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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หนังสือบุดเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่งที่ใช้บันทึกความรู้ของ ชาวใ ต้ในสมัยก่อน
เทคโนโลยีการพิมพ์จะแพร่หลาย มีลักษณะเหมือนกับสมุดไทยหรือสมุดข่อยของภาคกลาง และพับสา
ของภาคเหนือ สันนิษฐานคาว่า “บุด” มีรากคามาจากภาษาสันสกฤต คือ “ปุสตก” และภาษาบาลีว่า
“โปตถก” ซึ่งหมายถึงคัมภีร์ใบลาน ผ้าเปลือกไม้ ส่วนคาว่า “หมุด ” จะเป็นคาเดียวกับ “สมุด ”
หรือไม่นั้นไม่มีผู้ใดยืนยันได้ แต่ที่แน่ชัดคือชาวภาคใต้ส่วนใหญ่นิยมตัดคาให้สั้นลง ดังนั้นชาวภาคใต้จึง
นิยมเรียก “บุด” มากกว่าจะเรียก “หมุด” (ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2542)
การบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ลงในหนังสือบุดของคนไทยในภาคใต้นั้น บันทึก
เนื้อหาต่างๆที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในยุคก่อนไว้มากมาย เช่นนิทาน สุภาษิต คาสอน ความเชื่อ
ฤกษ์ยามโหราศาสตร์ พระพุทธศาสนา ไสยศาสตร์ เวทมนต์ คาถา ตารายา ประเพณี พงศาวดาร
ตานาน กฎหมาย เป็นต้น หากพิจารณาหนังสือบุดในมุมมองของวิชาการจดหมายเหตุ ( Archival
Science) จะเห็นว่าหนังสือบุด ถือเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ( Archival Records) เช่นกัน เนื่องจาก
เป็นเอกสารที่คนในยุคก่อนจัดทาขึ้นหรือรับไว้เพื่อใช้ประโยชน์วิถีการดารงชีวิต เช่น เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในการทางานคู่มือการประกอบพิธีกรรมสาคัญๆ ในการดาเนินชีวิต เช่น พิธีกรรมการแต่งงาน พิธี
กรรมการขึ้นบ้านใหม่พิธีกรรมงานศพ และเป็นแหล่งอ้างอิง หรือใช้เพื่อให้คติชีวิตและความจรรโลงใจ
เมื่อเอกสารเหล่านี้พ้นสมัยหรือสิ้นกระแสการใช้งาน ( Non-current records) เพราะการพัฒนาของ
สังคมและเทคโนโลยี ก็ยังมีประโยชน์ในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาเอาไว้
อย่างถาวร เช่นเดียวกับเอกสารจดหมายเหตุในความหมายอย่างสากล แต่ในขณะเดียวกันหนังสือบุดก็
เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ (Historical Records) ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุ
ในรูปแบบปัจจุบันที่เป็นเอกสารขององค์การ หน่วยงานมีรูปลักษณ์และเนื้อหาเฉพาะคือ 1.กระดาษ
หนังสือบุดมี 2 สีคือ บุดดา บุดขาว 2 อักษรที่ใช้เขียนส่วนใหญ่ เป็นอักษรไทย ต้นรันโกสินทร์ อาจมี
อักษรขอมแทรกบ้าง ถ้าเป็นหนังสือใบลาน เป็นอักษรขอมล้วน 3.บุดดาใช้อักษรสีขาวหรือเหลือง
บุดขาวใช้อักษรสีดา 4.ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทย ต้นรัตนโกสินทร์ มีคายืมบางภาษา เช่น บาลี สันสกฤ ต
เขมร หนังสือใบลานใช้อักษรขอมไทย ภาษาบาลี 5.ส่วนใหญ่ลายมือชาวบ้านลายมือเดียว 6.1 เนื้อ
เรื่องประเภทเดียว หรือกลุ่มเดียว อาจมีหลายเรื่องย่อย เช่น กลุ่มความเชื่อ อาจมีเรื่องย่อย เวทมน ต์
คาถา ฤกษ์ยาม 7.เขียนตามเสียงชาวใต้ แต่สรุปไม่ได้ว่าจังหวัดใด จะต้องดูเนื้อเรื่อง เสียงคาพัทลุง
1

2
ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช คาวรรณยุก ต์ใกล้เคียงหรือเหมือนกัน 8.สามารถวาดภาพใหญ่ ๆ ลงไป
ได้ มักเป็นบุดขนาดใหญ่ เรื่องพระมาลัยบันทึกด้วยอักษรขอม ถ้าขนาดเล็ก (บุด ตีนช้าง) มักเป็น ตารา
ศาสตรา คาถาอาคมและรูปยัน ต์ต่าง ๆ และมีลุ่มผู้ใช้ที่มีเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง
เช่น การวิเคราะห์รูปแบบอักษรและภาษาถิ่นในประเทศไทย วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือบุด การ
ปริ วรรต ตารายาพื้นบ้าน รวมถึงใช้เป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศาสนา ศิลปะ
และอักษรศาสตร์อีกด้วย (วิมล ดาศรี , 2547) ดังนั้นแม้หนังสือบุดจะถือเป็นเอกสารจดหมายเหตุตาม
หลักการสากลก็ตาม แต่วิธีการปฏิบัติในการจัดการนั้น ย่อมต้องมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากเอกสาร
จดหมายเหตุทั่วไป
ในอดีตสภาพการจัดเก็บหนังสือบุดพบว่ากระจัดกระจายอยู่ตามวัดและบ้านเรือนของ
ชาวบ้านแทบทุกจังหวัดของภาคใต้ ส่วนใหญ่มีสภาพชารุดเนื่องจากขาดการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ดังนั้นในปีพ .ศ.2536 – พ.ศ.2538 ทางสถาบันการศึกษาในภาคใต้หลายแห่งได้สารวจและเก็บ
รวบรวมหนังสือบุดไว้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น จากงานวิจัยเรื่อง สภาพวรรณกรรมบุด
ของอุดม หนูทอง และคนอื่นๆ ( 2538) พบว่าสถาบันที่จัดเก็บหนังสือบุดในภาคใต้นั้นมี ไม่น้อยกว่า
5 แห่ง ได้แก่ 1.สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2.ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 3.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภั ฏสุราษฎร์ธานี 4.ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 5.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงพบหนังสือ
บุด รวมทั้งสิ้น 6,519 รายการ
ในส่วนของจังหวัดพัทลุงมีแหล่งจัดเก็บรวบรวมหนังสือบุด 2 แห่ง 1.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง 2.พิพิธภัณฑ์ของชาติ * วัดเขียนบางแก้ว อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดย
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง เริ่มมีการเก็บรวบรวมหนังสือบุดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478
ในสมุดทะเบียนหนังสือบุดระบุไว้มีจานวน601 เล่ม แต่จากการสารวจของผู้วิจัยในปีพ.ศ. 2554 พบว่า
หนังสือบุดมีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น 785 เล่ม ส่วนใหญ่รวบรวมจากการบริจาคของชาวบ้าน หมอชาวบ้าน
และนักเรียนในชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม และจากนักเรียนซึ่งเรียนในรายวิชาอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้าน
วัฒนธรรมพื้นบ้านและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพัทลุง เช่น พัทลุงท้องถิ่นของเรา
ส่วนพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้วนั้น พระครูกาเดิมเจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้วได้
ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเริ่มเก็บรวบรวมหนังสือบุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานอดีตเจ้า
อาวาสและจากการสารวจของผู้วิจัยในปี พ.ศ.2554 พบว่าหนังสือบุดมีจานวน 80 เล่ม ส่วนใหญ่ได้
จากการบริจาคของชาวบ้าน หมอชาวบ้านและจากการรวบรวมจากกรรมการวัด ห้องเก็บหนังสือบุด
เป็นอาคารปูน 1 ห้อง เก็บทั้งหนังสือบุดดาและบุดขาวไว้ในตู้ไม้ แขวนติดกับฝาผนังห้อง สภาพ
*

พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว คือ สถานที่เก็บโบราณวัตถุของวัดส่วนการตั้งชื่อ
พิพิธภัณฑ์นั้นวัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยไม่สังกัดหน่วยงานใด
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หนังสือบุดภายในตู้มีทั้งที่มีสภาพสมบูรณ์ ชารุดบางส่วนและชารุดมากจนอ่านจับใจความไม่ได้ โดยที่
หนังสือบุดเหล่านี้จัดเก็บไว้ภายในห้องเดียวกับโบราณวัตถุ เช่น ถ้วย ชาม ไห เหรียญ แต่ไม่มีป้ายบอก
รหัสติดไว้ ไม่มีคาอธิบายหนังสือบุดและเครื่องมือช่วยค้น ไม่มีการลงทะเบียน แต่มีป้ายทะเบียนจัดทา
โดยผู้วิจัยจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา
จึงกล่าวได้ว่า หนังสือบุดเป็นสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม เนื่องจากสอดคล้องตาม
แนวคิดของ UNESCO (2008)คือหนังสือบุดสามารถจับต้องได้ ( Tangible) หรือสามารถอธิบาย
ลักษณ ะทางกายภาพได้อย่างชัดเจน และหนังสือบุดมีลักษณะเป็นเชิงนามธรรม จับต้องไม่ได้
(Intangible) หรือไม่สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพได้อย่างชัดเจน ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
จากอดีตมีการรับช่วงมาจนถึงปัจจุบัน และจะตกทอดไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งในอนาคต ซึ่งสิ่งที่จับต้องได้
ในเชิงกายภาพนั้น หนังสือบุดเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้สาหรับอนาคต คุณค่าที่ว่า
นี้ คือ มีคุณค่าต่อการศึกษาโบราณคดี ด้านภาษาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหนังสือบุดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ หรือจับต้องไม่ได้นั้นหมายถึง เนื้อหาภายใน
หนังสือบุดซึ่งกล่าวถึง ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งสืบทอดกันมาในกลุ่มสังคมใดๆ ที่
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคม และกฎเกณฑ์ทางสังคม มรดกประเภทนี้ เช่น ประเพณี
ความเชื่อ ความเชื่อทางจิตวิญญาณ การแสดงออกทางศิลปะ ภาษาและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่มนุษย์
กระทา ตลอดจนหัตถกรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ เช่น การผลิตหนังสือบุดด้วยการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติเกิดขึ้นจากภูมิปัญญา และฝีมือของบรรพบุรุษ เป็นต้น ซึ่งหากมีการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ดี มีการผสมผสานกับการออกแบบ ( Design) ความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity) และ
เทคโนโลยีก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ ที่แตกต่างและมีมูลค่าสูงกว่าสินค้าและ
บริการทั่วๆ ไปได้ การใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจดังกล่าว คือ แนวคิดสาคัญ
ของระบบเศรษฐกิจใหม่ในสังคมฐานความรู้ ที่เรียกว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ( Creative Economy)
(Howkins,2002; UNCTAD, 2008)
ผู้วิจัยเห็นว่าหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุงที่จัดเก็บในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียน
สตรีพัทลุงและพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้วนั้น มีความสาคัญในฐานะที่เป็นสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมให้คุณค่าทั้งบุคคลทั่วไป บุคคลในท้องถิ่นและต่อประเทศชาติ เป็นเอกสารชั้นต้นบันทึก
เรื่องราวอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ควรค่าที่จะเก็บรักษาอย่างถาวร เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป อย่างไรก็ดีจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า หน่วยงานแต่ละแห่งแม้จะมีการจัดทาทะเบียน
หรือบัญชีหนังสือบุด แต่ก็มักจะให้รายละเอียดไม่มากนัก ส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับ
ผู้รับผิดชอบใช้กากับดูแลเอกสาร มากกว่าจะเอื้อให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงเนื้อหาสาระหรือเชื่อมโยงหนังสือ
บุดแต่ละเรื่องได้ อีกทั้งการจัดทาบัญชีหรือทะเบียนนั้น แต่ละหน่วยงานก็มีลักษณะแตกต่างกัน
เรียกชื่อแต่ละองค์ประกอบต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีโครงสร้างหรือแบบแผน
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(Scheme) การจัดทาคาอธิบายเอกสารอย่างชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถนาไปพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วย
ค้น (Finding aids) ต่างๆที่มีองค์ประกอบเพียงพอต่อการอธิบายเอกสารนั้นได้อย่างครอบคลุม และ
เอื้อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารในระดับลึกได้ แม้ในปัจจุบันองค์กรด้านสารสนเทศและจดหมายเหตุ
ในต่างประเทศจะพยายามพัฒนามาตรฐานการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุโบราณขึ้น เช่น
International Federation of Library Associations and Institutions(IFLA)ได้พัฒนา ISBD (A) :
International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications
(Antiquarian) แต่จากการศึกษาของ วิศปัตย์ ชัยช่วย ( 2549) ก็ชี้ให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ ISBD (A)
ในการจัดทาคู่มือแนะนาเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยายังมีข้อจากัดมาก เนื่องจากคุณลักษณะ
ของเอกสารจดหมายเหตุโบราณของไทยมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุโบราณในโลก
ตะวันตก สอดคล้องกับ Taylor & Joudrey (2009) ที่เสนอว่า “no one size fits all schema” ซึง่
หมายถึงว่าไม่มีแบบแผนใดที่จะสามารถอธิบายสารสนเทศได้ทุกรูปแบบ แบบแผนการจัดทา
คาอธิบายสารสนเทศต่างๆนั้นควรถูกพัฒนาขึ้นสาหรับวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ใช้ และทรัพยากร
สารสนเทศที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับกรณีของหนังสือบุด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจดหมาย
เหตุแบบปัจจุบัน จึงควรมีการพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดขึ้นมา
โดยเฉพาะโดยอาศัยการวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศ ( Information feature) ซึ่งก็คือ
ลักษณะทางกายภาพ เนื้อหา และบริบทของหนังสือบุดเป็นพื้นฐาน
โดยแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน
ของการวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศอย่างเฉพาะเจาะจงนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับสถาบันที่
จัดเก็บและให้บริการหนังสือบุด สามารถนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือ
บุดจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้กับหน่วยงานของตนได้ รวมถึงอาจประยุกต์ใช้ได้กับเอกสารจดหมายเหตุ
โบราณที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ สมุดไทยของภาคกลาง และพับสาของภาคเหนือ ตลอดจนนาไปสู่
การพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยค้นอื่นๆ เช่น ทะเบียน บัญชี คู่มือแนะนาเอกสาร หรือ เมทาดาตาต่อไป
คาถามของการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างไร
2. คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดเป็นอย่างไร
3. แบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง
2. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง
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3. เพื่อพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ผู้วิจัยจะศึกษาหนังสือบุดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจาก 2 แหล่ง คือ ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว เนื่องจากเป็นแหล่ง
รวบรวมหนังสือบุดจานวนมากที่สุดในจังหวัดและผู้วิจัยอาศัยอยู่ในจังหวัดพัทลุงตั้งแต่เกิด ทาให้เข้าใจ
วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกกว่าแหล่งอื่น
2. เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถอ่านอักษรขอมได้จึงจะใช้หนังสือบุดอักษรไทยเป็นหลัก
ส่วนหนังสือบุดที่มอี ักษรขอมแทรกเข้ามาจะใช้วิธีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้อักษรโบราณร่วมด้วย
ในบางกรณี
3. เนื่องจากสภาพหนังสือบุดมีทั้งที่มีสภาพสมบูรณ์ ชารุดบางส่วนและชารุดมากจนอ่านจับ
ใจความไม่ได้ ผู้วิจัยจึงกาหนดเงื่อนไขหนังสือบุดที่ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
และที่พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้วเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับสมบูรณ์ คือ ลักษณะ
ของหนังสือบุดดาและหนังสือบุดขาวประกอบด้วยหน้าต้น หน้าปลาย ตัวอักษรชัดเจน สามารถอ่าน
จับใจความได้ จานวนหนังสือบุดอยู่ในระดับ สมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือบุดดาจานวน 3 เล่ม หนังสือบุด
ขาวจานวน 25 เล่มระดับที่ 2 ระดับสมบูรณ์ร้อยละ 80 คือ ลักษณะหนังสือบุดดาและหนังสือบุดขาว
ฉีกขาดบางส่วน เช่น เปื่อยบริเวณขอบ หน้าต้น หน้าปลาย หน้าต้นและหน้าปลายขาดหายหรืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งขาดหาย ในตัวเล่มมีรูพรุน มีแมลง มอดกัดบ้าง ตัวอักษรเลือนหายบางส่วน แต่ยัง
สามารถอ่านจับใจความได้ ระดับที่ 3 ระดับชารุดมาก คือ หนังสือบุดดาและหนังสือบุดขาวฉีกขาด
จากตัวเล่มมากกว่าครึ่ง หรือถูกแมลงกัดจนพรุนไปทั้งเล่ม ตัวอักษรเลือนหาย จนไม่สามารถอ่านจับ
ใจความและตีความเนื้อหาโดยรวมของหนังสือบุดเล่มนั้นได้
โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาหนังสือบุดเฉพาะในระดับที่1 สมบูรณ์ และระดับที่ 2 สมบูรณ์ ร้อย
ละแปดสิบเท่านั้น
คานิยามศัพท์
หนังสือบุด คือ เอกสารจดหมายเหตุหรือเอกสารประวัติศาสตร์ของชาวไทยถิ่นใต้บันทึก
เนื้อหาอันมีคุณค่าและความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่นนิทาน สุภาษิต คาสอน ความเชื่อ ฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์ พระพุทธศาสนา ไสยศาสตร์ เวทมนต์ คาถา ตารายา ประเพณี พงศาวดาร ตานาน
กฎหมาย
คุณลักษณะทางสารสนเทศ ( Information Feature) คือ ข้อมูล แสดงถึงลักษณะทาง
กายภาพ เนื้อหา และโครงสร้างทางสารสนเทศของเอกสารจดหมายเห ตุหนังสือบุด โดยใช้วิธีการ
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สังเกต และวิเคราะห์ตามสภาพจริงของหนังสือบุดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลนามากาหนดเป็นองค์ประกอบ
3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกายภาพ และด้านบริบท
แบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ คือ การประยุก ต์ใช้ ISAD (G) 2nd ed เป็น
กรอบในการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด และกาหนดหลักเกณฑ์ ลงรายการ
เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด กาหนดขึ้นเอง ตามองค์ประกอบที่เกิดจากการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ทางสารสนเทศของหนังสือบุด จาเป็นต้องอาศัยแบบแผน ( Scheme) ที่มีความเฉพาะเจาะจงและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดโดย เกิดจากการ วิเคราะห์คุณลักษณะทาง
สารสนเทศทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกายภาพ และด้านบริบท เพื่อทาให้เกิดการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ต่อยอดได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจถึงคุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด ได้แก่ เนื้อหา กายภาพและบริบท
ซึ่งมีความแตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุโบราณอื่นๆ
2. ได้แบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดเบื้องต้น ที่สามารถ
อธิบายเนื้อหา กายภาพและบริบทของหนังสือบุดได้อย่างครบถ้วนครอบคลุม อันจะนาไปสู่การพัฒนา
เป็นเครื่องมือช่วยค้นรูปแบบอื่นๆ หรืออาจพัฒนาเป็นเมทาดาตาสาหรับการจัดการหนังสือบุดที่อยู่ใน
รูปดิจิทัล (Digital Collection) ได้ในอนาคต อันจะเป็นส่วนสาคัญในการจัดการหนังสือบุดในฐานะที่
เป็นเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
3. นักจดหมายเหตุของประเทศไทย สามารถกาหนดหลักเกณฑ์ คาอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดของประเทศไทยอันมีลักษณะเฉพาะและมีเอกลักษณ์แตกต่างจาก
มาตรฐานเกิดจากโลกตะวันตก ทาให้ประเทศไทยมีคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
เป็นมาตรฐานของประเทศไทยเอง
4. คาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด สามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบ
ดิจิตอล และสามารถกาหนดจัดทาเป็น Data Dictionaryต่อไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดใน
จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้ปริทรรศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สาคัญเพื่อนาไปใช้
กาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยเรียบเรียงและนาเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. หนังสือบุด
2. แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
3. แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารประวัติศาสตร์
4. ทฤษฎีคุณลักษณะของเอกสาร/สารสนเทศ
5. หลักการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
1. หนังสือบุด
หนังสือบุดคือเอกสารโบราณชนิดหนึ่ง พบมากในภาคใต้ของไทยไปจนถึงบางส่วนของ
มาเลเซีย โดยนาเปลือกของต้นข่อยมาทาเป็นกระดาษยาวติดต่อกันเป็นแผ่นเดียวกัน พับกลับไป
กลับมาเป็นเล่ม ลักษณะใกล้เคียงกับสมุดข่อยของภาคกลาง และพับสาของภาคเหนือมีขนาดหนา
หรือบาง กว้างหรือยาว แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ มี 2 สี คือสีดาและสีขาวใช้จดบันทึกเรื่องราว
ต่างๆ โดยวัสดุที่ใช้เขียนมีหลายอย่าง เช่น ดินสอขาว น้าหมึก ซึ่งมีทั้งสีดาที่ทาจากเขม่าไฟหรือหมึก
จีน สีขาวที่ทาจากเปลือกหอยมุก สีแดงที่ทาจากชาด สีทองที่ทาจากทองคาเปลวสีเหลืองที่ทาจาก
ส่วนผสมของรง ซึ่งเป็นยางไม้สีเหลือง และหรดาลซึ่งเป็น หินตามธรรมชาติเอามาฝนผสมยางมะขวิด
ใช้เขียนลงบนบุดดาหรดาลที่ใช้เขียนในหนังสือบุด คือ หรดาลกลีบทองมีสีเหลือง เนื้อหาสาระที่พบใน
หนังสือบุดมีหลากหลาย เช่น วรรณคดี บทสวด โหราศาสตร์ ความรู้การแพทย์ และอื่นๆหนังสือบุดมี
ต้นกาเนิดมาตั้งแต่ยุคใดยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ปัจจุบันมีหลักฐานเกี่ยวกับสาหรับหนังสือบุดซึ่ง
เก่าที่สุดพบว่ามีอายุไม่เกินสมัยอยุธยาตอนกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระดาษเสื่อมสภาพเร็ว ฉีกขาด
เปื่อย และถูกทาลายได้ง่ายกว่าวัตถุที่ใช้รองรับการบันทึกลายลักษณ์อักษรประเภทอื่น เช่น จารึก ใบ
ลาน (ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2542)
1.1 ความหมายของหนังสือบุ ด
หนังสือบุด คือ หนังสือโบราณประเภทกระดาษและหรือเป็นเอกสารจดหมายเหตุ
ไทยสมัยโบราณ ที่ใช้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในสมัยก่อนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เส้นอักษรมีทั้งสีขาว สี
ดา สีเหลืองและสีทอง โดยเขียนตัวหนังสือไว้ใต้เส้นบรรทัดตาม ขนบดั้งเดิมของการเขียน โดยมีความ
เชื่อว่าการเขียนใ ต้ เส้นบรรทัดในหนังสือบุดนั้นเป็นการแสดงถึงความเคารพครู
ก่อนจะรับ
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รูปแบบการเขียนตัวหนังสือบนเส้นบรรทัดมาจากประเทศตกวันตก ในอดีตไม่มีมาตรฐานในการ
กาหนดขนาดความกว้างยาวของหน้ากระดาษ จานวนหน้า และไม่มีเส้นบรรทัด ดังนั้นการเขียน
หนังสือแต่ละครั้งจึงไม่จากัดว่าหน้าหนึ่งๆ จะต้องมีจานวนบรรทัดเท่าใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้เขียน พบมากที่สุดอยู่ระหว่าง 3-4 บรรทัด (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2542)
คาว่า “บุด” ในภาษาถิ่นใต้อาจมีรากคามาจากภาษาสันสกฤตว่า “ปุสตก” และภาษา
บาลีว่า “โปตถก” ซึ่งหมายถึงคัมภีร์ใบลาน ผ้า เปลือกไม้ รูปปั้น รวมความแล้วมีส่วนที่ได้ความหมาย
สอดคล้องกับหนังสือบุดในภาษาของชวา – มลายู มีคาปุสตกะ “Pustake” ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
หมายถึงหนังสือทุกประเภท นอกจากนี้มีคาเปอร์ปุสตกัน “Perpustakann” หมายถึงห้องสมุดและ ปุ
สตกะวัน “Pustakawan” หมายถึง บรรณารักษ์ ในพระนิพนธ์เรื่องไปชวาของสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงกล่าวถึงคาว่า “ ปุสตาคาร” ว่าหมายถึงร้านขาย
หนังสือนอกจากนี้มีความหมายของคาสันสกฤตอีกคาหนึ่ง คือ “ปุฏ” หมายถึงการพับซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับหนังสือบุด คือเป็นหนังสือพับเช่นเดียวกัน มีข้อสังเกตว่าชาวภาคใต้น่าจะออกเสียง “สมุด”
เป็น “มุด” และเป็น “บุด”ในที่สุด โดยอาศัยหลักการกลายเสียง ม เป็น บ เพราะเป็นพยัญชนะนาสิก
ด้วยกัน รวมความแล้วคาว่า “บุด”หรือ “หนังสือบุด” น่าจะมีรากคามาจากภาษาสันสกฤต และภาษา
บาลี หรืออาจเกิดจากการกลายเสียง “ม” เป็น “บ” (ประพนธ์ เรืองณรงค์, 2542)
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หนังสือบุด คือ เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยโบราณ ประเภทลาย
ลักษณ์ (Textual Archives) กระดาษทาจากเปลือกของต้นข่อยพับกลับไปกลับมาเป็นเล่มหีบเพลง
ถ้าเป็นหนังสือบุดขนาดใหญ่สามารถระบายสีลงไปได้ ถ้าเป็นบุดขนาดใหญ่ ใช้บันทึกความรู้สารสนเทศ
ของคนไทยในภาคใต้ในยุคก่อนเทคโนโลยีการพิมพ์จะแพร่หลาย
1.2 ประเภทของหนังสือบุด
อาจจัดแบ่งหนังสือบุดเป็น5 ประเภท ตามลักษณะสาคัญได้ดังนี้ คือ
1. แบ่งตามลักษณะสีของหนังสือบุด
1.1 หนังสือบุดดา คือ เนื้อกระดาษมีสีดา ใช้กาบมะพร้าวหรือกาบหมากเผาไฟ
แล้วใช้ถ่านหรือเขม่าไฟผสมกับน้าข้าวทาหน้ากระดาษ เขียนด้วยอักษรสีเหลืองหรือสีขาว สีขาวใช้
ดินสอสีขาวอย่างละเอียดอ่อน หรือสีขาวจากเปลือกหอยมุก สีเหลืองใช้รงหรือหรดาล รงได้แก่ยางรง
คือ ยางไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า รงเหลือง ถ้าเป็นรงทองก็ผสมสีทองลงไปด้วย หรดาล ได้แก่ ก้อนดินสี
เหลือง เอาผงหรดาลละลายกับน้า ปล่อยให้ตกตะกอนข้น แล้วจึงเอาน้าที่ได้จากการแช่ฝักส้มป่อย
ผสมกับตะกอนหรดาล เอาน้ายาผสมที่ได้มาตากแดดจนหมาดแล้วจึงนาไปผสมกับกาวที่ได้จากยาง
มะขวิด หรือยางกระถิน แล้วจึงนาไปเขียนหรือตัดเส้นในงานลงรักปิดทอง ส่วนสีแดงได้จากชาด และ
สีทองได้จากทองคาเปลวหรือ “ทองอังกฤษ” (ทองชนิดหนึ่งเป็นแผ่นบางๆ สีคล้ายทองคา ใช้สลัก
หรือปรุเป็นลายประดับเครื่องศพ ประดับต้นไม้คริสต์มาสและประดับเครื่องแต่งกายนักเต้นรา)เนื้อหา
ที่เขียนในหนังสือบุดดา มักจะเป็นเรื่องสาคัญและศักดิ์สิทธิ์ เช่น ตาราพิชัยสงครามและตาราต่าง ๆ
เป็นต้น
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1.2 หนังสือบุดขาว คือ เนื้อกระดาษมีสีขาว เขียนด้วยตัวอักษรสีดา ก่อนจะมี
หมึกจีนนั้นชาวภาคใต้นิยมใช้ลูกสมอป่ารสฝาดจัด เอามาต้มแช่น้าจนคายรสฝาดสีดาค่อนข้างสีน้าตาล
นามาใช้เป็นหมึก เนื้อหาที่เขียนในหนังสือบุดขาว มีหลากหลายทั่วไป เช่น วรรณกรรมประโลมโลก
และวรรณกรรมศาสนาเป็นต้น

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหนังสือบุดดาของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหนังสือบุดขาวของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
2. แบ่งตามประโยชน์ที่ใช้สอย
2.1 หนังสือบุดถือเฝ้า คือ หนังสือบุดที่อาลักษณ์ใช้จดข้อความเพื่อนาขึ้นอ่าน
ถวายพระเจ้าแผ่นดินในที่เฝ้า
2.2 หนังสือบุดรองทรง คือ หนังสือบุดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงใช้
2.3 หนังสือบุดไตรภูมิ คือ หนังสือบุดที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เขียนเรื่องไตรภูมิ
โดยเฉพาะ
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3. หนังสือบุดตามสีเส้นอักษร
3.1 หนังสือบุดดาเส้นขาว คือ หนังสือบุดดาที่เขียนตัวอักษรด้วยหมึกสีขาว แต่
ถ้าเขียนด้วยดินสอขาวจะเรียกว่าหนังสือบุดดาเส้นดินสอขาว
3.2 หนังสือบุดดาเส้นหรดาล คือ หนังสือบุดดาที่เขียนด้วยหมึกสีเหลือง ซึ่งทา
จากส่วนผสมของรงและหรดาล
3.3 หนังสือบุดเส้นรง คือ หนังสือบุดดาหรือหนังสือบุดขาวที่เขียนด้วยหมึกหลายสี
ปนกัน
3.4 หนังสือบุดเส้นทอง คือ หนังสือบุดดาหรือหนังสือบุดขาวที่เขียนด้วยกาว
แล้วใช้ทองคาเปลวปิดทับเส้นอักษรนั้น
3.5 หนังสือบุดเส้นดา คือ หนังสือบุดขาวที่เขียนด้วยหมึกสีดา (ก่องแก้ว วีระ ประจักษ์, 2542)
4. แบ่งตามขนาด
4.1 หนังสือบุดขนาดใหญ่ คือ หนังสือบุดมีขนาดความกว้าง 15-20 เซนติเมตร
และความยาว 70 เซนติเมตรขึ้นไป เช่น การสร้างหนังสือพระมาลัย โดยบันทึกอักษรขอมบาลีหรือ
ขอมไทย และมีภาพวาดประกอบอย่างสวยงาม
4.2 หนังสือบุดขนาดกลาง คือ หนังสือบุดมีขนาดความกว้าง 10-13 เซนติเมตร
และมีความยาว 34-40 เซนติเมตร เช่น นิทานชาดก นิทานประโลมโลก ตานาน พงศาวดาร เป็นต้น
4.3 หนังสือบุดขนาดเล็ก หรือบุดตีนช้าง คือหนังสือบุดที่มีขนาดความกว้าง 8-9
เซนติเมตร และมีความยาวเพียง 15-16 เซนติเมตร ใช้บันทึกตารายาหรือคาถาอาคม (ประพนธ์ เรือง
ณรงค์, 2542)
5. แบ่งตามเนื้อหา
5.1 ประเภทนิทาน ได้แก่ นิทานชาดก นิทานพื้นเมือง และนิทานประโลมโลก
5.2 ประเภทตารา ได้แก่ ตารายาตาราดูลักษณะชายหญิง ตาราดูลักษณะสัตว์
บางชนิด ตาราแบบเรียนตาราพิชัยสงคราม และตาราไสยศาสตร์
5.3 ประเภทตานานและพงศาวดารได้แก่ ตานานประวัติบ้านเมือง พงศาวดาร
5.4 ประเภทสุภาษิต คาสอน ได้แก่ สุภาษิตสอนหญิงในการครองเรือนของคนใต้
สมัยก่อน คาสอนการปฏิบัติตนให้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
5.5.ประเภทบทสวดได้แก่ บทสวดมนต์ คาถาในการปลุกเสกยันต์
สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ประเภทของหนังสือบุดตามลักษณะเกณฑ์การจัดแบ่ง
เกณฑ์การจัดแบ่ง
ตามลักษณะสี
ตามประโยชน์

ตามเส้นอักษร

ตามขนาด

ตามเนื้อหา

ลักษณะ
หนังสือบุดดา
หนังสือบุดขาว
หนังสือบุดถือเฝ้า
หนังสือบุดรองทรง
หนังสือบุดไตรภูมิ
หนังสือบุดดาเส้นขาว
หนังสือบุดดาเส้นหรดาล
หนังสือบุดเส้นรง
หนังสือบุดเส้นทอง
หนังสือบุดเส้นดา
หนังสือบุดขนาดใหญ่
หนังสือบุดขนาดกลาง
หนังสือบุดขนาดเล็ก หรือบุดตีนช้าง
ประเภทนิทาน
ประเภทตารา
ประเภทตานานและพงศาวดาร
ประเภทสุภาษิต คาสอน
ประเภทบทสวด

