในเวลาที่รวดเร็ว ข้อมูลจะท าการเชื่อมโยงระหว่างเอกสารจดหมายเหตุกับ
ทรัพยากรสารสนเทศของมรดกทางวัฒนธรรมประเภทอ่ืนๆ ที่อยู่ในหน่ วยงานดูแลมรดกทาง
วัฒนธรรม ดังเช่น สารสนเทศในเอกสารจดหมายเหตุที่อยู่ในรูปดิจิทัลของส านักหอจดหมายเหตุ
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แห่งชาติสามารถเชื่อมโยงกับเอกสารโบราณที่อยู่ในส านักหอสมุดแห่งชาติได้  รวมถึงด้านการส่งข้อมูล
ไปยังผู้ใช้โดยตรง ที่หอจดหมายเหตุสามารถน าส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้รวดเร็ว  

3) เพื่อการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับ  
          เป็นการลดการใช้งานและการสัมผัสเอกสารต้นฉบับโดยตรง  เพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายหรือเสื่อมสภาพไป เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มี
อยู่เพียงชิ้นเดียว หาได้ยาก เพราะเป็นเอกสารที่เกิดจากการด าเนินงานของผู้ผลิตเอกสาร โดยเฉพาะ
ฟิล์มกระจกที่มีคุณลักษณะเปราะบาง หาได้ยาก ผ่านกระบวนการทางเคมีและการถ่ายโอนการดูแล
มาอย่างยาวนาน ดังนั้น การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล จึงสามารถเพ่ิมระยะเวลาการใช้งานเอกสาร
จดหมายเหตุต้นฉบับเหล่านั้นไว้ได้ และเป็นการสงวนรักษาเพ่ือให้เกิดการใช้งานต่อไปในอนาคต 
เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในรูปแบบดิจิทัลไว้ได้หลายวิธีและหลายรูปแบบ เช่น ในการ
แปลงเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับให้เป็นดิจิทัล เพ่ือการแสดงผลเมื่อมีผู้ใช้เรียกใช้งานกับข้อมูลที่  
เก็บรักษาไว้ จะมีการแสดงและจัดเก็บรูปแบบของข้อมูลและค่าคุณภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากการ
แสดงผลข้อมูลแก่ผู้ใช้นั้นต้องการความรวดเร็วในการแสดงผล แต่การเก็บรักษาข้อมูลนั้น ต้องมีการ
เก็บรายละเอียดของข้อมูลต้นฉบับไว้ใช้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งต้องใช้เวลาในการแสดงผล ความละเอียดและ
พ้ืนที่ที่มากกว่า  

          การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับโดยการแปลงเป็นดิจิทัล นอกจากจะ
เป็นการรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับไว้ ยังเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรที่มี
คุณค่า เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าที่ต้องอาศัยทรัพยากรเหล่านั้นในการอ้างอิง หรือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการศึกษาต่อไปในอนาคต นอกจากจะช่วยหอจดหมายเหตุสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุต้นฉบับแล้ว ยังสามารถอ านวยประโยชน์ในทักษะ ความรู้ ความช านาญของเจ้าหน้าที่
และหอจดหมายเหตุได้อีกด้วย 

4.3 แนวทางในการใช้บริการจดหมายเหตุที่อยู่ในรูปดิจิทัล 
     เมื่อลักษณะของเอกสารจดหมายเหตุเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ความสะดวกรวดเร็วจึงเป็น 

สิ่งส าคัญที่ต้องพึงระลึกไว้ในกระบวนงานบริการของหอจดหมายเหตุ จึงท าให้ต้องปรับรูปแบบการ
ให้บริการที่เอ้ือต่อการบริการแนวใหม่ โดยการสืบค้นผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกับ
เครือข่าย สามารถเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุ ในรูปดิจิทัลได้ทุกสถานที่และทุกเวลา The U.S. 
National Archives and Records Administration (NARA, 2016) ได้เสนอแนวทางในการใช้
บริการจดหมายเหตุดังนี้ 

    1)  ผู้ค้นคว้าต้องก าหนดหัวเรื่องท่ีสนใจ หากผู้ค้นคว้าอยู่ระหว่างการค้นหาหัวเรื่องท่ีสนใจ 
เว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุจะช่วยให้ผู้ค้นคว้าเกิดแนวคิดได้ โดยสามารถเลือกได้จาก 
          - ประเด็นการวิจัย (Research Topics) ตามหมวดหมู่ของเอกสารจดหมายเหตุที่ 
หอจดหมายเหตุได้ก าหนดไว้ 
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          - ข้อมูลแนะน าวิธีการสืบค้น เช่น การก าหนดค าค้น กลยุทธ์การสืบค้น และค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าอ่ืนๆ รวบรวมไว้ในลักษณะ Archives Library Information Center 
(ALIC)  
                 - การเข้าสู่ฐานข้อมูลของหอจดหมายเหตุ โดยการกรอกค าสืบค้นที่ผู้ค้นคว้าสนใจด้วย
ตนเอง 
      2)  รวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับหัวเรื่องที่ต้องการสืบค้น หอจดหมายเหตุจะ
ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุตามแหล่งก าเนิดเอกสาร เช่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้น จ าเป็นที่จะต้องอ้างถึงแคตตาล็อกออนไลน์หรือ/และเครื่องมือช่วยค้น เช่น รหัส
เอกสาร ชื่อเจ้าของเอกสาร สถานที่ วันที่ ค าส าคัญ เป็นต้น 

     3)  สืบค้นสารสนเทศ มีทางเลือกมากมายทั้งระบบดั้งเดิมและระบบออนไลน์ เช่น 
   - ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุที่อยู่ในรูปดิจิทัลจาก
ฐานข้อมูลของหอจดหมายเหตุ อาจสืบค้นโดยชื่อเจ้าของเอกสาร สถานที่ วันที่ ค าส าคัญ ประเภทของ
เอกสาร เช่น ภาพถ่าย แผนผัง แบบแปลน    
   - บัญชีช่วยค้นไมโครฟิล์ม ใช้ค าส าคัญ หมายเลขของไมโครฟิล์ม หมายเลขของ 
ชุดเอกสาร สถานที่ตั้ง เป็นตัวแทนในการสืบค้น  

- บัญชีเอกสาร เป็นเครื่องมือช่วยค้นในรูปแบบเดิม  
     4)  ขั้นตอนในการตัดสินใจเดินทางสู่หอจดหมายเหตุ 

            ก่อนที่ผู้ค้นคว้าจะตัดสินใจเดินทางมาใช้เอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุ               
ผู้ค้นคว้าจะต้องแจ้งหอจดหมายเหตุล่วงหน้าเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุที่จะใช้ หัวข้อ หน่วยงาน 
องค์กร ระยะเวลา หรือประเภทของเอกสารที่คุณสนใจจะเข้าใช้บริการที่หอจดหมายเหตุ โดยการ
สืบค้นจากบัญชีออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ค้นคว้าจะเข้าใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุ ได้ใน
ช่วงเวลาท าการ และต้องมีบัตรประจ าตัวผู้ค้นคว้าด้วย 
            ทั้งนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติต้องเตรียมการในการให้บริการทางออนไลน์เพ่ิมเติม
จากเดิม โดยจะต้องก าหนดระเบียบการใช้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมในการท าส าเนา ระเบียบการเข้าใช้
งานเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุส าหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศในรูปของออนไลน์ 
รวมไปถึงปรับโฉมการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่จะรองรับต่อผู้ใช้ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยการบริการนี้จะ
รองรับผู้ค้นคว้าทุกชาติที่อยู่ในทุกแห่งบนโลก และสามารถเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัลได้
ไม่จ ากัดเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก ใช้เครื่องมือช่วยค้นในการเข้าถึงเอกสาร 
หรือใช้บริการภายในห้องบริการของอาคารหอจดหมายเหตุต่อไป 
           NARA  ได้ก าหนดนโยบายในการบริการดังนี้ 

         1. ผู้ใช้บริการสามารถจัดท าส าเนาเอกสารด้วยอุปกรณ์ของตนเอง อาทิ อุปกรณ์
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คอมพิวเตอร์พกพา กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องบันทึกเสียง  
         2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่รบกวนผู้ใช้บริการท่านอ่ืน ห้องบริการอยู่ในสภาวะสงบ

เหมาะสมต่อการเป็นห้องบริการอ่านเอกสาร  
         3. ผู้ใช้บริการจะต้องด าเนินการด้วยความปลอดภัยต่อเอกสารและผู้อื่น 
         4. อุปกรณ์ถ่ายภาพทุกชนิดจะต้องอยู่ในโหมดการถ่ายภาพเท่านั้น จะไม่มีลักษณะ

ของการสแกนเอกสาร เพ่ือการสงวนรักษาเอกสาร 
         5. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของลิขสิทธิ์ในการใช้บริการ 
         6. ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ขาตั้งกล้องหรือใช้แฟลช 
         7. หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของภาพถ่ายที่ผู้ใช้บริการได้

จัดท าส าเนาด้วยตนเอง และไม่สิ่งอ านวยความสะดวกในการพิมพ์ 
         8. หอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่อนุญาตให้จัดท าส าเนาด้วยตนเองส าหรับเอกสารที่มี

สภาพเสี่ยงต่อการช ารุด หรือเอกสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ หรือปรากฏ
ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ 

         9. หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะต้องให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตและใช้
อุปกรณ์ของตนเองในการจัดท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ โดยไม่คิดค่าบริการ 

         ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (British Library,2015) ได้กล่าวถึงเงื่อนไขการการใช้
บริการเอกสารจดหมายเหตุว่า  ผู้ใช้บริการจะเป็นบุคคลที่น าเนื้อหาไปใช้การศึกษาวิจัยไม่ใช่เพ่ือการ
พาณิชย์ ซึ่งการน าเนื้อหาจากเอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัลนั้นจะต้องด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมในการน าเสนอไม่ว่าจะในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือวงการศึกษา วงการ
วิชาการ ทั้งนี้ผู้ใช้จะมีสิทธิ์ในข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์หรือสรุปเนื้อหาเพ่ือน ามาใช้งานเท่านั้น   

 

กรณีศึกษาการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุประเภทฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 

 ในหัวข้อนี้จะน าเสนอ การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุประเภทฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล  
โดยใช้ Peel Art Gallery Museum + Archives เป็นกรณีศึกษา  
  Peel Art Gallery Museum + Archives ตั้งอยู่ที่เมืองแบรมตัน ประเทศแคนาดา เป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งมรดกสารสนเทศที่ได้ท าการ
รวบรวมไว้จะเป็นทั้งผลงานศิลปะ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุของเมือง Brampton เมือง
Caledon และเมืองMississauga ซึ่งเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาประกอบด้วยเอกสารการ
ด าเนินงานในภาครัฐและเอกชน จดหมาย แผนที่ ภาพถ่าย และฟิล์มที่มีมาในอดีต 
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5.1 ภาพฟิล์มกระจกที่ได้เก็บรวบรวมไว้ 
     ปีคริสตศักราช 2010 (พุทธศักราช 2553) Peel Art Gallery Museum + Archives ได้

รวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย และศิลปวัตถุ ของครอบครัว McLeod ซึ่งมีอาชีพในการเพาะปลูกในเขต
การปกครอง Chinguacousy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเมือง Caledon ในเอกสารจดหมายเหตุชุดนี้ปรากฏ
ภาพถ่ายประเภทฟิล์มกระจกในยุคที่นิยมฟิล์มกระจกชนิดแห้ง โดย Robert Carter McLeod ได้เก็บ
รวบรวมไว้ ฟิล์มกระจกได้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของคนในยุคนั้นว่านิยมการถ่ายภาพโดยใช้
ฟิล์มกระจกชนิดแห้งเมื่อคริสตศักราช 1885-1969 (พุทธศักราช 2428-2512) และภาพที่บันทึกได้
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตประจ าวัน 
 5.2 การบริการเอกสารจดหมายเหตุ 
      Peel Art Gallery Museum + Archives ได้จัดท าเครื่องมือช่วยค้นเพ่ือช่วยผู้ใช้ในการ
เข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงความเป็นมาของเอกสารรวมไปถึง
รายละเอียดข้อมูลที่แสดงตัวเอกสาร 

     หน่วยงานเปิดให้บริการทั้ งด้านพิ พิธภัณฑ์  หอศิลป์  และจดหมายเหตุ  ซึ่ งงาน 
จดหมายเหตุจะเปิดให้บริการในวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 16:30 น.  
ในวันพฤหัสบดีจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 10:00 น. -20:30 น. ส่วนวันจันทร์ วันเสาร์-วันอาทิตย์ จะปิด
ท าการ นอกจากนี้มีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การตอบข้อซักถาม ข่าวสาร ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการภาพถ่าย 

     นอกจากนี้ Peel Art Gallery Museum + Archives ได้เปิดให้บริการผ่านทางระบบ
ออนไลน์โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุได้ที่ Archives collections  ซึ่งเว็บไซต์จะน า
ผู้ใช้เข้าถึงเอกสารโดยการเลือกใช้เอกสารตามชื่อของเจ้าของเอกสาร ภายในจะแสดงความเป็นมาของ
การได้รับเอกสาร และภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของ McLeod จ านวน 21 ภาพ ซึ่งสามารถ
บันทึกภาพเพ่ือใช้ศึกษาวิจัยได้ ภาพที่บันทึกจะเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดต่ า ซึ่งขนาดของภาพจะอยู่ที่
ประมาณ 45.6 kb  

5.3 ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ 
     ภาพถ่ายที่ให้บริการจะมีการก าหนดลิขสิทธิ์ ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการบริการที่ผู้ใช้

จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม ภาพที่ใช้บางส่วนไม่มีค่าธรรมเนียมเป็นการเผยแพร่เพ่ือสาธารณชนจะต้อง
ได้รับการอนุญาตจาก Peel Art Gallery Museum + Archives ซึ่งการอนุญาตจะมีการด าเนินการ
แบบเรื่องต่อเรื่อง หากประสงค์จะท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุจะต้องท าการขออนุญาต โดยมี
เงื่อนไขจ ากัดผู้ขอรับการท าส าเนาและไม่ให้มีการท าส าเนารายการอ่ืนต่อไป กรณีที่ส าเนาภาพถ่ายใน
รูปของภาพอัดขยาย ซีดี ดีวีดี หรือรูปแบบวัสดุประเภทอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดท าส าเนาโดย Peel 
Art Gallery Museum + Archives เท่านั้น 
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การบริการภาพถ่ายบนเว็บไซต์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัยและไม่ใช่เพ่ือการค้า จะใช้
ภาพถ่ายดิจิทัลที่มีความละเอียดต่ าเพ่ือการสืบค้น มีค าบรรยายภาพเพ่ือแสดงข้อมูลของเอกสาร
จดหมายเหตุให้กับผู้ใช้ และไม่คิดอัตราค่าธรรมเนียม ส่วนกรณีที่ผู้ใช้งานมีวัตถุประสงค์นอกเหนือจาก
การค้นคว้าวิจัย ผู้ใช้จะต้องได้รับการอนุญาตจาก Peel Art Gallery Museum + Archives ก่อนที่
จะน าเอกสารจดหมายเหตุไปจัดท าส าเนาหรือใช้งาน ซึ่งหากฝ่าฝืนหลักปฏิบัติ โดยน าเอกสาร
จดหมายเหตุไปจัดท าส าเนา,ดัดแปลง,หรือส่งภาพจะต้องถูกด าเนินการตามกฎหมาย 

5.4 วิธีการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ 
     ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุแต่ละประเภทได้ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติของครอบครัว สังคม หรือองค์กรที่ต้องการสืบค้นหรือในฐานะของเจ้าของเอกสาร รวมไปถึง
ความรู้ในเรื่องมรดกสารสนเทศด้วย 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นข้างต้นที่กล่าวมาผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัย ส าหรับตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่ 1. เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบันในการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ 2.เพ่ือพัฒนา
กรอบแนวคิดในการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปแบบดิจิทัล   

ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุของ Schellenberg (1975) และ
นักวิชาการด้านการจดหมายเหตุ เป็นพ้ืนฐานของการวางกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมองว่า “เอกสาร
จดหมายเหตุ” เป็นสารสนเทศที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้โดยบุคคลและองค์การ ตามภารกิจหน้าที่ แม้จะ
สิ้นสุดคุณค่าในการใช้งานตามกิจกรรมแล้ว แต่ยังมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องในฐานะ พยานหลักฐานของ
การกระท า เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่มีคุณค่าควรแก่การการเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย และส่งต่อไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage)  

 ภาพถ่ายฟิล์มกระจก (Glass Plates Negatives) ก็นับว่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุประเภท
โสตทัศน์ ซึ่งสามารถบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้อง
อาศัยการบรรยาย มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ค้นคว้าวิจัยและมีศักยภาพในการต่อยอดทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ อย่างไรก็ดีข้อจ ากัดของเอกสารจดหมายเหตุชนิดนี้คือมีความเปราะบาง และเสี่ยงต่อ
การช ารุดได้ง่าย แต่จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้สามารถแปลงข้อมูลภาพถ่ายจาก
ฟิล์มกระจกให้อยู่ในรูปของดิจิทัล (Digitization) ซึ่งมีคุณภาพและความละเอียดสูงไม่แพ้การท า
ส าเนาภาพแบบเดิม 

   การแปลงเอกสารต้นฉบับให้อยู่ในรูปดิจิทัล เป็นวิธีที่ในทางวิชาการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมเห็นตรงกันว่าจะเป็นประโยชน์ (Canadian Council of Archives, 
2002 ; Deegan & Tanner, 2002 ; Kando & Adachi, 2004 ; Coyle, 2006 ; Federal 
Agencies Digitization Guidelines Initiative, 2009; Smithsonian Institution, 2015)  คือ  



  36 

(1) เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ท าให้ผู้ใช้มีโอกาสในการใช้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ (2) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเอกสารแต่ละชุดได้ โดยเชื่อมโยง
ระหว่างเอกสารจดหมายเหตุกับทรัพยากรสารสนเทศของมรดกทางวัฒนธรรมประเภทอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
หอสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิจัยเข้าหากัน เพ่ือเปรียบเทียบและรวมกัน ท าให้การค้นคว้าเกิดความลึกซึ้ง
และกว้างขวางมากขึ้น (3) สงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับ การแปลงให้เป็นดิจิทัลก็เพ่ือให้
สามารถเก็บเนื้อหาข้อมูลส าคัญและเป็นส าเนาแทนต้นฉบับ ช่วยยืดอายุของเอกสารต้นฉบับมิให้
เสื่อมสภาพจากการสัมผัสโดยตรง สามารถใช้เป็นเสมือนตัวแทนต้นฉบับเพ่ือการท าส าเนาในครั้งต่อไป
ได ้

   ทั้งนี้โดยแท้แล้วการแปลงเอกสารจดหมายเหตุให้อยู่ในรูปดิจิทัลนั้นก็เพ่ือประโยชน์แก่
ผู้ใช้บริการนั่นเอง ดังที่ Patricia C. Franks (2013) ย้ าว่า คุณค่าของเอกสารย่อมมาจากการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ มากกว่าการไปมุ่งควบคุมสารสนเทศ (Control of information) การ
ให้บริการถือเป็นหน้าที่หนึ่งที่ส าคัญของหอจดหมายเหตุ ที่จะต้องส่งต่อสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างตรงความต้องการ ถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นแล้วหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึง
ต้องแสวงหาแนวทางการจัดการบริการจดหมายเหตุซึ่งเปลี่ยนรูปไปจากเดิมและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่
เปลี่ยนไป ดังที่ Deegan & Tanner (2006) กล่าวว่า หอจดหมายเหตุสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศที่
อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์แก่ผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งกว่าการเข้าถึงและส่ง
เอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เข้าใช้
และจ านวนผู้ใช้ทรัพยากรในแต่ละครั้ง นั่นหมายถึงว่ากระบวนการจัดการบริการของหอจดหมายเหตุ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการเข้าถึงที่รวดเร็วและไม่จ ากัดจ านวนการเข้าใช้ด้วย 
            ดังนั้นเพ่ือให้การบริการเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดบริการเอกสารจดหมายเหตุของ 
International Records Management Trust (IRMT, 1999) มาเป็นกรอบในการศึกษาประเด็น
เกี่ยวกับการจัดเตรียมทรัพยากรด้านการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล  คือ  การ
จัดเตรียมทรัพยากรด้านการบริการ ประกอบไปด้วย (1) ทรัพยากรที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  โปรแกรม (2) การจัดเตรียมบุคลการ เช่น นักจดหมายเหตุ  
นักคอมพิวเตอร์ (3) การจัดเตรียมด้านงบประมาณ เช่น ค่าบ ารุงรักษา ค่าบริหารโครงการนอกจากนี้
ยังได้ประยุกต์แนวคิดของ IFLA (2002) และ NARA (2015) มาก าหนดประเด็น วิธีการจัดบริการ โดย
แบ่งเป็นประเด็นย่อย (1) วิธีการเข้าใช้บริการ  (2) วิธีการและขั้นตอนการให้บริการ (3) ข้อก าหนด
สิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้บริการ    
             โดยการวิจัยครั้งนี้ ต้องศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงนโยบายในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกใน
รูปดิจิทัลที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติก าหนดไว้เป็นอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบของ
การจัดบริการตลอดจนก าหนดองค์ประกอบของการให้บริการได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความ
ต้องการต่อไป 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในบทนี้เป็นการน าเสนอระเบียบวิธีวิจัย ที่ใช้ในการศึกษาการจัดการบริการภาพถ่ายจาก  
ฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 

1. การออกแบบการวิจัย 
2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
5.  ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย   

แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

การออกแบบการวิจัย 

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  โดยมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และพัฒนากรอบแนวทางในการ
จัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล เพ่ือให้การบริการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและความต้องการในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ ในรูปดิจิทัลส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลหลายวิธีเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์ 
คือ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study)  การสัมภาษณ์ (Interview) ร่วมกับการสังเกต 
(Observation) แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1) การศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ  เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ ตลอดจนปัญหา ข้อจ ากัดของการ
จัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในปัจจุบัน ใช้วิธีการศึกษา คือ  
       1.1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study)  ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายจาก
ฟิล์มกระจก ระเบียบวิธีการให้บริการของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การจัดการระบบบริการ
เอกสารจดหมายเหตุ เช่น เอกสารการด าเนินงานของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประกอบด้วย 
ทะเบียนภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล เอกสารโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี และ
โครงการรักษาข้อมูลภาพประวัติศาสตร์จากฟิล์มกระจกด้วยระบบดิจิทัล “สัมผัสที่หายไป” โครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)   

      1.2) การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมี
วิธีการเก็บข้อมูลคือ (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) (2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บและให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์ม
กระจกในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการอภิปรายวิชาการการจัดการ
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ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก เนื่องในงานนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจ าแห่ง
โลก” ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2561 

            1.2.1) การพัฒนากรอบแนวทางในการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก
ที่อยู่ในรูปดิจิทัล เป็นการศึกษาเพ่ือก าหนดองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการ
บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก โดยสังเคราะห์จากแนวทางและมาตรฐานสากล ร่วมกับการศึกษา
ทรรศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจก คือ ในกลุ่ม
ของผู้ให้บริการได้แก่ ผู้บริหาร นักจดหมายเหตุ  และในกลุ่มของผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ ผู้ใช้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ใช้วิธี
ศึกษา คือ 
     1.2.2) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study)  ที่ เกี่ยวข้องกับ
ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล แนวทางการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัลของ
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การจัดการระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุ เช่น  มาตรฐาน 
แนวทาง คู่มือ กรณีศึกษาในระดับสากล  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ เอกสาร 
(Documentary Analysis)   
    1.2.3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้าตามกรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือน าทรรศนะของผู้ให้
ข้อมูลหลัก มาประมวลหาความต้องการและองค์ประกอบที่จ าเป็นต่อการจัดบริการภาพถ่ายจาก 
ฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล   
  
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มีความเฉพาะเจาะจงในประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล ในแหล่งเดียว คือ  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไม่ได้
มีเป้าหมายเพ่ือสร้างสามัญการ (Generalization) ส าหรับแหล่งอ่ืนๆ ดังนั้นการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) จึงด าเนินการดังนี้  
  2.1) ผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มของหน่วยงานผู้ให้บริการ (Information Provider)  ใช้
วิธีการเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (Purposive sampling)  โดยเลือกบุคลากร
ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาพถ่ายฟิล์มกระจก  คือ 
       2.1.1) ผู้บริหาร ที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย ตัดสินใจและสร้างแรงจูงใจในการ
ด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มอนุรักษ์
เอกสาร ผู้อ านวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ  
       2.1. 2) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับฟิล์มกระจก ได้แก่ นักจดหมายเหตุที่ควบคุมดูแลการ
จัดการบริการภาพถ่ายในห้องบริการบุรฉัตร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ผู้ด าเนินงานลงรายการภาพ
ดิจิทัลในระบบฐานข้อมูลของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  รวมถึงข้าราชการบ านาญของส านัก  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่เคยปฏิบัติงานในการจัดการภาพถ่ายฟิล์มกระจก 
 2.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มของผู้รับบริการ (Client) หรือผู้ใช้ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกท่ีอยู่
ในรูปดิจิทัล  ซึ่งอาจเป็น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษา ใช้วิธีการเลือกโดยอาศัยกลุ่ม
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ตัวอย่างบอกต่อ (Snowball sampling) โดยเริ่มต้นจากการเลือกผู้เข้าใช้บริการภาพถ่ายมา 1 คน 
จากนั้นจึงขอให้ผู้ให้ข้อมูลคนแรกแนะน าผู้ให้ข้อมูลคนต่อไป  ท าเช่นนี้ไปจนกระทั่งได้ข้อมูลบรรลุถึง
จุดอ่ิมตัว (Saturation) คือการที่ข้อมูลที่ได้มาไม่มีอะไรใหม่ หรือแตกต่างจากที่รวบรวมมาก่อนหน้านี้
แล้ว (ชาย โพธิสิตา, 2552) ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักไว้โดยประมาณ 13 คน  

  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ (1) การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ(2) การพัฒนารูปแบบ
ในการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล  มีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  
 3.1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)  ที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล แนวทางการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุในรูปดิจิทัลของ
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การจัดการระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเช่น มาตรฐาน แนวทาง 
คู่มือ กรณีศึกษาในระดับสากล  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Analysis)  เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือแบบวิเคราะห์เอกสาร 
  3.2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)  ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาส
ให้นักวิจัยได้สัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือได้ เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมของ
ผู้กระท าในปรากฏการณ์นั้น (ชาย โพธิสิตา, 2552) โดยผู้วิจัยมีส่วนร่วมในฐานะผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บ
และให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกใน หอจดหมายเหตุแห่งชาติในช่วงลงพ้ืนที่วิจัย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การสร้างแบบบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยสร้างแบบบันทึกข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ โดยอิงข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารการด าเนินงานในการจัดการภาพถ่ายฟิล์มกระจกของ
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีข้ันตอนดังนี้ 
      3.2.1) ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร และเอกสารการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจก เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกข้อมูล 
      3.2.2) ศึกษาแบบฟอร์มต่างๆ ที่จัดท าขึ้นใช้ในการบริการในส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ เพื่อน ามาสร้างแบบบันทึกข้อมูล 
      3.2.3)  สร้างแบบบันทึกข้อมูล 
      3.2.4) น าเสนอแบบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ เชี่ ยวชาญในส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณา เพ่ือตรวจสอบแก้ไขแบบบันทึกข้อมูลให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ 
      3.2.5) ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกข้อมูลแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติอีกครั้ง 
               3.2.6) น าแบบบันทึกข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้เก็บข้อมูล 
 3.3) การสัมภาษณ์ (Interview)  เป็นวิธีพูดคุยซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้
ข้อมูลหลัก ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นตรงจากโลกทัศน์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ชาย โพธิสิตา, 
2547)  โดยผู้วิจัยขอให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเล่าประสบการณ์ มุมมอง ความรู้สึก ทัศนคติ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความต้องการ การใช้ การเข้าถึง ข้อจ ากัด ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังต่อการ
จัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลให้ออกมาอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท าได้ เครื่องมือ
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ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์  ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถามตามกรอบแนวคิดของการ
วิจัย การสร้างแบบสัมภาษณ์  มีขั้นตอน ดังนี้ 
       3.3.1)  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
               3.3.2)  ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
               3.3.3)  ร่างประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

     3.3.4)  น าเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของร่าง 
ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ 

     3.3.5)  ปรับปรุงแก้ไขประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ แล้วน าไปทดลองเก็บข้อมูลเพื่อ 
ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็นหรือไม่               
               3.3.6) น าเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง เพ่ือใช้เป็นประเด็นค าถาม
ฉบับสมบูรณ์ที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 

 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  

ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปพร้อมกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ หลังจากสัมภาษณ์/สังเกตผู้ให้ข้อมูลหลักในแต่ละครั้งแล้วผู้วิจัยจะรีบ
ถอดเทปและบันทึกรายละเอียดทันที ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
           1)  น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกต มาเขียนบรรยายแต่ละกรณี (Case) อย่างละเอียด   

 2)  อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลหลายๆ รอบจนเห็นประเด็นหลัก  
 3)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
     การน าเสนอข้อมูลใช้วิธีบรรยายเชิงคุณภาพ (Qualitative Description) โดยน าผลที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรียบเรียงและน าเสนอด้วยการบรรยาย ประกอบตารางตามความเหมาะสม 
เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องคัดเลือกและใช้ข้อความเพียงบางส่วนที่สามารถ
เป็นตัวแทนสื่อความได้ตรงกับความหมายที่ผู้ร่วมโครงการแสดงออกมา แล้วน าเสนอร่วมกับการ
สรุปผลวิจัยในสัดส่วนที่เหมาะสม การอ้างอิงผู้ให้ข้อมูลในการน าเสนอผลการวิจัยจะก าหนดเป็นรหัส
แทนด้วยอักษร P ตามด้วยหมายเลข (P1-P13) 

 
ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 - การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน  
 - การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเดือน  
 - การจัดท ารายงานผลการวิจัยระหว่างเดือน  
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บทที่ 4  

สภาพปัจจุบันของการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลของการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการบริการภาพถ่ายจาก

ฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อวิเคราะห์หาข้อก าหนดความต้องการรูปแบบการจัดการ
บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก จากผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการจัดการบริการภาพถ่ายจาก 
ฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การศึกษาในส่วนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case 
Study approach) ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มต้น
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ใช้การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเอกสารอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจเบื้องต้น จากนั้น เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยผู้วิจัยเข้าไปสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เกี่ยวกับการท างานในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
และสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก จ านวน 
6 คน  การอ้างอิงผู้ให้ข้อมูลในการน าเสนอผลการวิจัยจะก าหนดเป็นรหัสแทนด้วยอักษร P ตามด้วย
หมายเลข 1-6 (P1-P6 ตามล าดับ) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลดูเพ่ิมเติมจากภาคผนวก ใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยการจัดกลุ่ม 
สรุป ตีความเชิงคุณภาพ และน าเสนอผลการวิจัย ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่จัดการบริการภาพถ่ายจาก 
ฟิล์มกระจก (2) กระบวนการในการจัดการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก (3) ปัญหาหรือข้อจ ากัดในการ
จัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่จัดบริการภาพถ่าย 

          จากฟิล์มกระจก 

  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับส านัก สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
มีพัฒนาการของหน่วยงานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สืบเนื่องมาจากกรมพระอาลักษณ์ มาจนถึงแผนก
จดหมายเหตุหอพระสมุดวชิรญาณในสมัยรัชกาลที่ 6 จนกระทั่งมีการตั้งเป็นกองหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ในปีพุทธศักราช 2495 เพื่อด าเนินการเก็บรักษาเอกสารส าคัญของชาติตามแบบสากล  

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พุทธศักราช 2556 มาตรา 13 ก าหนดหน้าที่ของ          
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 11 ข้อ ดังนี้ 
 1) เก็บรักษาและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ 
 2) ติดตาม รวบรวม หรือรับมอบเอกสารจดหมายเหตุจากหน่วยงานของรัฐ 
 3) จัดหา ซื้อ หรือรับบริจาคเอกสารที่มีคุณค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุจากเอกชน 
 4) จัดหมวดหมู่และจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ 
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 5) จดบันทึกเหตุการณ์เก่ียวกับพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี 
 6) รวบรวมเอกสารเหตุการณ์ส าคัญของชาติ 
 7) จัดท าบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าโดยพิจารณาให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน 
 8) ให้บริการการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ 
 9) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการ และกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ 
 10) สนับสนุนด้านวิชาการแก่หอจดหมายเหตุของหน่วยงานของรัฐ หอจดหมายเหตุท้องถิ่น 
และหอจดหมายเหตุเอกชน 
 11) ด าเนินการอ่ืนตามที่อธิบดีมอบหมาย 

 ส าหรับโครงสร้างและการบริหารงานสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้  (ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, 2558)  

ตารางที่ 1  

หน่วยงานย่อย หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานช่วย
อ านวยการ และเลขานุการการประชุมของหน่วยงาน 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลในเบื้องต้นของหน่วยงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีในเบื้องต้นของ
หน่วยงาน 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน/โครงการและงานงบประมาณ
ของหน่วยงาน 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  และงาน
ยานพาหนะของหน่วยงาน 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ข้าราชการ จ านวน 5 คน 
ลู ก จ้ า งป ระจ า  1  ค น 
พนักงานราชการ1คน 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน 

ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร
เอกสาร 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือก าหนดระบบการจัดเก็บเอกสาร และ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานกลาง และให้ค าแนะน าการ
จัดระบบการบริหารเอกสาร การจัดท าตารางก าหนดอายุเอกสาร 
และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารเอกสารของหน่วยงาน
ของรัฐ 
2. ติดตามและด าเนินงานด้านบริหารเอกสารของหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พุทธศักราช 2556 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 
ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พุทธศักราช 2544 และ

ข้าราชการ 8 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว 7 คน  
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช 
2526 และฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2548 เพ่ือการคุ้มครองเอกสาร
ส าคัญของชาติตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ 
3. รับผิดชอบศูนย์เก็บเอกสารซึ่งจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ที่
ได้รับมอบจากหน่วยงานของรัฐ 
4. ประเมินคุณค่าเอกสารที่รับมอบจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเป็น เอกสารจดหมายเหตุที่ มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ 
5. รับผิดชอบการบริหารเอกสารของหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ 12 
จั งหวัด  คื อ  นครปฐม สมุท รปราการ ปทุ มธานี  นนทบุ รี 
สมุทรสาคร ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
ชัยนาท อุทัยธานี 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ก ลุ่ ม เอ ก ส า ร
จดห ม าย เห ตุ
และบริการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการจัดหมวดหมู่  และท าค าบรรยาย
เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์  ประเภทโสตทัศน
จดหมายเหตุ และประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมทั้ งจัดท า
เครื่องมือช่วยค้นประเภทต่างๆ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
จดหมายเหตุ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบเครื่องมือช่วยค้นด้วย
การจัดท าฐานข้อมูลการสืบค้นด้วยระบบสารสนเทศ 
3. ให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้ค้นคว้าวิจัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุแห่งชาติ 
5. ส่ งเสริมสนับสนุนให้ เกิดเครือข่ายงานด้านจดหมายเหตุ 
ประสานงานกับองค์กรวิชาชีพจดหมายเหตุในประเทศและ
ต่างประเทศ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้ า ร า ช ก า ร  1 2  ค น 
ลู ก จ้ า งป ระจ า  2  ค น 
ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน   

ก ลุ่ ม อ นุ รั ก ษ์
เอกสาร 

1. วางระบบการจัดเก็บ และจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในคลัง
เก็บเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง
ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์เอกสารจดหมาย
เหตุแต่ละประเภท 
2. ซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุที่ช ารุดตามกระบวนการอนุรักษ์