1.3 ความสาคัญของหนังสือบุด
หนังสือบุดมีความสาคัญในฐานะที่เป็นเอกสารโบราณ และเป็นเอกสารจดหมาย
เหตุไทยสมัยโบราณ มีคุณค่าความสาคัญทั้งต่อตัวบุคคลทั่วไป บุคคลท้องถิ่น และต่อประเทศชาติ
หนังสือบุดมีความสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.3.1 ความสาคัญและคุณค่าในการศึกษาด้านศิลปกรรม หนังสือบุดของชาว
ภาคใต้สะท้อนการยอมรับคุณลักษณะของจิตรกรรมนครหลวงของชาวภาคกลางเป็นแบบหลัก ทั้งใน
แง่การใช้สี รูปแบบ รายละเอียด และรายละเอียดบางประการมีร่องรอยของศิลปะแบบพื้นบ้านแฝง
อยู่ โดยค่านิยมในการใช้สีนั้นหนังสือบุดของชาวภาคใต้สะท้อนลวดลายและโครงสร้างหลัก สะท้อน
นิสัยร่วมของชาวใต้ในแง่ที่บึกบึน เข้มแข็งมากกว่าจะเด่นไปทางอ่อนหวาน การแสดงออกมุ่งให้
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สาระสาคัญอย่างตรงไปตรงมามากกว่าปรุงแต่ง ปริมาณของจิตรกรรมในหนังสือบุดของชาวภาคใต้
สะท้อนถึงนิสัยในการสร้างศิลปะว่าสร้างด้วยศรัทธา (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2542)
1.3.2 ความสาคัญและคุณค่าในการศึกษาด้านวรรณกรรม หนังสือบุดของชาว
ภาคใต้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน มีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของวรรณกรรมพื้นบ้าน
ภาคใต้ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานในลักษณะอื่น ๆ เช่น จารึก ใบลาน ภาพรวมของวัฒนธรรมทั้งด้าน
จิตใจและด้านวัตถุมีลักษณะเปลี่ยนไปตามแต่ละสมัย สังคมของชาวภาคใต้สมัยก่อนประวัติศาสตร์
จนถึงสังคมเกษตรกรรม ดารงชีวิตแบบง่าย ๆ กินง่ายอยู่ง่าย มีเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนความ
ต้องการแบบง่าย ๆ ลักษณะเช่นนี้เห็นได้จากวรรณกรรมประเภทนิทานพื้นเมือง เช่น เรื่องนายดัน
เป็น เรื่องราวของ คนตาบอดใส อยากได้นางริ้งไรเป็นภรรยา จึงส่งคนไปสู่ขอและนัดวันแต่ง โดยฝ่าย
นางริ้งไรไม่รู้ว่าตาบอด เมื่อถึงวันแต่งงานนายดั้นพยายามกลบเกลื่อนความพิการของตนโดยใช้
สติปัญญาและไหวพริบต่าง ๆ แก้ปัญหา เมื่อขบวนขันหมากมาถึงบ้านเจ้าสาว เจ้าภาพขึ้นบนบ้าน
นายดั้นกลับนั่งตรงนอกชาน เมื่อคนทักนายดั้นจึงแก้ตัวว่า "ขอน้าสักน้อย ล้างตีนเรียบร้อย จึงค่อย
คลาไคล ทาดมทาเช็ด เสร็จแล้วด้วยไว แล้วจึงขึ้นไป ยอไหว้ซ้ายขวา" สะท้อนภาพของสังคมชนบท
นครศรีธรรมราช ที่ชาวบ้านยึดถือความมีน้าใจต่อกัน คอยช่วยเหลือกันโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหนื่อย มีความเชื่อและศรัทธาต่อธรรมชาติแวดล้อม เช่น วรรณกรรมเรื่องวันคาร เป็นวรรณกรรม
พื้นบ้านภาคใต้ประเภทนิทานประโลมโลก เพื่อสวดอ่านในยามว่าง และรู้จักแพร่หลายในท้องถิ่น
ภาคใต้ โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา เชื่อเรื่องผีสางเทวดาและอานาจเร้นลับ
เช่น วรรณกรรมเรื่อง ตาราดูนิมิตสะท้อนวัฒนธรรมจากนครหลวงหรือจากภาคกลาง เริ่มมีอิทธิพลใน
ภาคใต้ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมา เช่น วัฒนธรรมการใช้ภาษาแบบภาคกลาง ประเพณี
พระราชพิธี วัฒนธรรมของข้าราชการ วัฒนธรรมที่ปรากฏในหนังสือบุด เช่น การรับเอาฉันทลักษณ์
ประเภทโคลง และกลอนจากที่ภาคใต้เคยนิยมแต่ประเภทกาพย์ เช่น สุภาษิตคาโคลง พงศาวดาร
อยุธยาบางส่วนปรากฏในหนังสือบุด เช่น พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวร ฉบับวัดเขียนบางแก้ว
ตานานท้องถิ่นกล่าวถึงความสัมพันธ์ของอยุธยากับหัวเมืองภาคใต้ เช่น ตานานนางเลือดขาว ส่วน
วัฒนธรรมอิสลามไม่ปรากฏชัดแต่วัฒนธรรมจีนมีปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
(สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ , 2542) ตัวอย่างการศึกษาในด้านภาษาเช่นงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ ยอดพิจิตร
(2543) เรื่องวิเคราะห์ลักษณะอักษรและอักขรวิธีไทยถิ่นภาคใต้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วง พ.ศ.23622461ซึ่งผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าลักษณะอักษรไทยถิ่นภาคใต้ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วง พ.ศ. 2362-2461
จากหนังสือบุดส่วนใหญ่มีรูปแบบเหมือนอักษรไทยในปัจจุบัน เพียงแต่มีการเขียนแตกต่างกับปัจจุบัน
เล็กน้อยทางด้านลักษณะการขมวดหัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น การตวัดปลายเส้นตัวอักษรให้ยาวขึ้นหรือเฉียงไป
ข้างหน้าข้างหลัง เชิงตัวอักษรมีการเขียนต่าง ๆ กันหลายแบบ และรูปทรงตัวอักษรมีทั้งมุมมนและมุม
เหลี่ยม ส่วนลักษณะอักขรวิธีไทยถิ่นใต้ที่ปรากฏมีหลักเกณฑ์ไม่แน่นอน การเขียนคามุ่งแต่จะถ่ายทอดจาก
เสียงพูดที่ใช้กันอยู่เพื่อสื่อความหมายมากกว่าเรื่องความถูกต้องของหลักเกณฑ์การเขียน ซึ่งสอดคล้องกับ

13
วิธีการถ่ายทอดเสียงลงในหนังสือบุดในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์
ของชาติวัดเขียนบางแก้ว
1.3.3 ความสาคัญและคุณค่าในการศึกษาด้านภูมิปัญญาการแพทย์ หนังสือบุดที่
บันทึกเรื่องราวในอดีต ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับยาและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นตารารักษาโรคของคนใน
สมัยก่อนซึ่งทาให้เห็นว่า สมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยและเป็นสิ่งที่คนในชุมชนยังคงให้
ความสาคัญ รวมทั้งปัจจุบันหน่วยงานทางราชการมีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
และการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์ของไทยในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เช่น การสนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ได้แก่ การแพทย์
แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร เทคโนโลยีพื้นบ้านเป็นต้น และเนื่องจาก
สมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานทาให้มีความน่าสนใจศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
เช่น ศึกษาเปรียบเทียบคาเรียกชื่อสมุนไพรภาคใต้จากหนังสือบุดกับภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งการใช้
ภาษาถิ่นใต้ในหนังสือบุดมีความแตกต่างกับการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน รวมถึงการศึกษาเรื่องประวัติ
ความเป็นมาของการเรียกชื่อสมุนไพรต่าง ๆ และการใช้สมุนไพรที่สะท้อนวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
สะท้อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ด้านชื่อโรค ด้านการรักษาโรค ด้านภาษาศาสตร์ ด้านสมุนไพร
มีงานวิจัยจานวนหนึ่งที่ใช้ข้อมูลงาน จากหนังสือบุดเพื่อศึกษาภูมิปัญญา
การแพทย์ ดังเช่นงานวิจัยของเจริญ ศรประดิษฐ์ (2542) ซึ่งได้ศึกษาตารายาจานวน 125 เล่ม พบว่า
เมื่อจาแนกชนิดของยาตามอาการของโรคได้ถึง
82 ชนิด ในจานวนนี้ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบ
ส่วนประกอบของยาพบว่า ยาแต่ละชนิดมีหลายขนาน บางชนิดมีมากถึง 100 ขนาน แต่ละขนานมีตัว
ยาที่เหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง บางขนานมีชนิดของตัวยามาก บางขนานมีชนิดตัวยาน้อย ในการ
ใช้ยารักษาโรคเดียวกัน จากการนาไปตรวจสอบกับหมอพื้นบ้านที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่พบว่า มิได้นา
ยาทุกขนานมาใช้ประโยชน์ การมีหลายขนานและมีตัวยามากน้อยเพื่อสะดวกแก่ผู้หาผู้ใช้ งานวิจัยชิ้น
นี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของหนังสือบุดใช้ในการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ด้านการแพทย์พื้นบ้าน เนื่องจากสมัยก่อนความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์อาศัยวิธีการจากการใช้
ความคิด ภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียกว่าหมอยาพื้นบ้านเพื่อทาการศึกษาสรรพคุณของสมุนไพร และแร่
ธาตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยและอีกสิบปีต่อมา ได้มี
งานวิจัยของ ณชลกร แสงแก้ว ( 2552) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคาเรียกชื่อสมุนไพร
ภาคใต้จากหนังสือบุดกับภาษาไทยมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าคาเรียกชื่อสมุนไพรในหนังสือบุดกับ
ภาษาไทยมาตรฐาน พบประเภทของคา 4 กลุ่ม คือ จานวนรูปคาเรียกชื่อสมุนไพร พบจานาน 1 รูป
คามากที่สุด จากลักษณะการเกิด คาที่มาจากลักษณะทางกายภาพ คาที่มาจากถิ่นกาเนิด คาที่มา
จากเรื่องเล่า คาที่มาจากวิธีใช้ พบคาเรียกชื่อสมุนไพรที่มาจากลักษณะทางพฤกษศาสตร์มากที่สุด
และการใช้สมุนไพรจานวนพยางค์ของคาเรียกชื่อสมุนไพร พบคาจานวน 2 พยางค์มากที่สุด ลักษณะ
เสียงของคาเรียกชื่อสมุนไพร พบลักษณะรูปคา 24 ประเภท และแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา
ของคาเรียกชื่อสมุนไพร พบประเภทประวัติของความเป็นมาของคา 9 ประเภท คือ คาที่มาจาก
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คาที่มาจากพฤ กษศาสตร์และสรรพคุณ คาที่มาจากสรรพคุณ คาที่มาจาก
ความเชื่อและลักษณะการเกิด คาที่มาภาคใต้ยังสะท้อนวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น พบว่าการใช้
สมุนไพรมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย และมักจะปรากฏควบคู่ไปกับ
ประเพณี และความเชื่อเสมอ
หลังจากนั้นสองปี มีงานวิจัยของ นิติพงษ์ ทองอร่าม ( 2554) ซึ่งได้ศึกษา
เรื่องภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านของปัตตานีโบราณเพื่อศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของ
ปัตตานีโบราณที่บันทึกไว้ในหนังสือบุด โดยศึกษาจากหนังสือบุดเป็นหลัก โดยใช้วิธีการอ่าน ถอด
ความ และแปลความ จากหนังสือบุดที่บันทึกด้วยภาษาขอมไทยและภาษาไทยถิ่นใต้ แล้วจึงนามา
วิเคราะห์ พบว่า ภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของปัตตานีโบราณที่ยังร่วมสมัยและยังเป็นอาการ
เจ็บป่วยที่ชาวบ้านรู้จักหรือปรากฏอยู่ในชุมชนพบว่า มีกลุ่มอาการเจ็บป่วยเกือบจะทุกกลุ่มอาการ
ได้แก่ 1.กลุ่มโรคสตรีที่พบเด่นชัดที่สุด คือ “โรคมะเรียน” เป็นโรคเลือดลมของสตรีวัยเจริญพันธุ์จึงถึง
วัยหมดประจาเดือน เทียบได้กับโรคผิดเดือนของชาวล้านนา หรือโรคภูมิแพ้ใน สตรี โดยมีการใช้ขนม
ยา และอาหารยาร่วมในการรักษา 2.กลุ่มโรคไข้ที่พบเด่นชัดที่สุด คือ “ไข้ออกหนวย” โดยวิธีการ
รักษาจะใช้ยาล้อมตับ ยาแปรไข้ และยาตัดรากไข้ ซึ่งคล้ายคลึงกับการรักษาโรคไข้ในแพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ 3.กลุ่มโรคทางเดินอาหาร ที่พบเด่นชัดที่สุด คือ “โรคลงท้อง”เป็นโรคที่มีการถ่ายอย่าง
รุนแรง เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และสภาวะอากาศ เทียบเคียงได้กับโรคอุจจาระร่วง 4.
กลุ่มโรคผิวหนังที่พบเด่นชัดที่สุด คือ “โรคก้นใต่”ซึ่งอาการคล้ายคลึงกับแผลกดทับ 5.กลุ่มอาการ
เจ็บป่วยที่เกิดจากสัตว์กัดต่อย ที่พบเด่นชัดที่สุด คือ “งูกัด” ซึ่งใช้วิธีการรักษานอกจากใช้ยาสมุนไพร
ตารับต่าง ๆ โดยการกิน แล้วยังใช้ยาประคบเพื่อลดอาการบวมช้าจากการถูกกัด สิ่งหนึ่งสะท้อนให้
เห็นคือความเชื่อของชาวบ้านในการรักษาแบบโบราณกับโรคและวิธีการรักษาในปัจจุบันที่สามารถยัง
ใช้รักษาได้ด้วยวิธีการบันทึกอาการ วิธีการ และสรรพคุณ ลงในหนังสือบุดนั่นเอง
1.3.4 ความสาคัญและคุณค่าในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หนังสือบุด
บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นไว้มากมาย เช่น พงศาวดาร วรรณกรรมสะท้อน
ประวัติศาสตร์ หรือ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อันเป็นบริเวณที่มีชุมชนอยู่รวมกันและมี
ความสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจสังคมระบบความเชื่อ พิธีกรรมและการเมือง การปกครอง จนกล่าวได้
ว่าทาให้ผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีอะไรหลายๆ อย่างร่วมกันโดยแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรมเกิดขึ้นในท้องถิ่นหนึ่งๆ ได้อย่างไร เช่น ท้องถิ่นนั้นมีสภาพแวดล้อมอย่างไร ตั้งอยู่
ตาแหน่งไหนภายในเขตอาเภอใด จังหวัดไหน และภูมิภาคใดมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ที่แสดงความเป็นมาทางวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง บรรดากลุ่มชนที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนที่สืบ
มาจนปัจจุบันเป็นพวกไหน อยู่ในท้องถิ่นมาแต่ดั้งเดิมหรือเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นเมื่อเข้ามาอยู่ใน
ท้องถิ่นเดียวกันแล้ว มีความขัดแย้งหรือมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างใดเกิดขึ้น (ศรีศักร
วัลลิโภดม, 2533) ในตานานนางเลือดขาวกล่าวถึงประวั ติศาสตร์พัทลุง “พระนางเลือดขาว” เป็นคน
พัทลุงที่มีศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนา มีความสามารถสูง จดหมายเหตุพงศาวดาร ตานาน
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ประวัติศาสตร์ ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานเชื่อถือได้พงศาวดารเมืองพัทลุง ฉบับหอสมุดแห่งชาติภาค 15
นางเลือดขาวเป็นบุตรบุญธรรม ของตาสามโมและยายเพชร เกิดที่บ้านพระเกิด นางมีผิวพรรณ เลือด
ที่ออกจากร่าง “ขาว” จึงเรียก “นางเลือดขาว”
2. แนวคิดสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม(Cultural Heritage Information: ICH)
คาว่ามรดกทางวัฒนธรรม(Cultural heritage) เป็นศัพท์บัญญัติที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
อันเป็นผลส่วนหนึ่งจากการที่ UNESCO ประกาศรับรองอนุสัญญามรดกโลก ( World heritage
convention) เพื่อคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1992 โดยจัดแบ่ง
มรดกโลกออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆคือ (UNESCO, 2010) 1.มรดกทางธรรมชาติ( Natural Heritage)
ที่เป็นแหล่งสงวนรักษาพันธุ์พืช และสัตว์ป่า ทะเล ภูเขา เป็นต้น 2.มรดกทางวัฒนธรรม ( Cultural
Heritage) ที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 3 .มรดกที่เป็นภูมิทัศน์
ทางวัฒนธรรม (Mixed Heritage) คือมีลักษณะผสมระหว่างแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ด้วยกัน
ต่อมา UNESCO ได้ประกาศอนุสัญญาระหว่างประเทศในด้านการปกปักรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage) ใน
ปีค.ศ.2003 จึงทาให้ขอบเขตของมรดกทางวัฒนธรรมกว้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 1
.มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องได้เชิงกายภาพ ( Tangible Cultural Heritage: ICH) ซึ่งยังสามารถแบ่งย่อยออก
ได้เป็น 1.เคลื่อนย้ายได้ (Movable) เช่น ภาพวาด, รูปปั้น , เฟอร์นิเจอร์ , เหรียญ 2.เคลื่อนย้ายไม่ได้
(Immovable) เช่น แหล่งโบราณคดี , อนุสาวรีย์ 2.มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible
Cultural Heritage: ICH) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ แนวการปฏิบัติ สุนทรียภาพ
ความเชื่อทางจิตวิญญาณ การแสดงออกทางศิลปะ ภาษา และลักษณะอื่นๆที่มนุษย์กระทา ตลอดจน
หัตถกรรมที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการสังเกตและลงมือปฏิบัติ เช่น การทอผ้า การทา
เครื่องปั้นดินเผา
Alfredo M. Ronchi (2009) เสนอว่า มรดกทางวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่เพียงงานเชิง
ช่าง หรืองานศิลปะอย่างจิตรกรรม ประติมากรรม เท่านั้น ยังหมายรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เช่นเดียวกับหนังสือบุดอันมีคุณค่าควรแก่การ
ปกป้องรักษาไว้ ด้วยมุมมองเช่นนี้ มรดกทางวัฒนธรรมจึงมีขอบเขตกว้างนอกเหนือจากมรดกที่ต้องมี
การขุดค้นทางโบราณคดี ดังนั้นหนังสือบุดที่มีอายุมากกว่า 50 ปีและมีคุณค่าก็จัดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมด้วยเช่นกัน
นอกจากตัวมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือใช้อธิบายคุณลักษณะเชิง
กายภาพ เนื้อหา และบริบทของตัวมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ชื่อผลงาน ชื่อผู้สร้าง แหล่งที่พบ ยุค
สมัย ชื่อผู้บริจาค ก็เป็นสิ่งจาเป็นต่อการศึกษาและช่วยให้สามารถทาความเข้าใจมรดกทางวัฒนธรรม
นั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้งเช่นกัน ข้อมูลลักษณะนี้ เรียกว่า สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (
Cultural
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Heritage Information : CHI)ซึ่งยังหมายรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นลายลักษณ์ เช่น เอกสาร
โบราณ เอกสารจดหมายเหตุ คัมภีร์หรือตาราต่าง ๆ อีกด้วย แนวคิดนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ต่อมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีมุมมองต่อพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หอจดหมายเหตุและ
หอสมุด ว่าต่างเป็นแหล่งหรือสถาบันที่จัดเก็บรวบรวมและให้บริการทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรม
ด้วยกันทั้งสิ้น (วิศปัตย์ ชัยช่วย, 2558) โดยในปัจจุบันเส้นแบ่งความแตกต่างระหว่างหน่วยงานได้จาง
ลง เช่นบางครั้งเอกสารโบราณถูกจัดเก็บและจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ ส่วนโบราณวัตถุก็อาจจะถูก
จัดเก็บหรือจัดแสดงไว้ในก็ได้เช่นกัน ดังนั้นสารสนเทศที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ จึงควรถูก
บูรณาการเข้าด้วยกัน และเอื้อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
แม้ว่าจะจัดเก็บอยู่ในแหล่งใดก็ ตาม (International Working Group on FRBR and CIDOC CRM
Harmonisation, 2010)
กล่าวโดยสรุปหนังสือบุดจึงเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมคือเป็นทรัพยากร
สารสนเทศที่มีคุณค่าในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรจัดเก็บและอนุรักษ์ไว้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
สืบไปเพราะสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ชื่อ แนวคิด ขนาด วัสดุ
บันทึก แหล่งที่มา ที่เกี่ยวกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย
รวมถึงการบริหารจัดการของสถาบันทางวัฒนธรรม ในอีกแง่หนึ่งสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม คือ
ตัวทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วย เช่นเอกสารโบราณ ( Ancient
document) เอกสารจดหมายเหตุ ( Archival record) เอกสารประวัติศาสตร์ (Historical record)
เอกสารต้นฉบับ (Manuscript) ภาพถ่าย แผนที่ แผนผังโบราณ เป็นต้น ซึ่งสารสนเทศเหล่านี้นอกจาก
จะต้องมีการจัดเก็บ จัดระบบ จัดทาคาอธิบาย และให้บริการแล้ว จะต้องมีการอนุรักษ์และสงวน
รักษาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป
3. แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ /เอกสารประวัติศาสตร์
เอกสารจดหมายเหตุ คือ หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผลิตขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานหรือ
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน เมื่อวิเคราะห์ความหมายของคาว่า จดหมายเหตุ ที่ใช้ในประเทศไทย
พบว่า มีความหมายที่หลากหลายดังนี้
3.1 หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไปและรายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ที่สาคัญเกิดขึ้น
3.1.1 รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวันโดยทั่วไปเรามักจะนึกถึงการจด
บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อบันทึกไว้สาหรับใช้อ้างอิงในอนาคตโดยเรียงตามลาดับ
วัน เดือน ปี และบันทึกเรื่องนั้นอย่างสั้น ๆ
3.1.2 บันทึกการเดินทางหรือรายงานการเดินทางของพระมหากษัตริย์หรือบุคคล
สาคัญโดยทั่วไปเป็นการบันทึกพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และบุคคลสาคัญ เช่น การเสด็จ
พระราชดาเนินเยือนต่างประเทศ

17
3.1.3 รายงานกิจกรรมหรือผลงานของบุคคลหรือคณะบุคคลในช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งเป็นการบันทึกกิจกรรมหรือผลงาน กิจกรรมสาคัญ เช่น งานพระศพบุคคลสาคัญ
3.1.4 บันทึกรายงานเหตุการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้น เป็น
การบันทึกเรื่องราวสาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์สึนามิ
3.1.5 บันทึกหรือเล่าถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติหรือ
พระมหากษัตริย์ในช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง หนังสือประเภทนี้มักเรียกว่า “พงศาวดาร” (สมสรวง พฤติกุล
,2539)ในแต่ละสังคมและในแต่ละประเทศกาหนดความหมายต่างกันความหมายสากลของเอกสาร
จดหมายเหตุ “อาร์ไคฟส์” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “อาร์คีออน”( archeion) (Encyclopeadia,
1956) มาจากภาษาละตินว่า “อาร์คีวุม” ( archevum)ซึ่งหมายถึง ที่ทางานของรัฐ และเอกสารที่เก็บ
รักษาไว้ในอาคารหรือหน่วยงานนั้น และชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาคาของภาษาลาตินมาเป็นคาว่า “ลาร์ชีว”
(I’archives)และนามาใช้เป็นคาพหูพจน์เป็น “เลซาร์ซีฟ” (les archives) ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ
ใช้คาว่า “เรคคอดส์” (records)และนักวิชาการบางกลุ่มของประเทศออสเตรเลียใช้คาว่า “อาร์ไคฟวัล
ดอกคิวเม้นท์” (archival document)” (สมสรวง พฤติกุล, 2539)
3.2 เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ความสาคัญของเอกสารจดหมายเหตุ มีความสาคัญต่อหน่วยงานและบุคคลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ความสาคัญของเอกสารจดหมายเหตุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามกาล
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ในแต่ละสังคม ในแต่ละยุค ในแต่ละสมัย
มองเห็นความสาคัญของเอกสารจดหมายเหตุต่างกัน อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ใน
การจัดทาและการเก็บรักษาจดหมายเหตุแล้วสามารถจาแนกได้ดังนี้
3.2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารงานและดาเนินงานของหน่วยงาน
เอกสารจดหมายเหตุเป็นสื่อสาคัญของหน่วยงานที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ในการกาหนด
นโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ และการนาไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
ดังนั้นไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้การบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานเมื่อใด การบริหารงานและการ
ดาเนินงานของหน่วยงานนั้นจะยังคงดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับหน่วยงานที่
ดาเนินการและกาหนดแผนไว้แล้ว
3. 2.2 เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย เอกสารจดหมายเหตุเป็นสื่อที่ได้จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นหลักฐานหรือรับรองสิทธิ์และผลประโยชน์ในแง่กฎหมายที่สามารถนามาใช้เป็นพยานหลักฐาน
หรือใช้อ้างอิงได้เมื่อเกิดการฟ้องร้อง
3. 2.3 เพื่อเป็นหลักฐานทางการเงิน เอกสารจดหมายเหตุเป็นสื่อที่ทาขึ้นเพื่อเป็น
หลักฐานทางการเงินหรือแสดงถึงสถานะทางการเงินและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
3. 2.4 เพื่อเป็นสารสนเทศอันแสดงถึงประวัติพัฒนาการของหน่วยงาน เอกสาร
จดหมายเหตุเป็นประสบการณ์ กิจกรรม เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นแต่ละวันของหน่วยงาน เมื่อนามาสะสม