ข้ า ร า ช ก า ร  8  ค น 
ลู ก จ้ า งป ระจ า  4  ค น 
พนักงานราชการ 2 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน 
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เอกสาร 
3. จัดท าไมโครฟิล์มและท าส าเนาเอกสารในรูปแบบอ่ืน เพ่ือรักษา
ต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เทคนิคด้วยระบบจัดเก็บรักษาและ
อนุรักษ์เอกสารที่สามารถป้องกันการช ารุดเสื่อมสภาพของเอกสาร
จดหมายเหตุได้อย่างเหมาะสมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บ การส ารวจ และการอนุรักษ์
เอกสารจดหมายเหตุให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการน าเอกสารจดหมายเหตุออก
ให้บริการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และรักษาต้นฉบับเอกสาร
จดหมายเหตุ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ก ลุ่ ม บั น ทึ ก
เหตุการณ ์

1.  ประเมินเหตุการณ์ส าคัญของประเทศไทยที่ เกิดขึ้นทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศจากสื่อต่างๆ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ส าคัญโดยตรง 
2. สังเกตการณ์และบันทึกเหตุการณ์ส าคัญของชาติ 
3. เรียบเรียงต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ 
4. จัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญเพ่ือเผยแพร่ 
5. จัดหมวดหมู่ จัดท าเครื่องมือช่วยค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคัญ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือมอบหมาย 

ข้ า ร า ช ก า ร  9  ค น 
ลู ก จ้ า งป ระจ า  2  ค น 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน  

หอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติ เฉลิ ม
พ ร ะ เกี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ประเมินคุณค่าเอกสารที่เกี่ยวกับพระ
ราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ ์
2. จัดหมวดหมู่ท าเครื่องมือช่วยค้นคว้าและอนุรักษ์เอกสารจดหมาย
เหตุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ให้บริการค้นคว้าวิจัยเอกสารจดหมายเหตุด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. ให้บริการน าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
5. รวบรวม บันทึก เรียบเรียง จัดพิมพ์ เผยแพร่เหตุการณ์พระราชพิธี 

ข้ า ร า ช ก า ร  1 3  ค น 
พนักงานราชการ 1 คน 
ลู ก จ้ า งป ระจ า  3  ค น 
ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน  
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6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก  ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานภายใน  
2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ (2) กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร  
 
 ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบันของการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดเก็บและให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก จ านวน 61,000 
ภาพ ซึ่งได้รับมอบมาจาก 4 แหล่ง คือ 

   1) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ านวน 35,427 ภาพ รับมอบเมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเดิม
เก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงริเริ่มก่อตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ ทรงรวบรวมเก็บรักษาหนังสือ เอกสาร รวมถึงภาพถ่ายส่วน
พระองค์ เพ่ือใช้ในการศึกษา เมื่อครั้ งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงจัดหอเก็บรูป  
ณ หอวชิราวุธด้านใต้สุด ทรงขอรับพระราชทานฟิล์มกระจกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประทานฟิล์มกระจกส่วนพระองค์สมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ รวมถึงการจัดซื้อจากห้องภาพต่างๆ และการบริจาคจากผู้สนับสนุนใน
การพระด าริของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ แล้วน ามาแบ่งหมวดหมู่เป็นภาพถ่ายบุคคล
ส าคัญ เหตุการณ์ส าคัญ สถานที่ส าคัญ และภาพถ่ายเกี่ยวกับงานพระราชพิธีและพิธีต่างๆ ที่ส าคัญ 
เมื่อรับมอบเข้าสู่หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ก าหนดแหล่งเจ้าของเอกสารโดยให้ชื่อ“หอพระสมุด 
วชิรญาณ” หรืออักษรย่อว่า “หวญ” 

2) กรมรถไฟ จ านวน 1,576 ภาพ รับมอบเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งแต่เดิมจัดเก็บอยู่ในอาคาร
บริเวณ    โรงพิมพ์กรมรถไฟ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อรับมอบเข้าสู่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติได้ก าหนดแหล่งเจ้าของเอกสารโดยให้ชื่อ“การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรืออักษรย่อว่า 
“รฟท”  

3) กรมแผนที่ทหาร จ านวน 687 ภาพ รับมอบเมื่อปีพ.ศ. 2525 เมื่อรับมอบเข้าสู่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ก าหนดแหล่งเจ้าของเอกสารโดยให้ชื่อ “กรมแผนที่ทหาร” หรืออักษรย่อ
ว่า “ผท” 

4) รับมอบจากหม่อมราชวงศ์ พรรธนภณ สวัสดิวัฒน์ พระนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน จ านวน 2,199 แผ่น รับมอบเมื่อปี พ.ศ. 2525 เมื่อรับมอบเข้าสู่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ก าหนดแหล่งเจ้าของเอกสารโดยให้ชื่อ “ภาพส่วนพระองค์พระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน” หรือแทนด้วยรหัสย่อของเอกสารส่วนบุคคลว่า  
“สบ 47” 

 มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จ านวน 8 คน แบ่งออกเป็น นักจดหมายเหตุ 3 คน 
สลับเวียนให้บริการในการยืมคืนและรับท าส าเนาจากผู้ค้นคว้า นักจดหมายเหตุ 1 คน ดูแลและ
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ควบคุมการหยิบเก็บเอกสารภายในคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ พนักงานหยิบเก็บเอกสาร 1 คน  
ท าหน้าที่หยิบและเก็บภาพถ่าย เพ่ือส่งมอบและรับคืนภาพถ่ายจากห้องบริการสู่คลังเก็บเอกสาร  
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 คน ช่างภาพ  1 คน และพนักงานทั่วไป 1 คน จัดท าส าเนาภาพถ่ายส่ง
ห้องบริการ มีห้องให้บริการเฉพาะ คือ ห้องบุรฉัตร  เอกสารต้นฉบับเก็บรักษาไว้กล่องเอกสารที่มี
หมายเลขประจ ากล่อง ชื่อเรื่องประจ ากล่อง และหมายเลขประจ าภาพ จัดเก็บในคลังจัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส และความชื้น 40% 

ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ IFLA (2002) และ NARA (2015) มาก าหนดประเด็นการศึกษา
วิธีการจัดบริการ โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อย (1) วิธีการเข้าใช้บริการ  (2) วิธีการและขั้นตอนการ
ให้บริการ (3) ข้อก าหนดสิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้บริการ (4) ปัญหาและข้อจ ากัดของการจัดบริการ  
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. วิธีการเข้าใช้บริการ   
    ผู้ค้นคว้าชาวไทยที่ประสงค์จะใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุชุดภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก 

จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยสามารถ
ท าได้ 2 ช่องทางคือ  

    ช่องทางที่ 1 สมัครด้วยตนเอง ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยผู้ค้นคว้าต้องเตรียม 
บัตรประชาชนเท่านั้น เพ่ือติดต่อท าบัตร ณ ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว 
เลขบัตรประชาชน วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการค้นคว้า จากนั้นรอรับบัตรผู้ค้นคว้า ติดต่อ
เคาน์เตอร์หน้าห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากรเพ่ือลงทะเบียนเข้าใช้บริการในอาคารหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ฝากบัตรประจ าตัวผู้ค้นคว้า และเก็บของในตู้รับฝากของ (Locker) ที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติจัดให้ จากนั้น เข้าสู่ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากรอีกครั้ง เพ่ือลงทะเบียนหัวข้อในการวิจัยด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนขึ้นสู่ห้องบุรฉัตร เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจึงขึ้นไปยังชั้น 2 ของ
อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการเพ่ือสอบถามวิธีการเข้าใช้  การเข้าใช้บริการ
ด้วยตนเองผู้ค้นคว้า สามารถใช้บริการทุกประเภทที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดไว้ให้   

   ช่ อ ง ท า ง ที่  2  ส มั ค ร อ อ น ไล น์  ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์ ห อ จ ด ห ม า ย เห ตุ แ ห่ ง ช า ติ 
(www.archives.nat.go.th)  โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, 
ศาสนา, เชื้อชาติ, สัญชาติ, เลขที่บัตรประชาชน, วันหมดอายุ, สถานที่บออกบัตร ข้อมูลที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์, อาชีพ/การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน,หัวข้อเกี่ยวกับ
เรื่องที่ค้นคว้า, รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ค้นคว้า เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะบันทึกชื่อผู้ใช้และ
รหัสผู้ใช้ จากนั้นผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบการสืบค้นทางออนไลน์ได้เลยโดยใช้เลขที่บัตรประชาชนใน
ช่องชื่อผู้ใช้ พร้อมกับรหัสผ่านเป็นเลขท้าย 4 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผู้ใช้ เพ่ือเข้าสู่
ระบบ เมื่อเข้าสู่หน้าสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ใช้เลือกประเภทเอกสารโสตทัศนภาพ แล้วพิมพ์ค า
ส าคัญที่ต้องการสืบค้น ระบบจะแสดงผลลัพธ์ พร้อมแสดงรายละเอียดของภาพถ่าย ประกอบด้วย 
รหัสเอกสาร ชื่อไฟล์ดิจิทัล หมายเลขฟิล์ม หมายเลขซีดี ชื่อชุด ขนาดภาพ ค าค้น รายละเอียด สาขา 
ประเภทต้นฉบับ หากผู้ใช้ประสงค์จะไปใช้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่ต้องท าการกรอกรายละเอียด
สมัครสมาชิกใหม่ แต่ต้องท าการถ่ายภาพในระบบคอมพิวเตอร์ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดไว้ พร้อม
กดยืนยันข้อมูลการขอใช้บริการ จากนั้น เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบริการ ณ ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร 
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จะพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้ค้นคว้าให้ เพ่ือใช้ในการเข้ารับการบริการภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ต่อไป การเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ผู้ค้นคว้าสามารถใช้บริการสืบค้นจากฐานข้อมูล และสามารถสั่ง
ท าส าเนาภาพถ่ายได้ แต่ภาพที่ได้มีขนาดเล็กมากท่ี 72dpi เท่านั้น 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอเว็บไซต์หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในส่วนการสมัครสมาชิก 
 

2. วิธีการและข้ันตอนการให้บริการ  
    2.1) การบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า เป็นบริการที่ตอบค าถาม และช่วยเหลือ 

ผู้ค้นคว้าในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้ผู้ค้นคว้าทราบว่าเอกสารจดหมายเหตุที่ตนต้องการมีหรือไม่ มี
รูปแบบใด จ านวนเท่าใด และจัดเก็บอยู่ที่ใด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ให้ค าแนะน าและ
สอนการใช้เครื่องมือช่วยค้น การจับ สัมผัสเอกสารอย่างถูกต้องเหมาะสม บริการนี้แบ่งออกเป็น  
2 รูปแบบ คือ (1)บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าภายในหอจดหมายเหตุ โดยจัดให้มีนักจดหมาย
เหตุ จ านวน 3 คน นั่งให้บริการที่เคาน์เตอร์ วันละ 1 คน มีขั้นตอนการให้บริการคือ เมื่อผู้ค้นคว้ามี  
ข้อสงสัยนักจดหมายเหตุจะให้บริการตอบประเด็นค าถาม ด้วยการแนะน าการใช้เครื่องมือช่วยค้น
ภายในห้องบุรฉัตรตามหัวข้อที่ผู้ใช้แสดงความประสงค์ขอรับบริการ แนะน าการกรอกแบบฟอร์ม  
ใบยืมเอกสารและใบขอสั่งท าส าเนาเอกสาร อธิบายราคาของการสั่งท าส าเนาเอกสาร และก าหนดวัน
รับงาน ซึ่งไม่มีการบันทึกการให้บริการตอบประเด็นค าถาม เพียงแต่มีการบันทึกสถิติจ านวนผู้เข้าใช้
บริการโดยการแบ่งตามเชื้อชาติ เพศ อาชีพ หัวข้อในการเข้าท าวิจัย มีการให้บริการประเมินคุณภาพ
ตามแบบส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมศิลปากรและแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ (2) บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าจาก
ภายนอกหอจดหมายเหตุ เป็นการให้บริการผ่านโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 02 2811599 ต่อ 103 และ 
233 นอกจากนี้ มีบริการตอบค าถามผ่านอีเมล์ contact@nat.go.th และช่องทางเฟสบุคที่ชื่อ ส านัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  
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    2.2) การบริการให้ใช้เอกสารจดหมายเหตุ   เป็นบริการที่อ านวยความสะดวกให้ 
ผู้ค้นคว้าสามารถสืบค้น และเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการได้อย่างตรงความต้องการ ถูกต้อง 
และทันเวลา โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้จัดให้มีเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุประเภท
ภาพถ่ายฟิล์มกระจกรวมกับเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่ายที่ให้บริการในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ แต่แยกจากเอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่แผนผัง เครื่องมือช่วยค้นที่มีในปัจจุบันคือ  

         บัตรรายการ มีลักษณะเป็นกระดาษแข็งสีขาว โดยระบุรายละเอียดประกอบด้วย 
รหัสเอกสาร ค าค้น ค าบรรยายภาพ ที่มา วันเดือนปีของภาพถ่าย ขนาดของภาพถ่าย บรรจุในตู้ลิ้นชัก
บัตรรายการ 

         บัญชีเอกสาร มีลักษณะเป็นรูปเล่มขนาด A4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค าอธิบายเอกสารหรือ
หน้าประวัติของการรับเอกสารเข้าสู่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัสเอกสาร ระยะเวลา ปริมาณ อธิบาย
ประวัติหน่วยงานหรือบุคคลเจ้าของเอกสาร ประวัติโครงสร้างของเอกสาร ค าอธิบายเนื้อหาของ
เอกสาร วิธีการจัดเอกสารของหอจดหมายเหตุ รวมถึงความสัมพันธ์กับเอกสารชุดอ่ืน สารบัญของ              
หัวเรื่องต่างๆ จากนั้นจะแสดงรหัสภาพ ชื่อเรื่อง วันเดือนปีของภาพถ่าย ขนาด ปริมาณ  

         ตู้เก็บภาพเม้าท์ มีลักษณะเป็นตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จัดท าขึ้นเพ่ือบรรจุส าเนาภาพถ่าย
จากฟิล์มกระจกที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้คัดเลือกภาพจากฟิล์มกระจกต้นฉบับมาท าการอัดขยาย
ด้วยน้ ายาอัดภาพ โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ (1) หมวดบุคคล เรียงล าดับตามตัวอักษรน าหน้าของชื่อ
บุคคลในภาพ (2) หมวดสถานที่ จะแสดงหัวเรื่องสถานที่ส าคัญตามภาพถ่าย อาทิ วัง วัด จังหวัดต่างๆ 
(3) หมวดเหตุการณ์ (4) หมวดเบ็ดเตล็ด  

         ระบบอัตโนมัติ เป็นโปรแกรมประยุกต์ Fotostation สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบ
อินทราเน็ตภายในห้องบุรฉัตร จ านวน 2 เครื่อง โดยเลือกปุ่ม Fotostation จากนั้นให้เลือกประเภท
เอกสารจดหมายเหตุ ใช้ชื่อว่า image แล้วพิมพ์ค าส าคัญ จากนั้นจะปรากฏภาพถ่าย พร้อม
รายละเอียดประกอบด้วย รหัสไฟล์ภาพ รหัสเอกสารต้นฉบับ ค าบรรยายภาพ ภาพขนาด 300 dpi  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัตรรายการ ปัจจุบันไม่ได้ท ารายการในรูปบัตรรายการแล้ว เนื่องจากหาซื้อวัสดุ
ในการจัดท าค่อนข้างยาก จึงจัดท ารายการในระบบอัตโนมัติแทน ซึ่งจะมีคู่ มือในการเข้าใช้งาน 
Fotostation ตั้งให้บริการประจ าเครื่อง เพ่ือผู้ใช้บริการได้ศึกษาและปฏิบัติในการใช้งาน 

        เมื่อสืบค้นได้ภาพที่ตรงกับความต้องการจึงกรอกรหัสเอกสารที่ปรากฏ รายละเอียด
ภาพ พร้อมลงชื่อและวันที่ในแบบฟอร์มใบยืมเอกสาร ซึ่งจะต้องกรอก 1 ใบยืม ต่อ 1 รหัสเอกสาร 
ผู้ใช้สามารถส่งใบยืมเอกสารได้ 30 ใบต่อ 1 วัน ต่อ 1 ท่าน ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะ
ใช้เวลาในการลงทะเบียนยืมภาพจากคลังเอกสาร ใช้เวลา 1 -2 นาที ต่อการยืม 1 ครั้ง จากนั้น
เจ้าหน้าที่จากคลังเอกสารจะส่งภาพถ่าย โดยมากจะเป็นส าเนาภาพ ยกเว้นกรณีที่ภาพถ่ายนั้นยังไม่ได้
ท าส าเนาจะส่งต้นฉบับให้ยืม หากภาพถ่ายนั้นใช้รหัส “ภ” จะได้รับภาพถ่ายในลักษณะเป็นแผ่น  
แต่หากภาพถ่ายนั้นใช้รหัส “ภอ” จะได้รับภาพถ่ายในลักษณะเป็นเล่มหรืออัลบั้ม ภาพที่ได้จะเป็น
ภาพที่อัดขยายเมื่อครั้งรัชสมัยรัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 7 ซึ่งบางภาพอาจมีลักษณะเลือนลางอันเกิดจาก
การล้างอัดภาพในอดีตและวิธีการเก็บรักษาตามสภาพเดิม แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ห้องบริการ
ลงทะเบียนจ านวนที่ยืม แล้วส่งให้แก่ผู้ใช้บริการได้ท าการศึกษา โดยผู้ใช้สามารถยืมชมภาพใน 1 วัน 
หากยังใช้งานไม่เสร็จ สามารถฝากเจ้าหน้าที่บริการเก็บไว้ภายในห้องบริการ เป็นระยะเวลาไม่เกิน  
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3 วันท าการ ส าหรับกรณีภาพเม้าท์จะมีลักษณะตรงกับฟิล์มกระจกต้นฉบับเมื่อครั้งหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ท าส าเนาอัดขยาย บางภาพตรงกับภาพถ่ายที่จัดเก็บในห้องคลังจัดเก็บเอกสาร แต่อาจ  
ต่างในเรื่องของขนาดภาพ ความคมชัด อาจพบรอยแตกร้าวของกระจก 