18
รวมกันทั้งหมดจะเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการศึกษาถึงประวัติพัฒนาการ การดาเนินงาน
กิจกรรม เหตุการณ์ของหน่วยงานนั้น
3. 2.5 เพื่อเป็นมรดกของชาติที่ให้ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ เอกสารจดหมายเหตุ
ของแต่ละหน่วยงานได้จัดทาขึ้นโดยบุคลากรหลายวิชาชีพ (สมสรวง พฤติกุล, 2539)
เอกสารประวัติศาสตร์ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตราที่ 26 คือ
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ ครบกาหนดตามวรรค
สองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อคัดเลือกไว้ให้
ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้ากาหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกตาม
ประเภทดังนี้ 1.ข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 14 เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี 2.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ มาตรา 15 เมื่อครบยี่สิบปี กาหนดเวลาตามวรรคสองอาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1.
หน่วยงานของรัฐยังจาเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย
โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิลปากร2.หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีคาสั่งขยาย
เวลากากับไว้เป็นการเฉพาะราย คาสั่งการขยายเวลานั้นให้กาหนดระยะเวลาไว้ด้วยแต่จะกาหนดเกิน
คราวละห้าปีไม่ได้การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจาเป็น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงดังนั้นเอกสารจดหมายเหตุกับเอกสาร
ประวัติศาสตร์มีความหมายเหมือนกัน ต่างกันตรงอายุของเอกสารในการประเมินค่าเพื่อการจัดเก็บ
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2540)
ส่วนเอกสารทางประวัติศาสตร์ (Historical records, Special collections, Historical
document, Historical manuscripts)คือ การบันทึกความทรงจาของบุคคลหรือหน่วยงานโดย
จุดประสงค์ของการสร้างเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความรู้ เพื่อการประชุม เพื่อ
ยืนยันเหตุการณ์ พิสูจน์หลักฐาน ทั้งหมดนี้ถูกสร้างมาจากส่วนที่เป็นรากฐานสาคัญของบุคคล สถาบัน
ซึ่งมีความจาเป็นต้องสร้างเอกสาร จัดเก็บ ถ่ายโอน และซ่อมแซม เอกสารประวัติศาสตร์จึงมีความ
จาเป็นต่อบุคคลและสถาบัน เอกสารประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นการคัดเลือกจากจานวนของเอกสาร
อันมีคุณค่า ให้ความรู้ มีความสาคัญต่อการวิจัย เอกสารประวัติศาสตร์เหล่านี้จึงมีคุณค่าและ
ความสาคัญต่อสังคมเช่น การบันทึกของชาวนา บันทึกข้อมูลความรู้มากมายเกี่ยวกับการทาสวน ทาไร่
การกล่าวถึงสังคม และเหตุการณ์สาคัญของผู้บันทึก ส่วนเอกสารจดหมายเหตุของสถาบัน เช่น ภารกิจของ
การปฏิบัติงานในทุกๆ วันเมื่อประเมินค่าแล้วมีคุณค่า โดยเอกสารประวัติศาสตร์อาจอยู่ในรูปแบบของ
เอกสารตัวเขียน ภาพถ่าย แผนที่ กฤตภาค หรือประวัติศาสตร์บอกเล่า ก็ไDearstyne,
ด้ (
2000)
แนวคิดการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ /เอกสารประวัติศาสตร์ เอกสารจดหมายเหตุ /
เอกสารประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นจากภารกิจ กิจกรรมของบุคคลในอดีตบันทึกเรื่องราวผ่านวัสดุในสมัย
นั้น เช่น จารึก ใบลาน หนังสือบุด ใบจุ้ม เป็นต้น การจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ในแต่ละประเภท
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นั้น มีวิธีการหรือขั้นตอนที่ต่างกัน โดยกระบวนการจัดการเอกสารประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่การจัดทา
การประเมินค่า การใช้งาน การจัดเรียง การจัดเก็บ ตลอดจนการให้บริการ และการอนุรักษ์ สิ่งที่จะ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น คือ ทะเบียนหรือเอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงานรวมถึงเครื่องมือช่วยค้นช่วยในการค้นหาข้อมูล และควบคุม รวมทั้งคาอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นตัวแทนของเอกสารแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทาง
เนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุ (Dearstyne, 2000)
เอกสารประวัติศาสตร์ คือเอกสารที่หน่วยงานทางประวัติศาสตร์ เช่น สมาคม พิพิธภัณฑ์
ต่างๆสนใจและเก็บรวมรวมรักษาไว้ โดยเอกสารเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ของ
บุคคล สถาบัน ทั้งยังเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับวัตถุทางประวัติศาสตร์ อาคารประวัติศาสตร์ หรือแหล่ง
ประวัติศาสตร์ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสาหรับการจัดแสดงนิทรรศการ สัมมนา หรือการออกแบบ
กิจกรรมที่นาให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และยังทาให้อดีตสามารถ “พูด” ได้ใน
ปัจจุบัน (Dearstyne, 2000) กระบวนการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ /เอกสารประวัติศาสตร์
ประกอบด้วย (Dearstyne, 2000; New York State Archives, 2009)
การจาแนกเอกสารเอกสารประวัติศาสตร์ต้องคัดเลือกเพื่อจัดเก็บอย่างถาวร
กระบวนการของการกาหนดเอกสารประวัติศาสตร์ เรียกว่า การประเมินเอกสารประวัติศาสตร์ใน
รัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และเอกชน ตารางกาหนดอายุเอกสารประวัติจะเป็นเครื่องมือใน
การกาหนดช่วงระยะเวลาทางกฎหมายในการเก็บรักษาเอกสารเพราะเชื่อมโยงไปยังการบริหาร
คุณค่าทางกฎหมาย หรือ เพราะเอกสารมีเหตุการณ์สาคัญ บุคคลสาคัญ การทางานในสังคม
ประวัติศาสตร์หรือองค์กรอื่น ๆ ซึ่งรวบรวมเอกสารทั้งที่ไม่ใช่ของหน่วยงาน กาหนดนโยบายในการ
รวบรวมบอกรายละเอียดลักษณะทางธรรมชาติ รวบรวมตามลาดับเหตุการณ์ และรวบรวมเอกสาร
เฉพาะหัวเรื่อง ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินเอกสาร เพราะฉะนั้นการตกลงหรือปฏิเสธต้องคานึงถึง
นโยบายเป็นสาคัญ
การจัดหาเอกสารการจัดหาเอกสารประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการของการระบุที่เก็บ
การได้มาของเอกสารประวัติศาสตร์ และยังเป็นการบอกที่เก็บเอกสารประวัติศาสตร์เพื่อบอก
รายละเอียด การจัดการ การวางแผนและวิธีการจัดการเอกสาร
การกาหนดการเข้าถึงการกาหนดการเข้าถึงเอกสารประวัติศาสตร์ ต้องสร้างข้อมูลให้
เป็นระบบ นักจดหมายเหตุเรียกกระบวนการนี้ว่า การจัดเรียงและการจัดทาคาอธิบายสาหรับพื้นฐาน
ของการจัดทาสิ่งนี้ คือ การจัดการท้องถิ่น การจัดเรียงคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ในการระบุที่เก็บ คู่มือในการจัดทาคาอธิบาย ตัวอย่างเช่น เครื่องมือช่วยค้น
และการลงรายการเอกสารช่วยให้นักวิจัยทราบ หาคาตอบจากเครื่องมือช่วยค้น
บริการอ้างอิงเงื่อนไขของการเข้าถึงเอกสารประวัติศาสตร์ แม้ว่าการรวบรวม รักษา
เอกสารจากการชารุดเสียหาย หรือลดการเสียหาย การระบุที่เก็บของเอกสารประวัติศาสตร์ทั้งหมด
จะต้องมีการควบคุมอย่างดีในการใช้เอกสาร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขของ
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การอ้างอิง เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสารประวัติศาสตร์ ต้องพิจารณาสิ่ง
ต่อไปนี้ การแยกสาเนาไมโครฟิล์มสาหรับเอกสารในห้องสมุดสาธารณะหรือสถานที่เก็บอื่นๆ เงื่อนไข
ของการแปลงไฟล์เอกสารบนเว็บไซต์
การเข้าถึงสามารถใช้ เอกสารประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง
โดยการใช้คาอธิบายเอกสารของหน่วยงานจดหมายเหตุ ได้แก่ การเข้าถึงรายการเอกสารจดหมายเหตุ
สาหรับข้อมูลรายการเอกสารจดหมายเหตุ สามารถติดต่องานบริการจดหมายเหตุ เป็นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม เช่น เอกสารต้นฉบับตัวเขียน การให้ความรู้และ
ความสาคัญต่อการจัดเก็บเอกสาร
การสงวนและการอนุรักษ์หลักของการสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ สิ่งที่สาคัญและ
เหมาะสมที่สุดสาหรับเอกสาร คือ สภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา การ
อนุรักษ์ คือ การซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย การอนุรักษ์จะต้องทาโดยผู้เชี่ยวชาญ
จะเห็นได้ว่าในกระบวนการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ/เอกสารประวัติศาสตร์ นั้น
จาเป็นต้องอาศัยแบบแผนการการจัดทาคาอธิบายเอกสารสาหรับการจัดทาคาอธิบายเอกสาร อันจะ
ทาให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานควบคุมเอกสารเพื่อนาไปใช้สาหรับจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารเพื่อ
ให้บริการต่อไป
4. ทฤษฎีของคุณลักษณะของเอกสาร/สารสนเทศ
เอกสารหรือสารสนเทศ ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐาน(Features of information)
3 ส่วน คือ (Baca & Getty Research Institute, 2008; Shepherd & Yeo, 2003) เนื้อหา (Content)
คือ ส่วนประกอบที่บ่งบอกหรือแสดงลักษณะเนื้อหาสาระหรือความรู้ที่อยู่ในเอกสาร /สารสนเทศ เป็น
ลักษณะภายใน (Intrinsic)ซึ่งต้องใช้วิธีการอ่านวิเคราะห์ ตีความหมายเพื่อกาหนดลักษณะออกมาบริบท
(Context) คือ ส่วนประกอบที่บ่งบอกสภาพแวดล้อมที่บ่งชี้เกี่ยวกับการสร้าง จัดเก็บ การใช้สารสนเทศ
และความสัมพันธ์ต่อสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบริบทเป็นสิ่งที่กาหนดขึ้นจากภายนอกเอกสาร
/
สารสนเทศ (Extrinsic) โครงสร้าง (Structure) คือ ส่วนประกอบส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับชุดของ
ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกเอกสาร/สารสนเทศ โดยภายนอก(Extrinsic) คือ สิ่งที่มองเห็นด้วยตัว
เปล่า เช่น วัสดุที่ใช้ อักษร ขนาด ส่วนภายใน(Intrinsic) เช่น สานวนภาษา รูปแบบการเขียน การลาดับ
เนื้อหา หรืออาจเป็นทั้งสองอย่างก็ได้เช่น การเรียงลาดับเนื้อหาของหนังสือเป็นบท แต่ละบท
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ หรือหนังสือเล่มหนึ่งสัมพันธ์กับหนังสืออีกเล่มหนึ่ง จากการถูกจัดไว้ในหัวเรื่อง
เดียวกัน เป็นต้นโครงสร้างเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับเนื้อหาและบริบทของเอกสาร กล่าวคือ โครงสร้างจะเป็น
ตัวกาหนดเนื้อหา และแสดงถึงบริบทของเอกสารด้วย
การจัดทาคาอธิบายเอกสารหรือสารสนเทศจึงต้องดาเนินการบนคุณลักษณะพื้นฐานสาม
ประการนี้ ดังเช่น งานวิจัยของ วิศปัตย์ ชัยช่วย ( 2556) ซึ่งใช้แนวคิดเรื่องคุณลักษณะของเอกสาร /
สารสนเทศ เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์จารึก นามาใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการกาหนดองค์ประกอบเม
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ทาดาตา ( Metadata elements) สาหรับการจัดการจารึกที่อยู่ในรูปดิจิทัลต่อไป ซึ่งผลวิจัยทาให้
พบว่าจารึกมีคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกับเอกสารทั่วไปหลายอย่างเช่น ด้านเนื้อหา จารึกมักให้
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ และปีศักราชที่ค่อนข้างชัดเจน หรือเป็นทางการ เนื่องจาก
จารึกถูกจัดทาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สาคัญคือเพื่อประกาศเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรับรู้ การเรียกชื่อบุคคล
หรือสถานที่ จะเรียกตามที่คนในยุคนั้นเรียกมาแต่เดิม จึงมีประโยชน์อย่างมากในการสอบทานหาชื่อ
บุคคล สถานที่ดั้งเดิม หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างจารึก ด้านกายภาพ ที่รูปอักษรยังสามารถใช้
กาหนดอายุของจารึกได้ แม้จารึกนั้นจะไม่ปรากฏศักราช โดยการเปรียบเทียบในเชิงอักขรวิทยา
ด้านบริบทที่เกี่ยวข้อง ที่พบว่า จุดที่พบจารึกที่อยู่ดั้งเดิม และที่อยู่ปัจจุบันถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มี
ความสาคัญ เพราะนอกจากจะใช้เป็นข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการแล้ว ในเชิงของการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ จุดที่พบ และที่อยู่ดั้งเดิม จะสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลทางประวัติศาสตร์อื่นๆได้ด้วย
5. หลักการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
The Society of American Archivists (SAA) อธิบายว่า การจัดทาคาอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ( Archival Description) มีความหมายครอบคลุม 1.กระบวนการวิเคราะห์ จัดระบบ
และบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการระบุบ่งชี้ จัดการ ค้นหา และอธิบายเอกสารที่จัดเก็บ
ในหอจดหมายเหตุ 2 .คาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการจัดทาดังกล่าว
3.ในวิชาการจัดการเอกสาร ( Records Management) หมายถึงบัญชี/ทะเบียนที่บันทึกเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ, เนื้อหาสาระ, และวัตถุประสงค์เชิงหน้าที่ของชุดเอกสาร ( Records series)
หรือระบบเอกสาร (Bellardo & Bellardo, 1992)
New York State Archives (2015) อธิบายว่า การจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุ
(Archival Arrangement) คือกระบวนการจัดระบบเอกสารให้เป็นกลุ่มที่มีความเฉพาะ และการ
จัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ คือ กระบวนการทาให้กลุ่มเอกสารเหล่านั้นเกิดความหมายที่ผู้ใช้
เข้าใจได้ ( Understandable) โดยทั่วไปสารสนเทศที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว มักอยู่ในรูปแบบ
เครื่องมือช่วยค้น (Finding aids) ที่ให้คาอธิบายไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
คาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ มักประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานเจ้าของ
เอกสาร บริบทซึ่งเอกสารถูกจัดทาขึ้น เนื้อหาสาระของเอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพของเอกสาร การจัดทาคาอธิบายจะมีระดับของความละเอียดแค่ใดนั้นขึ้นอยู่กับเอกสารแต่ละ
ชุด อย่างไรก็ดีการจัดทาคาอธิบายเอกสารควรมีข้อมูลอย่างน้อยให้ครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้เลข
ทะเบียนชื่อปีชื่อผู้จัดทาเอกสารประวัติของหน่วยงานเจ้าของเอกสารเดิมคาอธิบายเนื้อห าเงื่อนไขการ
เข้าใช้ภาษา
ระดับของการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของแต่ละหน่วยงานอาจไม่เหมือนกัน
ตามแต่นโยบาย และความเหมาะสม อาจจัดทาตั้งแต่ระดับกลุ่ม ( Collection) ชุด ( Series) แฟ้ม
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(Folder) หรือชิ้น ( Item) มาตรฐานการอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ประกอบด้วยเขตข้อมูลซึ่ง
สามารถเพิ่มเติมความสมบูรณ์ และความเข้าใจต่อกลุ่มเอกสาร
ขั้นตอนแรกของการอธิบายเอกสารระดับกลุ่ม ต้องพยายามจัดเอกสารภายใต้เงื่อนไข
การจัดทาคาอธิบายและการให้รายละเอียดอย่างเหมาะสม ในขณะที่บางครั้งการจัดทาคาอธิบายและ
การให้รายละเอียดมีความจาเป็นหลังสุด ความเหมาะสมการจัดทาคาอธิบายระดับกลุ่ม จะต้องเข้าถึง
ลาดับเอกสารได้อย่างดีและจาเป็นต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ประเภทของเครื่องมือช่วยค้นต้องมีความเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเป็น
ระบบ ระบบการจัดทาคาอธิบายเอกสารต้องมีการวางแผนพื้นฐาน และมีขั้นตอนในการปรับปรุง
ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อผู้ใช้สามารถหาข้อมูลระดับกลุ่ม และเข้าใจความสัมพันธ์ระดับกลุ่ม อย่าง
เหมาะสม
สิ่งสาคัญในการพิจารณาต่อการจัดทาเครื่องมือช่วยค้นอย่างไรเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถ
เข้าถึงข้อมูล ตามปกติเครื่องมือช่วยค้นจะต้องจัดพิมพ์และเก็บไว้ในห้องอ่านเอกสารจดหมายเหตุ
เพื่อให้ผู้วิจัยค้นหาข้อมูล อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปนักวิจัยสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นขั้นตอน
แรกเพื่อหาตาแหน่งตู้เก็บเอกสารจดหมายเหตุ เมื่อมีการพัฒนาระบบเครื่องมือช่วยค้น ต้องพิจารณา
ความสามารถในการเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ ระบบออนไลน์เครื่องมือช่วยค้นไม่เพียงช่วยผู้วิจัย
เท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงให้งานด้านบริการจดหมายเหตุให้มีความทันสมัย ประโยชน์ของเครื่องมือ
ช่วยค้น คือ 1 . ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารระดับกลุ่ม 2 .มีข้อกาหนดมาตรฐานพื้นฐานมีความ
เหมาะสมและกาหนดระบบของข้อมูลระดับกลุ่ม 3. มีข้อกาหนดความเหมาะสมต่อเอกสารระดับกลุ่ม
4. มีข้อกาหนดในการอ้างถึง หรือสอดคล้องต่อนักวิจัยเมื่อต้องใช้อ้างอิง เอกสารจดหมายเหตุระดับ
กลุ่ม (State Historical Records Advisory Board, 2015)
5.1 มาตรฐาน แบบแผน กฎเกณฑ์การจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
การจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ค้นคว้าสามารถ
เข้าถึงสารสนเทศของเอกสาร ผ่านคาอธิบายลักษณะและเนื้อหาของเอกสารตามรูปแบบ หลักเกณฑ์
หรือมาตรฐานการลงรายการต่าง ๆ องค์กร สมาคมวิชาการจดหมายเหตุระดับนานาชาติ จึงได้พยายาม
สร้างมาตรฐานการจัดทาคาอธิบายเอกสาร (Descriptive Standard) เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
จดหมายเหตุ และเพื่อช่วยให้ผู้ค้นคว้าเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเอกสารจดหมายเหตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจดหมายเหตุกันได้อย่างกว้างขวางผ่านการสืบค้นข้อมูลทาง
ระบบอัตโนมัติ โดยดาเนินการพัฒนารูปแบบการจัดทาคาอธิบายเอกสาร ได้แก่ 1.มาตรฐานการลง
รายการจดหมายเหตุที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ : MARC AMC 2.คู่มือการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมาย
เหตุ : MAD 3.กฎการทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ : RAD 4.มาตรฐานคาอธิบายการเข้ารหัส
จดหมายเหตุ : EAD 5.การลงรายการตามแบบดับลินคอร์ เมทาดาทา 6.มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที2่ : ISAD (G)
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จากมาตรฐาน แบบแผน และกฎเกณฑ์ข้างต้น ไม่มีมาตรฐาน แบบแผน หรือ
กฎเกณฑ์ใดที่สามารถใช้อธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ไม่สามารถใช้อธิบายได้อย่าง
เหมาะสม แม้แต่งานวิจัยของ วิศปัตย์ ชัยช่วย ( 2549) ศึกษาเรื่องการสร้างคู่มือแนะนาเอกสาร
จดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาใช้ ISBD (A) ในการจัดทาข้อมูลคาอธิบายบรรณานุกรม ลักษณะทาง
กายภาพของเอกสารจะต้องปรับใช้หลักเกณฑ์ในส่วนย่อยต่างๆ เพื่อให้สามารถลงรายการเอกสาร
จดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาได้ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัย
อยุธยา เป็นเอกสารโบราณของไทยที่มีความแตกต่างจากเอกสารโบราณของประเทศตะวันตก ในด้าน
รูปลักษณ์และเนื้อหา การนา ISBD (A) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสาหรับหนังสือเก่าและเอกสาร
โบราณต่างประเทศมาใช้กับเอกสารโบราณของไทยจึงค่อนข้างมีขีดจากัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องออกแบบ
การจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุไทยสาหรับหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุงขึ้นเองเพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะทางธรรมชาติของหนังสือบุดในประเทศไทย
ส่วนมาตรฐานการจัดทาคาอธิบายเอกสารโบราณของไทยซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับ
หนังสือบุด เช่น ใบลาน จารึกนั้นมีดังนี้ งานวิจัยของ บุญยงค์ เกศเทศ ศึกษาเรื่อง “ระบบการจัดการ
คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัยอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเป็นการจัดการคัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย จาก
บัญชีสังเขป โดยการปริวรรตและเผยแพร่เป็นเอกสารให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นการอธิบายเฉพาะ
ลักษณะเนื้อหาเท่านั้น ไม่มีการสร้างกฎเกณฑ์หรือแบบแผนให้ครอบคลุมทั้งลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะเนื้อหาของตัวทรัพยากร เช่นเดียวกับ งานวิจัยของนิศาชล จานงศรีศึกษาเรื่อง “พัฒนาเค้า
ร่างเมทาดาทาสาหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล” โดยศึกษาพัฒนาเค้าร่างเมทาดาทา
สาหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้น การเข้าถึง การ
จัดการและการใช้งานเมทาดาทาร่วมกัน และเพื่อเป็นการประเมินเค้าร่างเมทาดาทาสาหรับการ
จัดการเอกสารโบราณที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเอกสารโบราณ
และพฤติกรรมการเข้าถึงองค์ความรู้ในเอกสารใบลานของผู้ใช้กาหนดกรอบการวิจัยพัฒนาบนตัวแบบ
Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) ซึ่งสามารถบรรยายคุณลักษณะ
พิเศษทั้ง 12 กรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ PLM metadata schema
(PLMM) ซึ่งประกอบด้วย 75 คุณลักษณะ แบ่งเป็น 34 องค์ประกอบหลัก และ 42 องค์ประกอบ
เพิ่มเติม ให้สามารถสืบค้นและจัดการคอลเคชั่นเอกสารใบลานได้
ในการจัดทาคาอธิบายเพื่อสร้างข้อมูลตัวแทนทางกายภาพนั้นจะต้องอาศัย
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับเอกสารนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
เอกสารงานวิจัยของ ดุษฎี ชัยเพชร ( 2556) คือ มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมาย
เหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) ซึ่งใช้แนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบลงรายการเอกสาร
จดหมายเหตุเกี่ยวกับพระยารัษฎาฯ ในสานักจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาขา
ตรัง พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต จวนเจ้าเมืองระนอง จังหวัดระนอง
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ซึ่งผลวิจัยทาให้พบว่า ข้อมูลเอกสารตามรายการที่กาหนดในมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทา
คาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) ประกอบด้วยส่วนอธิบายข้อมูล 7 ส่วน 26
หน่วยข้อมูล ซึ่งในการอธิบายหน่วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากคู่มือช่วยค้น บัญชีสารวจ
เอกสาร บัตรรายการของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทะเบียนหนังสือบุด
บัตรรายการหนังสือบุด แต่ด้วยหนังสือบุดมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเอกสารทั่วไปจึงไม่มีมาตรฐาน
ใดเหมาะสมสามารถกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทาคาอธิบายหนังสือบุดได้
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ประคอง แก้วนัย ( 2550) จัดทาคาอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุจะต้องอาศัยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับเอกสารของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล :กรณีศึกษาเอกสารการประชุมคณบดีและเอกสารส่วนบุคคล ซึ่งหลักเกณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมกับกลุ่มเอกสารงานวิจัยชิ้นนี้คือ มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมาย
เหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) ซึ่งผลวิจัยทาให้พบว่า ข้อมูลเอกสารตามรายการที่กาหนดใน
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่
2 : ISAD(G)
ประกอบด้วยส่วนอธิบายข้อมูล 7 ส่วน โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารในระดับชุดย่อยและระดับแฟ้ม
โดยลักษณะเอกสารของมหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดการเก็บตามชื่อหน่วยงานจากระดับกอง ระดับ
ฝ่ายงาน ระดับเรื่อง ซึ่งมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่
2 : ISAD (G) มีความเหมาะสมกับเอกสารของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ.2517-2522 ระดับชุดย่อยมีลักษณะ
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ได้แก่ สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง ชื่อของเอกสาร วัน เดือน ปี
ของเอกสาร ระดับของคาอธิบายเอกสาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร ได้แก่ ชื่อ
ผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติหน่วยงานเจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ และแหล่ง
เอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร ส่วนที่ 3 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การ
ประเมินคุณค่า การทาลายและการกาหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร และระบบ
การจัดเรียง ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร ได้แก่ เงื่อนไขของการ
เข้าถึงเอกสาร เงื่อนไขการทาสาเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ลักษณะทาง
กายภาพและเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร และเครื่องมือช่วยค้น ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา เอกสารที่เกี่ยวข้องและ
ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์ ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ ส่วนที7่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การควบคุมการทาคาอธิบายเอกสาร
งานวิจัยซึ่งประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2: ISAD(G)ของพัชรี ทองแขก ( 2549) จัดทาคู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่ง
ผลการวิจัยทาให้พบข้อมูลสาคัญของเอกสารตามหัวข้อที่กาหนดในมาตรฐานการจัดทาคาอธิบาย
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จดหมายเหตุระหว่างประเทศ ISAD (G) : General International Standard Archival Description
จานวน 7 ส่วน 26 รายการ โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารระดับชุดย่อย และระดับแฟ้ม โดยลักษณะ
เอกสารของ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนดการเก็บจากครั้งที่ และปีการศึกษาในการ
ประชุมซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช พ.ศ.2521-2527 ระดับชุดย่อย พบข้อมูลสาคัญของเอกสารดังนี้ ส่วนที่ 1 คาอธิบาย
เกี่ยวกับเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูล 5 รายการ ได้แก่ สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง ชื่อชุดย่อยของเอกสาร
วันเดือนปีของเอกสารชุดย่อย ระดับของคาอธิบายเอกสาร ขนาดและสื่อที่บรรจุใช้เอกสาร ส่วนที่ 2
ประกอบด้วยข้อมูล 4 รายการ คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร ได้แก่ ชื่อผู้ผลิตเอกสาร ประวัติ
หน่วยงานเจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือ
โอนย้ายเอกสาร ส่วนที่ 3 ส่วนอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูล 4
รายการ ได้แก่ คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ได้แก่ ขอบเขตของเอกสาร ข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินคุณค่า การทาลาย และการกาหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร
ส่วนที่ 4 คาอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร ประกอบด้วยข้อมูล 5 รายการได้แก่
เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร เงื่อนไขการทาสาเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ และ
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสารส่วนที่ 5 คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยข้อมูล 4 รายการ ได้แก่สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ สถานทีเก็บเอกสารฉบับสาเนา เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์ ส่วนที่ 6 คาอธิบายเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ ส่วน
ที่ 7 คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดทาคาอธิบายเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูล 3 รายการ ได้แก่
บันทึกข้อมูลของนักจดหมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ และวันเดือนปีที่จัดทา
คาอธิบายเอกสาร
ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลเอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521-2527 ระดับแฟ้ม พบข้อมูลสาคัญจานวน 5 ส่วน 14
รายการ ดังนี้ ส่วนที่ 1 คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูล 5 รายการ ได้แก่ สัญลักษณ์
หรือรหัสอ้างอิง ชื่อแฟ้มเอกสาร วันเดือนปีของเอกสาร ระดับของคาอธิบายเอกสาร และขนาดและ
สื่อที่ใช้บรรจุเอกสาร ส่วนที่ 2 คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ประกอบด้วย
ข้อมูล 2 รายการ ได้แก่ ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร
ส่วนที่ 3
คาอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร ประกอบด้วยข้อมูล 4 รายการ ได้แก่ เกี่ยวกับ
เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร เงื่อนไขการทาสาเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ และ
ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร ส่วนที่ 4 คาอธิบายเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือ
ส่วนหมายเหตุ ส่วนที่ 5 คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดทาคาอธิบายเอกสาร ประกอบด้วย
ข้อมูล 2 รายการ ได้แก่ บันทึกข้อมูลของนักจดหมายเหตุ และวันเดือนปีที่จัดทาคาอธิบาย
ส่วนงานวิจัยของมธุพจน์ รัตนะ ( 2555) จัดทาคู่มือแนะนาเอกสารจดหมายเหตุ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบาย
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จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) ผลการวิจัยทาให้พบข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะเอกสารของเอกสารของศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย จากแบบบันทึกข้อมูลการ
ลงรายการเอกสารในระดับชุด ระดับชุดย่อย และระดับแฟ้ม ลักษณะเป็นเอกสารส่วนบุคคล ใช้
หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษมวัฒนชัย ซึ่งประยุกต์
จากมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G)
จานวน 7 ส่วน 24 ข้อมูลซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเอกสารของศาสตรจารย์ นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย จากแบบบันทึกข้อมูลการลงรายการเอกสารในระดับชุด ระดับชุดย่อย และระดับแฟ้ม พบ
ข้อมูลในแต่ละส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ได้แก่
รหัสอ้างอิง ชื่อเอกสาร วันเดือนปีของเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร ส่วนที่ 2 คาอธิบาย
เกี่ยวกับบริบทของเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ได้แก่ ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติ
หน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหล่งที่ได้รับมอบหมาย/รับโอนเอกสาร ส่วน
ที่ 3 คาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาของเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ได้แก่ ขอบเขต
และเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณค่า การทาลาย และการกาหนดอายุการเก็บเอกสาร การ
เพิ่มขึ้นของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร ส่วนที่ 4 คาอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการ
ใช้เอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล ได้แก่เงื่อนไขในการเข้าถึง เงื่อนไขการทาสาเนา ภาษา/
ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค เครื่องมือช่วยค้น
ส่วนที่ 5
คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล ได้แก่ สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ ส่วนที่ 6 คาอธิบายเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ
ส่วนที่ 7 คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดทาคาอธิบาย ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล ได้แก่
บันทึกของจดหมายเหตุ กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติ วันเดือน ปีที่จัดทา
งานวิจัยของสุทิมพ์ สุริยะวงศ์ (2555) จัดทาคู่มือแนะนาเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1
(เชียงใหม่ – ลาพูน ) ค .ศ.1933-1979 ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2: ISAD (G) ผลการวิจัย
ทาให้พบลักษณะสาคัญของเอกสารจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที1่ (เชียงใหม่ –
ลาพูน) ค.ศ.1933 -1979 ในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับกลุ่มและระดับแฟ้มซึ่งประยุกต์
จากมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : ISAD (G) จานวน
7 ส่วน 21 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ลาพูน)
ระดับกลุ่มและระดับแฟ้ม พบข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบด้วย 5 ข้อมูล ได้แก่ รหัสอ้างอิง ชื่อเอกสาร วันเดือนปีของเอกสาร ระดับของคาอธิบายเอกสาร
ขนาดและปริมาณของเอกสาร ส่วนที่ 2 คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร ประกอบด้วย 4 ข้อมูล
ได้แก่ ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหล่งที่
ได้รับมอบหมาย รับโอนเอกสาร ส่วนที่ 3 คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร
ประกอบด้วย 4 ข้อมูล ได้แก่ ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณค่า การทาลาย และการ
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กาหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร ส่วนที่ 4 คาอธิบาย
เกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 5 ข้อมูล ได้แก่ เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร
เงื่อนไขการทาสาเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค
เครื่องมือช่วยค้น ส่วนที่ 5 คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ข้อมูล ได้แก่ สถานที่
จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ สถานที่จัดเก็บเอกสารฉบับสาเนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกเกี่ยวกับการจัดพิมพ์
ส่วนที่ 6 คาอธิบายเพิ่มเติม หมายเหตุ ส่วนที่ 7 คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดทาคาอธิบาย
ประกอบด้วย 3 ข้อมูล ได้แก่ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ วันเดือนปีที่
จัดทา
งานวิจัยของสุรีย์ ชูราศรี ( 2555) จัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่องสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2: ISAD (G) ผลการวิจัย
ทาให้พบข้อมูลจากการวิเคราะห์คาอธิบายเอกสารตามรายการระดับแฟ้มกาหนดในหลักเกณฑ์
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยส่วน
อธิบายข้อมูล 7 ส่วน 26 ข้อมูล ซึ่งผลการวิเคราะห์พบข้อมูลคาอธิบายประกอบด้วยส่วนข้อมูล
เอกสาร 7 ส่วน คือ ส่วนคาอธิบายเอกสาร คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร คาอธิบายเกี่ยวกับ
เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร คาอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขของการเข้าถึงและการใช้เอกสาร
คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง คาอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ และคาอธิบายเกี่ยวกับ
การควบคุมการทาคาอธิบายเอกสาร จานวน 26 หน่วยข้อมูล ได้แก่ รหัสอ้างอิง ชื่อเอกสาร วัน เดือน
ปี ของเอกสาร ระดับของคาอธิบายเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร
ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร
ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณค่า การทาลายและการกาหนดอายุการเก็บเอกสาร
การเพิ่มขึ้นของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร เงื่อนไขการทาสาเนา
เอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค และเครื่องมือช่วย
ค้น สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกเกี่ยวกับ
การพิมพ์ หมายเหตุ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และวันเดือนปีที่
จัดทาคาอธิบายเอกสาร
งานวิจัยของอดิศร สุพรธรรม ( 2556) การจัดเรียงและจัดทาคาอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ : กรณีศึกษาเอกสารแผนกมหาดไทย พ .ศ.2476-2518 ชุดจังหวัดจันทบุรี ประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2: ISAD (G) ผลการวิจัย
ทาให้พบข้อมูลจากการศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุแผนกมหาดไทย ในระดับชุดย่อยและระดับ
แฟ้ม ประกอบด้วยส่วนอธิบายข้อมูล 7 ส่วนลักษณะของเอกสารจดหมายเหตุแผนกมหาดไทย พบ
ข้อมูลสาคัญ 7 ส่วน 8 หน่วยข้อมูล ดังนี้ ส่วนที่ 1 คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วย
ข้อมูล ได้แก่ รหัสอ้างอิง วันเดือนปีของเอกสาร ระดับของคาอธิบายเอกสาร ขนาดและปริมาณของ
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เอกสาร ส่วนที่ 2 คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ได้แก่ ชื่อผู้ผลิต/
รวบรวมเอกสาร ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหล่งที่ได้รับมอบ รับ
โอน ส่วนที่ 3 คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล
ได้แก่ ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณค่าการทาลายและการกาหนดอายุการเก็บ
เอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร ส่วนที่ 4 คาอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการ
เข้าถึงและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล ได้แก่ เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร เงื่อนไขการ
เข้าถึงสาเนาเอกสาร ภาษาและตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค
เครื่องมือช่วยค้น ส่วนที่ 5 คาอธิบายวัสดุที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ประกอบด้วย 4
หน่วยข้อมูล ได้แก่ สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ ส่วนที่ 6 คาอธิบายเพิ่มเติม ส่วนที่ 7 คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการ
จัดทาคาอธิบายเอกสาร ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล ได้แก่ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ
หรือแนวทางปฏิบัติ วัน เดือนปีที่จัดทา
จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เอกสารจดหมายเหตุมีลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะเนื้อหาเป็นไปตามภารกิจ นโยบายของหน่วยงานหรือองค์กร ต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น
เอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นเอกสารส่วนบุคคลซึ่งเป็นคอล แลคชั่นพิเศษที่จะรวบรวมภารกิจการทางานในช่วงปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็น
เอกสารซึ่งสามารถสะท้อนชีวิตการทางานของบุคคลสาคัญ ๆ ในองค์กร ส่วนเอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเอกสารรวบรวมเรื่องราวเฉพาะหัวเรื่องเป็นต้น เช่นเดียวกับ
หนังสือบุดซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์มีลักษณะทางกายภาพและลักษณะเนื้อหาตามกิจกรรมการ
ดาเนินชีวิตในสังคมของชาวจังหวัดพัทลุง ซึ่งแฝงไปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน สะท้อนวัฒนธรรม ความ
เชื่อ ในแต่ละท้องถิ่นแต่มีลักษณะทางกายภาพและเนื้อหาแตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุทั่วไปจึง ไม่
สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 :
ISAD (G) ได้
5.2 กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดใน
จังหวัดพัทลุง 2.เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง 3.เพื่อพัฒนา
แบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด สาหรับการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของการจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
(Cultural
Heritage Information: CHI) และแนวคิดเอกสารจดหมายเหตุหรือเอกสารประวัติศาสตร์
(Archival/ Historical Records)เพื่อเป็นพื้นฐานการทาวิจัยครั้งนี้ โดยมองว่าหนังสือบุด เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ( Cultural Heritage) อันเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของบรรพชนชาวไทยภาคใต้ที่มี
คุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอด โดยตัวของหนังสือบุดเองถือเป็นสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นเอกสารจดหมายเหตุ หรือเอกสารประวัติศาสตร์ ของไทยสมัยโบราณ ที่
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บันทึกความรู้ภูมิปัญญา หลากหลายสาขาวิชา เช่น วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ การแพทย์แผนไทย
ไสยศาสตร์ ดาราศาสตร์ ความรู้เหล่านี้จาเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้และนามาใช้
ประโยชน์ได้ โดยที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมหนังสือบุดมาเก็บรักษาไว้ในสถาบันสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural Heritage Institution) หลายแห่ง เช่น ศูนย์วัฒนธรรม หอสมุด พิพิธภัณฑสถาน
วัด เป็นต้น อย่างไรก็ดีการรวบรวมแต่เฉพาะตัวเล่มของหนังสือบุดยังไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิดการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ จาเป็นต้องมีการจัดทา ข้อมูลที่ใช้อธิบายคุณลักษณะเชิงกายภาพ เนื้อหา
และบริบทของตัวมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ชื่อผลงาน ชื่อผู้สร้าง แหล่งที่พบ ยุคสมัย ชื่อผู้บริจาค หรือที่
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุเรียกว่า “การจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ” โดยจาเป็นต้อง
อาศัยแบบแผน (Scheme) ที่มีความเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับคุณลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ดูแลเอกสาร ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาแบบแผนการจัดทาคาอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดขึ้นมาโดยเฉพาะ ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเอกสาร
ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ (Dearstyne, 2000) ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกหรือการจัดหา
(Selection of historical records) การจัดเรียงและจัดทาคาอธิบายเอกสาร ( Arrangement &
Description)การให้บริการ (Survives)และการอนุรักษ์ (Preservation) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การจัดการหนังสือบุดในสถาบันสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการจัดการ ข้อจากัด ปัญหา เพื่อนาไปสู่การกาหนดแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
สาหรับหนังสือบุดที่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการในสภาพพื้นที่จริง ผู้วิจัยยังได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
คุณลักษณะพื้นฐานของเอกสารหรือสารสนเทศ(Features of information) ของ Anne J. Gilliland
(Baca & Getty Research Institute, 2008) และ Elizabeth Shepherd & Geoffrey Yeo (2003) ซึง่
ระบุว่า เอกสารหรือสารสนเทศต้องประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐานสามส่วน คือ1)( เนื้อหา (Content)
(2) บริบท (Context) (3) โครงสร้าง ( Structure) โดยผู้วิจัยจะนาเกณฑ์นี้ไปวิเคราะห์ให้ทราบถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของหนังสือบุด และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการกาหนดองค์ประกอบที่จาเป็นต่อการจัดทา
คาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดได้อย่างครอบคลุม ใช้(ISAD (G)) มาเป็นกรอบ ส่วน
คาอธิบายและองค์ประกอยนั้นดูจากสภาพจริงของหนังสือบุด