   2.3) การบริการท าส าเนาภาพถ่าย คือ การท าส าเนาจากภาพถ่ายต้นฉบับที่ผู้ค้นคว้ายื่น
ค าร้องขอท าส าเนา โดยมี 2 ลักษณะคือ (1) ส าเนากระดาษ (2) ส าเนาดิจิทัล มีขั้นตอนการขอท า
ส าเนาคือ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลขอสั่งท าส าเนาลงในแบบฟอร์มขอสั่งท าส าเนาเอกสาร โดยกรอกชื่อ 
สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ประเภทของการสั่งท าส าเนา วัตถุประสงค์ที่น าไปใช้ จากนั้นกรอก
รายละเอียดของภาพถ่าย ประกอบด้วย รหัสภาพ ชื่อเรื่อง ขนาดของส าเนา จ านวนที่สั่งท า ซึ่งมี
ค่าใช้จ่าย คือ (1) การสแกนลงกระดาษอัดภาพขนาด 5”x7” ราคา 20 บาท ขนาด 8”x10” ราคา 
40 บาท หรือสแกนลง ซีดีภาพละ 50 บาท เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนพร้อม
ช าระค่าใช้จ่ายตามที่สั่งท าส าเนาเป็นเงินสด จากนั้น เจ้าหน้าที่นัดวันรับส าเนาภาพภายใน 1 สัปดาห์ 
เพ่ือมารับส าเนาภาพด้วยตนเอง ยกเว้นบางกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ขอให้บริการจัดส่งเป็นกรณี
พิเศษ อาทิ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่ประสงค์จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จะค านวณค่าส่งจาก
น้ าหนักของพัสดุบวกค่ารถไปกลับของเจ้าหน้าที่ 20 บาท หากมีเงินเหลือเก็บจากผู้ใช้บริการจะใส่  
ลงในซองส่งพร้อมไปรษณียภัณฑ์ 

  
3. ข้อก าหนดสิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้บริการ  
    ผู้ใช้บริการชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าใช้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสัญชาติ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการตามระเบียบกรมศิลปากรว่า
ด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้
อนุญาตให้เข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ คือ (1) ผู้มีบัตรประจ าตัวผู้ค้นคว้า หรือ (2) ผู้ที่
ได้รับอนญุาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้อนุญาตเป็นการเฉพาะ 
แล้วแต่กรณี ส าหรับกรณีชาวต่างประเทศจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์จากอธิบดีกรมศิลปากร 
หรือรองอธิบดีกรมศิลปากรที่ได้รับมอบหมายมีหนังสืออนุญาตให้ท าวิจัยในประเทศไทยจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้ค้นคว้าต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมลงชื่อ
และเวลาเข้าออกห้องค้นคว้าในสมุดลงเวลาทุกครั้ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติดังนี้ (1) ยินยอมให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสิ่งของที่น าออกจากห้องบริการค้นคว้าทุกครั้ง (2) ไม่น ากระเป๋า ถุง ย่ าม หรือสิ่งใดๆ ที่อาจ
บรรจุ ปกคลุม ปิดบัง หรือซ่อนเร้นสิ่งของเข้าไปในห้องบริการค้นคว้า โดยจะต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลห้องบริการค้นคว้า (3) ไม่น าอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง รวมทั้งสารเคมีที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินทางราชการหรือผู้เข้าใช้บริการอ่ืน เข้ามาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
(4) ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องบริการ (5) ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของอัลกอฮอล์ในห้องบริการ (6) ไม่กระท าการใดๆ ภายในห้องบริการและบริเวณ  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ อันเป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา
และวัฒนธรรม หรือก่อความร าคาญแก่ผู้เข้าใช้บริการอ่ืนๆ (7) ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิด
ความช ารุด เสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ห้องบริการและ  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (8) ไม่น าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าในห้องบริการ 
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4.ปัญหาหรือข้อจ ากัดในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก 
   จากการศึกษาพบว่าปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด ในการจัดบริการ แบ่งออกเป็น  
   4.1) ด้านวิธีการเข้าใช้บริการ  ยังเน้นที่ผู้ค้นคว้าที่เดินทางมาด้วยตนเองเป็นหลัก มี

ข้อจ ากัดคือ ต้องมารับบริการเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น ซึ่งอาจไม่สะดวกส าหรับผู้ค้นคว้าที่
ต้องท างานประจ า และไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันระบบการให้บริการแบบ
ออนไลน์ ท าได้เพียงการสืบค้นในระดับกว้างๆเท่านั้น 

   4.2) ด้านวิธีการบริการ 
   4.2.1) การบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า  ยังเน้นที่ผู้ค้นคว้าภายใน มากกว่า
ภายนอก การตอบค าถามและช่วยค้นคว้าจึงอยู่ในวงจ ากัด 
  4.2.2) การบริการให้ใช้เอกสารจดหมายเหตุ พบว่า ยังขาดแนวทางหรือวิธีการที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการบริการส าหรับเอกสารที่เป็นแบบดิจิทัล เครื่องมือช่วยค้นในปัจจุบัน ยังไม่เอ้ือให้
เกิดการสืบค้นได้ในระดับลึก เช่น ค าส าคัญที่ใช้ในการช่วยค้นคว้ายังไม่ครอบคลุมทั้งหมด, ภาพ
บางส่วนยังไม่มีค าบรรยายภาพ เครื่องมือช่วยค้นขาด เอกภาพ คือ มีทั้งบัตรรายการรุ่นเก่า, 
บัตรรายการแบบใหม่ที่ปรากฏภาพถ่าย,บัญชีช่วยค้น, รวมถึงระบบสืบค้นด้วยค าส าคัญด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจท าให้ผู้ค้นคว้าสับสน 
  4.2.3)การบริการท าส าเนาภาพถ่าย พบปัญหาคือ การขอท าส าเนาภาพถ่ายต้อง
ติดต่อสั่งท าและรับภาพที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเท่านั้น, การแสดงลิขสิทธิ์ของภาพยังใช้เพียง
ลายน้ า ซึ่งสามารถท าการลบได้ และผู้ใช้บริการบางท่านเรียกร้องให้ยกเลิกการมีลายน้ า, รหัสอ้างอิง
ภาพยังไม่มีมาตรฐานในการท าส าเนาแต่ละครั้ง, ความละเอียดภาพจะอยู่ที่ 300dpi ท าให้ขนาดไฟล์
แต่ละภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากขนาดต้นฉบับไม่เท่ากัน หากภาพใหญ่จะได้ไฟล์ขนาดใหญ่ และการท า
ส าเนาของเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีการก าหนดชื่อไฟล์ไม่เหมือนกัน ความคมชัดต่างกัน แต่ใช้เวลาในการ
ท าส าเนาเท่ากันคือ 1 สัปดาห์  

   4.3) ด้านข้อก าหนดสิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้บริการ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ไม่ได้ก าหนดหรือจัดให้มีนโยบายในการใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุที่ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่บริการ
และผู้ขอรับบริการอย่างชัดเจน เป็นเพียงการบอกกล่าวต่อกันมาด้วยวาจา ท าให้การเข้าใช้บริการ  
ไม่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553 ได้จัดขึ้นก่อนที่จะมีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในห้องบุรฉัตร 
เพ่ือบริการผู้ใช้ ท าให้กฎระเบียบยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนต่อการปฏิบัติตนในการเข้าใช้บริการของ
ผู้ใช้ ตลอดจนคู่มือที่มีเป็นเพียงคู่มือในการเข้าใช้โปรแกรมประยุกต์ ยังไม่ลงรายละเอียดของการใส่ค า
สืบค้น และไม่มีคู่มือที่จะใช้ในการสืบค้นภาพถ่ายจากบัตรรายการ บัญชีเอกสาร หรือภาพในตู้  
ภาพเม้าท์  
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บทที่ 5  

การพัฒนากรอบแนวคิดในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปแบบดิจิทัล 

 
 ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ การพัฒนากรอบแนวคิดใน
การจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกท่ีอยู่ในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้สังเคราะห์  และประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดบริการเอกสารจดหมายเหตุของ  IRMT  (1999)  IFLA 
(2002) และ NARA (2015) ซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบหลัก 2 ด้าน คือ (1)การจัดเตรียมทรัพยากร
ด้านการบริการ (2)วิธีการจัดบริการการน าเสนอผลวิจัยในส่วนนี้ประกอบด้วย 2 หัวข้อดังนี้ 
          1.  ทรรศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์ม
กระจก 

2. กรอบแนวคิดในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปแบบดิจิทัล  
แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ทรรศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจก 

  ในการพัฒนากรอบ (Framework) ในการจัดบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล 
ครั้งนี้ ผู้วิจัย จ าเป็นต้องอาศัยทรรศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญของการ
ก าหนดรายละเอียดหรือค าอธิบายของแต่ละองค์ประกอบ โดยครั้งนี้จัดแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ออกเป็นสองกลุ่มคือ (1) กลุ่มของหน่วยงาน ผู้ให้บริการ (Information Provider)  ได้แก่บุคลากรใน
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาพถ่ายฟิล์มกระจก คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับฟิล์มกระจก จ านวน 6 ราย (2) ผู้รับบริการ (Client) หรือผู้ใช้ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่
ในรูปดิจิทัล ได้แก่ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษาค้นคว้า จ านวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น  
13 ราย การอ้างอิงผู้ให้ข้อมูลในการน าเสนอผลการวิจัยจะก าหนดเป็นรหัสแทนด้วยอักษร P ตามด้วย
หมายเลข (P1-P13) 
 1.1 ทรรศนะของกลุ่มของหน่วยงานผู้ให้บริการ 
      1) การก าหนดนโยบาย / แผนงาน / แนวปฏิบัติ  
      หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีนโยบายในการให้บริการ คือ เน้นการบริการสู่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชา เจ้าหน้าที่ให้บริการจะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยจิตบริการ เรียนรู้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ เพ่ือ
สามารถตอบข้อสงสัยผู้ใช้บริการได้ เครื่องมือช่วยค้นจะต้องอ านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงเอกสาร
จดหมายเหตุได้อย่างรวดเร็ว ดังที่ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งระบุว่า “เรามุ่งนโยบายในการให้บริการเน้นความ
รวดเร็วและด าเนินงานตามหลักวิชาการจดหมายเหตุแบบสากล” (P1) เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูล P2 
กล่าวในประเด็นนี้ว่า “การบริการเน้นให้ผู้ ใช้บริการเข้าถึงภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็ว เราจึงให้
ความส าคัญกับการท าเครื่องมือช่วยค้น โดยก าหนดหัวเรื่องให้ลึก เพ่ือผู้ใช้บริการจะได้เข้าถึงข้อมูลได้
เร็วและง่าย” โดยมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุสู งสุด  คือ 
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 เป็นตัวก ากับนโยบาย รวมถึงนโยบายการบริหาร
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ภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ซึ่งเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ การอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ 
  แต่เดิมการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เน้นที่การ
ให้บริการเชิงกายภาพ คือ ผู้ใช้บริการต้องเดินทางมาขอรับบริการจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วย
ตนเอง แต่ในภายหลัง เมื่อปีพุทธศักราช 2557 มีนโยบายจากผู้บริหารระดับกระทรวงวัฒนธรรม
มอบหมายมายังกรมศิลปากร ให้มีการปรับปรุงการบริการให้เป็นแบบดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น ดังที่ผู้ให้
ข้อมูลคนหนึ่งเล่าว่า “การบริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติพยายามพัฒนาให้ทันต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และรูปแบบการให้บริการในยุคปัจจุบัน ซึ่งน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ 
เมื่อครั้งงานอนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รับสั่งบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมที่เฝ้ารับเสด็จฯ ควรพัฒนารูปแบบการบริการของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติให้มีมาตรฐาน จัดสิ่งอ านวยความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น สืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จากนั้นกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้ผลักดันให้มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการบริการ โดยเริ่มจากศึกษาระบบการด าเนินงาน แล้วพัฒนา
โปรแกรมท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ด าเนินงานอยู่ให้ใช้งานได้ดีขึ้น” (P3) 
  ในกรณีของภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ซึ่งถือเป็นเอกสารชุดที่มีการขอรับบริการมาก
ที่สุดกลุ่มหนึ่งเหตุเนื่องจากเป็นภาพที่ได้บันทึกเรื่องราวส าคัญในอดีตของประเทศไทยนับแต่รัชกาล  
ที่  4 - รัชกาลที่  7 เป็นภาพถ่ายที่ เป็นต้นฉบับ เป็นที่สนใจจากผู้ ใช้บริการหลากหลายอาชีพ  
กรมศิลปากรมีนโยบายและสนับสนุนให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติแปลงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกให้
เป็นดิจิทัลในปีพุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งระบุว่า “แต่เดิมให้บริการเป็นภาพที่
ท าส าเนาจากฟิล์มกระจก ซึ่งคัดเลือกภาพที่มีผู้ใช้บริการบ่อยมาให้บริการในตู้เหล็กที่เรียกว่า  
ภาพเม้าท์ บ้างก็ใช้บริการภาพต้นฉบับที่ท าส าเนามาแต่อดีต พอปี 2546 กรมศิลปากรมีนโยบายให้
แปลงภาพเป็นไฟล์ เพ่ือจะได้น าภาพออกมาให้บริการมากขึ้น และอุปกรณ์ในการล้างภาพแบบเดิมก็
ราคาสูงขึ้น หายากขึ้นด้วย” (P6) และเริ่มให้บริการสืบค้นด้วยไฟล์ภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์แบบ
อินทราเน็ต คือใช้บริการภายในอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อปี พุทธศักราช 2556 แล้วได้รับ
งบประมาณสนับสนุนให้พัฒนาต่อยอดสู่รูปแบบการบริการออนไลน์จากกระทรวงวัฒนธรรมและกรม
ศิลปากร จนกระทั่งเปิดให้บริการแบบออนไลน์ เมื่อปีพุทธศักราช 2560 (P4) ในช่วงแรกนั้น เริ่มต้น
จากการสมัครสมาชิกออนไลน์ และบริการสืบค้น ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากประชาชนมากนัก 
อาจเพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการสู่สาธารณะ จนเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงงาน  
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากกระทรวง
วัฒนธรรมได้ประชาสัมพันธ์เปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดภาพเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพที่ให้บริการมีขนาดเล็ก ไม่สามารถขยายดูรายละเอียดได้ชัดเจน  
   ในขณะที่เปิดให้บริการรูปแบบออนไลน์ในปี 2560 แล้วนั้น ระเบียบกรมศิลปากรว่า
ด้วยการใช้บริการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ยังคงใช้ฉบับที่ประกาศเมื่อพุทธศักราช 2553 ท าให้พบว่า
ระเบียบการบริการไม่ครอบคลุมต่อการบริการในรูปแบบออนไลน์ ทั้งวิธีการเข้าใช้บริการและการใช้
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการบริการ การบริการผู้ค้นคว้ายังประสงค์เดินทางมาขอรับบริการที่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่ต่างจากเดิม อาจเป็นเพราะภาพที่บริการออนไลน์มีขนาดเล็ก ยากต่อ
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การศึกษาเชิงลึก และไม่สามารถน าไฟล์ภาพไปจัดท ากิจกรรมตามท่ีผู้ใช้บริการต้องการได้ (P3) ซึ่งการ
บริการไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมมากนัก เจ้าหน้าที่บริการยังต้องตอบค าถามและอธิบายวิธีการใช้งาน
แก่ผู้ค้นคว้าเช่นเดิม ส าหรับการจัดท าคู่มือแนะน าหอจดหมายเหตุแห่งชาติออกเผยแพร่สู่ประชาชน 
ภายในคู่มืออธิบายวันเวลาในการเข้าใช้บริการ สถานที่ในการให้บริการ โครงสร้างและประวัติ
หน่วยงาน แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดวิธีหรือเงื่อนไขในการใช้บริการอย่างละเอียด อาทิ วิธีการใช้
เครื่องมือช่วยค้น วิธีการใช้ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ภายในห้องบริการ เงื่อนไขในการใช้บริการภาพถ่าย
สามารถสั่งท าส าเนาได้ไม่เกิน 30 ภาพ (P5) 
  การจัดบริการช่วงแรกนั้นยังเน้นที่บริการแบบเดิม ต่อมาจึงเริ่มขยายเป็นบริการใน
ระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th โดยผู้ใช้บริการจะสืบค้น
เกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และกองทุนส่งเสริมงาน
จดหมายเหตุ คลังความรู้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพที่น่าสนใจ อาทิ คลังภาพทรงคุณค่า ซึ่งจะ
จัดท าหมวดหมู่ภาพถ่ายเหตุการณ์ส าคัญ สาระน่ารู้โดยน าเหตุการณ์ส าคัญมาบอกเล่า วันนี้เมื่อวันนั้น
ได้น าเหตุการณ์ในแต่ละวันในอดีตมาบอกเล่าเหตุการณ์พร้อมภาพถ่ายประกอบ จดหมายเหตุประเทศ
ไทยได้น าเหตุการณ์ส าคัญของประเทศไทยที่เกิดในประเทศและต่างประเทศมาเรียงล าดับตาม 
วันเดือนปีของเหตุการณ์ คู่มือจดหมายเหตุเน้นการน าเสนอหลักเกณฑ์การเรียบเรียงจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคัญเท่านั้น  กฎหมายบอกกล่าวถึงพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ พุทธศักราช 2556 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พุทธศักราช 2544 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2556 และฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2548 คู่มือส าหรับประชาชนที่เกี่ยวกับ
การผลิตหรือท าซ้ าจดหมายเหตุในเชิงพาณิชย์ การน าเอกสารจดหมายเหตุออกไปเพ่ือจัดแสดง 
ซ่อมแซม หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใด การส่งหรือน าเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร การ
ซ่อมแซมเอกสาร การให้บริการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย หรือการท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ
และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ข่าวสารเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ การจัดซื้อจัดจ้าง การสมัครงาน หนังสือและของที่ระลึก การบริการจะแสดงระเบียบการเข้า
ใช้บริการ การสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุเป็นการอธิบายวิธีการเข้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติแบบสั้นๆ 
เอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการบอกเพียงปริมาณของเอกสารจดหมายเหตุแต่ละประเภท วันเวลา
ให้บริการแสดงวันและระยะเวลาในการเปิดปิดบริการของแต่ละห้องบริการตามการบริการเอกสาร
จดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์และโสตทัศนจดหมายเหตุ ตลอดระยะเวลาในการปิดท าการทั้ง
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์สุดท้ายของเดือน ตรวจสอบเอกสารประจ าปีระหว่างวันที่ 15-31 ธันวาคม 
ข อ งทุ ก ปี  แ ล ะมี ก า ร สื บ ค้ น เอ ก ส าร จ ด ห ม าย เห ตุ ซึ่ ง จ ะ เชื่ อ ม ไป ยั ง อี ก เว็ บ ไซ ต์  คื อ 
www.archives.nat.go.th โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิก แล้วใช้เลขบัตรประชาชนกรอกในชื่อ
ผู้ใช้งาน และเลข 4 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชนกรอกในช่องรหัสผ่าน จากนั้น เลือกประเภท
เอกสารโสตทัศน ประเภทภาพถ่าย กรอกค าสืบค้นตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถใช้  
ค าสืบค้นในการกรองข้อมูลได้    2 ค า เว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีกลุ่มเอกสารจดหมาย
เหตุและบริการโดยมอบหมายให้นักจดหมายเหตุระดับปฏิบัติการเป็นผู้ดูแลและเป็นแอดมิน การ
ออกแบบเว็บไซต์และการปรับข้อมูลด าเนินงานตามที่ผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและ
ผู้อ านวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการเป็นผู้ก าหนด (P4)  
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  หอจดหมายเหตุแห่งชาติสนองต่อนโยบายภาครัฐทั้งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Govermance) ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
การบริการข้อมูลที่รวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่แบบออนไลน์ และสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายจดหมายเหตุสู่สาธารณชน ทั้งการสนับสนุน
ภาพถ่ายประมาณ 2,000 ภาพลงในคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด โครงการระบบสื่อสาระ
ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  http://oer.leran.in.th 
ของ NECTEC application Thai Culture ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับ
มู ล นิ ธิ สิ ริ วั ฒ น ภั ก ดี  บ ริ ษั ท  ไท ย เบ ฟ เว อ เร จ  จ า กั ด  (ม ห าช น ) ใน ก าร เปิ ด เว็ บ ไซ ต์ 
www.thaiglassnegative.com เพ่ือประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดก
ความทรงจ าแห่งโลก” ได้มีการน าเสนอกิจกรรมมากมายภายในงานรวมถึงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก
ราว 250 ภาพ 
  ในด้ านข้ อจ ากั ดนั้ น  จากการศึ กษ าพบว่ า  ข้ อจ ากั ด ใน เชิ งน โยบ ายของ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติยังสนับสนุนเพียงการน าเข้าภาพถ่ายฟิล์มกระจกท่ีอยู่ในรูปดิจิทัลที่ได้รับการ
จัดท าค าอธิบายภาพและค าสืบค้นเรียบร้อยแล้วน าลงในฐานข้อมูลให้บริการแก่ประชาชนบนระบบ
อินทราเน็ตที่ใช้โปรแกรม fotostation และลงในฐานข้อมูลให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือการ
สืบค้นและดาวน์โหลดภาพเพ่ือการศึกษาเท่านั้น หากจะใช้ภาพขนาดใหญ่หรือเพ่ือการอ่ืนใด
นอกเหนือจากการศึกษาจะต้องเข้ามาติดต่อขอรับบริการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยตนเองเท่านั้น 
การเข้าถึงข้อมูลภาพถ่ายฟิล์มกระจกยังเน้นที่ใช้บัตรประชาชนส าหรับชาวไทยหรือหนังสือเดินทาง
ส าหรับชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่มาค้นคว้าระยะยาวจะต้องผ่านส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยังไม่เน้นการให้บริการสืบค้นแบบออนไลน์ส าหรับชาวต่างประเทศ 
เพราะข้อมูลในระบบเป็นภาษาไทยเท่านั้น การให้บริการสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ในอุปกรณ์ใดที่
รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต มี facebook ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวเน้นกิจกรรมส าคัญ
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เว็บไซต์ยังคงให้บริการภาพถ่ายที่มีขนาด 72 dpi ซึ่งแต่ละภาพจะมี
ขนาดความกว้างยาวที่ต่างกัน ขึ้นกับต้นฉบับภาพ การสืบค้นเมื่อผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกระบบ
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะตอบรับการสมัครสมาชิกจากอีเมล์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติถึงอีเมล์
ผู้ใช้บริการ แต่ในบางครั้งอีเมล์ตอบกลับล่าช้า แต่ผู้ ใช้บริการก็สามารถใช้บริการสืบค้นโดยใช้        
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และใช้เลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่านและเข้าใช้
บริการสืบค้นภาพถ่ายในระบบได้เลย ภาพไม่สามารถย่อหรือขยายได้ หากต้องการท าส าเนาสามารถ
ดาวน์โหลดภาพโดยคลิกขวาแล้วเลือกบันทึกภาพ ภาพที่บันทึกจะมีขนาด 72 dpi ปรากฏลายน้ า 
มุมขวาล่าง หรือหากต้องการภาพขนาดใหญ่ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติด้วยตนเองเท่านั้น ทรัพยากรสารสนเทศประเภทภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่ให้บริการจะบันทึกใน 
clound ของกรมศิลปากร server ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และส ารองด้วยอุปกรณ์ส ารองข้อมูล
ประเภท external disk และซีดี ซึ่งจัดเก็บในคลังเอกสาร (P4)   