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในบทนี้เป็นการนาเสนอระเบียบวิธีวิจัย ที่ใช้ในการพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุงตามลาดับดังต่อไปนี้
1. การออกแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
แบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอที่จะนาไปวิเคราะห์ คือ การศึกษาจากเอกสาร
(Documentary Study) ร่วมกับการสังเกต ( Observation) แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้
1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง ใช้วิธีการ
ศึกษา คือการศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ในสถาบันสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่
จัดเก็บหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลคือ การสังเกต (
Observation) และ
การศึกษาจากเอกสาร คู่มือ บัญชีหนังสือบุดที่หน่วยงานเหล่านั้นจัดทาขึ้น
1.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง ใช้วิธี
การศึกษา คือการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ซึ่งในที่นี้คือ หนังสือบุดที่จัดเก็บอยู่ใน
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว โดย
วิเคราะห์คุณลักษณะในด้านกายภาพ เนื้อหาและบริบทของหนังสือบุด เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุงต่อไป
2. พื้นที่ในการวิจัย
เนื่องจากภาคใต้มีหน่วยงานจัดเก็บหนังสือบุด ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ได้แก่ 1.สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2.ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช 3.ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4.ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏภูเก็ต 5.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงพบหนังสือบุด รวมทั้งสิ้น 6,519 รายการ
แต่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นหน่วยงานเดียวไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอ บ
ให้บริการหนังสือบุดมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดพัทลุงซึ่งเก็บรวบรวม
หนังสือบุดเห็นคุณค่าและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ประจาถิ่น ผู้วิจัยจึงได้กาหนดพื้นที่ใน
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การวิจัยจากแหล่งเก็บรวบรวมหนังสือบุดสาคัญ ๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งพื้นที่หลักในการวิจัยครั้งนี้
คือ 1.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ต
.คูหาสวรรค์ อ .เมือง จังหวัดพัทลุง
2.พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว ต.จองถนน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
การศึกษากลุ่มผู้ใช้หนังสือบุด การศึกษากลุ่มผู้ใช้หนังสือบุด เนื่องจากผู้ใช้หนังสือบุด
มีกลุ่มเฉพาะในการศึกษาหนังสือบุด คือ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับหนังสือบุด เช่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลเพื่อทา
วิทยานิพนธ์ และเก็บข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงเอกสารกับหน่วยงานของตนเอง เช่น หน่วยงานทักษิณคดี
ศึกษาศึกษาหนังสือบุดของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ วัดเขียนบางแก้ว เฉพาะกลุ่มตารายาเท่านั้น เนื่องจาก
ในหนังสือบุดจะมีเนื้อหาของตารายาอยู่ในหนังสือบุดหลายเล่มต้องศึกษาร่วมกัน การผู้วิจัยสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลจากผู้ดูแลรับผิดชอบห้องเก็บหนังสือบุดเพราะมีความใกล้ชิด และเป็นผู้ให้ความร่วมมือแก่
ผู้ใช้เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล ข้อมูลส่วนหนึ่งซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ คือ ชื่อเรื่องหรือหัวข้อในการทา
วิจัยเนื้อหาซึ่งผู้ใช้ต้องการศึกษา เป็นต้น
3. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือหนังสือบุดของจังหวัดพัทลุง ใช้วิธีการเลือกแบบยึด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก ( Purposeful sampling) (ชาย โพธิสิตา, 2552) โดยผู้วิจัยเลือก
ศึกษาหนังสือบุดเฉพาะในระดับที่ 1 สมบูรณ์ และระดับที่ 2 สมบูรณ์ ร้อยละ80 เท่านั้น โดยใช้วิธีการ
สังเกตจากสภาพการชารุดของหนังสือบุด ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนส ตรีพัทลุง แบ่งเป็น
หนังสือบุดสมบูรณ์ จานวน 20 เล่ม หนังสือบุดสมบูรณ์ ร้อยละ80 จานวน 156 เล่ม ส่วนพิพิธภัณฑ์
ของชาติวัดเขียนบางแก้ว แบ่งเป็นหนังสือบุดสมบูรณ์ จานวน 8 เล่ม หนังสือบุดสมบูรณ์ ร้อยละ80
จานวน 10 เล่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทั้งหมดจานวน 194 เล่ม ซึ่งสามารถจาแนก
หนังสือบุดตามเงื่อนไขของการวิจัย ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนหนังสือบุดเลือกตามเงื่อนไขของการวิจัย
จานวนหนังสือบุดทั้งหมดแยก
จานวนหนังสือบุดเลือกตามเงื่อนไข
ตามหมวด
สมบูรณ์ทั้งเล่ม สมบูรณ์ร้อยละ80 ศึกษาตามเงื่อนไข
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
ความเชื่อ
66 เล่ม
6 เล่ม
45 เล่ม
51 เล่ม
ศาสนา
254 เล่ม
2 เล่ม
20 เล่ม
22 เล่ม
ไสยศาสตร์
59 เล่ม
4 เล่ม
31 เล่ม
35 เล่ม
กฎหมาย
11 เล่ม
2 เล่ม
9 เล่ม
11 เล่ม

32
ตารางที่ 2 แสดงจานวนหนังสือบุดเลือกตามเงื่อนไขของการวิจัย (ต่อ)
จานวนหนังสือบุดทั้งหมดแยก
ตามหมวด
วรรณกรรม 146 เล่ม
ประเพณี
6 เล่ม
ตารายา
83 เล่ม
สุภาษิต
4 เล่ม
ตานาน
1 เล่ม
นิทาน
22 เล่ม
รวมทั้งหมด 652 เล่ม

จานวนหนังสือบุดเลือกตามเงื่อนไข
สมบูรณ์ทั้งเล่ม สมบูรณ์ร้อยละ80 ศึกษาตามเงื่อนไข
2 เล่ม
1 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม
45 เล่ม
49 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
20 เล่ม
156 เล่ม
รวมจานวนหนังสือบุดศึกษาตามเงื่อนไข 176 เล่ม
พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว
ความเชื่อ
ไสยศาสตร์
ตารายา
พงศาวดาร
รวมทั้งหมด

22 เล่ม
12 เล่ม
24 เล่ม
1 เล่ม
59 เล่ม

2 เล่ม
2 เล่ม
1 เล่ม
4 เล่ม
8 เล่ม
1 เล่ม
8 เล่ม
10 เล่ม
รวมจานวนหนังสือบุดศึกษาตามเงื่อนไข

4 เล่ม
1 เล่ม
12 เล่ม
1 เล่ม
18 เล่ม

การรวบรวมหนังสือบุดในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงนั้นผู้วิจัย
ติดต่อครูผู้รับผิดชอบดูแลห้อง พูดคุยแจ้งความประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลและ
ศึกษาจากสมุดทะเบียนหนังสือบุด โดยตรวจสอบดูรายละเอียดความถูกต้องในใบปะหน้าของหนังสือ
บุดกับสมุดทะเบียนตรงกันหรือไม่ และนับจานวนหนังสือบุดทั้งหมดด้วยตนเอง แล้วจึงแยกหนังสือบุด
ที่มีสภาพชารุดมากเก็บไว้ในตู้ และทาป้ายบอกหมวดหนังสือบุด เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูล จากนั้น
ทาความสะอาดหนังสือบุดด้วยการปัดฝุ่น และกาหนดรหัสหนังสือบุดติดไว้บนปก เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนหนังสือบุด และป้องกันหนังสือบุดสูญหาย จากนั้นถ่ายภาพหนังสือ
บุดโดยใช้ผ้าขาวรองบนโต๊ะเพื่อแยกตามหมวดหมู่ที่เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์กาหนดไว้ และถ่ายสภาพ
ภายในห้องรวมทั้งอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
ส่วนการรวบรวมหนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้วนั้น ผู้วิจัยติดต่อพระ
ครูกาเดิม เจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้ว ใช้วิธีการนับหนังสือบุดด้วยตนเอง และถ่ายภาพหนังสือบุด เช่น
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เดียวศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง แต่ที่นี่ไม่มีสมุดทะเบียนหนังสือบุด มีเพียงป้าย
ทะเบียนซึ่งผู้วิจัยของสถาบันทักษิณคดีศึกษาไว้ 3 เล่มเท่านั้น
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1 .การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุงและ 2. การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศ มี
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
4.1 การสังเกต (Observation)ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้สัมผัสโดยตรงกับ
สิ่งที่เกิดขึ้น หรือได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมของผู้กระทาในปรากฏการณ์นั้น (ชาย
โพธิสิตา, 2552) โดยผู้วิจัยไปสังเกตการดาเนินการจัดการหนังสือบุดของหน่วยงานในจังหวัดพัทลุง 2
แห่งคือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกการสังเกต ซึ่งผู้วิจัยได้จาแนกเป็นประเด็น
ต่างๆคือ สถานที่จัดเก็บ วิธีการรวบรวมหนังสือบุด วิธีการจัดเก็บ จัดเรียง จัดทาคาอธิบาย เครื่องมือ
ช่วยค้น การให้บริการ การอนุรักษ์
4.2 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)ตามคุณลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ (Features of information) (Baca & Getty Research Institute, 2008; Shepherd
& Yeo, 2003) ใน 3 ประเด็น คือ ด้านเนื้อหา ซึ่งหมายถึงส่วนประกอบที่บ่งบอกหรือแสดงลักษณะ
เนื้อหาความรู้ในหนังสือบุด เป็นลักษณะภายใน (Intrinsic) ที่ต้องอาศัยการอ่านวิเคราะห์ ตีความเพื่อ
กาหนดลักษณะออกมา ประกอบด้วย กลุ่มเนื้อหาในหนังสือบุด โครงสร้างเนื้อหาของหนังสือบุด ชื่อ
หนังสือบุด ยุคสมัย ผู้สร้าง ด้านกายภาพ ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบที่บ่งบอกหรือแสดงถึงกายภาพของ
หนังสือบุด เป็นลักษณะภายนอก ( Extrinsic) ที่อาศัยการสังเกตหรือวัดเพื่อกาหนดลักษณะออกมา
ประกอบด้วย ขนาด รูปแบบอักษร ภาพประกอบ รูปแบบภาษา ลักษณะลายมือ และสภาพความ
สมบูรณ์ของหนังสือบุด ด้านบริบท หมายถึงองค์ประกอบที่บอกสภาพแวดล้อมที่บ่งชี้เกี่ยวกับการ
สร้าง จัดเก็บ และใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์กับสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย เลขทะเบียน แหล่งที่มา ผู้บริจาคหรือผู้ส่งมอบผู้ครอบครองหนังสือบุด สถานที่เก็บ ปีที่
จัดทาหนังสือบุด วัสดุที่บันทึก
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบวิเคราะห์หนังสือบุด ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
ดังนี้
1. กาหนดใช้เกณฑ์ ตัวอักษรขึ้นสาหรับการคัดเลือกหนังสือบุด คือ 1.อักษรขอมไทย 2.
อักษรไทยต้นรัตนโกสินทร์ 3.อักษรไทยปลายอยุธยา และองค์ประกอบที่จะทาการวิเคราะห์เพื่อจะได้
มีเกณฑ์การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด
2. วางเค้าโครงของข้อมูล โดยติดรหัสบนปกหนังสือบุดที่จะถูกนามาวิเคราะห์แล้วแบ่ง
ไว้เป็นหมวด ( categories) จะช่วยให้การวิเคราะห์มีความสม่าเสมอ สามารถตัดสินได้ว่าจะบันทึก
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ข้อมูลจากส่วนใดของหนังสือบุดลงในแบบบันทึกข้อมูลเช่น ศึกษาหนังสือบุดตามหมวด และเลข
ทะเบียนตามที่กาหนดไว้เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือบุด
3. คานึงถึงบริบท (context) หรือสภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูลหนังสือบุดที่นามา
วิเคราะห์ ควรตั้งคาถามเกี่ยวกับหนังสือบุดที่วิเคราะห์ เพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างลึกซึ้ง การ
พิจารณาหนังสือบุดในสภาพที่เป็นองค์ประกอบจึงเป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะของเนื้อหาเข้ากับ
บริบทของหนังสือบุดและมีการโยงคุณลักษณะดังกล่าวเข้ากับกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมที่ผู้วิจัย
เลือกมาเปรียบเทียบจะทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความกว้างขึ้นและนาไปสู่การอ้างใช้กับข้อมูลอื่นๆ
ได้เช่น หนังสือบุดซึ่งรับบริจาคจาก อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตารายา และไสยศาสตร์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
แสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนั้น มีการศึกษาตาราและไสยศาสตร์ อาจเนื่องมาจากบรรพบุรุษถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบมา เช่น ตารายารักษาโรคเลือดเก็บอยู่ทั้ง 2 แห่ง รหัส ศว.11/56และ
พว.ย 8/56 ควรระบุในหมายเหตุแจ้งให้ทราบเพื่อผู้วิจัยสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างครอบคลุม
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
5.1 นาข้อมูลจากการสังเกตมาวิเคราะห์
เพื่อหาข้อสรุปและการแก้ปัญหาใน
รายละเอี ยดของสถานที่จัดเก็บ วิธีการรวบรวมหนังสือบุด วิธีการจัดเก็บ จัดเรียง จัดทาคาอธิบาย
เครื่องมือช่วยค้น การให้บริการ การอนุรักษ์
5.2 นาข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารมาลงในรูปแบบหลักเกณฑ์การลงรายการ
หนังสือบุด ให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบตามที่ใช้วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศ
5.3 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด
มากาหนดแบบแผนคาอธิบายสาหรับหนังสือบุด จังหวัดพัทลุง โดยผู้วิจัยเป็นผู้กาหนดเองตามสภาพ
จริงของเอกสาร
5.4 สร้างแบบแผนคาอธิบายหนังสือบุดโดยกาหนดองค์ประกอบ และคาอธิบาย
จากนั้นจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดจากการวิเคราะห์ตามคุณลักษณะทาง
สารสนเทศลงในแบบแผนคาอธิยายหนังสือบุดที่กาหนดไว้
การนาเสนอข้อมูลใช้วิธีบรรยายเชิงคุณภาพ ( Qualitative Description) โดยนาผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรียบเรียงและนาเสนอด้วยการบรรยาย ประกอบตารางตามความเหมาะสม

บทที่ 4
การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดและ
การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด
หนังสือบุดเป็นเอกสารประวัติศาสตร์บันทึกข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น ตารายา
กฎหมาย ไสยศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี พงศาวดาร เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ยังคงบันทึกอยู่ในตัว
เล่มจนถึงปัจจุบัน กว่าจะมาเป็นหนังสือบุด 1 เล่ม เริ่มตั้งแต่การผลิตหนังสือบุดด้วยวิธีทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ คือ ต้นข่อย และย่านกฤษณา ขั้นตอนของการผลิตอันซับซ้อน และ
การใช้วัสดุจากธรรมชาติในการเขียนบันทึก กว่าผู้บันทึกจะถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านั้นลงไป
หนังสือบุด ต้องผ่านกระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ของคนไทยในท้องถิ่นภาคใต้ แต่สาเหตุใด
ปัจจุบันหนังสือบุดเหล่านี้จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นทั้งๆ ที่มีข้อมูลสาคัญต่างๆ บันทึกไว้
มากมายเหตุใดข้อมูลสาคัญเหล่านั้นกาลังเลือนหายไปกับกาลเวลา ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของการจัดการหนังสือบุดในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติ
วัดเขียนบางแก้ว เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าและความสาคัญของหนังสือบุด เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาและจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์หนังสือบุดให้อยู่คู่ลูกหลานของคนในท้องถิ่นจังหวัด
พัทลุงต่อไปในอนาคต
ส่วนการพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด เพื่อให้
สามารถอธิบายคุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านเนื้อหา
คุณลักษณะด้านกายภาพ คุณลักษณะด้านบริบท ได้อย่างถูกต้องสมบู
รณ์นั้น การกาหนด
องค์ประกอบต้องสอดคล้องกับลักษณะทางด้านกายภาพ เนื้อหา และบริบท สาหรับหนังสือบุดซึ่งเป็น
ทรัพยากรสารสนเทศมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากเอกสารโบราณ หรือเอกสารประวัติศาสตร์อื่นๆ
เช่น จารึก ใบลาน ใบจุ้ม ถึงในแง่ทั้งคุณลักษณะทางด้านเนื้อหา กายภาพ และบริบท จึงมีความ
จาเป็นต้องวิเคราะห์คุณลักษณะ ( Characteristics) ของหนังสือบุด เพื่อนามาใช้ประกอบเป็นข้อมูล
สาคัญในการกาหนดองค์ประกอบ สาหรับพัฒนาแบบแผนคาอธิบายหนังสือบุดต่อไป
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุด
เนื่องจากในจังหวัดพัทลุงมีสถานที่สาคัญ 2 แห่งรวบรวมหนังสือบุดไว้เป็นจานวนมาก
คือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้วทั้ง 2
หน่วยงานรวบรวมหนังสือบุดไว้จานวนมากที่สุด แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญและให้
35
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งบประมาณในการจัดการดูแลรับผิดชอบ ปัญหาที่เกิดตามมาคือ หนังสือบุดเริ่ม
เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนามทั้ง 2 หน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรี
พัทลุง
ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
เริ่มต้นจากครูถัด พรหมมาณพ อดีตครูใหญ่โรงเรียนประจาจังหวัดพัทลุง (ปัจจุบันโรงเรียนพัทลุง)
ดารงตาแหน่งเมื่อ พ.ศ.2478-2480 (การสัมมนาทางวิชาการวรรณกรรมภาคใต้จากหนังสือบุด
,
2528) เป็นบุคคลแรกที่ให้ความสาคัญ และเห็นคุณค่าของหนังสือบุด โดยในปี พ.ศ.2478 ครูถัดเริ่ม
เก็บรวบรวมหนังสือบุดจากวัดวาอารามต่างๆ ได้จานวน 200 เล่ม เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์โรงเรียน
ประจาจังหวัด (ธรรมรงษ์ อุทัยรังษี) ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2480 ครูถัดต้องลาออกจากราชการ เนื่องจาก
สมัครผู้แทนราษฎร พิพิธภัณฑ์โรงเรียนประจาจังหวัด จึงขาดคนดูแล หนังสือบุดเหล่านั้นสูญหาย
บางส่วนเนื่องจากมีคนขโมย มีหนังสือบุดหลงเหลืออยู่เพียง 15 เล่ม เท่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในสภาพไม่
สมบูรณ์ เช่น หนังสือบุดเรื่องกฎหมายลักษณะทาส ตารายา คัมภีร์อภิธรรม หลังจากนั้นพระธรรม
เมธาจารย์ (ทัน) เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข เก็บรวบรวมหนังสือบุดเหล่านั้นไว้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าศึกษา
หนังสือบุดมีจานวนไม่น้อยกว่า 50 เล่มส่วนใหญ่เป็นหนังสือคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ตาราไสย
ศาสตร์ ตาราดูดาว และฤกษ์ยามต่าง ๆ

ภาพที่ 3 อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
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ต่อมาในปี พ.ศ.2522 อาจารย์พิทยา บุษรารัตน์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้จัดตั้งชมรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กาหนดหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรมไว้ว่าจะต้องมีหน้าที่เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัย
ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรม (ไข่มุก อุทยาวลี, 2550)
ในปี พ.ศ.2526 หนังสือบุดในขณะนั้นมีจานวนทั้งสิ้น 200 เล่ม ทางศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้จัดหารวบรวมหนังสือบุดเพิ่มเติมจากแหล่งชุมชนในอาเภอต่าง ๆ
ของจังหวัดพัทลุง จัดหาหนังสือบุดเพิ่มเติมจานวน 401 เล่ม รวมจานวนหนังสือบุดทั้งสิ้น 601 เล่ม
และในปี พ.ศ.2556 ผู้วิจัยทาการสารวจจานวนหนังสือบุดอีกครั้ง พบว่าหนังสือบุดมีจานวนเพิ่มขึ้น
184 เล่ม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2526 จนถึงปี พ.ศ.2556 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง เก็บรวบรวมหนังสือบุด จานวนทั้งสิ้น 785 เล่ม
การบริหารงานของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงยึดหลักนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ .ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรมที่
สาคัญ คือ ศูนย์วัฒนธรรมต้องมีหน้าที่เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัยด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาและ
เผยแพร่วัฒนธรรม อบรมวิทยากร บุคลากรด้านวัฒนธรรม สนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานอื่น
ที่มีส่วนในการเผยแพร่งานด้านวัฒนธรรม ภาระหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรม จะเป็นไปตามการ
มอบหมายของคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด หรือสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนสตรีพัทลุง สอดคล้องกับหลักการของคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติที่ว่าผู้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม ควรเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีความ
พร้อมด้านสถานที่ บุคลากรในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการดาเนินการในสถานศึกษาให้หัวหน้า
สถานศึกษาดารงตาแหน่งประธานศูนย์วัฒนธรรม จึงได้ชื่อต่อท้าย ด้วยสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้ง
ศูนย์ชื่อว่า “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง”(ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสตรีพัทลุง ,
2529) และจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของหนังสือบุดในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรี
พัทลุง มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 การรับมอบ การจัดหา (Acquisition) ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียน
สตรีพัทลุง จัดหาหนังสือบุดโดยการรับมอบจากนักเรียนซึ่งเรียนในชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับมา
จากผู้ครอบครองหนังสือบุด ส่วนใหญ่ผู้ครอบครองหนังสือบุดเหล่านั้นเป็นผู้ปกครองและชาวบ้าน
อาศัยอยู่ในท้องถิ่นในเขตอาเภอของจังหวัดพัทลุง และมีบางส่วนได้รับมอบจากผู้ครอบครองซึ่งอาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดสงขลา ร่วมกันบริจาค เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการ
จัดซื้อการรับมอบนั้นศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุงมีแบบฟอร์ม แสดงรายละเอียด
ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้บริจาค สถานที่ผู้บริจาค ได้มาเมื่อ เนื้อเรื่อง หรือชื่อเรื่องดังนั้นจุดเริ่มต้นของการเก็บ
รวบรวมจึงมาจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง
1.1.2 การวิเคราะห์และการประเมินเอกสาร ( Analysis and Appraisal) หนังสือ
บุดซึ่งหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยอายุอันเก่าแก่ยาวนานเป็นเอกสารโบราณ เอกสาร
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ประวัติศาสตร์ บันทึกเรื่องราวในอดีตไว้อย่างน่าสนใจ รวมถึง สามารถวาดภาพใหญ่ ๆ ลงไปได้ มัก
เป็นบุดขนาดใหญ่ เรื่องพระมาลัยบันทึกด้วยอักษรขอม เนื้อหาที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้ทาให้หนังสือบุดมี
คุณค่าโดยไม่ต้องประเมินด้วยวิธีการทางเอกสารจดหมายเหตุ
1.1.3 การจัดเรียงและการจัดทาคาอธิบาย (Arrangement) เพื่อเป็นการควบคุม
หนังสือบุดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงทาการลงทะเบียนหนังสือ
บุดโดยการนาข้อมูลจากแบบฟอร์มใบปะหน้าซึ่งนักเรียนเป็นผู้เขียนรายละเอียดลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะทางเนื้อหาแบบย่อ ๆ ได้แก่ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้บริจาค สถานที่บริจาค วันเวลาในการรับมอบ
และเนื้อหา และบางเล่มมีการกาหนดชื่อเรื่องไว้ด้วย มาลงข้อมูลในสมุดทะเบียนหนังสือบุด ซึ่งใน
ทะเบียนหนังสือบุดให้รายละเอียด ชื่อหมวด ชื่อผู้บริจาค ผู้จัดทา แหล่งที่พบ สถานที่จัดเก็บ รหัส
หนังสือ วันเดือนปีที่รับมอบ การรับมอบและหมายเหตุ ดังตัวอย่างทะเบียนหนังสือบุดศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง สมุดทะเบียนประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1.1.3.1 หน้าปกสมุดทะเบียนหนังสือบุด มีตราสัญลักษณ์ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ข้อความเขียนด้วยลายมือคาว่า “ทะเบียนหนังสือบุดศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง”
1.1.3.2 หน้าสารบัญสมุดทะเบียนหนังสือบุด ประกอบด้วย เลขรหัสหมวด ชื่อ
หมวด หมายเลขหน้า โดยการกาหนดหนังสือบุดแยกตามหมวดแบ่9งเป็
หมวด
น ดังนี้
รหัส
110 ความเชื่อ
รหัส 130 หมวดศาสนา
รหัส
140 หมวดไสยศาสตร์
รหัส 160 หมวดกฎหมาย
รหัส
190 หมวดประเพณี
รหัส 200 หมวดตารายา
รหัส
222 หมวดวรรณกรรม
รหัส 250 หมวดนิทาน
รหัส
290 หมวดสุภาษิต
1.1.3.3 หน้าบอกตอนของแต่ละหมวด ประกอบด้วยรหัสและชื่อหมวด
1.1.3.4 หน้าบอกรายละเอียดข้อมูลในแต่ละหมวด ประกอบด้วย ชื่อหมวด รหัสสื่อ
ที่ใช้เก็บ อักษรตัวแรก ชื่อ สกุล แหล่งที่พบ แหล่งที่จัดเก็บข้อมูลรหัส93 พัทลุง รหัสสองตัวหลังคือรหัส
ประจาหนังสือ หมายเหตุ (รหัสตัวเลข
00 ไม่ทราบผู้ครอบครอง รหัสตัวเลข
99 ไม่ทราบแหล่งที่มา)
1.1.4 การจัดเก็บหนังสือบุด ในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็น
อาคารไม้ทั้งหลัง ปัจจุบันตัวอาคารมีอายุมากกว่า 100 ปี ห้องเก็บหนังสือบุดอยู่บริเวณชั้นสอง ใกล้
กับห้องเก็บโบราณวัตถุ หลังจากไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบมากว่า 10 ปี ห้องเก็บหนังสือบุดกลาย
เป็นห้องพักครูและเป็นห้องเรียนเพื่อใช้ในการสอน จึงไม่เหมาะสมแก่การให้บริการ หนังสือบุดเหล่านี้

39
เก็บไว้ในตู้ไม้ 4 ชั้นจานวน 2 ตู้ และเก็บไว้ในตู้เหล็ก 4 ชั้น จานวน 1 ตู้แต่ละตู้มีรายละเอียดการ
จัดเก็บหนังสือบุดจานวน 785 เล่ม ดังนี้
1. ตู้เหล็ก 4 ชั้น จานวน 1 ตู้ จัดเก็บหนังสือบุดสภาพสมบูรณ์ จานวน 70
เล่ม เป็นหนังสือบุดบันทึกด้วยตัวอักษรขอม จานวน 34 เล่ม บันทึกด้วยตัวอักษรไทย จานวน 36 เล่ม
ในแต่ละตู้ไม่มีป้ายบอกชื่อแสดงรายละเอียดหมวดหมู่หนังสือบุด
2. ตู้ไม้สองตู้ มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลหนังสือบุดคือ ตู้ที่ 1 มีจานวน 10
ชั้น ชั้นที่ 1-7 จัดเก็บหนังสือบุด จานวน 468 เล่มส่วนชั้นที่ 8-10 จัดเก็บใบลานประมาณ 200 ผูกตู้ที่
2มีจานวน 7 ชั้น ชั้นที่ 1-5 จัดเก็บหนังสือบุด จานวน 317 เล่ม ส่วนชั้นที่ 6-7 จัดเก็บใบลาน
ประมาณ 300 ผูก
1.1.5 การให้บริการ เนื่องจากหลัง พ .ศ.2547 เป็นต้นมา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงไม่มีเจ้าหน้าที่ประจา ผู้ใช้บริการต้องทาหนังสือเรียนมายังผู้อานวยการ
โรงเรียนสตรีพัทลุง และทางโรงเรียนจะพิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้บริการ จากนั้นครูผู้อยู่ประจาห้องมี
หน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ ในวันเวลาราชการ
1.1.6 การสงวนและการอนุรักษ์ ด้านการดูแลรักษาต้นฉบับหนังสือบุด พบว่าการ
รวบรวมหนังสือบุดส่วนใหญ่ เป็นเอกสารโบราณที่มีความเก่าแก่ และอยู่ในสภาพการขาดการดูแล
รักษาถูกต้องตามหลักวิชา ดังนั้นปัญหาที่พบในส่วนใหญ่ขั้นแรกที่หนังสือบุดเหล่านี้ถูกนามาจาก
ชุมชน คือ เอกสารชารุด และอยู่ในสภาพเก่าตามธรรมชาติของวัสดุที่นามาใช้ประดิษฐ์เป็นหนังสือบุด
เนื่องจากปัญหาหนังสือบุดที่เก็บมาจากแหล่งชุมชนที่อยู่ในภาพหนังสือบุดมีความชื้นสูง มีสภาพชารุด
มาก มีแมลงกัดแทะและมีปัญหาเชื้อรา ในขั้นของการดูแลรักษา หลังจากได้ต้นฉบับจากแหล่งชุมชน
ยังมีปัญหา คือ ตั้งแต่อดีตที่เริ่มดาเนินการจนปัจจุบัน การดูแลรักษาต้นฉบับยังไม่มีการนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เคมีเข้าไปช่วย ดังนั้นเท่าที่ดาเนินการจะเป็นการรวบรวมดูแลขั้นเบื้องต้น โดยเก็บรักษา
ในตู้เอกสาร รักษาความสะอาด การหมั่นหยิบมาสารวจเพื่อป้องกันแมลงปลวก อาคารเก็บรักษาก็อยู่
ในสภาพเก่า ในส่วนของการสนับสนุน การดูแลรักษาทางศูนย์วัฒนธรรม ได้รับงบประมาณจาก
ภาครัฐค่อนข้างจากัด งบประมาณปีละ 30,000 บาท และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรี
พัทลุง มีตู้หนังสือบุดจัดตามหมวด มีการดูแลทาความสะอาด การจัดเก็บไม่ได้ใช้วิธีวิทยาศาสตร์เข้า
ช่วย เพราะทางศูนย์ขาดความรู้ในกระบวนการอนุรักษ์ดูแลต้นฉบับ วิธีการดาเนินการคือ การหมั่น
ดูแลตรวจสอบหนังสือบุดให้คงสภาพเดิมมากที่สุด เมื่อปี พ .ศ. 2547 และจากการสารวจโดยผู้วิจัยใน
ปี พ.ศ.2556 พบว่า ผศ.พิธินัย ไชยแสงสุขกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทาการศึกษา
หนังสือบุดและอนุรักษ์หนังสือบุดหมวดกฎหมายโดยใช้ผ้าขาวมัดด้วยด้ายดิบ เป็นการอนุรักษ์ จานวน
3 เล่ม (ธรรมรงษ์ อุทัยรังสี, 2556)
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ภาพที่ 4 การอนุรักษ์ด้วยการห่อผ้าขาว
1.2 ปัญหาและข้อจากัดในการจัดการหนังสือบุด ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาประจาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อกล่าวถึงปัญหาและข้อจากัดในการจัดการหนังสือบุด สามารถสรุปได้ดังนี้
1.2.1 บุคลากร ปัญหาด้านบุคลากรการดาเนินงานพบว่า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ศูนย์วัฒนธรรมต้องมีหน้าที่เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัยด้าน
วัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรม อบรมวิทยากร บุคลากรด้านวัฒนธรรม ด้านการ
อนุรักษ์ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสนใจ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ เห็นความสาคัญของคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผู้ดูแลตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ริเริ่มจากบุคลากร
ของโรงเรียนสตรีพัทลุงเองเป็นหลัก โดยเฉพาะในหมวดสังคม ต่อมาหลังปี พ .ศ. 2547 ไม่มีเจ้าหน้าที่
เรียนจบหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารโบราณ ดังนั้นการลงทะเบียน หรือกระบวนการ
จัดหา จัดเก็บ อาจยังไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์ เช่น การลงทะเบียนหนังสือบุดแต่ไม่กาหนดชื่อเรื่องไว้
1.2.2 หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียน การลงทะเบียนหนังสือบุดเจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์เป็นผู้ลงรายการหนังสือในสมุดทะเบียนจากการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเกตทางสายตา เพื่อให้
สามารถจาแนกหนังสือบุดเหล่านั้นได้ว่าควรจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด ข้อมูลที่ลงทะเบียนอาจละเอียดมาก
น้อยต่างกันตามแต่การวิเคราะห์เจ้าหน้าที่แต่ละคน ปัจจุบันยังไม่ สามารถ วางหลักเกณฑ์หรือการ
จัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด หรือการทาคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
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จัดการ และเนื่องจากหนังสือบุดเป็นเอกสารโบราณที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เมื่อนามาลงรายการซึ่งไม่
สามารถอธิบายได้อย่างเหมาะสม อาจทาให้ไม่สามารถอธิบายคุณลักษณะได้ครอบคลุม งานวิจัยนี้จึง
ออกแบบเพื่อพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด และข้อจากัด
บางอย่างคือ ข้อมูลในการรับมอบหนังสือบุดได้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบุดน้อย ในทะเบียนหนังสือบุด
จึงมีข้อมูลเพียงชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้บริจาค สถานที่ผู้บริจาค ได้มาเมื่อ เนื้อเรื่อง หรือชื่อเรื่อง และส่วนใหญ่ไม่
มีชื่อเรื่องจึงยากแก่การให้บริการ
1.2.3 สถานที่จัดเก็บ เนื่องจากอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรี
พัทลุง เป็นอาคารไม้เก่าแก่ ห้องจัดเก็บหนังสือบุดปัจจุบันกลายเป็นห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา อีกทั้ง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทาให้ภายในห้องไม่มีระเบียบ ยุ่งยากในการให้บริการ ภายในห้องไม่มี
เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์

ภาพที่ 5 ส่วนต่าง ๆ ของทะเบียนหนังสือบุดของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
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ภาพที่ 6 สภาพตู้จัดเก็บหนังสือบุด

ภาพที่ 7 รูปลิ้นชักเหล็กจัดเก็บหนังสือบุด
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1.3 ประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว
พิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขียนบางแก้ว อ .เขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุและหนังสือบุดของจังหวัดพัทลุง หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์
ของชาติ วัดเขียนบางแก้วได้เก็บรวบรวมไว้นั้น เริ่มมาจากการบริจาคของชาวบ้านภายในชุมชนและ
ของพระภายในวัดเอง โดยเริ่มรวบรวมหนังสือบุดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานอดีต
เจ้าอาวาสในสมัยนั้นต่อมาหนังสือบุดหายไปบ้าง คณะกรรมการวัดยืมไปบ้าง มีส่วนน้อยที่นามาคืน
ให้กับวัดและต่อมาก็ได้รับบริจาคเพิ่มขึ้นในปัจจุบันสมัยพระครูกาเดิม เจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้วมี
หนังสือบุดรวมจานวนทั้งสิ้น 80 เล่มส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทย์พื้นบ้านและตารายานอกนั้นก็
เป็นบทสวดพระอภิธรรมคาสอนตานานและวรรณกรรมท้องถิ่น