         นโยบายดังกล่าวมีการน าไปสู่การปฏิบัติและบอกกล่าวส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานเท่านั้น รวมไปถึงการตอบข้อซักถาม แนะน าแก่ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องใช้
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ระยะเวลาในการเข้าใจ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานบางครั้งเป็นการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้น
แต่ไม่ได้บอกให้รับรู้ทั้งระบบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท าให้บุคลากรในหอจดหมายเหตุแห่งชาติมี
ความรู้ในหลักการปฏิบัติให้บริการไม่ทั่วถึง การตอบข้อซักถามและให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการจึงไม่  
เท่าเทียมกัน ไม่มีการปรับปรุงระเบียบการใช้บริการให้ทันต่อรูปแบบการบริการที่เปลี่ยนแปลงไป  
จึงเกิดความไม่ชัดเจนในการให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (P1)  
         ระเบียบการใช้บริการที่ก าหนดขึ้น หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ใช้ระเบียบกรมศิลปากร
ว่าด้วยการใช้บริการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 ซึ่งจัดวางให้แก่ผู้ใช้บริการในห้องบริการ
กรมหลวงพิชิตปรีชากร และผ่านเว็บไซต์ www.nat.go.th แต่ผู้ใช้บริการน้อยรายมากที่จะทราบและ
ศึกษา แม้แต่บุคลากรในหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ไม่ได้ศึกษาระเบียบอย่างจริงจัง ท าให้การบริการ
เป็นไปด้วยความไม่ชัดเจน ปัจจุบันการบริการเป็นไปสู่รูปแบบออนไลน์ ระเบียบการบริการก็ยังคงใช้
ระเบียบฉบับนี้ ซึ่งถือว่าล้าสมัย เพราะนโยบายยังไม่ได้แสดงสาระส าคัญของการบริการในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งควรจะแสดงถึงข้อจ ากัด กฎระเบียบภายใน
องค์กรรวมถึงกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเข้าใช้บริการภาพถ่ายดิจิทัล ควรจะอธิบายถึง
ขอบเขตและอ านาจของหอจดหมายเหตุแห่งชาติและผู้ใช้บริการ คอลเลกชั่นที่ให้บริการ ข้อจ ากัด วิธี
และขั้นตอนของการใช้บริการในเอกสารแต่ละชุด การดูแลและป้องกันความปลอดภัยต่อข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการและการเข้าถึงภาพถ่ายดิจิทัลในรูปการจารกรรมข้อมูล การจัดการความเสี่ยงเพ่ือช่วยใน
การลดปัญหาในกระบวนการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง (P1) 
           ผู้ให้บริการจึงคาดหวังว่านโยบายควรจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ครอบคลุมต่อ
วิธีการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป จัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติไว้ให้กับบุคลากรในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติได้ใช้ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
                2)  การจัดเตรียมทรัพยากรด้านการบริการ    

 ทรัพยากรที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  
             หอจดหมายเหตุแห่งชาติเริ่มเตรียมการรองรับการให้บริการเอกสารในรูปดิจิทัล 
ด้วยการแปลงฟิล์มกระจกต้นฉบับให้อยู่ในรูปดิจิทัลมาแต่ปีพุทธศักราช 2546 มีนักจดหมายเหตุระดับ 
6 ควบคุมดูแล ต่อมาได้โอนมาอยู่ในความดูแลของกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร มีนักจดหมายเหตุระดับ
ช านาญการควบคุมดูแล จากนั้นพุทธศักราช 2553 หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เริ่มศึกษาโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้ในการจัดการภาพถ่ายแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูป
ดิจิทัล โดยกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการมีนักจดหมายเหตุระดับผู้บริหารร่วมกับเจ้าพนักงาน
โสตทัศนศึกษาช านาญงานท าหน้าที่ในการศึกษา จัดซื้อ และทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกว่า 
Fotostation คัดเลือกภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกท่ีได้รับการแปลงเป็นดิจิทัลและเป็นภาพที่ผู้ใช้บริการมี
ความต้องการใช้ภาพบ่อยครั้งมาให้บริการ  จากนั้นปีพุทธศักราช 2556 หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสู่การเตรียมให้บริการภาพถ่าย
ในรูปดิจิทัล ซึ่งการจัดซื้อครุภัณฑ์และแปลงฟิล์มกระจกต้นฉบับให้อยู่ในรูปดิจิทัล จ านวน 20,000 
ภาพ ในปีพุทธศักราช 2556-2557 อันเป็นงบประมาณจากโครงการดุริยคศิลปินราชสดุดีของ
ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จากนั้น หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับการสนับสนุนบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านกระทรวงวัฒนธรรม มาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติและหน่วยงานภายในสังกัดกรมศิลปากร เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการ
เอกสารจดหมายเหตุสู่รูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ คราวนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ  การติดตั้งสาย UNINET ที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ส าหรับรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติในการเตรียมให้บริการออนไลน์ การติดตั้ง Wifi ในส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพ่ือเตรียมให้บริการออนไลน์ภายในอาคาร และแอพพลิเคชั่นชื่อว่า “Thai 
Culture” ส าหรับใช้ในการสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ส าคัญทางวัฒนธรรม รวมถึงหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ปีพุทธศักราช 2559 บุคลากรจาก NECTEC 
ได้เข้าศึกษาระบบเทคโนโลยีและวิธีการให้บริการของหอจดหมายเหตุอีกครั้ง แล้วน าเสนอกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกรมศิลปากร โดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรทั้งหมด จนได้รับงบประมาณมาพัฒนางานจดหมาย
เหตุในปีพุทธศักราช 2560 ด้วยการสแกนเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทรวมถึงฟิล์มกระจกและ
ภาพถ่ายต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งเป็นภาพที่อัดส าเนาจากฟิล์มกระจกลงในกระดาษ  
อัดภาพเมื่อครั้งอดีตรวมจ านวน 9,000 ภาพ จัดท าฐานข้อมูลซึ่งประยุกต์จากของเดิมที่มีให้เข้ากับ
กระบวนงานจดหมายเหตุที่ด าเนินงานในรูปแบบดั้งเดิม ตลอดจนน าเข้าข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล 
และในปี พุทธศักราช 2561 หอจดหมายเหตุแห่งชาติยังคงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
ศูนย์สารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมมาด าเนินงานในการแปลงฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับอีก 
5,000 ภาพ พร้อมน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ และยังคงได้รับงบประมาณรองรับต่อการ
แปลงข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทตลอดไป ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้จัดหาผู้รับจ้างจากบริษัทเอกชนมาด าเนินงาน ท าให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ผู้รับจ้าง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติต้องร่วมมือและพัฒนาการด าเนินงานไปพร้อม
กัน  ซึ่งครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่รองรับต่อการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ จะมีเครื่องแม่ข่ายในการ
ปล่อยข้อมูลออกสู่เครื่องลูกข่าย จ านวน 2 เครื่องในห้องบุรฉัตรให้แก่ผู้ใช้บริการได้ใช้ข้อมูล ซึ่ง  
เจ้าพนักงานโสตทัศนจดหมายเหตุช านาญงาน 1 คน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการน าข้อมูลประเภทภาพ
เข้าระบบฐานข้อมูล ด้วยการกรอกข้อมูลประกอบด้วย รหัสเอกสาร ชื่อภาพ ค าสืบค้น จ านวนภาพ 
รหัสไฟล์ ตรวจสอบและดูแลครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบต่างๆ เบื้องต้น เมื่อมีปัญหาที่
เกินแก้ไขจึงจะประสานไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมมาช่วยดูแลและ
บ ารุงรักษา ข้อมูลที่ลงในฐานข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บบน Cloud ของกรมศิลปากร และใน server ของ
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จัดซื้อเมื่อครั้งโครงการดุริยคศิลปินราชสดุดี ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ปัจจุบันมีจ านวนที่สามารถรองรับต่อการใช้งานภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพียงพอ โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นด้วยโปรแกรมประยุกต์ fotostation จ านวน 2 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์
ในการตรวจสอบแผ่นซีดีที่ได้จัดท าส าเนาไฟล์ภาพที่ผู้ใช้แจ้งความประสงค์ขอท าส าเนา จ านวน  
2 เครื่อง เนื่องจากผู้ใช้บริการมีลักษณะเวียนเข้าใช้บริการ ภายใน 1 วันมีผู้ใช้เฉลี่ยราว 10 คน (P1) 
ส าหรับครุภัณฑ์ส าหรับท าส าเนาภาพถ่ายเพ่ือการบริการแก่ผู้ค้นคว้า มีจ านวน 3 ชุด แต่ได้คุณภาพ
ของงานเทียบกับระยะเวลาในการท าส าเนาต่างกัน เนื่องจากอายุของครุภัณฑ์ คุณภาพของเครื่อง
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สแกนที่ต่างกัน ด้วยเครื่องสแกนจัดว่าเป็นครุภัณฑ์ส านักงานจึงต้องอาศัยระเบียบว่าด้วยงานพัสดุฯ 
ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนและขอบเขตในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ท าให้การจัดซื้อในแต่ละครั้งไม่สามารถ
จัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตรงความประสงค์ในการใช้งาน 

           การจัดเตรียมบุคลากร  
           หอจดหมายเหตุแห่งชาติจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริการให้มีความทันสมัยต่อ

ยุคและรูปแบบการให้บริการสมัยใหม่ซึ่งรองรับต่อการเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและประเทศ
ไทย 4.0 ตามนโยบายภาครัฐทุกระดับ แต่บุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้มีจ านวนจ ากัด บาง
รายเป็นลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว เมื่อลาออกจากราชการ ต าแหน่งดังกล่าวจะตัดออกจาก
หน่วยงานทันที ท าให้จ านวนบุคลากรลดลง และบุคลากรโดยมากจะด าเนินงานตามหน้าที่นัก
จดหมายเหตุคือผู้จัดการเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งมีความรู้และทักษะในการจัดการเอกสารจดหมาย
เหตุเป็นส าคัญ เมื่อมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรไม่มีความช านาญและไม่มี
ความรู้ในทักษะทางคอมพิวเตอร์ ท าให้นักจดหมายเหตุต้องพัฒนาทักษะความรู้ด้วยตนเอง และอาจ
ไม่ถูกทิศทางหรือครอบคลุมในส่วนที่ต้องใช้งาน (P3) นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูล P2 เพ่ิมประเด็นว่า 
นอกจากบุคลากรจดหมายเหตุแทบไม่มีความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว เมื่อได้รับการ
สนับสนุนบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศล้วนเป็นต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความ
ถนัดในการจัดการกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังขาดทักษะและ
ความรู้ในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ และไม่สามารถเข้ามาร่วมงานในหน่วยงานได้เป็นประจ า 
ท าให้การท างานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีสารเทศมรดกทางวัฒนธรรมบางครั้ง
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีความจ าเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดการกับภาพที่มีความละเอียดมาก แต่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานทั่วไป รวมไปถึงผู้รับจ้างพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเช่นกัน  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้มี
ความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบของการด าเนินงานจดหมายเหตุในแต่ละบทบาทหน้าที่ให้
เป็นอย่างดีทันต่อสภาพปัจจุบัน โดยศึกษาข้อมูล บทความจากต่างประเทศ รวมถึงจะต้องก าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการบรรจุใหม่ โดยเปิดรับบุคลากรจากระดับปริญญาโทขึ้นไปหลักสูตร
เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ เพ่ือให้สามารถพัฒนาและก้าวหน้าได้ทัน หากหน่วยงานมีกรอบในการ  
คัดสรรบุคลากรแคบจนเกินไป จะท าให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่ครอบคลุมกับงานที่จะ
ด าเนินการในปัจจุบันและในอนาคต ส าหรับแผนการอบรมบุคลากรเพ่ือที่จะพัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงานนั้น ควรส่งเสริมให้ตรงการสายงานที่ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมาย ซึ่งปัจจุบันการ
ฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงาน ในที่นี้หมายถึง ในส่วนของการท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ ไม่ค่อย
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ อาจเนื่องจากมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ฝึกอบรมหรือให้ความรู้ ในด้านการ
ท าส าเนาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุมีจ านวนน้อย อีกทั้งหากมีการฝึกอบรมก็จะเป็นการบรรยาย 
ไม่ค่อยมีการปฏิบัติ หรือหากมีก็จะเป็นแบบเบื้องต้นและไม่ค่อยครอบคลุมถึงเอกสารจดหมายเหตุ  
ทุกประเภท (P4) 
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         ผู้ให้บริการคาดหวังว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะได้รับการสนับสนุนบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติในสังกัด  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติโดยตรง มีการจัดท าองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อบรมเกี่ยวกับระบบการใช้งานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องบริการให้มีทักษะและความช านาญ
มากขึ้นทุกคน  