ภาพที่ 8พิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว
1.3.1 การรับมอบ การจัดหา ( Acquisition) พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว
จัดหารับมอบหนังสือบุดโดยการบริจาคจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
และการได้รับมอบจากพระสงฆ์ในวัดเขียนบางแก้ว ปัจจุบันยังมีผู้ให้บริจาคเพิ่มเติม
1.3.2 การวิเคราะห์และการประเมินเอกสาร ( Analysis and Appraisal)
เช่นเดียวกับหนังสือบุดศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ด้วยอายุอันเก่าแก่ยาวนาน
เป็นเอกสารโบราณ เอกสารประวัติศาสตร์ บันทึกเรื่องราวในอดีตไว้อย่างน่าสนใจ รวมถึงความพิเศษ
หรือเอกลักษณ์ของหนังสือบุดซึ่งบันทึกด้วยลายมือตัวบรรจง ภาพวาด การลงสี เนื้อหาที่น่าสนใจสิ่ง
เหล่านี้ทาให้หนังสือบุดมีคุณค่าโดยไม่ต้องประเมินด้วยวิธีการทางเอกสารจดหมายเหตุ
1.3.3 การจัดเรียงและการจัดทาคาอธิบาย (Arrangement) เนื่องจากพิพิธภัณฑ์
ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว เก็บหนังสือบุดรวมไว้กับโบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในห้องแสดง หนังสือบุดจึง
กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งจัดแสดงไว้ร่วมกับโบราณวัตถุ และไม่มีผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียน
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หนังสือบุด แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิสุขภาพไทย ได้
จัดทาป้ายบอกรายละเอียดหนังสือบุดในหมวดตารายา ไว้จานวน 4 เล่ม โดยใช้เชือกด้ายดิบผูกมัดไว้
กับตัวเล่ม ประกอบด้วย ชื่อสถาบันมูลนิธิสุขภาพไทย ทะเบียน รหัสชื่อข้อมูล สถานที่เก็บ วันที่เก็บ
ข้อมูล ข้อมูลสาระสังเขป

ภาพที่ 9 ป้ายทะเบียนหนังสือบุด
1.3.4 การจัดเก็บ หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว จัดเก็บรวมกับ
โบราณวัตถุ เช่น ชาม ไห เหรียญ ไว้ภายในศูนย์วัฒนธรรมของชาติ วัดเขียนบางแก้ว โดยจัดเก็บบน
ชั้นวาง เป็นตู้ไม้ติดฝาผนังและมีป้ายเขียนคาว่า สมุดข่อย หนังสือบุดขาว หนังสือบุดดา
1.3.5 การให้บริการ หากมีผู้สนใจเพื่อศึกษาหนังสือบุด สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้า
อาวาสวัดเขียนบางแก้วล่วงหน้า โดยให้บริการทุกวันหรือตามแต่เจ้าอาวาสสะดวก เพราะหากตรงกับ
งานวัดเช่น งานทอดกฐิน หรืองานฉลององค์พระเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว เจ้าอาวาสไม่สามารถให้ความ
สะดวกหรือเปิดห้องเพื่อให้เข้าใช้บริการได้
1.3.6 การสงวนและการอนุรักษ์ หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว
ไม่มีการอนุรักษ์ตามหลักการจดหมายเหตุ และไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก
ทางวัดเป็นผู่ก่อตั้งและให้พิพิธภัณฑ์เป็นส่วน หนึ่งของวัด ทางวัดจึงต้องดูแลรักษาหนังสือบุดเอง มี
เพียงการปัดฝุ่น ทาความสะอาดหนังสือบุดเท่านั้น
1.4 ปัญหาและข้อจากัดในการจัดการหนังสือบุด พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบาง
แก้ว
1.4.1 บุคลากร เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้วเป็นส่วนหนึ่งของวัด
บุคลากรผู้ให้บริการคือ เจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ หากผู้ใช้บริการเป็นผู้หญิงควรแต่งกายให้สุภาพ
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เหมาะสมควรติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อขออนุญาตก่อนเข้ามาศึกษาข้อมูลเพราะเวลาให้บริการไม่
แน่นอน
1.4.2 หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียน หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบาง
แก้ว จัดแสดงโชว์ร่วมกับโบราณวัตถุ ไม่มีการลงทะเบียน คู่มือ หรือคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
สาหรับหนังสือบุดแต่อย่างใด
1.4.3 สถานที่จัดเก็บ หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว เก็บใน
อาคารปูนเป็นเอกเทศ มีป้ายแสดงชื่อ พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว เพื่อให้ผู้เข้ามาในวัดได้
ทราบและเปิดให้บริการแก่ประชาชน หรือหน่วยงานที่สนใจ เช่น สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัย
ทักษิณแต่หนังสือบุดจัดเก็บรวมกับโบราณวัตถุ ทาให้ผู้เข้าชมมองหนังสือบุดเป็นเพียงวัตถุโบราณ ไม่
เห็นคุณค่า

ภาพที่ 10รูปชั้นเก็บหนังสือบุด พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว
2. การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด
ในบทนี้ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของหนังสือบุด โดยใช้วิธีวิเคราะห์
เอกสาร (Documents analysis approach) ตามคุณลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ( Features
of information) (Baca and Getty Research Institute, 2008; Shepherd and Yeo, 2003) ใน
3 ประเด็น คือ 1.เนื้อหา คือ ส่วนประกอบที่บ่งบอกหรือแสดงลักษณะเนื้อหาสาระหรือความรู้ที่อยู่ใน
หนังสือบุด เป็นลักษณะภายใน ( Intrinsic) ซึ่งต้องใช้วิธีการอ่านวิเคราะห์ ตีความหมายเพื่อกาหนด
ลักษณะออกมา ประกอบด้วย 1.กลุ่มเนื้อหา 2.โครงสร้างเนื้อหา 3.ชื่อหนังสือบุด 4.ยุคสมัย
5.ผู้สร้าง 2.กายภาพ คือ องค์ประกอบที่บ่งบอกหรือแสดงกายภาพของหนังสือบุด เป็นลักษณะ
ภายนอก ( Extrinsic) ต้องใช้วิธีการสังเกตหรือวัดเพื่อกาหนดลักษณะออกมา โดยลักษณะภายนอก
โครงสร้างของเนื้อหาคือโครงสร้างแบบฟอร์มของหนังสือบุด ส่วนลักษณะภายนอกคือสิ่งที่สังเกตเห็น
ด้วยสายตา ประกอบด้วย 1.วัสดุบันทึก 2.ขนาด 3.ภาษา 4.รูปอักษร 5.ภาพวาด 6.สภาพความ
สมบูรณ์ 7.จานวนหน้าเป็นต้น 3.บริบท คือ องค์ประกอบที่บ่งบอกสภาพแวดล้อมที่บ่งชี้เกี่ยวกับการ
สร้าง จัดเก็บ การใช้สารสนเทศ และความสัมพันธ์ต่อสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
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1.เลขทะเบียน 2.เลขรหัส 3.แหล่งที่มา 4.ผู้บริจาค 5.สถานที่เก็บ 6.วันลงทะเบียน 7.ผู้ศึกษาหรือ
หน่วยงานจากภายนอก
หนังสือบุดซึ่งนามาใช้เป็นตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ เลือกเฉพาะหนังสือบุดเขียนด้วย
ตัวอักษรไทย ภาษากลาง และภาษาไทยถิ่นใต้ ได้รับการจัดเก็บในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว เนื่องจากหนังสือบุดดังกล่าวได้รับการ
รวบรวมและจัดเก็บไว้เบื้องต้น อย่างเช่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดเก็บ
หนังสือบุด ลงทะเบียน และแยกจัดเก็บตามหมวด มีเนื้อหาที่หลากหลาย และด้วยปัญหาสภาพการ
จัดเก็บหนังสือบุดทั้ง 2 แห่ง ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ควรต้องศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
ในอนาคตเพื่อให้หน่วยงานทั้งสองแห่งสามารถจัดการหนังสือบุดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจ ทั้ง
ในท้องถิ่นของตนและจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ เป็นต้น ตัวแทนหนังสือบุดพบทั้ง
2 แห่ง
จานวน 194 รายการ ดังข้อมูลสรุปในตารางที่ 3
จากนั้นผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างหนังสือบุดซึ่งใช้ในการศึกษา โดยศึกษาตามเนื้อหาของ
หนังสือบุดเป็นสาคัญ แล้วจึงพิจารณาเลือกเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ภาษา อักษร และความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับสารสนเทศอื่น ๆ เช่น หนังสือบุดแยกตามเนื้อหามีรายการดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การแบ่งหนังสือบุดตามกลุ่มเนื้อหา
กลุ่มเนื้อหาหนังสือบุด
จานวนทั้งหมด
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
1.ความเชื่อ
83
2.ศาสนา
317
3.ไสยศาสตร์
59
4.กฎหมาย
11
5.ประเพณี
2
6.ตารายา
58
7.สุภาษิต
4
8.ตานาน
2
พิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว
1. ความเชื่อ
22
2. ไสยศาสตร์
12
3. ตารายา
25
4. พงศาวดาร
1

จานวนที่เลือก
51
22
35
11
3
48
3
2
4
1
12
1
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์หนังสือบุด
จานวน 3 ชุดได้แก่ ( 1) แบบวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือบุด ( 2) แบบวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
หนังสือบุด ( 3) แบบวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับหนังสือบุด ผู้วิจัยเก็บข้อมูล บันทึกด้วยตนเอง ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสรุปประเด็น จาแนก จัดกลุ่มตามองค์ประกอบ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
3. ผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด ใน 3 ด้าน คือ เนื้อหา กายภาพ
หรือโครงสร้างภายนอก และบริบท สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
3.1 คุณลักษณะด้านเนื้อหาของหนังสือบุด แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ กลุ่มเนื้อหา
โครงสร้างเนื้อหา ชื่อหนังสือบุด ยุคสมัย ผู้สร้าง ดังนี้
3.1.1 กลุ่มเนื้อหาในหนังสือบุด สามารถจาแนกกลุ่มเนื้อหาในหนังสือบุดได้9 เกลุ
ป็น่ม
1. หนังสือบุดตารายา มี 60 รายการ ร้อยละ 3 0.92 มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรค
อาการ สาเหตุของการเจ็บป่วยและสูตรยาที่ใช้รักษาแต่ละโรค มีลักษณะโครงสร้างเนื้อหาที่เหมือนกัน
คือ ส่วนผสมของยา ปริมาณ และปรากฏชื่อโรคอยู่บริเวณมุมขอบซ้ายของเล่ม เขียนในแนวตั้ง หรือ
บอกชื่อโรคก่อนจะบอกส่วนผสมของตัวยา โรคต่างที่ปรากฏอยู่ในตารายาในแต่ละเล่มมักจะซ้าๆ กัน
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ ดังนี้ 1. ตารารักษาไข้ โดยเฉพาะทั้งที่รักษาตามธาตุ ตามเดือน และ
ประกอบด้วยไข้ประเภทต่าง ๆ ทั้งไข้ตัวร้อน ไข้ร้อนใน 2. ตารารักษาโรคเลือด เช่น โรคเลือดระดูมา
ผิดปกติ ยาขับรก ยาขับเลือด เลือดเป็นหนอง 3. ตาราโรคลม เช่น โรคลม 6 จาพวก พิษลม และโรค
อาการจุกเสียด โรคท้องอืดท้องเฟ้อ โรคหอบ 4. ตารายารักษาโรคเกี่ยวกับเด็ก เป็นยารักษาโรคทั่วไป
ที่นิยมเกิดกับเด็กโตโดยเฉพาะ 5. ตารายาเกี่ยวกับโรคทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ พบบ่อย เช่น โรค
ริดสีดวง โรคจุกเสียด โรคแน่นหน้าอก โรคปวดหัว ปวดท้อง วิงเวียน 6. ตารายาที่รวบรวมสูตรยา
ต่างๆโดยจะสาคัญที่สูตรยา อธิบายสูตรยา 5 ขนาน ได้แก่ ยาผง ยาต้ม
2. หนังสือบุดความเชื่อ มี 55 รายการ ร้อยละ 28.35 เนื้อหาเกี่ยวกับ
1.ฤกษ์ยาม มีเนื้อหากล่าวถึงฤกษ์มงคลในการจัดทาพิธีสาคัญ เช่น พิธีการไหว้ศาลพระภูมิ ฤกษ์ยาม
ในการแต่งงาน ฤกษ์ยามในการสร้างบ้าน ฤกษ์ยามในการทาขวัญข้าวและกล่าวถึงฤกษ์ยามที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การดูฤกษ์ยามก่อนการเดินทาง ฤกษ์ยามในการค้าขาย ฤกษ์ยามการพบ
สัตว์แต่ละชนิด 2. ดูดวง มีเนื้อหากล่าวถึง การดูดวงสมพงษ์ของคู่บ่าวสาว การดูดวงตามอักษรชื่อต้น
การดูดวงตามราศี
3. หนังสือบุดไสยศาสตร์ มี 36 รายการ ร้อยละ 18.55 เนื้อหาเกี่ยวกับ 1.
ไสยศาสตร์การทาเสน่ห์ยาแฝด กล่าวถึงขั้นตอนการทา การเตรียมของเพื่อทาพิธี และการเสกยันต์
และท่องคาถาเพื่อให้พิธีศักดิ์สิทธิ์ 2. การทาคุณไสย กล่าวถึง วิธีการ ขั้นตอน ในการประกอบพิธีการ
ทาไสยศาสตร์ เช่น การเขียนชื่อคนลงในยันต์ เสกยันต์แล้วท่องคาถา จากนั้นนาผ้ายันต์ที่ผ่านการทา
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พิธีแล้วนั้นนาไปไว้ในป่าช้า 7 วัน หลังจากนั้น 3 วัน บุคคลที่มีชื่ออยู่ในยันต์ก็จะเสียชีวิต แต่ทั้งนี้ใน
หนังสือบุดบางเล่มบอกวิธีการแก้คุณไสยไว้ด้วย 3. คาถา เวทมนต์ มีเนื้อหากล่าวถึงความเชื่อในการ
ท่องคาถาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความขลัง และพบคาถาเสกยันต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น คาถาเสกยันต์กันหนู
คาถาเสกยันต์กันผีป่า ผีพราย คาถาเสกยันต์กันปู คาถาการลงอาคม และยังมีคาถาเพื่อคุ้มครอง
ตนเอง คาถาเสกยาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วย
4. หนังสือบุดศาสนา มี 22 รายการ ร้อยละ 11.34 เนื้อหาเกี่ยวกับบทสวด
มนต์ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นบทสวด หรือ บทสวดที่ใช้สวดในชีวิตประจาวัน เช่น คา
อาราธนาศีล บทแผ่เมตตา บทกรวดน้า และคาถาที่พบ คือ คาถาพระทิพมนต์มหาชัย นอกจากนี้ยัง
ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าเทศนา เช่น คาสอนของศาสนาที่ให้ผู้ฟังได้นาไป
ปฏิบัติ
5. หนังสือบุดกฎหมาย มี 11 รายการ ร้อยละ5.67 เป็นเพียงหมวดเดียวมี
ผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาไว้แล้ว 4 เล่ม โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่บันทึกลงบนบุดดา
นั้น เป็นกฎหมายพิพากษาคดีความต่างๆส่วนที่บันทึกในบุดขาวนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับตาราความรู้
เกี่ยวกับคาศัพท์ ความหมายศัพท์ ลักษณะของกฎหมายเช่น กฎหมายอาญา เรื่องการทะเลาะวิวาท
เรื่องลูกหนี้ เจ้าหนี้ กาหนดโจทย์และจาเลย กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและการลงโทษทาสและคน
ในปกครองในกรณีต่าง ๆ
6. หนังสือบุดประเพณี มี 3 รายการ ร้อยละ1.54 มีเพียง 3 เล่ม มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประเพณีการทาขวัญข้าว ประเพณีการบวช ประเพณีการปลูกเรือน โดยลักษณะและ
โครงสร้างของเนื้อหาจะเหมือนกันกล่าว คือ เริ่มต้นด้วยบทเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ และตามด้วยเนื้อหา
เป็นต้น
7. หนังสือบุดสุภาษิต มี 3 รายการ ร้อยละ 1.54 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุภาษิต
สอนหญิง ซึ่งกล่าวถึงการครองเรือน การทาหน้าที่ภรรยาที่ดี และสุภาษิตโดยยึดหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนา เช่น สอนไม่ให้โลภมาก สอนไม่ให้คนเห็นแก่ตัว
8. หนังสือบุดตานาน มี 2 รายการ ร้อยละ 1.03 มีเนื้อหาเกี่ยวกับตานานนาง
หอม เป็นตานานกล่าวถึงผู้หญิงมีกลิ่นกายหอมดังดอกพิกุล ลักษณะเป็นคาประพันธ์ประเภทร้อย
กรอง และมีเนื้อหากล่าวถึงตานานเมืองพัทลุง กล่าวถึง รายนามเจ้าเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น
9. หนังสือบุดพงศาวดาร มี 1 รายการ ร้อยละ 0.51 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ออกศึก การส่งเครื่องราชบรรณาการดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง
3.1.2 โครงสร้างเนื้อหาของหนังสือบุด จากการอ่านวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือบุด
ทั้ง 194 รายการ สามารถแบ่งโครงสร้างเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต้น ส่วนเนื้อความ ส่วนท้าย
1. ส่วนต้น เป็นการนาเข้าสู่เนื้อความหลัก หรือการขึ้นต้นข้อความ การบอก
ชื่อเรื่อง หรือคาขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึงจุดประสงค์ของการทาหนังสือบุด การบอกวัน เดือนปี ในการ
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สร้างหนังสือบุด และชื่อผู้สร้าง เนื่องจากหนังสือบุดมีเนื้อหาที่หลากหลาย ทาให้ข้อความส่วนต้นมี
ลักษณะแตกต่างกันไป เช่น หนังสือบุดเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ มักขึ้นต้นด้วยคาดังกล่าว เช่น
หนังสือบุดความเชื่อ รหัส (ศว.ค 4/56) ขึ้นต้นด้วยคาว่า ๏ต้นสมุดแลท่านเอย๏ เป็นการบอกให้ผู้อ่าน
ทราบว่า ส่วนใดคือส่วนต้นของหนังสือบุดเช่นเดียวกับ หนังสือบุดความเชื่อ รหัส (ศว
.ค.13/56)
ขึ้นต้นด้วยคาว่า ๏หน้าต้น๏ และหนังสือบุดความเชื่อ รหัส (ศว.ค.28/56) ขึ้นต้นด้วยคาว่า ๏ ต้นสมุด
๏ หนังสือบุดความเชื่อ รหัส (ศว.ค.42/56) ขึ้นต้นด้วยคาว่า ๏ต้นสมุดท่านเอย๏ แสดงให้เห็นว่าการ
ใช้คาขึ้นต้นในหนังสือบุดใช้คาที่มีความหมายเดียวกันแต่เขียนต่างกัน
ส่วนขึ้นต้นด้วยชื่อผู้สร้าง หรือผู้คัดลอก เช่น หนังสือบุดความเชื่อ รหัส
(ศว.ค.3/56)ขึ้นต้นด้วยคาว่า ของนายอุยแล ๛ส่วนกรณีหนังสือบุดขึ้นต้นด้วย วัน เดือน ปี ที่สร้าง
แล้วจึงต่อด้วยข้อความนาเข้าสู่เนื้อหา เช่น หนังสือบุดไสยศาสตร์ รหัส (พว.ส1/56) ขึ้นต้นด้วยคาว่า
ปีฉลู เบญจศก เดือน 10 ขึ้น 2 ค่า วัน 2 หรือหนังสือบุดขึ้นต้นด้วยชื่อผู้สร้าง และวันเดือนปี ที่สร้าง
หนังสือบุด เช่น หนังสือบุดตารายารหัส(ศว .ย 38/56) ขึ้นต้นด้วยคาว่า พระเชือนจันทร ผู้สร้าง วัน
พฤหัส เดือน 4 ขึ้น 4 ค่า พ.ศ.2468 เป็นต้น และมีหนังสือบุดพงศาวดารเพียงเล่มเดียวขึ้นต้นด้วยชื่อ
เรื่อง เช่น หนังสือบุดพงศาวดาร รหัส (พว.พ1/56) ขึ้นต้นบนหน้าต้น คาว่า พงศาวดารเล่ม 10 และ
หนังสือบุดบางเล่มขึ้นต้นด้วยคาขึ้นต้นและชื่อหนังสือบุด เช่น หนังสือบุดความเชื่อ รหัส (ศว.ค44/56)
ขึ้นต้นด้วยคาว่า หน้าต้นตาราดูพระเคราะห์ ดูเลข 7 ตัว
2. ส่ วนเนื้อความ เป็นส่วนบอกรายละเอียดเรื่องราวในหนังสือบุด อาจเป็น
ข้อความเกิดจากการบันทึกเรื่องราวสาคัญ ๆ ของผู้เขียนซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนั้นมีลักษณะเป็นคา
ประพันธ์ประเภทร้อยกรองเช่น หนังสือบุดตานาน รหัส (ศว .ต1/56) ตานานนางหอม เป็นการเล่า
เรื่องเพียงเรื่องเดียว หรือลักษณะคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว เช่น หนังสือบุดพงศาวดาร รหัส
(พว.พ1/56) พงศาวดารเล่มที่ 10 เป็นการบันทึกเรื่องราวสาคัญด้านการเมืองการปกครองสมัยพระ
เอกาทศรถ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า หนังสือบุดหนึ่งเล่ม ประเภทเดียวกัน อาจมีเนื้อหาได้มากกว่า
1 เรื่อง ทั้งที่สัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กันก็ได้ ดังเช่น 1 เล่มมีเนื้อหา 2 เรื่อง เช่น หนังสือบุดตารายา
รหัส (ศว.ย15/56) มีเนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วนสาคัญ คือ 1.ตาราแก้โรคได้แก่ ยาซาง ยาแก้ลมจุ
กอก ยาเลือด ยาล้างรกกรณีรกขาดในท้อง 2. ตาราดูฤกษ์ดวงตามธาตุ ตามวันเดือนปีเกิด
1 เล่มมีเนื้อหา 3 เรื่อง เช่น หนังสือบุดศาสนา รหัส (ศว.ศ 4/56) เนื้อหา
แบ่งเป็น 3 เรื่องได้แก่ 1.บทสวดคาสมาทานศีลขอลาสิกขาบท 2.ฤกษ์หลาวเหล็ก 3.คาถาเสกหมาก
เสกน้าและหนังสือบุดก ฎหมาย รหัส (ศว .ก 9/56) เนื้อความส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎหมายแต่มีเรื่องอื่น
แทรกอยู่ในเล่ม คือ 1.กฎหมายว่าด้วยเรื่องลักษณะพยานตามพระราชบัญญัติ กล่าวถึงลักษณะของ
พยานแต่ละรูปแบบในแต่ละคดีความและโทษของการติดสินบนและพยานที่พยายามหลบหนี 2.ตารา
ความรู้เกี่ยวกับศัพท์กฎหมาย ความหมายศัพท์ คาแปลและเครื่องหมาย กฎหมายต่าง ๆ
3.ตารา
อาหาร ได้แก่ อาหารประเภท ผัดขิง พะแนงและผัดเผ็ด
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1 เล่มมีเนื้อหา 4 เรื่อง เช่น หนังสือบุด รหัส (ศว .ย.38/56)เนื้อหา
ประกอบด้วย 4 เรื่องที่สาคัญๆดังนี้ (1) ตารายารักษาโรคต่างๆ บอกส่วนประกอบของสูตรยาและ
ปริมาณโดยละเอียด ได้แก่ ยารักษาฝี ยารักษาไข้ ยารักษาอาการจุกอก ยารักษาอาการท้องอืด ยาก
รักษาโรคไข้หวัด ยารักษาอาการตาพร่า ยารักษาอาการร้อนใน ยารักษาโรคหอบ (2) มนต์คาถาต่างๆ
ช่วยคุ้มครองป้องภัย บอกวิธีการใช้มนต์และคากล่าวได้แก่ มนต์ปัดงูวันทั้ง 7 บอกรายละเอียดว่าพบงู
วันไหน วันใด ใช้มนต์ใด ยาผีตาผง บอกวิธีการทายาผีต่างๆ พร้อมส่วนประกอบ มนต์ทาขี้ผึ้งเสก( 3)
วิธีการขั้นตอน การทาขวัญข้าว อย่างละเอียดพร้อมคาถาและยันต์ต่างๆ ที่ใช้ในการทาพิธี ฤกษ์ยาม
ต่างๆ ในการปลูกกล้า เอาข้าวเข้ายุ้งและธงชนิดต่างๆ กันปู หนูนาและแมลงกินข้าว (4) ฤกษ์เรียง
หมอน ในพิธีแต่งงาน อธิบายไว้ว่าวันไหนเป็นอย่างไร ดี ไม่ดี อย่างไรตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่า – ขึ้น 15 ค่า
และแรม 1ค่า – แรม 15 ค่าเป็นต้น
3. ส่วนท้ายเป็นส่วนข้อความบอกคาลงท้ายเพื่อจบเนื้อหา
ระบาย เช่น
หนังสือบุด รหัส (ศว.ค.38/56) คาลงท้ายว่า หน้าปลายแลท่านเอยอย่านินทาข้าเหลย ข้าเขียนไหม้
งาม เป็นลายมือผู้คัดลอกไม่ใช่ผู้แ ต่ง (ภาษาไทยถิ่นใต้) หมายถึง ถึงหน้าปลายของหนังสือบุดแล้ว
ผู้อ่านอย่านินทาผู้เขียนเลย เพราะเขียนลายมือไม่สวยงาม เป็นการระบายความเหนื่อยของผู้เขียน
และเนื่องจากหนังสือบุดมีสภาพชารุด เปื่อยยุ่ย และบางหน้าขาดขาย ถ้าหากหนังสือบุดเล่มใดหน้า
ปลายขาดหาย ก็ไม่สามารถระบุคาลงท้ายของหนังสือบุดได้ เช่น เดียวกับหนังสือบุดหน้าต้นขาดหาย
ก็ไม่สามารถระบุคาขึ้นต้นได้ เป็นต้น
จากการวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาของหนังสือบุดซึ่งนามาเป็นตัวอย่างของ
การศึกษา พบว่า หนังสือบุดมีโครงสร้างแบบแผนที่ไม่แน่นอนอาจมีโครงสร้างครบถ้วน หรือมีแค่
บางส่วนก็ได้ แต่ทุกเล่มจะต้องมีส่วนเนื้อความ จากการศึกษาสรุปได้ 4 แบบ คือ 1.หนังสือบุดมีครบ
ทั้งส่วนต้น ส่วนเนื้อความ และส่วนท้าย 2.หนังสือบุดที่มีเฉพาะส่วนต้นกับส่วนเนื้อความ 3.หนังสือบุด
ที่มีเฉพาะส่วนเนื้อหาและส่วนท้าย 4.หนังสือบุดมีเฉพาะส่วนเนื้อความอย่างเดียว
การศึกษายังพบลักษณะเชิงโครงสร้างเนื้อหาของหนังสือบุด ประเภทเดียวกัน
มีหลายเรื่อง คือ 1.เรื่องเดียวจบภายในเล่ม 2.เล่มหนึ่งอาจมีหลายเรื่อง เช่น 1 เล่มมีเนื้อหา 2 เรื่อง, 1
เล่มมีเนื้อหา 3 เรื่อง,1 เล่มมีเนื้อหา 4 เรื่อง โดยเนื้อหาภายในหนังสือบุดเหล่านี้ มีทั้งแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น เมื่อจบเรื่องที่ 1 ก็จะต่อด้วยเนื้อหาเรื่องที่ 2 3 4 เป็นต้น และมี
กรณีเนื้อหาแทรกเรื่องที่ 1 ประมาณ 3-4 บรรทัดแล้วจึงต่อด้วยเนื้อหาเดิมจนจบเล่ม 3. เรื่องหนึ่งอาจ
มีหลายเล่ม
3.1.3 ชื่อหนังสือบุด จากการศึกษา พบว่าหนังสือบุดมีการกาหนดชื่อ 2 แบบ คือ
1. ชื่อที่ปรากฏ/ชื่อดั้งเดิม 2 . ชื่อที่หน่วยงานกาหนดขึ้น โดยตาแหน่งที่พบชื่อที่ปรากฏ/ชื่อดั้งเดิมคือ
1. หน้าต้นเช่น หนังสือบุดพงศาวดารรหัส (พว .พ1/56) ผู้สร้างเขียนชื่อเรื่องไว้ในหน้าต้น ใช้สีอักษร
เดียวกับเนื้อหา ซึ่งชื่อเรื่องนั้นสัมพันธ์กับเนื้อหา ชื่อเรื่องดังกล่าวคือพงศาวดารเล่ม 10 ชื่อเรื่องจาก
การศึกษาหนังสือบุดมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาซึ่งปรากฏในหน้าต้น มีทั้งหมด 3 ชื่อ ได้แก่ 1.หนังสือ
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บุดความเชื่อ รหัส (ศว .ค 44/56) ชื่อเรื่องเขียนไว้คือ ตาราดูพระเคราะห์ ดูเลข 7 ตัว 2.หนังสือบุด
ตารายา (พว .ย 11/56) ชื่อเรื่องเขียนไว้ คือ ตารายา และหนังสือตารายา (พว .ย 12/56) ชื่อเรื่อง
เขียนไว้ คือ หน้าต้นสมุดตารา 2 .ตาแหน่งที่พบชื่อที่ปรากฏ/ชื่อดั้งเดิมคือ หน้ารองหน้าต้น เช่น
หนังสือบุดพงศาวดาร (พว.พ 1/56) ชื่อเรื่องอยู่ในหน้าต้น ผู้สร้างเขียนไว้ว่า พงศาวดารเล่ม10 ผู้สร้าง
เขียนชื่อเรื่องไว้ในหน้ารองหน้าต้น ใช้สีอักษรเดียวกับเนื้อหา ชื่อเรื่องนั้นมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา
เช่นเดียวกัน มีทั้งหมด 1 ชื่อ 2.ชื่อที่หน่วยงานตั้งให้มีการกาหนดชื่อ 2 แบบ คือ 1 .เจ้าหน้าที่เป็นผู้
กาหนด โดยชื่อเรื่องที่กาหนดโดยเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ในบัตรรายการ สอดไว้ในตัวเล่มหนังสือบุด บันทึกไว้
โดยการเขียนชื่อเรื่องด้วยดินสอลงในบัตรรายการซึ่งกาหนด หัวข้อไว้ว่า ชื่อเรื่องแต่มีเพียง 10 ชื่อ
เท่านั้น ที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และกาหนดเป็นชื่อเรื่องไว้ 2.นักเรียนซึ่งเรียนในชมรมอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปะเป็นผู้กาหนด โดยชื่อเรื่องที่กาหนดโดยนักเรียนอยู่ในใบปะหน้าซึ่งติดไว้บริเวณหน้าต้น(กรณี
หนังสือบุดมีความสมบูรณ์มีทั้งหน้าต้นและหน้าปลาย) และกาหนดชื่อเรื่องในใบปะหน้าติดไว้กับหน้า
แรกของหนังสือบุด(กรณีหนังสือบุดสมบูรณ์ร้อยละ 80 เปื่อยบริเวณขอบ หน้าต้น หน้าปลาย หน้าต้น
และหน้าปลายขาดหายหรืออย่างใดอย่างหนึ่งขาดหาย) บันทึกไว้โดยการเขียนชื่อเรื่องด้วยดินสอและ
ปากกา การกาหนดชื่อเรื่องโดยนักเรียนนั้นบางคนกาหนดชื่อจากการสัมภาษณ์ผู้บริจาคหนังสือบุด
หรือบางคนอาจกาหนดชื่อเรื่องจากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง การกาหนดชื่อเรื่องโดยนักเรียนมี
ความสัมพันธ์กับเนื้อหาทั้งหมด 184 ชื่อ ตัวอย่างเช่น มาตรากฎหมายที่ใช้ในสมัยก่อน

ภาพที่ 11 ใบปะหน้าหนังสือบุดศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
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1.กาหนดชื่อตามผู้สร้างกาหนด คือ ผู้เขียนหนังสือบุดในสมัยนั้นเป็นผู้กาหนด
ชื่อเรื่องไว้ตั้งแต่ต้น เป็นการกาหนดตามเนื้อหาซึ่งบันทึกไว้ในเล่มหนังสือบุด โดยมีข้อความบอก
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าส่วนใดคือชื่อเรื่อง เช่น หนังสือบุดพงศาวดาร รหัส (พว.พ1/56) ระบุชื่อเรื่องใน
หน้าต้น ขึ้นต้นด้วยคาว่า หน้าต้นและตามด้วยชื่อเรื่องคือพงศาวดารเล่ม 10 และเช่น หนังสือบุด
ความเชื่อ รหัส (ศว.ค 44/56) ระบุชื่อเรื่องไว้ในหน้าต้นขึ้นต้นด้วยคาว่า หน้าต้นและตามด้วยชื่อเรื่อง
คือ ตาราดูพระเคราะห์ ดูเลข 7 ตัว เป็นต้น
2. กาหนดตามเจ้าหน้าที่หรือผู้มีความรู้ด้านหนังสือบุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
หนังสือบุด ลงทะเบียนหรือกาหนดข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้บริการแก่ผู้อ่าน เช่น การกาหนดชื่อเรื่อง
หนังสือบุด หรือนักวิชาการจากหน่วยงานหรือสถาบันเกี่ยวซึ่งข้องกับจดหมายเหตุ เข้ามาศึกษา
รายละเอียดและกาหนดชื่อเรื่องจากการอ่านวิเคราะห์หนังสือบุด เช่น คาถาเวทมนต์ เป็นต้น
3.
กาหนดชื่อตามนักเรียนผู้ส่งหนังสือบุด คือ เนื่องจากศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง มอบหมายให้นักเรียนส่งหนังสือบุดให้แก่ชมรมอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปะในตอนนั้น คือ ปีพ.ศ.2528 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
นักเรียนบางคนอาจกาหนดชื่อจากการสัมภาษณ์ผู้ครอบครองหนังสือบุด หรือบางคนอาจกาหนดชื่อ
เรื่องด้วยตนเอง เช่น ตานานนางหอม ดังนั้นความถูกต้อง แม่นยาในส่วนที่นักเรียนเป็นผู้กาหนดชื่อ
เองนั้นค่อนข้างน้อย และด้วยปัญหาหน่วยงานแห่งนี้ไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบมากว่า 10 ปี การสัมภาษณ์
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงเป็นไปได้ยากเช่นกัน

ภาพ 12 หนังสือบุดปรากฏชื่อในหน้ารองปก “หน้าต้นภงษาวดาร เล่ม 10”
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3.1.4 ยุคสมัย หนังสือบุดซึ่งนามาศึกษานั้นมีทั้งที่ปรากฏปีศักราชที่สร้างและไม่
ปรากฏปีศักราช แต่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.88 ) มักไม่ระบุปี มีเพียง 8 รายการ (ร้อยละ4.12) ซึ่งพบ
รูปแบบการเขียนมี 4 ลักษณะ คือ
1. ระบุปีที่จัดทาเป็นปีพุทธศักราช เป็นช่วงกาหนดเวลาซึ่งกาหนดเอาปีที่
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นเบื้องต้นในการกาหนดนับ เช่นหนังสือบุดตารายา รหัส
(ศว.ย 38/56) ระบุ“วันพฤหัส เดือน 4 ขึ้น 4 ค่า พ.ศ.2468 ”หนังสือบุดตารายา รหัส (ศว.ย 37/56)
ระบุป“ี พ.ศ.2460”หนังสือบุดกฎหมาย รหัส (ศว.ก 9/56) ระบุปี “2446”
2. ระบุปีที่จัดทาเป็นปีจันทรคติใช้ดิถีของดวงจันทร์ เพื่อบอกข้างขึ้นข้างแรม
บอกเดือน เช่น หนังสือบุดตารายา รหัส (ศว.ย 32/56)“วัระบุ
นศุปกีร์ ขึ้น 15ค่า เดือน ”6
3. ระบุปีที่จัดทาเป็นปี พุทธศักราชในเอกสารโบราณของไทยจานวนไม่น้อย
นิยมอ้างเวลา โดยใช้พุทธศักราชใช้ควบคู่กับปีนักษัตร หรือ ระบุเฉพาะเลขตัวท้ายของจุลศักราช และ
ปีนักษัตร เช่น หนังสือบุดศาสนา รหัส (ศว .ย 15/56) ระบุปี “วันพุธ เดือน 9 แรม 15 ค่า ปีจอโท
ศก”หนังสือบุดกฎหมาย รหัส (ศว.ก 9/56) ระบุปี “ปีมะเมีย โทศก 2413 ” หนังสือบุดตารายา รหัส
(ศว.ย 21/56) ระบุปี “ขึ้น 1 ค่า เดือน 3 ปีมะโรง สัมฤทธิ์ศก ศักราช บ่ายสี่โมง”
4. ระบุปีที่จัดทาเป็นปีนักษัตรเป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทย แบ่งเป็นรอบปี
รอบละสิบสองปี แต่ละปีกาหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อเรียงกันไปดังนี้ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง
มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และ กุนเช่นหนังสือบุดตารายา รหัส (ศว.ย 1/56) ระบุปี “วันอังคาร
เดือน 12 ปีสิงค์” หนังสือบุดไสยศาสตร์ รหัส (พว.ส 1/56) ปีฉลู เบญจศก เดือน 10 ขึ้น 2 ค่า วัน 2
หนังสือบุดที่ปรากฏปีศักราชเก่าแก่ที่สุด คือ หนังสือบุดกฎหมาย รหัส (ศว.ก 9/56)
ปีพ.ศ. 2413ส่วนหนังสือบุดที่ปรากฏปีศักราชเก่าแก่น้อยที่สุด คือ หนังสือบุดตารายา รหัส (ศว.ย
38/56) ปีพ.ศ.2468 สาหรับหนังสือบุดที่ไม่ปรากฏปีศักราชเลย แต่ก็อาจกาหนดอายุหรือยุคสมัยได้
โดยใช้วิธีการสันนิษฐานอายุตามหลักวิชาอักขรวิทยา ( Paleography) เช่น หนังสือบุดความเชื่อรหัส
(ศว.ค 30/56) บันทึกโดยใช้อักษรไทยย่อ ภาษาไทยถิ่นใ ต้เรียกว่า ตัวผด แปลว่าคดคู้ไปมา ซึ่งนัก
ภาษาโบราณกาหนดอายุของอักษรไทยย่ออยู่ในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีลีลาการเขียน
เป็นแบบตัวเอน เส้นขนานกันเป็นส่วนใหญ่ และเน้นหางตัวอักษรให้มีลีลาที่อ่อนช้อย เป็นแบบอักษร
ที่ใช้เขียนในสมัยอยุธยา (พ.ศ. 2199-2231) (ธวัช ปุณโณทก, 2548)

ภาพที่ 13 หนังสือบุดบันทึกด้วยอักษรไทยย่อ
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สาหรับระบบศักราชที่ปรากฏในหนังสือบุดมีรูปแบบทั้งหมด 4 ลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น หนังสือบุดบางเล่มบอกปีศักราชไว้อย่างละเอียด เช่น หนังสือบุดตารายา รหัส (ศว.ย 21/56)
ระบุว่า “ขึ้น 1 ค่า เดือน 3 ปีมะโรง สัมฤทธิ์ศก ศักราช บ่ายสี่โมง”สาหรับหนังสือบุดที่ปรากฏปี
ศักราชเก่าแก่ที่สุด คือ หนังสือบุดกฎหมาย รหัส (ศว.ก 9/56)ระบุว่า“ปีมะเมีย โทศก 2413” ส่วน
หนังสือบุดที่ปรากฏปีศักราชเก่าแก่น้อยที่สุด คือ หนังสือบุดตารายา รหัส (ศว.ย 38/56) ระบุว่า“วัน
พฤหัส เดือน 4 ขึ้น 4 ค่า พ.ศ.2468”
3.1.5 ผู้สร้าง หมายถึง ผู้สร้างหรือทาให้เกิดหนังสือบุด อาจเป็นผู้สั่งให้เขียน บันทึก
หรือผู้ซึ่งเขียนเนื้อความลงในหนังสือบุดเอง พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.42) ยังสันนิษฐานไม่ได้
หรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง มีเพียง 5 รายการ (ร้อยละ2.57) ที่ปรากฏชื่อผู้สร้างในส่วนต้นของหนังสือบุด
โดยแบ่งผู้สร้างได้ เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ขุนนาง เช่น หนังสือบุดตารายา รหั(ศว.ย
ส 17/56)ผู้สร้างชื่อขุนชานาฏญายร
2. ประชาชนทั่วไป เช่น (1) หนังสือบุดไสยศาสตร์ รหัส (ศว.ส 29/56)
ผู้สร้างชื่อนายดา (2) หนังสือบุดตารายา รหัส (ศว .ย.44/56) นายพุด (3) หนังสือบุดความเชื่อ (รหัส
ศว.ค 3/56) ผู้สร้างชื่อนายอุย
3. พระสงฆ์เช่น หนังสือบุดตารายา รหัส (ศว.ย38/56) ผู้สร้างชื่อพระเชือนจันทร
ตารางที่ 4 สรุปคุณลักษณะด้านเนื้อหาของหนังสือบุด
คุณลักษณะ
กลุ่มเนื้อหา
โครงสร้างเนื้อหา

คาอธิบาย
หมายถึง กลุ่มเนื้อหาหลักที่ปรากฏในหนังสือบุด เช่น ความเชื่อ ศาสนา
กฎหมาย พงศาวดาร ประเพณี ตารายา เป็นต้น
หมายถึง การจัดเรียงลาดับเนื้อหาภายในหนังสือบุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
ส่วน คือ ส่วนต้น เป็นส่วนนาเข้าสู่เนื้อความหลัก หรือการขึ้นต้นด้วย
ข้อความ อันแสดงถึงการกล่าวถึงส่วนต้น เช่น หน้าต้นแลท่านเอย ส่วน
เนื้อความ เป็นส่วนที่บ่งบอกหรือประกาศเรื่องราวในหนังสือบุด อาจมี
เพียงเนื้อหาเดียว หรือมากกว่า 1 เนื้อหา ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของ
หนังสือบุด บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ส่วนท้าย เป็นส่วนแสดง
ถึงการจบเนื้อหาในตัวเล่มด้วยข้อความแสดงถึงความรู้สึกของผู้เขียนต่อ
การเขียนครั้งนั้น โครงสร้างดังกล่าวไม่มีแบบแผนตายตัว หนังสือบุดมี
หรือไม่มีส่วนต้นหรือส่วนท้ายก็ได้ แต่จะต้องมีส่วนเนื้อความ

56
ตารางที่ 4 สรุปคุณลักษณะด้านเนื้อหาของหนังสือบุด(ต่อ)
คุณลักษณะ
ชื่อหนังสือบุด

ยุคสมัย

ผู้สร้าง

คาอธิบาย
หมายถึง ชื่อผู้สร้างเป็นผู้กาหนดแต่ต้น สอดคล้องกับเนื้อหา หรือ การ
กาหนดชื่อตามเนื้อหาโดยผู้มีความรู้ หรือเจ้าหน้าที่เพื่อแยกแยะหนังสือ
บุดในการเก็บข้อมูล หรือศึกษาวิจัย อาจกาหนดชื่อตามผู้สร้างกาหนด
กาหนดชื่อตามเนื้อหา กาหนดชื่อตามผู้มีความรู้หรือเจ้าหน้าที่ กาหนด
ชื่อตามนักเรียนผู้ส่งมอบหนังสือบุด
หมายถึง ช่วงเวลาในการสร้างหนังสือบุด หากหนังสือบุดไม่มีการระบุปี
ศักราช อาจสันนิษฐานจากตัวรูปอักษร หรืออายุของภาพวาด เช่น
หนังสือบุดความเชื่อ รหัส ศว.ค.30/56 บันทึกด้วยอักษรไทยย่อ
หมายถึง ผู้ซึ่งทาให้เกิดหนังสือบุดนั้น อาจเป็นผู้สั่งให้บันทึกเรื่องราว
ต่าง ๆ ลงในหนังสือบุด หรือตัวผู้เขียนข้อความในหนังสือบุดเอง

3.2 คุณลักษณะด้านกายภาพ แบ่งเป็น 7 ประเด็น คือ 1.วัสดุบันทึก 2.ขนาด 3.ภาษา
4.รูปอักษร 5.ภาพวาด 6. สภาพความสมบูรณ์ 7.จานวนหน้า
3.2.1 วัสดุบันทึก หนังสือบุดทาจากต้นข่อยผ่านกรรมวิธีด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จน
กลายเป็นกระดาษสามารถบันทึกข้อมูลได้ มี 2 สีคือ หนังสือบุดดา และหนังสือบุดขาว จากการศึกษา
ครั้งนี้พบหนังสือบุดขาว จานวน 180 รายการ (ร้อยละ 92.78 )
และหนังสือบุดดา จานวน 14
รายการ (ร้อยละ 7.22) บางความเชื่อกล่าวว่า หนังสือบุดดาบันทึกเนื้อหาเกี่ยวกับด้านมืด ไสยศาสตร์
หนังสือบุดขาวบันทึกเรื่องราวทางหลักธรรมศาสนา (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ , 2547) แต่จากการ
ศึกษาวิจัย สีของเล่มหนังสือบุดใช้ได้กับการบันทึกทุกเนื้อหา ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเนื้อหา
ประเภทใด สามารถบันทึกเรื่องราวตามผู้เขียนต้องการ
3.2.2 ขนาด หนังสือบุดแต่ละรายการมีขนาดไม่แน่นอน บางรายการมีขนาดใหญ่
ความกว้างประมาณ 21-30 เซนติเมตร ยาว 71 เซนติเมตร ส่วนหนังสือบุดขนาดกลางต้องมีความ
กว้างประมาณ 11-20 เซนติเมตร ยาว 34-70 เซนติเมตร เช่น หนังสือบุดรหัส (ศว .ส.17/56) ขนาด
11.5x 35 ซม.หนังสือบุดขนาดเล็กต้องมีความกว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 20-34 เซนติเมตรขึ้นไป
เช่น หนังสือบุดรหัส (ศว .ศ 1/56) ขนาด 9x19.5 ซม จากการศึกษาในจังหวัดพัทลุงพบขนาดของ
หนังสือบุด 2 ขนาด คือ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถสรุปได้ดังนี้
1. หนังสือบุดขนาดกลาง ความกว้าง 11-20 ซม. ความยาว 34-70 จานวน
175 รายการ (ร้อยละ 90.2)

57
2. หนังสือบุดขนาดเล็ก ความกว้าง 6-10 ซม. ความยาว 20-34 จานวน 29
รายการ (ร้อยละ14.95)
3.2.3 ภาษา การวิเคราะห์ตัวอย่างหนังสือบุดที่นามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา
พบว่ามีภาษาที่ใช้ในหนังสือบุด 4 ภาษา คือ 1 .ภาษาไทยมาตรฐาน 2 .ภาษาไทยถิ่นใต้ 3 .ภาษาบาลี
4.ภาษาเขมรโดยหนังสือบุดรายการหนึ่ง อาจมีทั้งที่ใช้ภาษาเดียวกันในการบันทึกทั้งหมด และใช้สอง
ภาษาในการบันทึกรายการเดียวกัน แต่ส่วนมากเป็นการบันทึกสองภาษาซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. ภาษาไทยมาตรฐาน จานวน 14 รายการ (ร้อยละ7.23)
2. ภาษาไทยถิ่นใต้จานวน 55 รายการ (ร้อยละ 28.35)
3. ภาษาไทยถิ่นใต้แทรก ภาษาบาลี จานวน 71 รายการ (ร้อยละ 36.59)
4. ภาษาไทยแทรกภาษาบาลีจานวน53 รายการ (ร้อยละ 27.31)
5. ภาษาเขมรแทรกภาษาบาลีจานวน 1 รายการ (ร้อยละ 0.51)
3.2.4 รูปอักษร การวิเคราะห์หนังสือบุดนามาเป็นตัวอย่างของการศึกษา พบ
รูปอักษร 3แบบ คืออักษรไทย อักษรขอม อักษรไทยย่อ จากการศึกษาพบว่า หนังสือบุดแต่ละ
รายการอาจใช้รูปอักษรเดียวกันทั้งหมด หรือใช้รูปอักษร 2 แบบในรายการเดียวกัน ซึ่งสรุปจานวนได้
ดังนี้
1. อักษรไทย จานวน 83 รายการ (ร้อยละ42.78)
2. อักษรขอม จานวน 1 รายการ (ร้อยละ 0.51)
3. อักษรไทยย่อ จานวน 1 รายการ (ร้อยละ 0.51)
4. อักษรไทยและอักษรขอม จานวน 112 รายการ (ร้อยละ 57.73)
ความพิเศษของรูปอักษรในหนังสือบุด คือ ในเนื้อหาเดียวกัน เขียนด้วยตัวอักษร
มากกว่าหนึ่งรูปแบบ เช่น หนังสือบุดความเชื่อ (ศว .ค 29/56) เขียนเนื้อความหลักด้วยตัวอักษรไทย
และใช้อักษรขอมในการเขียนคาถา หรือยันต์ต่าง ๆ เช่น ยันต์กันหนู ยันต์กันผีพราย ซึ่งการใช้อักษร
ขอมในการเขียนรูปยันต์จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อความหลัก เป็นต้น
3.2.5 ภาพวาด จากการวิเคราะห์หนังสือบุดนามาเป็นตัวอย่างในการศึกษา พบ ว่า
มีปรากฏในบุดขนาดใหญ่เรียกว่า พระมาลัย (บุดดา) ในบุดขนาดเล็ก (บุด
ตี นช้าง) มักเป็นภาพ
ลายเส้นเกี่ยวกับภาพยัน ต์ต่าง ๆ รวมทั้งภาพใน ตาราศาสตรา (ตาราหมอดู) (พยากรณ์ และ ตารารูป
ยันต์ต่าง ๆ)
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ภาพที่14 ภาพวาดระบายสีในหนังสือบุดและภาพวาดลายเส้น
3.2.6 สภาพความสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. หนังสือบุดมีสภาพสมบูรณ์ หมายถึง หนังสือบุดมีส่วนประกอบของหน้าต้น
หน้าปลาย เนื้อหามีความสมบูรณ์สามารถอ่านจับใจความได้ มีจานวน 45 รายการ (ร้อยละ 23.19)

ภาพที่ 15 หนังสือบุดมีสภาพสมบูรณ์
2. หนังสือบุดมีสภาพสมบูรณ์ร้อยละ 80 หมายถึง หนังสือบุดประกอบด้วยหน้าต้น
หรือหน้าปลายอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื้อหามีความสมบูรณ์ ชารุดบ้างบางส่วน แต่สามารถอ่านจับ
ใจความได้ หรือหนังสือบุดหน้าต้นและหน้าปลายขาดหายแต่เนื้อหามีความสมบูรณ์สามารถอ่านจับ
ใจความได้มีจานวน149 รายการ (ร้อยละ 76.81)

ภาพที่ 16 หนังสือบุดมีสภาพสมบูรณ์ร้อยละ 80
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3. ระดับชารุดมาก คือ หนังสือบุดฉีกขาดจากตัวเล่มมากกว่าครึ่ง หรือถูกแมลงกัด
จนพรุนไปทั้งเล่ม ตัวอักษรเลือนหาย จนไม่สามารถอ่านจับใจความและตีความเนื้อหาโดยรวมของ
หนังสือบุดเล่มนั้นได้ซึ่งผู้วิจัยไม่ศึกษาในส่วนนี้

ภาพที่ 17 หนังสือบุดชารุดมาก
3.2.7 จานวนหน้า เนื่องจากวิธีการนับจานวนหน้าหนังสือบุดจะมีวิธีแตกต่างจาก
เอกสารโบราณประเภทอื่น ๆ อย่างเช่น ใบลานนับเป็นผูก ส่วนหนังสือบุดจะนับหน้าหนังสือบุดด้วย
วิธีการนับคือ จานวน 2 หน้า นับเป็น 1 ฝาการวิเคราะห์หนังสือบุดในการศึกษาครั้งนี้พบว่า หนังสือ
บุดบางเล่มมีการระบุเลขจานวนหน้าไว้ในตัวเล่มหนังสือบุด 3 ลักษณะ คือ 1.เขียนไว้บริเวณมุมบน
ด้านขวา 2.ตรงขอบกลางด้านขวามือ 3.มุมล่างด้านขวา ด้วยตัวเลขไทย จานวน 2 รายการ (ร้อยละ
1.03) และจานวน 192 รายการ ไม่เขียนเลขหน้า (ร้อยละ 98.97)

เลขหน้า

ภาพที่ 18 ตัวอย่างเลขหน้าหนังสือบุด
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ตารางที่ 5 สรุปคุณลักษณะด้านกายภาพของหนังสือบุด
คุณลักษณะ
1. วัสดุบันทึก
2. ขนาด
3. ภาษา
4. รูปอักษร
5. ภาพวาด
6. สภาพความสมบูรณ์
7. จานวนหน้า

คาอธิบาย
คือ วัสดุรองรับการบันทึกด้วยวิธีการเขียนด้วยปากกาไก่ลงบนกระดาษทา
จากเปลือกข่อย
คือ ขนาดของหนังสือบุดวัดตามความกว้าง x ยาว มีหน่วยเป็นเซนติเมตร
คือ ชนิดของภาษาที่บันทึกด้วยรูปอักษรในหนังสือบุด เช่น ภาษาไทยถิ่น
ใต้ ภาษาไทยกลางต้นรัตนโกสินทร์ เขียนตามเสียงพูด
คือ รูปแบบของอักษรที่ปรากฏในหนังสือบุด เช่น อักษรไทย อักษรไทย
ย่อ อักษรขอม
คือ ลักษณะของภาพวาดที่ปรากฏในหนังสือบุด เช่น ภาพวาดลายเส้น
ภาพวาดลงสี
คือ สภาพความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาและความสมบูรณ์ของตัวเล่ม เช่น มี
หน้าต้น หน้าปลาย
คือ การนับจานวนหน้าหนังสือบุดเรียกว่า ฝา โดยจานวนหนังงสือบุด 2
หน้าเท่ากับ 1 ฝา

3.3 คุณลักษณะด้านบริบท คุณลักษณะด้านบริบทแบ่งเป็น 1.เลขทะเบียน 2.เลขรหัส
3.แหล่งที่มา 4.ผู้บริจาค 5.สถานที่เก็บ 6.วันที่ลงทะเบียน 7.ผู้ศึกษาหรือหน่วยงานจากภายนอก
ข้อมูลด้านบริบทเหล่านี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากบัตรรายการ และสมุดทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหนังสือ
บุดเป็นผู้วิเคราะห์จากตัวเล่มหนังสือบุดและข้อมูลจากใบปะหน้าทีน่ ักเรียนนามาส่งในชมรมชมรม
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ
3.3.1 เลขทะเบียน หนังสือบุดที่นามาศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.72) ได้รับการ
ลงทะเบียนโดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง การกาหนดเลขทะเบียนหนังสือบุด
ใช้ระบบตัวเลขตามลาดับการรับมอบหนังสือบุด และพ .ศ.ของปีที่ลงทะเบียน เช่น หนังสือบุดเลข
ทะเบียน ( 11/2528) หมายถึง หนังสือบุดลงทะเบียนลาดับที่ 11 และ 2528 คือ ปีพ .ศ.ของปี
ลงทะเบียนหนังสือบุด ส่วนพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้วนั้นไม่มีการลงทะเบียนหนังสือบุด
ระบบตัวเลขที่ใช้ในการทะเบียนหนังสือบุดจะเรียงตามลาดับก่อนหลังในการส่งมอบหนังสือบุดเข้า
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
3.3.2 เลขรหัสหนังสือบุด หมายถึง การกาหนดตัวเลข ตัวอักษร แทนหมวด รหัส
สื่อที่ใช้เก็บ ชื่อผู้บริจาค สถานที่อยู่ของผู้บริจาค แหล่งที่จัดเก็บข้อมูล ลาดับหนังสือบุด เพื่อกาหนด
เป็นรหัสประจาหนังสือบุดแต่ละเล่มการกาหนดเลขรหัสหนังสือบุดนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม
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จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงจะเป็นผู้กาหนดเลขรหัสประกอบด้วย ตัวเลขแทนหมวด รหัสสื่อที่ใช้
เก็บแหล่งที่พบหนังสือบุด และลาดับของหนังสือบุด เช่น เลขรหัส
110-14-พส -วตน -93-01
รายละเอียดของเลขรหัส คือ
110 หมายถึง ตัวเลขแทนหมวดความเชื่อ
14 หมายถึง ตัวเลขแทนสื่อที่จัดเก็บในส่วนนี้ผู้วิจัยไม่สามารถหาคาตอบได้
ถึงที่มาของเลขดังกล่าว
พส-วตน หมายถึง หนังสือบุดเล่มนี้ได้มาจาก พระครูพิณ สุภกโต วัดตานาน
ตาบลตานาน อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่จะกาหนดใช้อักษรตัวแรกของชื่อ นามสกุล และ
สถานที่เก็บหนังสือบุด
93 หมายถึง เลขสองตัวแรกของรหัสไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง คือ 93110
01 หมายถึง ลาดับการลงทะเบียนหนังสือบุด เล่มที่ 1
สาหรับหนังสือบุดที่นามาเป็นตัวอย่างของการศึกษาหนังสือบุด มีการ
กาหนดรหัส จานวน 186 รายการ (ร้อยละ 90.72) ส่วนหนังสือบุดพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบาง
แก้ว ไม่มีการกาหนดรหัสแต่อย่างใดจานวน 18 รายการ (ร้อยละ 9.28)
3.3.3 แหล่งที่มา แหล่งที่มาหมายถึง แหล่งที่มาหนังสือบุดน่าจะอยู่มาตั้งแต่แรกจัดทา
หนังสือบุดหรือรุ่นลูกรุ่นหลานเก็บตกทอดมาจากบรรพบุรุษและเก็บรักษาไว้ ซึ่งแหล่งที่มามักจะเป็น
หมู่บ้าน และวัดในอาเภอในจังหวัดพัทลุง หนังสือบุดในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
มีแหล่งที่มา 9 อาเภอ ได้แก่ 1 .อาเภอเมือง จานวน 69 รายการ (ร้อยละ 35.56) 2.อาเภอควนขนุน
จานวน 35 รายการ (ร้อยละ 18.04) 3 .อาเภอเขาชัยสน จานวน 10 รายการ (ร้อยละ 5.15)
4.อาเภอกงหรา จานวน 8 รายการ (ร้อยละ 4.12) 5.อาเภอตะโหมด จานวน 5 รายการ (ร้อยละ 2.57)
6.อาเภอปากพะยูนจานวน 5 รายการ (ร้อยละ2.57) 7 .อาเภอศรีบรรพต จานวน 2 รายการ (ร้อยละ
1.03) 8.อาเภอป่าพะยอม จานวน 1 รายการ (ร้อยละ0.51) .9อาเภอป่าปอน จานวน 1 รายการ (ร้อยละ
0.51) ส่วนแหล่งที่มาหนังสือบุดในจังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอระโนด จานวน 1
รายการ (ร้อยละ0.51)และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อาเภอทุ่งสงจานวน 1 รายการ (ร้อยละ 0.51)
และไม่ระบุแหล่งที่มา จานวน 38 รายการ (ร้อยละ 19.58) หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียน
บางแก้ว ไม่ระบุแหล่งที่มา จานวน 18 รายการ (ร้อยละ 9.27) การลงรายการแหล่งที่มาส่วนใหญ่ระบุไว้
อย่างกว้าง ๆ โดยบอกที่อยู่ระดับตาบล และอาเภอ มีส่วนน้อยบอกแหล่งที่มาอย่างละเอียดระบุชื่อวัด
เช่น หนังสือบุดความเชื่อ (ศว.ค 24/56) แหล่งที่มาระบุชื่อวัดเนื่องจากผู้บริจาคเป็นพระสงฆ์คือ พระ
อธิการพิณ วัดตานาน อ.เมือง จ.พัทลุง และหนังสือบุดความเชื่อ (ศว.ค18/56) แหล่งที่มาระบุบ้านเลขที่
คือ นายวินัย วิณรัฐ 67 ม.3 ต.ลาปาอ.เมือง จ.พัทลุง สรุปได้ดังตารางที6 ่
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ตารางที่ 6 แหล่งที่มาของหนังสือบุดที่นามาเป็นตัวอย่างของการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง

พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง
อาเภอเมือง
อาเภอควนขนุน
อาเภอเขาชัยสน
อาเภอตะโหมด
อาเภอศรีบรรพต
อาเภอกงหรา
อาเภอป่ายอม
อาเภอปากพะยูน
อาเภอป่าบอน
จังหวัดสงขลา
อาเภอระโนด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาเภอทุ่งสง
ไม่ระบุแหล่งที่มา
ไม่ระบุแหล่งที่มา

จานวน

รวม (ร้อยละ)

69
35
10
5
2
8
1
5
1

35.56
18.04
5.15
2.57
1.03
4.12
0.51
2.57
0.51

1

0.51

1
38
18

0.51
19.58
9.27

3.3.4 ผู้บริจาค หนังสือบุดที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และ
พิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว เมื่อนาหนังสือบุดเหล่านั้นมาลงทะเบียนจะมีรายละเอียดการ
บันทึกผู้บริจาคหนังสือบุด โดยระบุชื่อผู้บริจาคไว้ในแบบฟอร์มติดไว้บนหนังสือบุด เรียกว่า ใบปะหน้า
เช่น นายพราก หนูดา ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง สาหรับหนังสือบุดที่นามาเป็นตัวอย่างของการศึกษา
หนังสือบุดระบุผู้บริจาคจานวน 141 รายการ ผู้บริจาคเป็นบุคคลในท้องถิ่น (ร้อยละ 72.68) จานวน 25
รายการ ผู้บริจาคเป็นพระภิกษุ (ร้อยละ12.88) จานวน1รายการ ผู้บริจาคเป็นข้าราชการ (ร้อยละ 0.51)
และอีก 27 รายการ ไม่แสดงรายละเอียดการครอบครองหนังสือบุด (ร้อยละ13.91)
3.3.5 สถานที่เก็บ 1.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดเก็บหนังสือ
บุดไว้ในตู้ไม้และตู้ลิ้นชักเหล็ก จัดเก็บแ บ่งตามหมวดหมู่ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้กาหนด บอกสถานที่เก็บ
อย่างกว้างๆเพียงใช้วิธีการติดป้ายบอกชื่อหมวดกาหนดไว้แต่ละตู้ ไม่บอกรายละเอียดถึงระดับชั้นตู้ว่า
หนังสือบุดเล่มนั้นวางอยู่ตรงตู้ไหน ชั้นไหน เป็นต้น เป็นเพียงการบอกอย่างกว้างระดับหมวดเท่านั้น
ผู้ใช้บริการต้องค้นคว้าหนังสือบุดด้วยตนเองตามเลขหมวดที่กาหนด ซึ่งยากแก่การค้นหา

63
2.พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว จัดเก็บหนังบุดสือบุดรวมไว้กับโบราณวัตถุ เช่น ไห ชาม
พระพุทธรูป เป็นต้น จัดเก็บหนังสือบุดในลักษณะของโบราณวัตถุโดยจัดโชว์แสดงไว้ในตู้ไม้ติดกับฝา
ผนัง บอกสถานที่จัดเก็บอย่างกว้าง ๆ ระบุเพียงชื่อตู้ว่า หนังสือบุด สมุดข่อย เท่านั้น
3.3.6 วันที่ลงทะเบียน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ระบุวันที่
ลงทะเบียนหนังสือบุดในรูปแบบของ วัน เดือน ปี ที่ผู้มอบหรือผู้บริจาคมอบหนังสือบุดให้แก่ทางศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับมอบ ผู้มอบหรือผู้บริจาคคือ
นักเรียนผู้เรียนชมรมอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะหนังสือบุดส่งตามการมอบหมายของครูประจาชมรม
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ โดยนักเรียนเขียนวันที่ลงทะเบียนไว้ในใบปะหน้า จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงวันที่
ลงทะเบียนไว้ในสมุดทะเบียนหนังสือบุดอีกครั้ง เพื่อบอกวัน เดือน ปีที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหนังสือบุด
เข้ามาในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรี ดังนั้นวันที่ลงทะเบียนจะลงไว้ 2 ส่วน คือ ใบปะ
หน้าและสมุดทะเบียนหนังสือบุด รูปแบบการลงวันเดือนปี เช่น 18 พ.ค. 2525 จากการศึกษาพบว่า
วันที่ลงทะเบียนหนังสือบุดในปี พ .ศ. 2527 จานวน 25 รายการ (ร้อยละ12.88) วันที่ลงทะเบียน
หนังสือบุดในปี พ.ศ.ปี 2528 จานวน 35 รายการ (ร้อยละ10.04 ) วันที่ลงทะเบียนหนังสือบุดในปี
พ.ศ. 2529 จานวน 3 รายการ (ร้อยละ1.54) วันที่ลงทะเบียนหนังสือบุดในปีพ .ศ. 2534 จานวน 12
รายการ (ร้อยละ 6.18 ) วันที่ลงทะเบียนหนังสือบุดในปี พ.ศ.2535 จานวน 7 รายการ (ร้อยละ3.6)
วันที่ลงทะเบียนหนังสือบุดในปี พ.ศ.2537 จานวน 2 รายการ (ร้อยละ1.03) ไม่ระบุวันที่ลงทะเบียน
หนังสือบุดจานวน 110 รายการ (ร้อยละ56.70)
ตารางที่ 7 สรุปคุณลักษณะด้านกายภาพของหนังสือบุด
คุณลักษณะ
1. เลขทะเบียน

2. เลขรหัส

คาอธิบาย
เลขที่กาหนดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง สาหรับหนังสือบุดแต่ละรายการ โดยใช้ระบบ
ตัวเลขตามลาดับการรับมอบหนังสือบุด และพ.ศ.ของปีที่
ลงทะเบียน เช่น หนังสือบุดเลขทะเบียน 11/2528
การกาหนดตัวเลข ตัวอักษร แทนหมวด รหัสสื่อที่ใช้เก็บ ชื่อผู้
ครอบครอง สถานที่อยู่ของผู้ครอบครอง แหล่งที่จัดเก็บข้อมูล
ลาดับหนังสือบุด เพื่อกาหนดเป็นรหัสประจาหนังสือบุดแต่ละเล่ม
โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
เช่น รหัสหนังสือบุด 110-14-พส-วตน-93-01
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ตารางที่ 7 สรุปคุณลักษณะด้านกายภาพของหนังสือบุด (ต่อ)
คุณลักษณะ
3. แหล่งที่มา

4. ผู้บริจาค

5. สถานที่เก็บ

คาอธิบาย
แหล่งที่มาหนังสือบุดน่าจะอยู่มาตั้งแต่แรกผลิต หรือรุ่นลูกรุ่น
หลานเก็บตกทอดมาจากบรรพบุรุษและเก็บรักษาไว้ ซึ่ง
แหล่งที่มามักจะเป็นอาเภอในจังหวัดพัทลุง จังหวัดใกล้เคียง เช่น
สงขลา นครศรีธรรมราช หรือเป็นวัดสาคัญ ๆ ในจังหวัดพัทลุง
ผู้บริจาคหนังสือบุดก่อนนามามอบหรือบริจาค โดยระบุชื่อผู้
ครอบครองไว้ในแบบฟอร์มติดไว้บนหนังสือบุด เรียกว่า ใบปะ
หน้า เช่น นายพราก หนูดา ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
สถานที่จัดเก็บรักษาหนังสือบุด