         การจัดเตรียมด้านงบประมาณ  
         งบประมาณจัดสรรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรม

ศิลปากร ส าหรับการบ ารุงรักษา หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานจดหมายเหตุที่ท า
หน้าที่ให้บริการส าเนาภาพถ่าย ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับหนึ่งด าเนินการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หากมีข้อผิดพลาดหรือปัญหาระดับสูง
จะประสานไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกทางศิลปวัฒนธรรมมาด าเนินการแก้ไขต่อไป 
งบประมาณเป็นไปตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ก าหนด เมื่อได้รับ
งบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะสอบถามความต้องการใช้งบประมาณมายังหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ซึ่งแทบไม่มีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ (P1)  

       สิ่งที่คาดหวังคือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีโดยการวางแผนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ 
ระดับผู้บริหารในองค์กรร่วมกับผู้มีส่วนในการก าหนดและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ได้สิ่งที่ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้   

   3) วิธีการจัดบริการ                                                                              
         วิธีการเข้าใช้บริการ 

       การบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เปิดให้บริการ  
2 ช่องทาง คือ การเข้ามาสืบค้นด้วยตนเองที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการเปิดบริการให้สืบค้น
ภาพถ่ายด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.nat.go.th  

       การเข้าสืบค้นด้วยตนเองที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมายัง 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ติดต่อขอเข้าอาคาร สมัครสมาชิกด้วยการกรอกข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว วัตถุประสงค์และหัวข้อในการสืบค้น ณ ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร แล้วฝากสัมภาระที่ไม่
อนุญาตให้น าเข้าห้องบริการ ณ ตู้จัดเก็บสัมภาระที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดไว้ จากนั้น ขึ้นห้อง  
บุรฉัตรซึ่งเป็นห้องบริการโสตทัศนจดหมายเหตุ รวมถึงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ผู้ค้นคว้าจะได้รับ
ค าแนะน าวิธีการเข้าใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ประจ าห้อง โดยการสืบค้นภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก
สามารถสืบค้นได้จากบัญชีช่วยค้น บัตรรายการ และตู้เก็บภาพเม้าท์ ป้จจุบันสามารถสืบค้นภาพถ่าย
ในรูปดิจิทัลผ่านระบบอินทราเน็ตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดบริการไว้ 
จ านวน 2 เครื่อง ด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกว่า fotostation แล้วกรอกค าสืบค้นตามที่
ผู้ใช้บริการคิด โดยไม่มีคู่มือในการก าหนดค าสืบค้นในการกรอก ภาพจ านวนมากยังไม่ได้จั ดท า
ค าอธิบายภาพ ค าสืบค้น เนื่องจากอัตราก าลังมีจ านวนน้อยและยังขาดทักษะในการก าหนดค าสืบค้น 
ท าให้ค าสืบค้นที่ได้ไม่ครอบคลุมรายละเอียดในภาพถ่าย (P3) 

     หอจดหมายเหตุแห่งชาติคาดหวังว่าผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายในการเข้า
สืบค้นทุกสถานที่ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถกรอกค าสืบค้นแล้วได้ภาพตามต้องการ มีระบบออนไลน์ที่

http://www.nat.go.th/
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สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ทุกสถานที่ เมื่อเข้ามาหอจดหมายเหตุแห่งชาติผู้ใช้บริการเข้าใจถึงวิธีการ
เข้าใช้บริการเบื้องต้น เพ่ือลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถามเรื่องการเข้าใช้บริการเบื้องต้น 
               วิธีการและข้ันตอนการให้บริการ 
       การให้บริการในรูปแบบออนไลน์เป็นการสนองตอบต่อความต้องการผู้ใช้บริการที่
รวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใด เวลาใด ระยะเวลาในการด าเนินงานตามระเบียบราชการจะไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงภาพถ่ายในรูปดิจิทัล เริ่มตั้งแต่การบริการตอบข้อซักถาม หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติได้เปิดบริการทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ email facebook หรือเข้ามาสอบถามด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้จัดเจ้าหน้าที่ส าหรับตอบข้อซักถามทั้งจุด
เคาน์เตอร์หน้าห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร 1 คน เจ้าหน้าที่ในห้ องบริการกรมหลวงพิชิต 
ปรีชากร 1 คน เจ้าหน้าที่ในห้องบริการบุรฉัตร 1 คน เจ้าหน้าที่เปิดอีเมล์และข้อความในช่องทาง  
โซเชียล 1 คน การตอบบริการทางโทรศัพท์และเข้าติดต่อ ณ หน่วยงานจะ เป็นไปโดยทันที แต่กรณี
อ่ืนจะต้องด าเนินงานตามระบบราชการ คือ จัดท าหนังสือราชการแล้วเข้าสู่ระบบงานสารบรรณของ
หน่วยงาน จนถึงกลุ่มงานที่รับผิดชอบตอบกลับผ่านระบบงานสารบรรณ ท าให้บางค าถามไม่สามารถ
ตอบกลับได้ทันที ในอนาคตเมื่อมีการให้บริการออนไลน์เต็มระบบ ระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาจาก
รูปแบบการด าเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็สามารถรองรับต่อการส่งต่อข้อความผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ และสามารถพัฒนาการให้บริการตอบข้อซักถามรวดเร็วขึ้น (P2) บางประเทศ  
เช่น สวีเดน ได้จัดให้มีการตอบข้อซักถามตลอด 24 ชั่วโมง (P1) การเข้าถึงภาพถ่ายออนไลน์  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ท าการทดลองการบริการมากว่า 2 ปี และยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ ซึ่งสามารถให้บริการสืบค้นภาพถ่ายจ านวน 20,000 ภาพ และผู้ใช้บริการสามารถโหลดภาพมา
ใช้บริการได้ในขนาดไฟล์เล็ก แต่หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์มากกว่าการศึกษา หรือการพาณิชย์ 
หรือ จัดท านิทรรศการ ผู้ใช้บริการจะต้องจดรหัสไฟล์ แล้วน ามาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองในวัน
เวลาราชการ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งมากรอกข้อมูลขอสั่งท าส าเนาได้ตามปกติ คือ แจ้ง  
ชื่อสกุลผู้ขอท าส าเนา ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ วัตถุประสงค์ที่ใช้ รหัสไฟล์ภาพ จ านวน ส่วนกรณีที่มีความ
ประสงค์จะขอดูภาพต้นฉบับจ าเป็นต้องขออนุญาตหอจดหมายเหตุแห่งชาติล่วงหน้า จนหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติมีข้อความตอบกลับอนุญาต จึงสามารถเข้ามาใช้บริการภาพถ่ายต้นฉบับได้ เนื่องจากเป็น
นโยบายที่ให้บริการในรูปดิจิทัลแล้ว จึงเป็นการลดปริมาณการใช้ต้นฉบับ ทั้งนี้บัตรรายการและภาพ
ในตู้ 4 ลิ้นชักท่ีให้บริการแบบเดิม หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ยุติการสร้างเครื่องมือช่วยค้นประเภทนี้
ตั้งแต่ปี 2552 แต่ก็ยังคงจัดให้มีบริการภายในห้องบุรฉัตรต่อไป เนื่องจากผู้ใช้ในวัยผู้สูงอายุ หรือผู้มี
ความต้องการใช้หลากหลาย บางท่านก็ชอบในการจับต้องภาพที่อัดขยายจากฟิล์มกระจก เนื่องจากให้
ความรู้สึกของภาพเชิงลึกมากกว่าภาพดิจิทัล (P2) การใช้ภาพดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์หรือ
อินเตอร์เน็ตนั้นสามารถดูภาพได้ในขนาดเล็ก ซึ่งแทบจะไม่มีความคมชัดของภาพ หากต้องการดูภาพ
ขนาดใหญ่จะต้องเดินทางมาใช้บริการ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผ่านระบบอินทราเน็ต การท า
ส าเนาภาพถ่ายปัจจุบันยังมีข้ันตอนมากมาย (P4)  
  ผู้ให้บริการมีความคาดหวังว่าวิธีการเข้าถึงในรูปแบบใหม่จะเป็นการลดขั้นตอน
แตกต่างจากเดิม ผู้ใช้สามารถเข้าถึงภาพถ่ายได้ตรงตามที่ต้องการ มีการบริการตอบข้อซักถามได้
ภายใน 24 ชั่วโมง 
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                   ข้อก าหนดสิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้บริการ 
           หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อความ
ในการเข้าใช้บริการให้ครอบคลุมต่อการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในการระบุวิธีการน าภาพถ่าย
ในรูปดิจิทัลไปใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เนื่องจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้หารือกับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าภาพที่ได้รับการสแกนจากต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ เป็นการสร้าง
ชิ้นงานใหม่โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นอกจากนี้ การ
สร้างความเป็นสิทธิ์ในครอบครองทั้งลายน้ า การก าหนดไฟล์ การก าหนดเมตาดาต้าของภาพดิจิทัลก็
เป็นสิ่งส าคัญ ที่จะช่วยให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติสามารถติดตามการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลได้อย่างดี 
(P2) 
 

1.2 ทรรศนะของผู้รับบริการ 
              1) นโยบายของหน่วยงานผู้ให้บริการ 

        การใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการใช้บริการ 
พุทธศักราช 2553 เป็นเครื่องมือในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ แต่จะต้องเดินเข้าไปหยิบอ่านภายใน
ห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องบัญชีสืบค้น หรือในอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th ทั้งนี้ก็ไม่ได้ศึกษาหรือทราบในระเบียบดังกล่าว เนื่องจาก
ไม่ทราบว่าจัดตั้งระเบียบการบริการอยู่ที่ใด จะอ่านเฉพาะแค่ป้ายประกาศที่ติดตามหน้าห้องหรือจุดที่
เห็นชัดเจนในห้องบริการ (P7) ส าหรับผู้ค้นคว้าใหม่ส่วนมากไม่ค่อยทราบกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้า
ใช้บริการ ซึ่งต้องอาศัยการซักถามจากเจ้าหน้าที่เกือบทุกขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบางท่าน
สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างดี แต่บางท่านก็ไม่สามารถตอบข้อซักถามเชิงลึกได้ โดยเฉพาะการ
แนะน าการใช้เครื่องมือช่วยค้นคว้าที่จะเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุ (P8) จึงอยากให้มีการแจ้งนโยบาย
หรือแนวทางในการใช้บริการอย่างทั่วถึงแก่ผู้ใช้บริการก่อนเข้ามาใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
อยากให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ค้นคว้าได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนในการจัดค าอธิบายภาพ ด้วยการเปิด
ระบบให้กรอกข้อมูล (P7) หรือเปิดให้เพ่ิมภาพจากผู้ใช้บริการเพ่ือเพ่ิมเติมภาพถ่ายจากเครือข่ายที่
กระจายในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะประชาชนบางคนมีภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์มกระจกแขวนหรือ
จัดเก็บตามบ้านและอยากร่วมให้บริการกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (P9)  

          ผู้รับบริการคาดหวังว่านโยบายของหอจดหมายเหตุแห่งชาติควรเน้นการให้บริการที่
รวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถแนะน ากฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้บริการได้เป็นอย่างดี มีการแจ้งระเบียบ
วิธีการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการก่อนเริ่มใช้บริการ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดหา
ค าอธิบายภาพ เพ่ือให้ภาพถ่ายได้ออกสู่สาธารณชนเพ่ือการศึกษามากขึ้น มีการให้บริการท าส าเนาใน
รูปแบบออนไลน์ โดยร่วมมือกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติในภูมิภาคในการสนับสนุนการท าส าเนาแก่ 
ผู้อาศัยในต่างจังหวัด 

 2)  การจัดเตรียมทรัพยากรด้านการบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
      ทรัพยากรที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  
      ครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์มีจ านวน 2 เครื่องในการสืบค้นทางอินทราเน็ต ซึ่งเป็นบริการ

ภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หากมีผู้ค้นคว้าเกิน 2 คน จ าเป็นต้องนั่งรอหรือเปลี่ยนวิธีการเข้าถึง
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ด้วยบัตรรายการและภาพเม้าท์ โปรแกรมที่ใช้ในสืบค้นภาพตอนนี้เป็น Fotostation ซึ่งค่อนข้าง
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง แต่ค าสืบค้นยังไม่ครอบคลุม (P10) การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติบางวันก็ไม่สามารถเข้าได้ ค าสืบค้นของภาพบางภาพก็ไม่ครอบคลุม กรอกค า
ว่า “กรมหลวงนครสวรรค์” ก็ได้ภาพจ านวนหนึ่ง แต่พอพิมพ์ว่า “บริพัตร” กลับได้ภาพมากกว่า 
ในขณะที่เป็นพระนามของบุคคลท่านเดียวกัน จึงอยากให้ค าสืบค้นครอบคลุม คอมพิวเตอร์ภายใน
ห้องบริการควรเพ่ิมขึ้นมากกว่านี้ เพ่ือรองรับการใช้งานในกรณีที่มีผู้ค้นคว้ามาก (P7) ทรัพยากรที่น า
ลงในฐานข้อมูลหรือภาพถ่ายดิจิทัลจากฟิล์มกระจกจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมโดย
พิจารณา Pixel ในการสแกนภาพ ซึ่งเป็นจ านวนจุดของสีต่อ 1 ตารางนิ้ว ซึ่งจะได้ไฟล์ที่เหมาะสมใน
การบริการมากกว่าการก าหนดค่าด้วย dpi รวมถึงเมตาเดต้าก็เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือง่ายต่อการสืบค้น เมื่อ
โพสต์ในเว็บไซต์อาจมีการบีบอัดภาพไม่ปรากฏเมตาดาต้า แต่มีโปรแกรมบางชนิดที่สามารถตรวจสอบ
เมตาดาต้าได้ ซึ่งเป็นการป้องกันลิขสิทธิ์ของการใช้ภาพถ่ายได้ นอกจากนั้น การจัดท าคลังภาพดิจิทัล
ควรจะอยู่ใน server เดียวกัน ไม่ต้องกังวลว่าภาพนั้นจะมีค าอธิบายภาพหรือไม่ เพราะระบบ
เทคโนโลยีแบบใหม่สามารถจัดหาค าอธิบายภาพได้โดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งโปรแกรม
บางชนิดสามารถประมวลผลจากส่วนหนึ่งในภาพทีเรียกว่าการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเมื่อโยน
บางส่วนของภาพ ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลจากบางส่วนของภาพหาภาพที่มีลักษณะใกล้เคียง
ได้ ซึ่งเทคโนโลยีสามารถอ่านภาพได้อัตโนมัติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเพียงแต่มีหน้าที่ในการน าเข้า
ภาพลงในฐานข้อมูลให้มาก เรียนรู้และเข้าใจวิธีการของ file format และ Resolution ของภาพ การ
ถ่ายโอนข้อมูลสู่ดิจิทัลจะต้องค านึงการจัดท า dimension ขนาดเท่าไรแทนการค านึงในการสแกนโดย
ก าหนดค่า dpi (P11)  
                การจัดเตรียมบุคลากร  

       เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในการตอบข้อซักถามบางท่านค่อนข้างมีจิตบริการ แต่ก็ยังไม่
สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ จากที่เห็นเจ้าหน้าที่มีหลากหลายหน้างาน ทั้งการให้บริการ การจัด
หมวดหมู่ภาพ หรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (P8) เมื่อใช้บริการส่วนมากจะอาศัยการลองใช้หรือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง (P7) เมื่อสั่งท าส าเนาภาพถ่ายผลผลิตที่ได้ต่างบุคลากรงานก็ต่าง การให้ชื่อไฟล์
บางท่านก าหนดตรงกับรหัสเอกสาร บางท่านก าหนดเรียงล าดับตามภาพที่ขอส าเนาคือล าดับที่  
1 - 30 ซึ่งยากต่อการเรียกภาพถ่ายกลับมาใช้อีกครั้ง หากปรับปรุงอยากให้เจ้าหน้าที่บริการสามารถ
ตอบข้อซักถามโดยเฉพาะระเบียบและวิธีการใช้บริการได้อย่างแม่นย า สามารถให้ค าอธิบายภาพ
เบื้องต้นได้บ้าง 

  3) วิธีการจัดบริการ 
                วิธีการเข้าใช้บริการ   
                 การลงทะเบียนผ่านออนไลน์ www.archive.nat.go.th บางครั้งเว็บไซต์ก็ไม่เสถียร 
รหัสในการเข้าถึงใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ส าหรับรหัสผ่านได้ใช้เลขท้าย 4 ตัวของเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน ซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการที่บุคคลภายนอกแอบอ้าง (P13) การเข้าใช้บริการใน 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติยังมีข้ันตอนในการเข้าหลายขั้นตอน ตั้งแต่ลงชื่อในสมุดที่เคาน์เตอร์พนักงาน
รักษาความปลอดภัย ลงชื่อในสมุดเข้าใช้ห้องบริการหน้าห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากรเพื่อรับกุญแจฝาก
สัมภาระ เข้าไปสมัครสมาชิก หากสมัครทางออนไลน์แล้วบางครั้งก็หาชื่อไม่เจอ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
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ห้องบริการช่วยเหลือ (P9) ต้องลงทะเบียนหัวข้อที่จะสืบค้น ก่อนจะได้ใช้บริการภาพถ่าย ผู้ให้ข้อมูล
หลายคนเห็นตรงกันว่า หากสามารถปรับบริการให้เป็นแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือได้ ก็จะท าให้
สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย (P9, P11,P12,P13) 