4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณลักษณะของหนังสือบุดในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรี
พัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยในประเด็น
สาคัญได้ ดังนี้
4.1 สรุปคุณลักษณะด้านเนื้อหา
4.1.1 หนังสือบุดส่วนใหญ่มักจะบันทึกเรื่องราวจบในเล่มเดียว มีความสั้นความยาว
ของเนื้อหาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเรื่องราวและขนาดของเล่มหนังสือบุด เช่น ถ้าเป็นหนังสือบุดขนาด
กลางจะบันทึกเรื่องราวยาว แต่ถ้าเป็นหนังสือบุดที่มีขนาดเล็กจะบันทึกเรื่องราวสั้นๆ ไม่กี่บรรทัด โดย
ส่วนใหญ่เนื้อหาที่บันทึกในหนังสือบุดจะบันทึกประมาณ 4- 6 บรรทัดต่อ1 หน้าจากการศึกษาพบว่ามี
หนังสือบุด 181 รายการ มีเนื้อหาเรื่องเดียวจบภายในเล่ม และหนังสือบุด 13 รายการ มีเนื้อหาแบ่ง
ออกเป็นตอนๆ เป็นต้น
4.1.2 หนังสือบุดให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบุคคล ชื่อ สถานที่ ปีพุทธศักราชที่
ชัดเจน หรือเป็นทางการเนื่องจากหนังสือบุดถูกจัดทาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สาคัญ คือ เพื่อบันทึก
เรื่องราวสาคัญๆ ในสมัยนั้นให้ผู้อื่นได้รับรู้ การเรียกชื่อ สถานที่ บุคคล จะเรียกตามที่คนในยุคนั้น
เรียกมาแต่เดิม การเรียกชื่อ เช่น นายดา นายพุดนายอุย และหนังสือบุดพงศาวดารรหัส (พว.พ 1/56)
บันทึกชื่อพระเอกาทศรถในพงศาวดาร เล่ม 10 หรือการเรียกชื่อส่วนผสมของตาราอาหารในสมัยนั้น
เช่น หนังสือบุดกฎหมาย รหัส (ศว.ก.9/56) กล่าวถึงตาราอาหารประเภท ผัดขิง พะแนงและผัดเผ็ด
4.1.3 ลักษณะพิเศษของหนังสือบุดที่โดดเด่นในด้านเนื้อหา คือ
ลักษณะการ
ประพันธ์ลงในหนังสือบุดอันเกิดจากการบันทึกของผู้ประพันธ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ งานเขียน
ประเภทร้อยแก้ว และร้อยกรอง เมื่ออ่านวิเคราะห์เนื้อหาภายในหนังสือบุดผู้วิจัยสามารถกาหนด
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กลุ่มเนื้อหาตามการวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการเขียนเนื้อหาในหนังสือบุด ประเภทเดียวกันมีหลาย
เรื่อง คือ 1. 1 เล่มมี 1 เรื่อง 2.1 เล่มมี 2 เรื่อง 3.1 เล่มมี 3 เรื่อง 4.1 เล่มมี 4 เรื่อง และ1 เรื่องอยู่ได้
หลายเล่ม ดังนั้นความพิเศษของหนังสือบุด คือการบันทึกเนื้อหาได้ไม่จากัดขึ้นอยู่กับการเขียนบันทึก
ของผู้ประพันธ์ และด้วยหนังสือบุดใน1 เนื้อหาอยู่ได้หลายเล่ม แสดงให้เห็นว่ามีผู้ประพันธ์หลายคน
บันทึกและสนใจเรื่องราวเดียวกัน แต่เกิดจากการประพันธ์ของแต่ละคน เป็นต้น และลักษณะการวาง
โครงสร้างของผู้ประพันธ์ในการบันทึกข้อความลงในหนังสือบุดเพื่อเป็นแบบแผนหรือรูปแบบ แบ่ง
เนื้อหาของหนังสือบุดเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต้น ส่วนเนื้อความโดยส่วนนี้อาจมีหลายเรื่องปนกัน
ดังกล่าวข้างต้นและส่วนท้าย
4.2 คุณลักษณะด้านกายภาพ
4.2.1 วัสดุบันทึกหนังสือบุดทั้งหมดเป็นวัสดุเนื้ออ่อนที่สามารถเขียนข้อความ วาด
ภาพ ลงสีโดยวัสดุที่บันทึกมี 2 สี คือ สีดา และสีขาว ในการศึกษายังพบว่าส่วนรูปลักษณ์และขนาด
ของหนังสือบุดไม่แน่นอน แบ่งได้ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดเล็กกลาง และขนาดใหญ่ หนังสือบุด
แต่ละรายการมีจานวนด้านและบรรทัดไม่แน่นอน อาจมีมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา หรือ
เรื่องราวที่บันทึก
4.2.2 รูปอักษรและภาษา เป็นองค์ประกอบด้านกายภาพที่สาคัญ เนื่องจาก
รูปอักษรที่ใช้เป็นสิ่งที่บันทึกภาษา หนังสือบุดถูกพบในท้องถิ่นใดก็มักจะใช้รูปอักษรและภาษาที่ใช้กัน
ในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น อักษรไทย บันทึกภาษาไทยถิ่นใต้ ในจังหวัดพัทลุง บันทึกโดยใช้ภาษาไทยถิ่นใต้
สาเนียงคนพัทลุง นอกจากนี้รูปอักษรยังใช้กาหนดอายุของหนังสือบุดได้ แม้หนังสือบุดเล่มนั้นจะไม่
ปรากฏศักราช และจากการศึกษาพบว่าหนังสือบุดแต่ละรายการอาจใช้รูปอักษรเดียวกันทั้งเล่ม หรือ
ใช้รูปอักษร 2 แบบในหนังสือบุดเล่มเดียวกัน และการใช้ภาษาในหนังสือบุดภายในเล่มเดียวกันใช้
ภาษาเดียวกันในการบันทึกทั้งหมด หรือใช้ 2 ภาษา เป็นต้น
4.2.3 ภาพประกอบหนังสือบุดมีเอกลักษณ์แตกต่างจากเอกสารโบราณหรือเอกสาร
ประวัติศาสตร์ประเภทอื่นๆ อย่างเช่น จารึก ใบลาน ใบจุ้ม เนื่องจากภาพประกอบของหนังสือบุด
สามารถวาดภาพขนาดใหญ่ ภาพวาดลายเส้น จากการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า เป็นภาพวาดลายเส้น
ส่วนใหญ่เป็นภาพยันต์ ภาพมนุษย์ ภาพสัตว์ และเทวดา
4.3 บริบทที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 เลขทะเบียนและเลขรหัส เนื่องจากหนังสือบุดเป็นเอกสารโบราณในบริบท
ของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และในบริบทของพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบาง
แก้ว จึงพบว่า หนังสือบุดในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ใช้เลขทะเบียนโดยการ
กาหนดตามลาดับการมอบของผู้บริจาคโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม
หนังสือบุด เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มากกว่าเป็นเลขทะเบียนที่เอื้ออานวยต่อผู้ใช้
เข้าถึงหนังสือบุด ส่วนการกาหนดเลขรหัสโดยใช้ การกาหนดตัวเลข ตัวอักษร แทนหมวด รหัสสื่อที่ใช้
เก็บ ชื่อผู้บริจาค สถานที่อยู่ของผู้บริจาค แหล่งที่จัดเก็บข้อมูล ลาดับหนังสือบุด เป็นการกาหนดรหัส
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เพื่อควบคุม และเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เช่นกัน มากกว่าเป็นเลขทะเบียนที่
เอื้ออานวยต่อผู้ใช้เข้าถึงหนังสือบุด
4.3.2 แหล่งที่มาผู้บริจาค เป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเพราะใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดการหนังสือบุด ในเชิงของการศึกษาทางประวัติศาสตร์ แหล่งที่มาผู้บริจาคสามารถเชื่อมโยงไป
ยังข้อมูลทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ได้ เช่น แหล่งอาเภอใดมีหนังสือบุดจานานมาก เพราะเหตุใด
สถานที่แห่งนั้นจึงจัดทาหนังสือบุดไว้มาก สิ่งเหล่านี้สามารถต่อยอดเพื่อศึกษาและหาคาตอบต่อไป
4.3.3 สถานที่เก็บ วันที่ลงทะเบียน เป็นข้อมูลสาคัญในการจัดการโดยสถานที่เก็บ
และปีที่จัดทาลงทะเบียนหนังสือบุด จะเป็นหลักฐานในการแสดงถึงระบบการดาเนินงานของศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง สิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็นการดาเนินงานในการจัดการ
หนังสือบุด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สามารถเข้าถึงตัวหนังสือบุดได้ของเนื้อหาที่บันทึ ก
ลงในหนังสือบุด
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บทที่ 5
คาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
คาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดคือ การกาหนด หลักเกณฑ์การลงรายการ
เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดต ามลักษณะที่ปรากฏใน ตัวเล่ม โดยมีการกาหนดองค์ประกอบที่สาคัญใน
การอธิบายหนังสือบุดจากการวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา กายภาพ
และบริบท กาหนดแหล่งสาคัญของข้อมูล ( Chief Source of Information) และแหล่งข้อมูลที่กาหนด
(Prescribed Source of Information) สาหรับการกาหนดคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือ
บุดนั้นเป็นมาตรฐานสาหรับจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดในประเทศไทยสามารถ
จาแนกและอธิบายลักษณะเนื้อหา กายภาพ ลักษณะโครงสร้างของหนังสือบุด บริบท ทั้งนี้คาอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ประยุก ต์ใช้ ISAD (G) 2ndedเป็นกรอบในการจัดทาคาอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดส่วนการกาหนดหลักเกณฑ์ ลงรายการเอกสารจดหมายเหตุหนังสือ
บุดนั้นผู้วิจัยกาหนดขึ้นเองตามองค์ประกอบที่เกิดจากการวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือ
บุดดังนั้น คาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด จึง มีวัตถุประสงค์สาคัญที่จะอานวยความ
สะดวกในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแบบแผนและมาตรฐาน
เดียวกันสาหรับหนังสือบุดในประเทศไทย
หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
สาหรับลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดประยุกต์ใช้ ISAD (G)
nd
2 edเป็นกรอบในการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด ประกอบด้วย ข้อมูลจานวน 7ส่วน
22หน่วยข้อมูลรายละเอียดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 1 (ต่อ)
ส่วนที่ 1คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับอ้างถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5
หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
1.1 รหัสอ้างอิง(Reference Code (s)) คือ การ กาหนดลงรหัสและทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุ
ระบุสัญลักษณ์หรือเลขที่ใช้เรียกแทนเอกสาร
หนังสือบุด ตามที่กาหนดไว้โดยศูนย์วัฒนธรรม
จดหมายเหตุหนังสือบุด เพื่อความสะดวกในการ จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงประกอบด้วย
เก็บรักษาและอ้างอิงในการนากลับมาใช้
ตัวเลข อักษรย่อ และเครื่องหมาย
เลขทะเบียน ใช้ตัวเลขแสดงลาดับการรับมอบ
หนังสือบุด และ ตามด้วยเครื่องหมายทับ (/) ปี
พ.ศ. ของปีที่ลงทะเบียน เช่นหนังสือบุดที่ได้รับ
มอบเข้ามาเป็นลาดับที่ 25 ของศูนย์ฯ และปีที่
ลงทะเบียนหนังสือบุดคือ พ.ศ. 2535 การลง
รายการรหัสอ้างอิง คือ25/2535
เลขรหัส คือการกาหนดตัวเลข ตัวอักษร แทน
หมวด รหัสสื่อที่ใช้เก็บ ชื่อผู้ครอบครอง สถานที่
อยู่ของผู้ครอบครอง แหล่งที่จัดเก็บข้อมูล ลาดับ
หนังสือบุดเพื่อใช้เป็นรหัสประจาหนังสือบุดแต่ละ
เล่ม หมายเหตุในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดการ
เรียกหนังสือบุด ระดับ Item (ชิ้น) ให้หมายถึง
หนังสือบุดระดับชิ้นของหน่วยงานที่เก็บรักษา
1.2 ชื่อเอกสาร(Title)คือการระบุชื่อที่ใช้เรียก
แทนเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด

กาหนดลงรายชื่อเอกสารจดหมายเหตุหนังสื อบุด
ตามรายการชื่อทีห่ น่วยงานซึ่งเก็บรักษาหนังสือบุด
กาหนดชื่อ เช่น เอกสารจดหมายเห ตุหนังสือบุด
จัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ของชา ติวัดเขียนบางแก้ว ชื่อ
เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดคือ
พงศาวดารเล่ม 10
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ตารางที่ 8หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 1 (ต่อ)
ส่วนที่ 1คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับอ้างถึงเอกสาร ประกอบด้วย
หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร (Date(s))การระบุ กาหนด การลงวันเดือนปี ให้ใช้ตามที่ปรากฏใน
ช่วงเวลาของเอกสาร
เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เช่น ปีศักราชซึ่ง
พบแตกต่างกัน 4 ลักษณะ เช่น พุทธศักราช ปี
จันทรคติ ปีพุทธศักราชใช้ควบคู่กับปีนักษัตร และ
ปีนักกษัตริย์ เช่น
วันอังคาร เดือน ๑๒ปีสิง
หมายเห ตุ บริเวณที่พบการลงวันเดือนปี ของ
เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด คือ หน้าต้น ส่วน
ในเนื้อหานั้นสามารถบอกวันเดือนปี ของเอกสาร
จดหมายเห ตุ หนังสือบุด ได้จากบริบทในเนื้อหา
เช่น หนังสือบุดปรากฏชื่อพระมหากษั ตริย์ พระ
เอกาทศรถกาหนด การลงวันเดือนปีต ามด้วย
เครื่อง หมาย ? เช่น พ.ศ. 2106 - พ.ศ.2148 ?
1.4 ระดับของคาอธิบายเอกสาร(Level of
description)คือ การระบุระดับชั้นของเอกสาร
จดหมายเหตุหนังสือบุดซึ่งมาตรฐาน ISAD
(G)2nded กาหนดระดับชั้นของคาอธิบายเอกสาร
ออกเป็น
1.ระดับกลุ่ม (Fonds)
2.ระดับกลุ่มย่อย (Sub-Fonds)
3.ระดับชุด (series)
4.ระดับชุดย่อย (Sub - Series)
6.ระดับเรื่อง (File)
7.ระดับเรื่อง (Item)

กาหนดการลงคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
หนังสือบุดว่า
“ระดับชิ้น”
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ตารางที่ 8 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 1 (ต่อ)
ส่วนที่ 1คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับอ้างถึงเอกสาร ประกอบด้วย
หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
1.5 ขนาดและปริมาณของเอกสาร(Extent and กาหนดการลงขนาดและปริมาณของเอกสาร ให้
medium of the unit of description) คือ การ ใช้ตัวเลขอารบิคในการระบุข้อมูล
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภายของ
ขนาด คือ ความสูง x ความยาว ของตัวเล่มใช้
เอกสาร ได้แก่ จานวน ขนาด ปริมาณ
หน่วยเป็นเซนติเมตร หากมีเศษให้ปัดขึ้นเป็น
จานวนเต็ม เช่น
12 x 57 ซม.
จานวนหน้า นับแบบเอกสารโบราณ คือ 1 ฝา
เท่ากับ 2 หน้า เช่น
75 หน้า

ตารางที่ 9 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2

คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสารเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเอกสาร
ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of กาหนดการลงชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้างเอกสาร ตามที่
creator (s)) คือ การระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อ ปรากฏในส่วนหน้าถัดจากหน้าต้น เช่น
เจ้าของเอกสาร ที่ รับผิดชอบในการผลิต สะสม ขุนชานาฏญายร
หรือ ดูแลรักษาเอกสารหรือผู้โอนย้ายเอกสารนั้น หากไม่พบข้อมูลผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร ให้ลง
และระบุวันเดือนปีและวิธีการได้มาของเอกสาร
รายการว่า
“ไม่มีการระบุข้อมูลผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร”
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ตารางที่ 9 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 2(ต่อ)
ส่วนที่ 2 คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสารเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเอกสาร
หลักเกณฑ์การลงรายการ
มักจะเป็นอาเภอในจังหวัดพัทลุง จังหวัดใกล้เคียง
และระบุวันเดือนปี ที่ส่งมอบเช่น
นายพราก หนูดา ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุงมอบ
ให้เมื่อ พ.ศ.2527

ตารางที่ 10หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารและโครงสร้างเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เป็นข้อมูล
ที่คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อการ
ตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย3 หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and กาหนดลงรายการกลุ่มเนื้อหาของเอกสาร
content) คือการระบุขอบเขตของเอกสาร เช่น ช่วง จดหมายเหตุหนังสือบุดโดยสรุปเป็น เนื้อหา
ระยะเวลาของเอกสาร เขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ หลัก และตามด้วยเนื้อเครื่องหมายทวิภาค ( :
การระบุข้อมูลเนื้อหาเอกสาร เช่น ลักษณะเอกสาร
)แล้วตามด้วยเนื้อหาย่อย พร้อมกับสรุปเป็น
รูปแบบเอกสาร เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การบริหารและ
ความเรียงตามประเด็นเนื้อหาในเอกสาร
ดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
ตารายา : ความเชื่อ : ไสยศาสตร์
เรื่องย่อ
หนังสือบุดกล่าวถึง ตารายา รักษาโรค ต่ าง ๆ
บอกส่วนประกอบของสู ตรยาและปริมาณโดย
ละเอียด ได้แก่ ยารักษาฝี ยารักษาไข้ ยา
รักษาอาการจุกอก ยารักษาอาการท้องอืด ยา
รักษาโรคไข้หวัด ยารักษาอาการาพร่า ยา
รักษาอาการร้อนใน ยารักษาโรคหอบ
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ตารางที่ 10หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 3(ต่อ)
ส่วนที่ 3คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารและโครงสร้างเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เป็นข้อมูล
ที่คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อการ
ตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
วิธีขั้นตอน การทาขวัญข้าว อย่างละเอียด
พร้อมคาถาและยันต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาพิธี
ฤกษ์ยามต่าง ๆ : ในการปลูกกล้า การเอา
ข้าวเข้ายุ้งฉาง และธงชนิดต่าง ๆ กันปู หนูนา
และแมลงกินข้าว : มนต์คาถาต่าง ๆ ช่วยคุ้ม
ครองป้องภัย บอกวิธีการใช้มนต์และคากล่าว
ได้แก่ มนต์ปัดงูวันทั้ง 7 บอกรายละเอียด เช่น
พบงูวันจันทร์ ใช้คาถาบทใดในการรักษา
มนต์ทาขี้ผึ้งเสก
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร (Accruals) คือ การ
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณเอกสารจดหมาย
เหตุหนังสือบุดในอนาคต และความถี่ของเอกสารที่
คาดว่าจะได้รับมาเก็บรักษาในหน่วยงาน

กรณีพบการเพิ่มขึ้นของเอกสารจดหมายเหตุ
หนังสือบุด ให้ระบุ วัน เดือน ปี การเพิ่มขึ้น
ของเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดนั้น ๆ เช่น
หมวดตารายาเพิ่มขึ้น 1 เล่ม วันที่ 13
พฤษภาคม 2528
สาหรับกรณีไม่พบ กาหนดการลงรายการใน
ส่วนนี้ว่า
“ ไม่พบการเพิ่มขึ้นของเอกสาร”
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ตารางที่ 10หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 3(ต่อ)
ส่วนที่ 3คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารและโครงสร้างเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เป็นข้อมูล
ที่คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อการ
ตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร
กาหนดการลงรายการระบบการจัดเรียงเอกสารระดับชิ้น
(System of arrangement)คือ (Item) ตามลักษณะของการจัดเรียง เช่น
การระบุข้อมูลเกี่ยวกับระบบการ
จัดเรียงของเอกสารจดหมายเหตุ
หมวดตารายา
หนังสือบุด ระบบการจัดหมวดหมู่
หรือ โครงสร้างภายในของเอกสาร
ตารางที่ 11 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 4ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 5หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร การกาหนดการลงรายการเงื่อนไขของการเข้าถึง เอกสาร
(Condition Governing Access) จดหมายเหตุหนังสือบุดว่า
คือการระบุข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน “ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหน่วยงานเก็บ
สถานที่ หรือพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
รักษา”
จดหมายเหตุหนังสือบุด
หมายเหตุ
บางหน่วยงานซึง่ เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุหนังสือ
บุดผู้ใช้บริการต้องทาหนังสือขออนุญาตถึงผู้บริหารหรือผู้ดูแล
รับผิดชอบ เช่น
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง
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ตารางที่ 11 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 4(ต่อ)
ส่วนที่ 4ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
4.2 เงื่อนไขในการทาสาเนา
กาหนดการลงรายการ โดยระบุเงื่อนไขการทาสาเนาเอกสาร
เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด
จดหมายเหตุหนังสือบุดว่า
(Conditions governing
reproduction) คือ การระบุ
“ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหน่วยงานเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือเงื่อนไข รักษา”
ในการทาสาเนา/การถ่ายภาพ
4.3ภาษา/ตัวอักษร (Language/ กาหนดการลงรายการเกี่ยวกับ ภาษา รูปอักษร และภาพวาด
Scripts of Material) คือ การระบุ ดังนี้ภาษา ในเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด โดยกาหนดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษา ตัวอักษรหรือ ระบุข้อมูลที่ใช้บันทึกเอกสารนั้น โดยระบุทุกภาษาที่ปรากฏ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกเอกสาร เช่นภาษาไทยถิ่นใต้
นั้นๆ
รูปอักษรกาหนดลงรายการรูปอักษร กาหนดให้ระบุข้อมูลที่ใช้
บันทึกเอกสารนั้น โดยระบุทุกรูปอักษรที่ปรากฏ เช่น
อักษรไทยและอักษรขอม
ภาพวาดระบุลักษณะของภาพประกอบที่ปรากฏ เช่น
ภาพวาดลายเส้น
4.4 ลักษณะทางกายภาพและ
ความต้องการด้านเทคนิค
(Physical characteristics and
technical requirements) คือ
การระบุข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพภายนอกของเอกสารและ
ระบุลักษณะทางเทคนิคที่มีผลต่อ
การใช้เอกสาร

กาหนดลงรายการลักษณะทางกายภาพโดยระบุ วัสดุบันทึก
เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เช่นหนังสือบุดขาว
สภาพความสมบูรณ์กาหนดให้ระบุคาว่า
“สภาพสมบูรณ์ทั้งเล่ม”
สภาพชารุดมาก”
“สภาพสมบูรณ์ ร้อยละ 80”
แล้วระบุสภาพความสมบูรณ์เพิ่มเติมเช่น
สภาพสมบูรณ์ร้อยละ 80 หน้าปกเปื่อย บริเวณท้ายเล่มขาด
หาย

75
ตารางที่ 11 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 4(ต่อ)
ส่วนที่ 4ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
4.5 เครื่องมือช่วยค้น (Finding
กาหนดการลงรายการเครื่องมือช่วยค้นในส่วนนี้ ระบุประเภท
aids) คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับ ของเครื่องมือช่วยค้น เช่น
เครื่องมือช่วยค้นที่หน่วยงานผู้ผลิต ทะเบียนหนังสือบุด
เอกสารจดหมายเหตุได้จัดทาไว้
บัตรรายการ
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา และ
บริบทของเอกสาร
ตารางที่ 12 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 5คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย 4
หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ
กาหนดลงรายการสถานที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด
(Existence and location of
เช่น
originals) คือการระบุข้อมูล
ตู้ไม้ตู้ที่1 ชั้น 2
เกี่ยวกับหน่วยงาน สถานที่ หรือ
กาหนดลงรายการสถานที่เก็บเอกสารสาเนาว่า
พื้นที่จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
“เอกสารชุดนี้ยังไม่มีการทาสาเนาเอกสารในรูปแบบต่างๆ”
หนังสือบุด
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา กาหนดการลงรายการสถานที่เก็บเอกสารสาเนาว่า
(Existence and location of
“ไม่ระบุข้อมูลสถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา”
copies)คือ การระบุเกี่ยวกับ
หน่วยงานสถานที่หรือพื้นที่จัดเก็บ
เอกสารสาเนา
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ตารางที่ 12 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 5(ต่อ)
ส่วนที่ 5คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย 4
หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
5.3 เอกสารจดหมายเหตุที่
กาหนดลงรายการให้ระบุรหัสเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดที่
เกี่ยวข้อง (Related units of
เกี่ยวข้องนั้น เช่น
description) คือ การระบุข้อมูล
25/2535
เกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุอื่น ๆ ในกรณีไม่พบข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดที่เกี่ยวข้อง
ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
กาหนดให้ระบุคาว่า
เอกสารนั้น
“ไม่มีการระบุเอกสารหนังสือบุดที่เกี่ยวข้อง”
5.4 บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์
กาหนดการลงรายการในกรณีมีข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์ โดย
(Publication note) คือ การระบุ ให้ระบุชื่อข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์นั้น แต่กรณีไม่มีบันทึกเกี่ยวกับการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ที่เกิดจาก พิมพ์ให้ระบุว่า
ผู้ใช้เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด
“ไม่มีข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์”
นาข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
จดหมายเหตุหนังสือบุดไปจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มสาหรับการเผยแพร่
ตารางที่ 13 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 6ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ เป็นการให้ข้อมูลหรือคาอธิบายอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่
สามารถระบุไว้ในคาอธิบายข้างต้นได้ ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
6.1 หมายเหตุ (Notes) คือการระบุ กาหนดลงรายการข้อมูลหมายเหตุ หรือคาอธิบายเพิ่มเติมอื่น
ข้อมูลการเอกสารที่ไม่สามารถจัดให้ ถ้ามีเช่น เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดประเภทเดียวกันมี
อยู่ในที่ใดๆ ของคาอธิบายจดหมาย เนื้อหา 4 เรื่อง
เหตุทั้ง 5 ส่วนได้
ถ้าไม่มีข้อมูลกาหนดลงรายการว่า
“ไม่มีหมายเหตุ”
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ตารางที่ 14 หลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 7คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทาคาอธิบายเอกสาร เป็นข้อมูลซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการ
ควบคุมเอกสารประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
หลักเกณฑ์การลงรายการ
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ
กาหนดลงรายการบันทึกของนักจดหมายเหตุเป็นชื่อ
(Archivist’s Notes)คือการระบุ
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทาคาอธิบายเอกสาร เช่น
ข้อมูลการจัดเตรียม การจัดทาการ
ปรับปรุงคาอธิบายจดหมายเหตุ
นางสาวธนัญญาพูลสง ผู้จัดทาคาอธิบายเอกสาร
และระบุชื่อผู้จัดทาและแก้ไข
กรณีไม่พบข้อมูล กาหนดให้ระบุว่า
ปรับปรุงคาอธิบายเอกสาร
“ไม่พบบันทึกของนักจดหมายเหตุ”
7.2 กฎ ระเบียบ หรือ แนวทางปฏิบัติ ถ้ามีกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบั ติให้ระบุชื่อ
(Rule of convention)คือข้อมูล
“ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการระบุข้อตกลงที่ใช้ในการ เก็บรักษา”
จัดทาคาอธิบายเอกสารที่นามาใช้ กรณีที่ไม่พบข้อมูลให้ระบุว่า
“ไม่พบการระบุกฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัต”ิ
7.3 วัน เดือน ปี ที่จัดทา(Date of
descriptions)คือ วันเดือนปี ที่
จัดทาหรือปรับปรุงคาอธิบาย
เอกสารนั้น