         วิธีการและข้ันตอนการให้บริการ 
         การเข้าใช้บริการโดยมาจะใช้คอมพิวเตอร์ด้วยค าสืบค้น ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่

รวดเร็วที่สุด (P7) แต่เมื่อท าการสืบค้นต้องเลือกประเภทของเอกสาร แล้วกรอกค าสืบค้น จะปรากฏ
ภาพทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการ อาทิ กรอกค าว่า “ไปรษณีย์” ปรากฏภาพจ านวนกว่า 30,000 กว่า
ภาพ หนึ่งในนั้นมีภาพพระยาอรรถการประสิทธิ์ คุณดิลก แต่เมื่อตรวจสอบท่านมีความเกี่ยวข้องด้าน
กฎหมาย ไม่เกี่ยวใดๆ กับไปรษณีย์ (P12) หรือ P7 เคยสืบค้นจากค าว่า “บริพัตร” และ “กรมหลวง
นครสวรรค์” ปรากฏภาพที่ได้ไม่เท่ากัน ในขณะที่เป็นคนเดียวกัน หรือ P8 ใช้ค าในอดีตที่เรียกกันก็ไม่
พบ พอกรอกค าปัจจุบันก็ไม่พบ พอพบภาพปรากฏว่ามีการพิมพ์ค า หรือสะกดค าที่ผิด ท าให้ไม่ค่อย 
พบภาพ  

         เมื่อจะสั่งท าส าเนาก็ยังต้องเขียนใบค าร้องขอท าส าเนา ยื่นตรงต่อเจ้าหน้าที่ และใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาจากผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แล้วเจ้าหน้าที่ประจ าห้อง
บริการจะโทรนัดรับ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบริการไม่สามารถยืนยันวันรับนัดได้การก าหนดจ านวนภาพ
ในการท าส าเนาบางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการค้นคว้า เนื่องจากก าหนดไว้ที่ 30 ภาพต่อการสั่งท า
ส าเนา 1 ครั้ง ภายใน 1 วัน  แต่ภาพถ่ายในการท าวิจัยมีการเชื่อมโยงเรื่องราว บางหัวข้อมีภาพที่
จะต้องใช้มากกว่า 30 ภาพ ท าให้ต้องเดินทางมาสั่งท าส าเนาในอีกวัน ภาพที่ได้จากการท าส าเนาแต่
ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน บางทีก็มีความคมชัด บางทีมีสีเข้มกว่าต้นฉบับ รหัสไฟล์บางทีก็เป็นรหัสภาพ
เอกสารต้นฉบับ บางทีก็เป็นล าดับที่ภาพที่สั่งท าส าเนา ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งกล่าวว่า “อยากให้ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีความเป็นมืออาชีพในการท าส าเนา” (P10) รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการใช้
บริการ การอนุรักษ์หรือรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ควรก าหนดและเผยแพร่ให้ชัดถึงผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการเดิมก็ไม่มีความชัดเจนในนโยบายของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ต้อง
อาศัยการใช้บ่อยครั้ง เมื่อปรับมาเป็นรูปแบบดิจิทัลก็ต้องเริ่มท าความเข้าใจใหม่ จึงอยากให้มีนโยบาย
แจ้งออกให้ชัดเจนแก่ผู้รับบริการทุกเพศ วัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เพ่ือให้การใช้บริการเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน 

          ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่าการบริการภาพถ่ายในรูปดิจิทัลจะมีความรวดเร็วใน
การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การท าส าเนาจะต้องมีคุณภาพระดับมืออาชีพ 

ข้อก าหนดสิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้บริการ 
          หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ก าหนดสิทธิ์เงื่อนไขที่ปรากฏในระเบียบกรมศิลปากรว่า

ด้วยการใช้บริการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอน
วิธีการในการใช้บริการในรูปอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ ภาพถ่ายดิจิทัลที่ได้รับการท า
ส าเนาได้ก าหนดลิขสิทธิ์โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยลายน้ ามุมขวาล่างซึ่งบางครั้งก็ทับจุดที่เป็น
รายละเอียดส าคัญในการศึกษา ลายน้ าบางภาพใหญ่ บางภาพเล็ก แต่ในช่วงหลังก็มีการพัฒนาลด
ความเข้มของลายน้ าให้สามารถอ่านภาพได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถตัดลายน้ าออกจาก
ภาพโดยยอมเสียบางส่วนของภาพเพ่ือน าไปใช้โดยไม่แสดงความเป็นเจ้าของของหอจดหมายเหตุ
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แห่งชาติ 
 ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่าการบริการภาพถ่ายในรูปดิจิทัลควรมีการก าหนด

เงื่อนไขการใช้ เพ่ือความปลอดภัยแก่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ
ผู้ใช้บริการ 

 
กรอบแนวคิดในการจัดการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล  

จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกแบบเดิม ร่วมกับน าทรรศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อการจัดการบริการ
ภาพถ่ายฟิล์มกระจก มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้นเป็นค าอธิบายขององค์ประกอบ ก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ จากนั้นจัดท าร่างกรอบการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่
อยู่ในรูปดิจิทัลขึ้น สามารถแสดงได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 

 

ภาพที ่11 กรอบแนวคิดการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ 

จากภาพ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกซึ่งอยู่ในรูปดิจิทัลนั้น หอจดหมายเหตุแห่งชาติใน

ฐานะที่ เป็นสถาบันมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศ 
(Information Provider) แก่ประชาชนผู้รับบริการ (Client/User) โดยมีนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติที่
ดี ทันสมัย เป็นตัวก ากับการท างาน การให้บริการนั้นต้องยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User center) โดย
นโยบาย/แผน/แนวปฏิบัตินั้น ต้องมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก, ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันนโยบาย/แผน/แนวปฏิบัติที่ดี ก็เป็นตัวผลักดัน และขับเคลื่อน
การจัดบริการ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ (1) การจัดเตรียมทรัพยากรด้านการบริการ  
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(2) วิธีการจัดบริการ ทั้งสองส่วนนี้มีความสอดคล้องกัน นั่นคือต้องตอบสนองผู้รับบริการเป็นส าคัญ  
และเมื่อผู้รับบริการได้มีประสบการณ์ตรงกับการให้บริการแล้ว ย่อมสะท้อนผลออกมาในรูปของความ
พึงพอใจ ซึ่งจะเป็นผลสะท้อนกลับไปสู่การปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นต่อไป ส าหรับองค์ประกอบย่อย
ที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน มีดังนี้ 
 

องค์ประกอบ (1) การจัดเตรียมทรัพยากรด้านการบริการ 

องค์ประกอบย่อย ค าอธิบาย 

โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น ด้ า น
กายภาพ 

ต้องมีความครบถ้วน, ใช้งานได้, เกิดประสิทธิผล 

งบประมาณ ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ, ครอบคลุมทั่วถึง, มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น นักจดหมายเหตุ, นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ, นัก
คอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้, ทักษะวิชาชีพ, สมรรถนะทาง
ดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบ (2) วิธีการจัดบริการ 

องค์ประกอบย่อย ค าอธิบาย 

วิธีการเข้าใช้บริการ  เน้นการบริการแบบดิจิทัล/ออนไลน์ โดยต้องสามารถเข้าใช้บริการได้
จากแพลตฟอร์มต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น เว็บไซต์,  แอปพลิเคชันใน
อุปกรณ์เคลื่อนที่, สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ 

วิ ธี ก า รแ ล ะขั้ น ต อน ก าร
ให้บริการ 

ต้องใช้หลักการบริการเชิงรุก, การออกแบบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ 
(UX Design), การพัฒนานวัตกรรมการบริการ เช่น โดยควรเน้นความ
ง่าย,ไม่ซับซ้อน,มีเครื่องมือเข้าถึงที่หลากหลาย, มีระบบสืบค้น, มีคู่มือ
อธิบายขั้นตอนของการใช้บริการและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, สามารถตอบ
ข้อซักถามได้ทันที ฯลฯ 

ข้อก าหนดสิทธิ์และเงื่อนไข
ในการใช้บริการ 

ต้องมีความชัดเจน, ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ให้ความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน   
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บทที่ 6  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง การจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกใน 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และพัฒนากรอบแนวคิดในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ใน
รูปดิจิทัล ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) รวบรวมข้อมูลหลายวิธีเพ่ือให้ได้ข้อมูล
อย่างครบถ้วนเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์ คือ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study)  
ร่วมกับการสังเกต (Observation)  และการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 13 ราย  

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1.1 สภาพปัจจุบันของการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
     หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นหน่วยบริการเอกสารจดหมายเหตุสังกัดกรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม มีหน่วยงานในสังกัด 2 กลุ่ม ที่รับผิดชอบในการจัดบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจก 
คือ กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติและบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการตั้งแต่การ
ตอบข้อซักถาม อ านวยความสะดวกผู้ใช้บริการในการเข้าถึงเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร จัดท าส าเนา
เอกสาร จัดท าค าอธิบาย ค าสืบค้น น าเข้าภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลลงฐานข้อมูลเพ่ือให้บริการ 
รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลในเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมศิลปากร ผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม  และกลุ่มอนุรักษ์
เอกสารเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการหยิบเก็บภาพถ่ายในคลังเอกสารและแปลงภาพถ่ายต้นฉบับสู่
ดิจิทัล   

     การศึกษาได้แบ่งเป็น 4 ประเด็น (1) วิธีการเข้าใช้บริการ มี 2 ช่องทาง ประกอบด้วย
การสมัครด้วยตนเอง ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมาติดต่อและขอรับ
บริการผ่านเจ้าหน้าที่ ใช้เครื่องมือหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดบริการในวันและเวลาราชการ คือ  
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. และการสมัครออนไลน์ ที่ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.nat.go.th (2) วิธีการและขั้นตอนให้บริการ ประกอบด้วย  
2.1) การบริการตอบค าถามและช่วยค้นภายในและภายนอกอาคาร โดยผ่านโทรศัพท์ เว็บไซ ต์ อีเมล์ 
facebook 2.2) การบริการให้ใช้เอกสารจดหมายเหตุ เป็นการบริการอ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุได้ตรงตามความต้องการ ถูกต้องและ
ทันเวลา ผ่านเครื่องมือช่วยค้น ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติใช้โปรแกรมประยุกต์ fotostation ในการ
จัดท าข้อมูลภาพถ่ายลงในฐานข้อมูลและให้บริการสืบค้นด้วยระบบอินทราเน็ต ด้วยการกรอก 
ค าสืบค้นในการเข้าถึงบริการแต่ก็ยังมีปัญหาในการสืบค้นที่ได้ภาพไม่ตรงกับความต้องการ ค าอธิบาย
ภาพและค าสืบค้นผิด โปรแกรมใช้เวลาในการดึงข้อมูลภาพช้า 2.3) การบริการท าส าเนาภาพถ่าย  
ผู้ค้นคว้ายื่นค าร้องด้วยการกรอกแบบฟอร์มขอท าส าเนา ซึ่งสามารถสั่งท าส าเนาภาพดิจิทัลพิมพ์ลง
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กระดาษหรือเป็นไฟล์ภาพบันทึกลงซีดี ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างตามชนิดของส าเนาที่ขอรับ
บริการ ช าระเป็นเงินสด และต้องมารับด้วยตนเองที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ยกเว้นบางกรณีที่
ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์เข้ากรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริการจะท าการตกลงและเก็บค่าธรรมเนียมในอ านวย
ความสะดวกส่งทางไปรษณีย์ 3) ข้อก าหนดสิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะ 
ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศจะใช้บริการตามระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการเข้าใช้บริการ  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2553 แต่ชาวต่างประเทศจะต้องผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติและกรมศิลปากรเพ่ือขออนุญาตเข้าศึกษาค้นคว้าก่อนจึงจะใช้บริการ ณ หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติได้ (4) ปัญหาหรือข้อจ ากัดในจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก เมื่อแยกตามประเด็นใน
การจัดบริการข้างต้นพบว่า ด้านการเข้าใช้บริการ ยังเน้นผู้ค้นคว้าเข้ามาใช้บริการที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเป็นหลัก ซึ่งจะต้องรับบริการบนข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ไม่สะดวกต่อผู้ค้นคว้าที่ท างานประจ าและอาศัยนอกกรุงเทพฯ ส าหรับระบบสืบค้นออนไลน์
ที่ให้บริการก็ใช้ได้เพียงการสืบค้นเบื้องต้นเท่านั้น ด้านวิธีการบริการ พบว่า การบริการตอบค าถาม
และช่วยค้นคว้าเน้นผู้ค้นคว้าภายในมีการตอบข้อซักถามในวงจ ากัด การบริการเอกสารจดหมายเหตุ
ยังขาดแนวทางหรือวิธีการที่ชัดเจนในการบริการเอกสารที่เป็นดิจิทัล เครื่องมือช่วยค้นยังไม่สามารถ
ค้นภาพได้ในระดับลึก ค าส าคัญของภาพไม่ครอบคลุม ขาดค าอธิบายภาพที่ชัดเจน ภาพจ านวนมากยัง
ไม่ได้ลงในฐานข้อมูลจึงเกิดความสับสนในการใช้บริการระหว่างแบบดั้งเดิมกับแบบดิจิทัล การบริการ
ท าส าเนาภาพถ่ายยังต้องติดต่อขอรับการบริการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเท่านั้น มีการใช้ลายน้ าใน
การแสดงลิขสิทธิ์ของภาพซึ่งง่ายต่อการน าออก เจ้าหน้าที่ที่ท าส าเนาภาพยังมีลักษณะการท างานที่
แตกต่างกันทั้งรูปแบบของการก าหนดชื่อไฟล์ภาพหรือความคมชัดของภาพ ด้านข้อจ ากัดสิทธิ์และ
เงื่อนไขในการใช้บริการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติยังไม่มีนโยบายในการใช้บริการที่ชัดเจน ระเบียบที่
ใช้อยู่ก็ประกาศใช้ก่อนที่จะปรับสู่การบริการดิจิทัลท าให้ไม่ครอบคลุม แนวทางปฏิบัติงานบริการของ
เจ้าหน้าที่เป็นเพียงการบอกกล่าวด้วยวาจาในวงจ ากัด ท าให้กฎระเบียบและการปฏิบัติงานบริการ  
ไม่ชัดเจน 

1.2 การพัฒนากรอบแนวทางในการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล  
     เป็นการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดบริการเอกสารจดหมายเหตุของ IRMT 

(1999) IFLA (2002) และ NARA (2015) มาจัดองค์ประกอบหลัก 2 ด้าน คือ การจัดเตรียม
ทรัพยากรด้านการบริการ และวิธีการจัดบริการ โดยอาศัยทรรศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
บุคลากรในหน่วยงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติในฐานะผู้ให้บริการ กับบุคลากรภายนอกในฐานะ
ผู้รับบริการ กรอบการจัดบริการที่พัฒนาขึ้นมีมุมมองส าคัญคือ มองผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  
โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นผู้ให้บริการบนเงื่อนไขของ นโยบาย/ แผน/ แนวปฏิบัติที่ดี ซึ่ง
ผลักดันและขับเคลื่อนการจัดเตรียมทรัพยากรด้านการบริการ และวิธีการบริการ ที่ต้องตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ โดยผลลัพธ์ที่ได้คือความพึงพอใจของผู้รับบริการก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับไปสู่การ
ปรับปรุงการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 



  67 

อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติมีข้อค้นพบจากการวิจัยบางประการซึ่งจะน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  

2.1 วัตถุประสงค์ส าคัญของการจัดบริการสารสนเทศ คือ การขจัดปัญหาการเข้าถึง
สารสนเทศของผู้ใช้ โดยผู้ใช้เป็นหลักศูนย์กลาง คือ การน าผู้ใช้เข้าสู่การบริการสารสนเทศโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วที่สุด สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ Patricia C. Franks (2013) ย้ าว่า คุณค่าของ
เอกสารย่อมมาจากการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ มากกว่าการไปมุ่งควบคุมสารสนเทศ (Control 
of information) การให้บริการถือเป็นหน้าที่หนึ่งที่ส าคัญของหอจดหมายเหตุ ที่จะต้องส่งต่อ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างตรงความต้องการ ถูกต้องและรวดเร็ว   
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป ท าให้ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติต้องปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดเดิมที่
เน้นการครอบครองเป็นเจ้าของเอกสาร มาเป็นผู้ให้บริการและเอ้ืออ านวยให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
ดังเช่น Deegan & Tanner (2006)  เสนอว่า หอจดหมายเหตุสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ใน
รูปแบบแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์แก่ผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งกว่าการเข้าถึงและส่งเอกสาร
จดหมายเหตุต้นฉบับ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เข้าใช้และ
จ านวนผู้ใช้ทรัพยากรในแต่ละครั้ง  ซึ่งจะสามารถขยายจ านวนผู้ใช้บริการให้กว้างขวางได้มากขึ้นอีก
ด้วย 

2.2 จากการศึกษาพบว่าการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ยังเป็นการบริการเชิงตั้งรับ มากกว่าจะเป็นการบริการเชิงรุก เนื่องจากการเน้นก ารบริการที่
ผู้ใช้บริการเข้ามารับบริการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นหลัก ในขณะที่นโยบายของภาครัฐ 
กระทรวงวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนให้มีการบริการที่เข้าถึงผู้ใช้บริการที่หลากหลายขึ้นโดยผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นการให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติต้องปรับเปลี่ ยนและมุ่งเน้น
การบริการสารสนเทศยุคใหม่ที่เน้นแนวทางการใช้ที่ทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา อย่างไรก็
ดียังมีประเด็นที่ควรค านึงถึงและต้องศึกษากันต่อไปคือ ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล หรือการ
ป้องกันการสูญหายของข้องมูลดิจิทัล ซึ่ง Canadian Council of Archives (2002) เสนอว่า  
หอจดหมายเหตุในฐานะหน่วยงานที่จะท าการสงวนรักษาข้อมูลในระยะยาวจะต้องจัดเตรียมแผน
รองรับและงบประมาณในการจัดการปัญหา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์จะ
ด าเนินการทุกๆ 3-5 ปี  

2.3 ผู้ใช้บริการ ผู้ค้นคว้ายุคใหม่เน้นการค้นคว้าในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้
หน่วยงานที่จัดเก็บทรัพยากรประเภทภาพถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับวิธีการให้บริการใน
รูป แบบออน ไลน์  เช่ น  Pee l A rts G a lle ry  M useum s+A rch ives ผ่ านทางเว็บ ไซต์ 
http://www.pama.peelregion.ca/  หรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ เปิด
ให้บริการออนไลน์บนเว็บไซต์ http://www.archives.gov  หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอังกฤษ 
ผ่านเว็บไซต์ http://discovery.nationalarchives.gov.uk ดังนั้น การให้บริการภาพถ่ายของ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเช่นกัน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ กระตุ้นและขยายกลุ่มผู้ใช้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปพิจารณา
เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เช่นงานวิจัยของ  
บุศยารัตน์  คู่เทียม (2548)  ธนินทร พูนศรีสวัสดิ์ (2549) และ ภาพิศุทธ์ สายจ าปา (2549) จะพบว่า
กลุ่มผู้ใช้มีพฤติกรรมการใช้ที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือ หันมาใช้บริการออนไลน์มากขึ้น และมีความ
ต้องการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น  

2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการจ าเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียทั้งบุคลากรในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถ
ตอบข้อซักถามได้อย่างแม่นย าและมั่นใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สู่ผู้ใช้บริการให้มีความรู้และปฏิบัติ
ตัวในการเข้าใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ท าให้ลดภาระของบุคลากรที่ให้บริการในการตอบข้อซักถาม
เบื้องต้น  

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

          3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการศึกษา ท าให้
ทราบว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติควรมีการพัฒนาการบริการจดหมายเหตุให้มีมาตรฐาน มีการ
ปรับปรุงวิธีการบริการใหม่ การก าหนดเงื่อนไขในการใช้บริการของผู้ค้นคว้าให้เหมาะสมกับการ
บริการรูปแบบออนไลน์ เน้นความสะดวก เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่เสมือนอยู่ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพ่ิมปริมาณเอกสารจดหมายเหตุในฐานข้อมูลให้มากข้ึน 
          3.2 ข้อเสนอแนะต่อสถาบันการศึกษาที่สอนด้านการจัดการสารสนเทศ  ควรเพ่ิมความรู้และ
ทักษะในการจัดบริการบริการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาจัดการบริการในเชิงการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ไม่สามารถหาทดแทนได้ และให้
เกิดการเข้าถึงของผู้ใช้ได้ตรงตามต้องการ 

3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  เนื่องจากครั้งนี้ผู้ศึกษาได้จัดท ากรอบแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล จึงอยากแนะน าให้การศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไป ควรน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการออกแบบและพัฒนา
กรอบการจัดบริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบททางเทคโนโลยี นโยบาย และกลุ่มผู้ใช้บริการที่
เปลี่ยนไป ตลอดจนมีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการบริการคือ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดการโครงการ และการประชาสัมพันธ์การบริการ 
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ภาคผนวก ก   
แบบบันทึกข้อมูลการจัดการบริการฟิล์มกระจกในส านักหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ 

 

ปีพุทธศักราชด าเนินการ ....................................................................................................... 

ชุดเอกสารหรือฟิล์มกระจก   ❑ หอพระสมุดวชิรญาณที่รับมอบครั้งที่ 1 

❑ หอพระสมุดวชิรญาณที่รับมอบครั้งที่ 2 

❑ หอพระสมุดวชิรญาณที่รับมอบครั้งที่ 3 

❑ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

❑ กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน 

❑ กรมแผนที่ทหาร 

❑ อ่ืนๆ (ระบุ).................... 

ปริมาณเอกสาร   .............................. แผ่น 

รูปแบบการด าเนินการจัดท าส าเนาแทนต้นฉบับ  

ประเภทส าเนาแทนต้นฉบับ 
ปริมาณภาพและสถานที่เก็บ 

คลังเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ  ห้องบริการ 

❑ อัดขยายภาพขนาด 

        ❑ 5”x7”  ❑ 8x10” 

        ❑ 8x12”  ❑ 10”x12” 

        ❑ อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 

  

❑ จัดท าฟิล์มเนกาตีฟขนาด 120 
มิลลิเมตร 

  

❑ สแกนลงซีดี   

ผู้ด าเนินการ  ❑ บุคลากรในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ............... คน 

        ❑ จ้างเหมาบริษัท .............................................................  
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แหล่งเงินทุนจาก ❑ งบประมาณประจ าปีของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ   
❑ งบประมาณรัฐบาลนอกส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
❑ งบประมาณบริจาค  

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน ....................................... บาท  
 
ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่จัดเตรียมส าหรับการบริการ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
รูปแบบการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจก 

❑ สืบค้นจากทะเบียนบัญชีแล้วยืมภาพถ่ายที่อัดขยายลงในกระดาษ 
❑ สืบค้นจากทะเบียนบัญชีแล้วยืมฟิล์มเนกาตีฟ 120 มิลลิเมตร 
❑ สืบค้นจากทะเบียนบัญชีแล้วยืมแผ่นซีดี หรือ External Disk 
❑ สืบค้นในฐานข้อมูลของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
❑ ส าเนาจากนามสกุล JPG 
❑ส าเนาจากนามสกุล TIFF 
❑ อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................  
 

การก าหนดสิทธิ์และเงื่อนไขในการให้บริการ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข  
แบบสัมภาษณ์บุคลากรด้านปฏิบัติงาน 

 
เรื่อง การจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
ค าชี้แจง :  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การ
จัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ” ส าหรับ
ประกอบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมุ่งศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของส านักหอจดหมายเหตุ 
และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 รูปแบบการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจก 
  ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการในการปฏิบัติงานการจัดการบริการ 
  ตอนที่ 4 แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ใน
รูปดิจิทัล 

 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ............. เดือน........................พุทธศักราช .................... เวลา...................น. 
ณ............................................................................................................................ ............... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................... ...... 
ต าแหน่ง ................................................................................ ................................................. 
สังกัด ...................................................................................................................... ............... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ................................................. วิชาเอก .................................................. 
อายุราชการ ............................ ปี 

 
ตอนที่ 2 รูปแบบการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจก 
          การก าหนดนโยบาย / แผนงาน / แนวปฏิบัติ 

1. มีการก าหนดแนวปฏิบัติหรือวางนโยบายในการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูป
ดิจิทัลหรือไม่ มีลักษณะอย่างไร 

2. มีแนวทางการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลหรือไม่ อย่างไร 
 
โครงสร้างและบุคลากร 
1. โครงสร้างอัตราก าลังของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ล่าสุด) 
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2. บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลมีกี่คน
ต าแหน่งใดบ้าง แต่ละคนท าหน้าที่อะไร 
3. จ านวนบุคลากรต่อการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล เพียงพอ
หรือไม่ 

          4. การจัดการทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การคัดสรร รักษา และพัฒนาบุคลากร โดยน าไปสู่การ 
          ก าหนดทักษะ คุณสมบัติ และแผนในการฝึกอบรมบุคลากรสอดคล้องกับการด าเนินงาน 
          หรือไม่ อย่างไร 
          5. ท่านต้องการให้มีการพัฒนาทักษะหรือการฝึกอบรมในด้านใดเพ่ือรองรับต่อการบริการ 
          ภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
 

งบประมาณ 
1. การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของ
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพียงพอหรือไม่  
2. ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีการใช้งบประมาณในการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์ม
กระจกหรือไม่ อย่างไร 

 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
1. วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลได้มาจากแหล่งใด 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2. ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลในปัจจุบัน
เพียงพอหรือไม่ 
3. มีนโยบายในการรองรับความล้าสมัยของเทคโนโลยีเช่น ซอร์ฟแวร์ หรือฮาร์ดแวร์ อย่างไร 
4. การด าเนินงานด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะใช้รองรับการบริการใน
รูปดิจิทัลเป็นอย่างไร 
 
สภาพแวดล้อมและพื้นที่บริการ 
1. สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่ให้บริการมีความพร้อมต่อการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกใน
รูปดิจิทัลหรือไม่ 
2. ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าที่จะใช้รองรับการบริการในรูปดิจิทัลเป็นอย่างไร 

 
กระบวนการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัลหรือไม่ 
(ถ้ามี) โปรดระบุและอธิบายลักษณะของเทคโนโลยีที่ใช้ พอสังเขป 
2. กระบวนการในการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเป็นอย่างไร แล้วเมื่อมีการแปลง
ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกต้นฉบับให้อยู่ในรูปดิจิทัลแล้วมีลักษณะการด าเนินงานแตกต่างกัน
อย่างไร  
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3. มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกหรือไม่ (ถ้ามี) ใครมีสิทธิ์เข้าใช้ 
ขอบเขตของสิทธิ์เป็นอย่างไร 
4. ขอทราบรูปแบบการให้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน คู่มือในการ
ท างานของการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล ตั้งแต่การน าเข้าข้อมูลเพื่อการ
บริการ การให้บริการสืบค้น การให้บริการส าเนา 
5. ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีนโยบายในการเข้าถึงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูป
ดิจิทัลอย่างไร เพ่ือรองรับต่อการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะที่ไม่จ ากัดระยะเวลา สถานที่ในการ
เข้าถึงข้อมูลและผู้ใช้ 
6. การแปลงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกต้นฉบับให้อยู่ในรูปดิจิทัลเป็นรูปแบบหนึ่งในการ
อนุรักษ์ต้นฉบับ แล้วภาพถ่ายที่ได้จากการแปลงเป็นดิจิทัล ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมี
นโยบายในการอนุรักษ์หรือจัดเก็บอย่างไรให้คงอยู่สืบไป 
7. ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์การบริการอย่างไร   

 
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการในการปฏิบัติงานการจัดการบริการ 

นโยบาย/แผนงาน/แนวปฏิบัติ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
โครงสร้างบุคลากร 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
งบประมาณ 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่บริการ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................  
การจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
- รูปแบบการบริการ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
- ลิขสิทธิ์และเงื่อนไขของการเข้าถึงภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ............... 
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- การประชาสัมพันธ์ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
ตอนที่ 4 แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัล 

นโยบาย/แผนงาน/แนวปฏิบัติ 
.................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... ........... 
.................................................................................................................................................. 
โครงสร้างบุคลากร 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  
งบประมาณ 
.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. .... 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่บริการ 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
การจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
- รูปแบบการบริการ 
................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... ........... 
.................................................................................................................................................. 
- ลิขสิทธิ์และเงื่อนไขของการเข้าถึงภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
- การประชาสัมพันธ์ 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค   
แบบสัมภาษณ์บุคลากรผู้ใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
เรื่อง การจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
ค าชี้แจง :  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การ
จัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ” ส าหรับ
ประกอบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมุ่งศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลของส านักหอจดหมายเหตุ 
และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ค้นคว้าในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ 2 รูปแบบการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลปัจจุบัน 
  ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการในการปฏิบัติงานการจัดการบริการ 
  ตอนที่ 4 ความคาดหวังในการพัฒนารูปแบบการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจก
ที่อยู่ในรูปดิจิทัล 
 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ............. เดือน........................พุทธศักราช .................... เวลา...................น. 
ณ...........................................................................................................................................  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................................... 
อายุ …………...ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ................................................. วิชาเอก ........................................ .......... 

 
ตอนที่ 2 รูปแบบการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจก 

การก าหนดนโยบาย / แผนงาน / แนวปฏิบัติ 
1. นโยบายหรือแนวปฏิบัติในการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกมีเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 
 
โครงสร้างและบุคลากร 
1. บุคลากรที่ให้บริการของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ 
อย่างไร                                                                                                                                                                                             
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในห้องบริการบุรฉัตรมีความพร้อมต่อการเข้าถึงภาพถ่ายจากฟิล์ม
กระจกที่อยู่ในรูปดิจิทัลหรือไม่ อย่างไร 
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สภาพแวดล้อมและพื้นที่บริการ 
1. สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่ให้บริการมีความพร้อมต่อการให้บริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกใน

รูปดิจิทัลหรือไม่ 
          2.  ระบบไฟฟ้า ห้องน้ า มีความเหมาะสมในการใช้บริการหรือไม่ อย่างไร 
 

กระบวนการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
1. การเข้าใช้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นอย่างไร 
 
การก าหนดหัวเรื่องท่ีสนใจ 
1. เครื่องมือช่วยค้นที่จะช่วยในการก าหนดหัวเรื่องที่ท่านจะเข้าค้นคว้าสามารถอ านวยความ
สะดวกต่อการเกิดแนวคิดหรือวิจัยได้อย่างเหมาะสมหรือไม่  
2. เครื่องมือช่วยค้นที่จะอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในรูป
ดิจิทัลภายในระบบคอมพิวเตอร์ ควรมีลักษณะใด 
 
การรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับหัวเรื่องท่ีต้องการสืบค้น 
1. เครื่องมือช่วยค้นสามารถอ านวยความสะดวกในการแสดง รหัสเอกสาร ชื่อเจ้าของเอกสาร      

          สถานที่ วันที่ ค าส าคัญ ซึ่งมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ หากไม่ควรมีรายการใดเพ่ิมเติม 
          ทางเลือกในการสืบค้นสารสนเทศ 

2.  ท่านยังต้องการให้เครื่องมือช่วยค้นในห้องบริการประเภททะเบียน หรือบัตรรายการ  
หรือไม่ อย่างไร 
3.   การสืบค้นสารสนเทศในระบบออนไลน์จากฐานข้อมูลของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ควรมีการแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง 
 
การตัดสินใจการเดินทางสู่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
1. ระเบียบการใช้บริการมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
2. อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
3. การสมัครสมาชิกมีความรวดเร็ว สะดวกหรือไม่ 
 
ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
1. การจัดท าลายน้ าแสดงในการท าส าเนามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการในการปฏิบัติงานการจัดการบริการ 
 นโยบาย/แผนงาน/แนวปฏิบัติ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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โครงสร้างบุคลากร 
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ .. 
งบประมาณ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................ .......... 
สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่บริการ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
การจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
- รูปแบบการบริการ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
- ลิขสิทธิ์และเงื่อนไขของการเข้าถึงภาพถ่ายฟิล์มกระจกในรูปดิจิทัล 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
- การประชาสัมพันธ์ 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. ..... 

ตอนที่ 4  ความคาดหวังในการพัฒนารูปแบบการจัดการบริการภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่อยู่ในรูป
ดิจิทัล 

นโยบาย/แผนงาน/แนวปฏิบัติ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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โครงสร้างบุคลากร 
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. .... 
งบประมาณ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง  
ตารางแสดงรหัสอ้างอิงแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

รหัส รายละเอียด 
P1 ผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
P2 ผู้อ านวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ 
P3 ผู้อ านวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร 
P4 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติหน้าที่ในการท าส าเนา น าขอ้มูลภาพถ่ายลงใน

ระบบฐานข้อมูล และดูแลการจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ 

P5 นักจดหมายเหตุ ปฏิบัติหนา้ที่ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์ห้องบุรฉัตร 
P6 พนักงานหยิบเก็บเอกสารในคลงัเอกสาร 
P7 ผู้ค้นคว้าภาคเอกชน อาศัยในกรุงเทพฯ เพศชาย จบคณะนิติศาสตร์ ใช้บริการ    

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 15 ปี เพื่อน าไปจดัพิมพ์หนังสือประวตัิศาสตร์ และเคย
ร่วมการจัดหาค าอธิบายภาพของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

P8 ผู้ค้นคว้าภาคเอกชน อาศัยในกรุงเทพฯ เพศชาย จบคณะนิเทศศาสตร์ ใช้บริการ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 5 ปี เพื่อน าไปจัดพิมพ์หนงัสือประวัตศิาสตร์ 

P9 ผู้ค้นคว้าภาครัฐ อาศัยในจังหวดัสุโขทัย เพศหญิง ใช้บริการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
20 ป ี

P10 ผู้ค้นคว้าภาคเอกชน เพศชาย เคยปฏิบัติงานในกรมศิลปากร มบีทบาทร่วมในการ
ย้ายฟิล์มกระจกจากกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมายังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ปัจจุบนัใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อจัดพิมพ์หนังสือประวตัิศาสตร์ให้กับ
ภาคเอกชน 

P11 ผู้ค้นคว้าภาครัฐ อาศัยในจังหวดัพะเยา เพศชาย ใช้บริการภาพถ่ายเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาแหล่งโบราณคด ี

P12 ผู้ค้นคว้าภาครัฐ เดิมเคยปฏิบัติงานสื่อมวลชน ปัจจบุันท างานภาครัฐเก่ียวกับงาน
โบราณคด ี

P13 ผู้ค้นคว้าภาครัฐ อาศัยในกรุงเทพฯ เพศชาย เคยปฏิบตัิงานเป็นลูกจ้างในหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ แล้วยา้ยไปด าเนนิงานจดหมายเหตุในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ จากนัน้รับราชการสังกดักรมธนารักษ์ 

 

 



 

ประวติัผูเ้ขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ภาวิดา สมวงศ ์
วัน เดือน ปี เกิด 5 เมษายน 2521 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา  

พ.ศ. 2542 บริหารบัณฑิต สาขาการจัดการส านักงาน มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

ที่อยู่ปัจจุบัน 1516 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
ผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2545 นักจดหมายเหตุระดับ 3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ

เกียรติฯ ยะลา  
พ.ศ. 2546 นักจดหมายเหตุระดับ 3 กลุ่มบริการและประสานส่งเสริมกิจการ
จดหมายเหตุ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
พ.ศ. 2548 นักจดหมายเหตุระดับ 5 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
พ.ศ. 2553 นักจดหมายเหตุระดับช านาญการ ช่วยราชการเลขานุการอธิบดี
กรมศิลปากร  
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน นักจดหมายเหตุระดับช านาญการ กลุ่มอนุรักษ์
เอกสาร ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

รางวัลที่ได้รับ พ.ศ. 2558 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น   
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