กาหนดการลงรายการโดยระบบ ตัวเลขของ วัน ที่ อักษรย่อของ
เดือน ตัวเลขของปีพุทธศักราชที่จัดทาหรือปรับปรุงคาอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุ เช่น 5 ส.ค.2559
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แบบฟอร์มการลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
ส่วนที่ 1 คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับอ้างถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5
หน่วยข้อมูล
1.1 รหัสอ้างอิง
5/2534
1.2 ชื่อเอกสาร
ตารายาโรคทั่วไปและไข้หนังสือบุดขาว
1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร
วันพฤหัส เดือน ๔ขึ้น ๔ค่า พ.ศ.๒๔๘
1.4 ระดับของคาอธิบายเอกสาร
ระดับชิ้น
1.5 ขนาดและปริมาณของเอกสาร 12 x 24 ซ.ม: 62 หน้า
ส่วนที่ 2 คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสารเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเอกสาร
ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร
พระเชือนจันทร
ส่วนที่ 3 คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารและโครงสร้างเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เป็น
ข้อมูลที่คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อ
การตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของ
ตารายา : ความเชื่อ : ไสยศาสตร์
เอกสาร
เรื่องย่อ
หนังสือบุดกล่าวถึง ตารายารักษาโรคต่าง ๆ บอกส่วนประกอบ
ของสูตรยาและปริมาณโดยละเอียด ได้แก่ ยารักษาฝี ยารักษา
ไข้ ยารักษาอาการจุกอก ยารักษาอาการท้องอืด ยารักษาโรค
ไข้หวัด ยารักษาอาการาพร่า ยารักษาอาการร้อนใน ยารักษา
โรคหอบ :วิธีขั้นตอน การทาขวัญข้าว อย่างละเอียดพร้อมคาถา
และยันต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาพิธี ฤกษ์ยามต่าง ๆ : ในการ
ปลูกกล้า การเอาข้าวเข้ายุ้งฉาง และธงชนิดต่าง ๆ กันปู หนูนา
และแมลงกินข้าว : มนต์คาถาต่าง ๆ ช่วยคุ้ม ครองป้องภัย
บอกวิธีการใช้มนต์และคากล่าว ได้แก่ มนต์ปัดงูวันทั้ง 7 บอก
รายละเอียด เช่น พบงูวันจันทร์ ใช้คาถาบทใดในการรักษา
มนต์ทาขี้ผึ้งเสก
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แบบฟอร์มการลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
ส่วนที่ 3 คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารและโครงสร้างเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เป็น
ข้อมูลที่คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อ
การตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร
ไม่พบการเพิ่มขึ้นของเอกสาร
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร
หมวดตารายา
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการของศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
4.2 เงื่อนไขในการทาสาเนาเอกสาร ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการของศูนย์วัฒนธรรม
จดหมายเหตุหนังสือบุด
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
4.3 ภาษา/ตัวอักษร
ภาษาไทยแทรกภาษาบาลี
อักษรไทยแทรกอักษรขอม เส้นอักษรหมึกสีดา ตัวบรรจง
ภาพวาดลายเส้น
4.4 ลักษณะทางกายภาพและความ สภาพชารุด ขอบริมขวาหนังสือขาดไป เนื้อความในส่วนริม
ต้องการด้านเทคนิค
หน้าบางส่วนฉีกขาด
4.5 เครื่องมือช่วยค้น
ทะเบียนหนังสือบุด
ส่วนที่ 5 คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย 4
หน่วยข้อมูล
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ
ตู้ไม้ตู้ที่1 ชั้น 2
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา ไม่ระบุข้อมูลสถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา
ส่วนที่ 5 คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย 4
หน่วยข้อมูล
5.3 เอกสารจดหมายเหตุที่
ไม่มีการระบุเอกสารหนังสือบุดที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
5.4 บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์
ไม่มีข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์
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แบบฟอร์มการลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ เป็นการให้ข้อมูลหรือคาอธิบายอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่
สามารถระบุไว้ในคาอธิบายข้างต้นได้ ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล
6.1 หมายเหตุ
เนื้อหาประกอบด้วย 4 เรื่องที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1. ตารายารักษาโรคต่างๆ บอกส่วนประกอบของสูตรยาและ
ปริมาณโดยละเอียด ได้แก่ ยารักษาฝี ยารักษาไข้ ยารักษา
อาการจุกอกยารักษาอาการท้องอืด ยากรักษาโรคไข้หวัด ยา
รักษาอาการตาพร่า ยารักษาอาการร้อนใน ยารักษาโรคหอบ
2. มนต์คาถาต่างๆ ช่วยคุ้มครองป้องภัย บอกวิธีการใช้มนต์
และคากล่าวได้แก่ มนต์ปัดงูวันทั้ง 7 บอกรายละเอียดว่าพบงู
วันไหน วันใด ใช้มนต์ใด ยาผีตาผง บอกวิธีการทายาผีต่างๆ
พร้อมส่วนประกอบ มนต์ทาขี้ผึ้งเสก
3. วิธีการขั้นตอน การทาขวัญข้าว อย่างละเอียดพร้อมคาถา
และยันต์ต่างๆ ทีÉใช้ในการทาพิธี ฤกษ์ยามต่างๆ ในการปลูก
กล้า เอาข้าวเข้ายุ้งและธงชนิดต่างๆ กันปู หนูนาและแมลงกิน
ข้าว
4. ฤกษ์เรียงหมอน ในพิธีแต่งงาน อธิบายไว้ว่าวันไหนเป็น
อย่างไร ดีไม่ดี อย่างไรตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่า – ขึ้น 15 ค่า และแรม
1ค่า – แรม 15 ค่า
ส่วนที่ 7 คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทาคาอธิบายเอกสาร เป็นข้อมูลซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการ
ควบคุมเอกสารประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ
นางสาวธนัญญาพูลสง ผู้จัดทาคาอธิบายเอกสาร
7.2 กฎ ระเบียบ หรือ แนวทาง
ไม่พบการระบุกฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
ปฏิบัติ
7.3 วัน เดือน ปี ที่จัดทา
5 ส.ค.2559
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บทที่ 6
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง วิเคราะห์คุณลักษณะทาง
สารสนเทศของหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง และเพื่อพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับ
หนังสือบุด เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียง
พอที่จะนาไปวิเคราะห์ คือ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ร่วมกับการสังเกต
(Observation) แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ศึกษาหนังสือบุดทั้งหมดรวม 194 รายการ ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในบทนี้เป็นการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และให้
ข้อเสนอแนะดังนี้
1.สรุปผลการวิจัย
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือบุด
หนังสือบุดของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง เก็บรวบรวมหนังสือบุด
ไว้ทั้งสิ้นจานวน 625 รายการ และพิพิธภัณฑ์ของชา ติวัดเขียนบางแก้วจานวน 59 รายการ สาหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะหนังสือบุดที่มีสภาพสมบูรณ์ และสมบูรณ์ ร้อยละ 80 และเนื่องจาก
ผู้วิจัยไม่สามารถอ่านอักษรขอมได้จึงจะใช้หนังสือบุดอักษรไทยเป็นหลัก ส่วนหนังสือบุดอักษรขอมจะใช้
วิธีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้อักษรโบราณร่วมด้วยในบางกรณี ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะหนังสือบุด
ตามเงื่อนไขดังกล่าว คือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง จานวน 176รายการ และ
พิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้วจานวน 18 รายการ
1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุด
เนื่องจากในจังหวัดพัทลุงมีสถานที่สาคัญ 2 แห่งรวบรวมหนังสือบุดไว้เป็นจานวนมาก
คือ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัด พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว ทั้ง 2
หน่วยงานรวบรวมหนังสือบุดไว้จานวนมากที่สุด แต่ จากการศึกษาไม่พบว่ามี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ความสาคัญและให้งบประมาณในการจัดการดูแลรับผิดชอบ ปัญหาที่เกิดตามมาคือ หนังสือบุดเริ่ม
เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนามทั้ง 2 หน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้
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การบริหารงานของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงยึดหลักนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรมที่สาคัญ
คือ ศูนย์วัฒนธรรมต้องมีหน้าที่เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัยด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่
วัฒนธรรม อบรมวิทยากร บุคลากรด้านวัฒนธรรม สนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานอื่นที่มีส่วนใน
การเผยแพร่งานด้านวัฒนธรรม ภาระหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรม จะเป็นไปตามการมอบหมายของ
คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด หรือสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ การจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมที่โรงเรียนสตรีพัทลุง สอดคล้องกับหลักการของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ว่าผู้จัดตั้ง
ศูนย์วัฒนธรรม ควรเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีความพร้อมด้านสถานที่
บุคลากรในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการดาเนินการในสถานศึกษาให้หัวหน้าสถานศึกษาดารง
ตาแหน่งประธานศูนย์วัฒนธรรม จึงได้ชื่อต่อท้าย ด้วยสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ชื่อว่า “ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง”(ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสตรีพัทลุง ,2529)และจากการศึกษา
สภาพปัจจุบันของหนังสือบุดในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 การรับมอบ การจัดหา( Acquisition) ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรี
พัทลุง จัดหาหนังสือบุดโ ดยการรับมอบจากนักเรียนซึ่งเรียนในชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับมาจากผู้
ครอบครองหนังสือบุด ส่วนใหญ่ผู้ครอบครองหนังสือบุดเหล่านั้นเป็นผู้ปกครองและชาวบ้านอาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอของจังหวัดพัทลุง และมีบางส่วนได้รับมอบจากผู้ครอบครองซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง เช่น จังหวัดสงขลา ร่วมกันบริจาค เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อการรับมอบนั้น
ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุงมีแบบฟอร์ม แสดงรายละเอียด ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้บริจาค
สถานที่ผู้บริจาค ได้มาเมื่อ เนื้อเรื่อง หรือชื่อเรื่องดังนั้นจุดเริ่มต้นของการเก็บรวบรวมจึงมาจากการเรียน
การสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนให้เยาวชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง
1.2.2 การวิเคราะห์และการประเมินเอกสาร ( Analysis and Appraisal)หนังสือบุดซึ่ง
หลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยอายุอันเก่าแก่ยาวนานเป็นเอกสารโบราณ เอกสารประวัติศาสตร์
บันทึกเรื่องราวในอดีตไว้อย่างน่าสนใจ รวมถึงความพิเศษหรือเอกลักษณ์ของหนังสือบุดซึ่งบันทึกด้วย
ลายมือ ชาวบ้าน สามารถวาดรูปลงไปได้ เนื้อหาที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้ทาให้หนังสือบุดมีคุณค่าโดยไม่ต้อง
ประเมินด้วยวิธีการทางเอกสารจดหมายเหตุ
1.2.3 การจัดเรียงและการจัดทาคาอธิบาย( Arrangement)เพื่อเป็นการควบคุมหนังสือ
บุดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงทาการลงทะเบียนหนังสือบุดโดยการ
นาข้อมูลจากแบบฟอร์มใบปะหน้าซึ่งนักเรียนเป็นผู้เขียนรายละเอียดลักษณะทางกายภาพ และลักษณะ
ทางเนื้อหาแบบย่อ ๆ ได้แก่ ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้บริจาค สถานที่บริจาค วันเวลาในการรับมอบ และเนื้อหา และ
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บางเล่มมีการกาหนดชื่อเรื่องไว้ด้วย มาลงข้อมูลในสมุดทะเบียนหนังสือบุด ซึ่งในทะเบียนหนังสือบุดให้
รายละเอียด ชื่อหมวด ชื่อผู้บริจาค ผู้จัดทา แหล่งที่พบ สถานที่จัดเก็บ รหัสหนังสือ วันเดือนปีที่รับมอบ
การรับมอบและหมายเหตุ ดังตัวอย่างทะเบียนหนังสือบุดศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
สมุดทะเบียนประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1.หน้าปกสมุดทะเบียนหนังสือบุด มีตราสัญลักษณ์ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง ข้อความเขียนด้วยลายมือคาว่า “ทะเบียนหนังสือบุดศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุง”
2.หน้าสารบัญสมุดทะเบียนหนังสือบุด ประกอบด้วย เลขรหัสหมวด ชื่อหมวด
หมายเลขหน้า โดยการกาหนดหนังสือบุดแยกตามหมวดแบ่งเป็น 9 หมวด ดังนี้
รหัส
110 ความเชื่อ
รหัส 130 หมวดศาสนา
รหัส
140 หมวดไสยศาสตร์
รหัส 160 หมวดกฎหมาย
รหัส
190 หมวดประเพณี
รหัส 200 หมวดตารายา
รหัส
222 หมวดวรรณกรรม
รหัส 250 หมวดนิทาน
รหัส
290 หมวดสุภาษิต
3.หน้าบอกตอนของแต่ละหมวด ประกอบด้วยรหัสและชื่อหมวด
4.หน้าบอกรายละเอียดข้อมูลในแต่ละหมวด ประกอบด้วย ชื่อหมวด รหัสสื่อที่ใช้
เก็บ อักษรตัวแรก ชื่อ สกุล แหล่งที่พบ แหล่งที่จัดเก็บข้อมูลรหัส 93 พัทลุง รหัสสองตัวหลังคือรหัส
ประจาหนังสือ หมายเหตุ (รหัสตัวเลข 00 ไม่ทราบผู้ครอบครอง รหัสตัวเลข 99 ไม่ทราบแหล่งที่มา)
1.2.4 การจัดเก็บ การจัดเก็บหนังสือบุด ในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรี
พัทลุงเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง ปัจจุบันตัวอาคารมีอายุมากกว่า 100 ปี ห้องเก็บหนังสือบุดอยู่บริเวณชั้นสอง
ใกล้กับห้องเก็บโบราณวัตถุ หลังจากไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบมากว่า 10 ปี ห้องเก็บหนังสือบุดกลาย
เป็นห้องพักครูและเป็นห้องเรียนเพื่อใช้ในการสอน จึงไม่เหมาะสมแก่การให้บริการ หนังสือบุดเหล่านี้เก็บ
ไว้ในตู้ไม้ 4 ชั้นจานวน 2 ตู้ และเก็บไว้ในตู้เหล็ก 4 ชั้น จานวน 1 ตู้แต่ละตู้มีรายละเอียดการจัดเก็บ
หนังสือบุดจานวน 785 เล่ม ดังนี้
1. ตู้เหล็ก 4 ชั้น จานวน 1 ตู้ จัดเก็บหนังสือบุดสภาพสมบูรณ์ จานวน 70 เล่ม
เป็นหนังสือบุดบันทึกด้วยตัวอักษรขอม จานวน 34 เล่ม บันทึกด้วยตัวอักษรไทย จานวน 36 เล่ม ในแต่
ละตู้ไม่มีป้ายบอกชื่อแสดงรายละเอียดหมวดหมู่หนังสือบุด
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2. ตู้ไม้สองตู้ มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลหนังสือบุดคือ ตู้ที่ 1 มีจานวน 10 ชั้น
ชั้นที่ 1-7 จัดเก็บหนังสือบุด จานวน 468 เล่มส่วนชั้นที่ 8-10 จัดเก็บใบลานประมาณ 200 ผูกตู้ที่ 2มี
จานวน 7 ชั้น ชั้นที่ 1-5 จัดเก็บหนังสือบุด จานวน317 เล่ม ส่วนชั้นที่ 6-7 จัดเก็บใบลานประมาณ300 ผูก
1.2.5 การให้บริการ เนื่องจากหลัง พ .ศ.2547 เป็นต้นมา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสตรีพัทลุงไม่มีเจ้าหน้าที่ประจา ผู้ใช้บริการต้องทาหนังสือเรียนมายังผู้อานวยการโรงเรียนสตรี
พัทลุง และทางโรงเรียนจะพิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้บริการ จากนั้นครูผู้อยู่ประจาห้องมีหน้าที่ให้บริการ
แก่ผู้ใช้ ในวันเวลาราชการ
1.2.6 การสงวนและการอนุรักษ์ ด้านการดูแลรักษาต้นฉบับหนังสือบุด พบว่าการ
รวบรวมหนังสือบุดส่วนใหญ่ เป็นเอกสารโบราณที่มีความเก่าแก่ และอยู่ในสภาพการขาดการดูแลรักษา
ถูกต้องตามหลักวิชา ดังนั้นปัญหาที่พบในส่วนใหญ่ขั้นแรกที่หนังสือบุดเหล่านี้ถูกนามาจากชุมชน คือ
เอกสารชารุด และอยู่ในสภาพเก่าตามธรรมชาติของวัสดุที่นามาใช้ประดิษฐ์เป็นหนังสือบุด เนื่องจาก
ปัญหาหนังสือบุดที่เก็บมาจากแหล่งชุมชนที่อยู่ในภาพหนังสือบุดมีความชื้นสูง มีสภาพชารุดมาก มีแมลง
กัดแทะและมีปัญหาเชื้อรา ในขั้นของการดูแลรักษา หลังจากได้ต้นฉบับจากแหล่งชุมชนยังมีปัญหา คือ
ตั้งแต่อดีตที่เริ่มดาเนินการจนปัจจุบัน การดูแลรักษาต้นฉบับยังไม่มีการนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีเข้า
ไปช่วย ดังนั้นเท่าที่ดาเนินการจะเป็นการรวบรวมดูแลขั้นเบื้องต้น โดยเก็บรักษาในตู้เอกสาร รักษาความ
สะอาด การหมั่นหยิบมาสารวจเพื่อป้องกันแมลงปลวก อาคารเก็บรักษาก็อยู่ในสภาพเก่า ในส่วนของการ
สนับสนุน การดูแลรักษาทางศูนย์วัฒนธรรม ได้รับงบประมาณจากภาครัฐค่อนข้างจากัด งบประมาณปีละ
30,000 บาท และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง มีตู้หนังสือบุดจัดตามหมวด มีการดูแล
ทาความสะอาด การจัดเก็บไม่ได้ใช้วิธีวิทยาศาสตร์เข้าช่วย เพราะทางศูนย์ขาดความรู้ในกระบวนการ
อนุรักษ์ดูแลต้นฉบับ วิธีการดาเนินการคือ การหมั่นดูแลตรวจสอบหนังสือบุดให้คงสภาพเดิมมากที่สุด
เมื่อปี พ.ศ.2547 ใช้วิธีการเพียงป้องกันปลวก มอด ไม่ให้ทาลายต้นฉบับเท่านั้น และจากการสารวจโดย
ผู้วิจัยในปี พ.ศ.2556 พบว่า ผศ.พิธินัย ไชยแสงสุขกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทาการศึกษา
หนังสือบุดและอนุรักษ์หนังสือบุดหมวดกฎหมายโดยใช้ผ้าขาวมัดด้วยด้ายดิบจานวน 3 เล่ม(ธรรมรงษ์
อุทัยรังษี, 2556)
1.2.7 ปัญหาและข้อจากัดในการจัดการหนังสือบุด ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาประจาศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อกล่าวถึงปัญหาและข้อจากัดในการจัดการหนังสือบุด สามารถสรุป
ได้ดังนี้
1. บุคลากร ปัญหาด้านบุคลากรการดาเนินงานพบว่า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ศูนย์วัฒนธรรมต้องมีหน้าที่เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัยด้าน
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วัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรม อบรมวิทยากร บุคลากรด้านวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสนใจ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ เห็นความสาคัญของคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ดูแลตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ริเริ่มจากบุคลากรของโรงเรียนสตรี
พัทลุงเองเป็นหลัก โดยเฉพาะในหมวดสังคม ต่อมาหลังปี พ .ศ.2547 ไม่มีเจ้าหน้าที่เรียนจบหลักสูตร
เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารโบราณ ดังนั้นการลงทะเบียน หรือกระบวนการจัดหา จัดเก็บ อาจยังไม่มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ เช่น การลงทะเบียนหนังสือบุดแต่ไม่กาหนดชื่อเรื่องไว้
2. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียน การลงทะเบียนหนังสือบุดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
เป็นผู้ลงรายการหนังสือในสมุดทะเบียนจากการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเกตทางสายตา เพื่อให้สามารถ
จาแนกหนังสือบุดเหล่านั้นได้ว่าควรจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด ข้อมูลที่ลงทะเบียนอาจละเอียดมากน้อยต่างกัน
ตามแต่การวิเคราะห์เจ้าหน้าที่แต่ละคน ปัจจุบันยังไม่มีการวางหลักเกณฑ์หรือการจัดทาคาอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด หรือการทาคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ และเนื่องจากหนังสือบุด
เป็นเอกสารโบราณที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เมื่อนามาลงรายการซึ่งไม่แบบแผนกฎเกณฑ์ อาจทาให้ไม่
สามารถอธิบายคุณลักษณะได้ครอบคลุม งานวิจัยชิ้นนี้จึงออกแบบเพื่อพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด และข้อจากัดบางอย่างคือ ข้อมูลในการรับมอบหนังสือบุดได้ข้อมูล
เกี่ยวกับหนังสือบุดน้อย ในทะเบียนหนังสือบุดจึงมีข้อมูลเพียงชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้บริจาค สถานที่ผู้บริจาค ได้มา
เมื่อ เนื้อเรื่อง หรือชื่อเรื่อง และส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรื่องจึงยากแก่การให้บริการ
1.2.8สถานที่จัดเก็บ
เนื่องจากอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นอาคารไม้เก่าแก่ ห้องจัดเก็บหนังสือ
บุดปัจจุบันกลายเป็นห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทาให้ภายในห้องไม่มี
ระเบียบ ยุ่งยากในการให้บริการ ภายในห้องไม่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว มี
รายละเอียดดังนี้
1. การรับมอบ การจัดหา ( Acquisition) พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว
จัดหารับมอบหนังสือบุดโดยการบริจาคจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และ
การได้รับมอบจากพระสงฆ์ในวัดเขียนบางแก้ว ปัจจุบันยังมีผู้ให้บริจาคเพิ่มเติม
2. การวิเคราะห์และการประเมินเอกสาร ( Analysis and Appraisal)
เช่นเดียวกับหนังสือบุดศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง ด้วยอายุอันเก่าแก่ยาวนานเป็น
เอกสารโบราณ เอกสารประวัติศาสตร์ บันทึกเรื่องราวในอดีตไว้อย่างน่าสนใจ รวมถึงความพิเศษหรือ
เอกลักษณ์ของหนังสือบุดซึ่งบันทึกด้วยลายมือตัวบรรจง ภาพวาด การลงสี เนื้อหาที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้ทา
ให้หนังสือบุดมีคุณค่าโดยไม่ต้องประเมินด้วยวิธีการทางเอกสารจดหมายเหตุ

86
3. การจัดเรียงและการจัดทาคาอธิบาย( Arrangement)เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ของ
ชาติ วัดเขียนบางแก้ว เก็บหนังสือบุดรวมไว้กับโบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในห้องแสดง หนังสือบุดจึง
กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งจัดแสดงไว้ร่วมกับโบราณวัตถุ และไม่มีผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนหนังสือ
บุด แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิสุขภาพไทยได้จัดทาป้าย
บอกรายละเอียดหนังสือบุดในหมวดตารายา ไว้จานวน 4 เล่ม โดยใช้เชือกด้ายดิบผูกมัดไว้กับตัวเล่ม
ประกอบด้วย ชื่อสถาบัน ทะเบียน รหัสชื่อข้อมูล สถานที่เก็บ วันที่เก็บข้อมูล ข้อมูลสาระสังเขป
4. การจัดเก็บ หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว จัดเก็บรวมกับ
โบราณวัตถุ เช่น ชาม ไห เหรียญ ไว้ภายในศูนย์วัฒนธรรมของชาติ วัดเขียนบางแก้ว โดยจัดเก็บบนชั้น
วาง เป็นตู้ไม้ติดฝาผนังและมีป้ายเขียนคาว่า สมุดข่อย หนังสือบุดขาว หนังสือบุดดา
5. การให้บริการ หากมีผู้สนใจเพื่อศึกษาหนังสือบุด สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้า
อาวาสวัดเขียนบางแก้วล่วงหน้า โดยให้บริการทุกวันหรือตามแต่เจ้าอาวาสสะดวก เพราะหากตรงกับ
งานวัดเช่น งานทอดกฐิน หรืองานฉลององค์พระเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว เจ้าอาวาสไม่สามารถให้ความ
สะดวกหรือเปิดห้องเพื่อให้เข้าใช้บริการได้
6. การสงวนและการอนุรักษ์หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว ไม่
มีการอนุรักษ์ตามหลักการจดหมายเหตุ และไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากทาง
วัดเป็นผู่ก่อตั้งและให้พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของวัด ทางวัดจึงต้องดูแลรักษาหนังสือบุดเอง มีเพียงการปัด
ฝุ่น ทาความสะอาดหนังสือบุดเท่านั้น
1.2.9 ปัญหาและข้อจากัดในการจัดการหนังสือบุด พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียน
บางแก้ว
1. บุคลากรเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้วเป็นส่วนหนึ่งของวัด
บุคลากรผู้ให้บริการคือ เจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ หากผู้ใช้บริการเป็นผู้หญิงควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม
ควรติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อขออนุญาตก่อนเข้ามาศึกษาข้อมูลเพราะเวลาให้บริการไม่แน่นอน
2. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียน หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบาง
แก้ว จัดแสดงโชว์ร่วมกับโบราณวัตถุ ไม่มีการลงทะเบียน คู่มือ หรือคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับ
หนังสือบุดแต่อย่างใด
3. สถานที่จัดเก็บ หนังสือบุดในพิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว เก็บใน
อาคารปูนเป็นเอกเทศ มีป้ายแสดงชื่อ พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ว เพื่อให้ผู้เข้ามาในวัดได้ทราบ
และเปิดให้บริการแก่ประชาชน หรือหน่วยงานที่สนใจ เช่น สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณแต่
หนังสือบุดจัดเก็บรวมกับโบราณวัตถุ ทาให้ผู้เข้าชมมองหนังสือบุดเป็นเพียงวัตถุโบราณ ไม่เห็นคุณค่าของ
เนื้อหาที่บันทึกลงในหนังสือบุด
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1.3 แนวทางการจัดทาโครงสร้างคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด ใน
จังหวัดพัทลุง
หลังจากศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดแล้ว ผู้วิจัยพบว่าสามารถนา
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทาคาอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 หรือ ISAD (G) 2nd ed.
มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง และสามารถ
จาแนกโครงสร้างได้เป็น 7 ส่วน 22หน่วยข้อมูล ได้แก่ 1.รหัสอ้างอิง2 .ชื่อเอกสาร3 .วัน เดือน ปี ของ
เอกสาร4.ระดับของคาอธิบายเอกสาร5 .ขนาดและปริมาณของเอกสาร 6.ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร 7.
ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 8.การเพิ่มขึ้นของเอกสาร 9.ระบบการจัดเรียงเอกสาร 10.เงื่อนไขในการ
เข้าถึงเอกสาร11.เงื่อนไขในการทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด 12.ภาษา/ตัวอักษร 13.ลักษณะ
ทางกายภาพและความต้องการด้านเทคนิค 14.เครื่องมือช่วยค้น 15.สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ 16.สถานที่
เก็บเอกสารฉบับสาเนา 17.เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง 18.บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ 19.หมายเหตุ 20.
บันทึกของนักจดหมายเหตุ 21.กฎ ระเบียบ หรือ แนวทางปฏิบัติ22.วัน เดือน ปี ที่จัดทา
2. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารจดหมายเห ตุหนังสือบุดในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรี
พัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว เพื่อนามาพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุ
สาหรับหนังสือบุดในระดับชิ้น มีประเด็นสาคัญที่สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1.การจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุสาหรับหนังสือบุด โดยการประยุก ต์ใช้ ISAD (G)
2ndedสามารถนามาเป็นกรอบในการกาหนดหลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุ
สาหรับหนังสือบุดในระดับชิ้น ไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับงานวิจัยของผู้วิจัยท่านใด เพียงแต่สอดคล้องใน
ส่วนของการประยุก ต์ใช้ ISAD (G) 2ndedมากาหนดเป็นโครงสร้างในการจัดทาคาอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุในแต่ละระดับ เช่นงานวิจัยของ ดุษฎี ชัยเพชร ( 2556)ศึกษาวิเคราะห์เอกสารจดหมายเห ตุ
ระดับแฟ้ม อธิบายข้อมูล 7 ส่วน 26 หน่วยข้อมูล งานวิจัยของประคอง แก้วนัย ( 2550)ศึกษาวิเคราะห์
เอกสารจดหมายเห ตุระดับชุดย่อยและระดับแฟ้มอธิบายข้อมูล 7 ส่วน26 หน่วยข้อมูล งานวิจัยของพัชรี
ทองแขก (2549)ศึกษาวิเคราะห์เอกสารจดหมายเห ตุระดับชุดย่อย และระดับแฟ้ม อธิบายข้อมูล 7 ส่วน 26
รายการงานวิจัยของ มธุพจน์ รัตนะ ( 2555)ศึกษาวิเคราะห์ เอกสารจดหมายเห ตุระดับชุด ระดับชุดย่อย
และระดับแฟ้มอธิบายข้อมูล7 ส่วน 24 ข้อมูลงานวิจัยของสุทิพ์ สุริยะวงศ์ ( 2555)ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
จดหมายเห ตุ ระดับกลุ่มและระดับแฟ้ม อธิบายข้อมูล 7 ส่วน 21 ข้อมูล งานวิจัยของสุรีย์ ชูราศรี
(2555)ศึกษาวิเคราะห์เอกสารจดหมายเห ตุระดับแฟ้มอธิบายข้อมูล 7 ส่วน 26และงานวิจัยของอดิศร สุ
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พรธรรม (2556)ศึกษาวิเคราะห์เอกสารจดหมายเห ตุระดับชุด ระดับชุดย่อย และระดับแฟ้ม อธิบายข้อมูล
7 ส่วน 8 หน่วยข้อมูล
การที่ผู้วิจัยได้นามา ตรฐาน ISAD (G) 2 nded มาประยุกใช้กับการจัดทาคาอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดซึ่งเป็นการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุระดับชิ้นนั้น พบว่าสามารถ
นาเสนอหน่วยข้อมูลสาคัญของเอกสารให้เห็นในคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุในระดับชิ้นได้เช่นเดียวกัน
คือ สามารถวิเคราะห์เอกสารจดหมายเห ตุหนังสือบุดระดับชิ้น อธิบายข้อมูล 7 ส่วน 22 หน่วยข้อมูล
แตกต่างในส่วนของการลงรายการหลักเกณฑ์คาอธิบายเอกสารจดหมายเหสาหรับหนังสือบุดที่ผู้วิจัย ต้อง
เป็นผู้กาหนดเอง เนื่องจากเอกสารจดหมายเห ตุหนังสือบุดเกิดจากการบันทึกเรื่องราวทางประวั ติศาสตร์
การดาเนินชีวิตของชาวบ้าน ส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นผู้บันทึก ซึ่งแ ตกต่างจากเอกสารจดหมายเห ตุประเภท
กระดาษอันเกิดจากภารกิจการทางานขององค์กรหรือหน่วยงาน
เอกสารจดหมายเห ตุหนังสือบุดที่ศึกษาจานวน 194 รายการ เป็นเอกสารโบราณของไทย
จาแนกตามกลุ่มเนื้อหาได้ 9 กลุ่ม มีการจัดเรียงหนังสือบุดเป็นหมวดในระดับชิ้น เนื้อหาในหนังสือบุดมี
ความสัมพันธ์กับหมวดผู้วิจัยเห็นว่าการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุสาหรับหนังสือบุด ช่วยให้
สามารถเชื่อมโยงหนังสือบุดในประเภทมีเนื้อหาเดียวกัน ให้มารวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อ
ผู้ใช้บริการ ช่วยให้สามารถค้นหาหนังสือบุดเฉพาะเรื่องได้สะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบว่า มา ตรฐานISAD (G) 2 nded เหมาะที่จะนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุสาหรับหนังสือบุด แต่ไม่สามารถให้หลักเกณฑ์การลงรายการ
เอกสารจดหมายเห ตุสาหรับหนังสือบุดนั้นได้ ดังนั้นผู้วิจัยจาเป็น ต้องกาหนดหลักเกณฑ์การลงรายการ
เอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดขึ้นเองให้สอดคล้องกับลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลในการลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด จากการวิจัยศึกษาการพัฒนา
แบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุ สาหรับหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุงนั้น พบว่าหน่วยข้อมูล
คาอธิบายเอกสาร จานวน 22 หน่วยข้อมูล สามารถนามาจัดทาคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุสาหรับ
หนังสือบุดในระดับชิ้นได้ ช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสอ้างอิงวัน เดือน ปี ของเอกสารระดับของ
คาอธิบายเอกสารขนาดและปริมาณของเอกสาร ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสารการเพิ่มขึ้นของเอกสารระบบการจัดเรียงเอกสารเงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสารเงื่อนไขในการทา
สาเนาเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุดภาษา/ตัวอักษรลักษณะทางกายภาพและความต้องการด้านเทคนิค
เครื่องมือช่วยค้นสถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับสถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนาเอกสารจดหมายเหตุที่
เกี่ยวข้องบันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ หมายเหตุ บันทึกของนักจดหมายเหตุกฎ ระเบียบ หรือ แนวทางปฏิบัติ
วัน เดือน ปี ที่จัดทา
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2. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุงของศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนส ตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชา ติ วัดเขียนบางแก้วนั้นเนื่องจากหนังสือบุดเป็น
เอกสารโบราณ กระบวนการจัดการหนังสือบุดจึงแตกต่างจากกระบวนการจัดการเอกสารจดหมายเห ตุอัน
เกิดจากภารกิจของหน่วยงาน เริ่ม ตั้งแต่การรับมอบหนังสือบุดส่วนใหญ่ได้รับมอบจากชาวบ้าน พระสงฆ์
หรือข้าราชการ อันเกิดจากการรวบรวมหนังสือบุดเพื่อส่งครู หรือจัดวางแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ ในส่วนนี้
ผู้รับมอบหรือเจ้าหน้าที่อาจมีความรู้เบื้อง ต้นในการจัดการหนังสือบุด ซึ่งแท้จริงแล้วควรเป็นนักจดหมาย
เหตุหรือบรรณารักษ์ จึงเป็นเห ตุผลให้หนังสือบุดเหล่านี้ควรมีการกาหนดคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุ
สาหรับหนังสือบุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการหนังสือบุดได้อย่างถูก ต้องตามการจัดการจดหมายเห ตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
การวิเคราะห์และการประเมินเอกสาร หนังสือบุดเป็นเอกสารจดหมายเห ตุซึ่งมีคุณค่าควรแก่
การอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นเอกสารที่อยู่คู่กับการดาเนินชีวิ ตของชาวใ ต้ในอดี ต การดารงชีวิ ตการเป็นอยู่
การประกอบพิธีกรรม ต่าง ๆ เป็น ต้น ดังนั้นหนังสือบุดจึงมีคุณค่าโดยไม่ ต้องประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารจดหมายเหตุประเภทกระดาษซึ่งเกิดจากการทางานขององค์กร
การจัดเรียงและการจัดทาคาอธิบาย การจัดเรียงหนังสือบุดเป็นหมวด ตามที่ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โรงเรียนส ตรีพัทลุงกาหนดนั้น ข้อดีคือหนังสือบุดสามารถแบ่งเนื้อหาในการจัดเก็บใน ตู้
เพื่อให้บริการ แต่การจัดหมวดหนังสือบุดยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้ จึงจาเป็น ต้องกาหนดแบบ
แผนการพัฒนาเอกสารจดหมายเห ตุสาหรับหนังสือบุดขึ้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลสาคัญ
และเป็นการให้ข้อมูลสาคัญๆ เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการได้อีกด้วย
การจัดเก็บหนังสือบุด ส่วนใหญ่หนังสือบุดควรจัดเก็บใน ตู้และมีป้ายบอกรหัสหมวดหมู่หรือ
ตาแหน่งของหนังสือบุด จากการศึกษาพบว่า หนังสือบุดถูกจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ อาคารซึ่งใช้ในการ
ทางานอย่างอื่น ผู้วิจัยเห็นว่าหนังสือบุดควรจัดเก็บไว้ในอาคารที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหน่วยงานเก็บรักษา
การให้บริการ เนื่องจากหน่วยงานจัดเก็บหนังสือบุดใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น
โรงเรียน วัด พิพิธภัณฑ์ การเข้าใช้บริการ หรือ แนวทางการ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการ
ข้อจากัดต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้ผู้ใช้บริการต้องขออนุญาตหน่วยงานดังกล่าว แต่ทั้งนี้ก็ยังขาดแคลนบุคลากร
ที่จะคอยให้บริการค้นหาข้อมูล ส่วนขั้น ตอนของการอนุรักษ์หนังสือบุดนั้น ปัจจุบันขาดหน่วยงานและ
งบประมาณในการใช้เทคนิคการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะสามารถอนุรักษ์หนังสือบุดได้
3. การศึกษา คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด
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การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด เพื่อนาข้อมูลที่สาคัญ มากาหนด
เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในการกาหนดหลักเกณฑ์การลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเห ตุนั้น ใช้
ทฤษฎีของ Taylor &Joudrey (2009) กล่าวว่า “no one size fits all schema” คือ ไม่มีแบบแผนการ
จัดทาคาอธิบายสารสนเทศใดที่จะใช้ได้กับสารสนเทศทุกรูปแบบโดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร ( Documents
analysis
approach)ตามคุณลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ (
Features
of
information)(BacaandGetty Research Institute, 2008; Shepherd and Yeo, 2003)ใน 3 ประเด็น
คือ 1.เนื้อหาคือ ส่วนประกอบที่บ่งบอกหรือแสดงลักษณะเนื้อหาสาระหรือความรู้ที่อยู่ในหนังสือบุด เป็น
ลักษณะภายใน ( Intrinsic)ซึ่งต้องใช้วิธีการอ่านวิเคราะห์ ตีความหมายเพื่อกาหนดลักษณะออกมา
ประกอบด้วย
1. กลุ่มเนื้อหา
2. โครงสร้างเนื้อหา
3. ชื่อหนังสือบุด 4. ยุคสมัย
5.ผู้สร้าง2.กายภาพ คือ องค์ประกอบที่บ่งบอกหรือแสดงกายภาพของหนังสือบุด เป็นลักษณะภายนอก
(Extrinsic) ต้องใช้วิธีการสังเกตหรือวัดเพื่อกาหนดลักษณะออกมา โดยลักษณะภายนอกโครงสร้างของ
เนื้อหาคือโครงสร้างแบบฟอร์มของหนังสือบุด ส่วนลักษณะภายนอกคือสิ่งที่สังเกตเห็นด้วยสายตา
ประกอบด้วย 1.วัสดุบันทึก 2.ขนาด 3.ภาษา 4.รูปอักษร 5.ภาพวาด6.สภาพความสมบูรณ์ 7.จานวนหน้า
เป็นต้น 3.บริบท คือ องค์ประกอบที่บ่งบอกสภาพแวดล้อมที่บ่งชี้เกี่ยวกับการสร้าง จัดเก็บ การใช้
สารสนเทศ และความสัมพันธ์ต่อสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.เลขทะเบียน 2.เลขรหัส 3.
แหล่งที่มา 4.ผู้บริจาค 5.สถานที่เก็บ6.วันลงทะเบียน 7.ผู้ศึกษาหรือหน่วยงานจากภายนอกการที่วิเคราะห์
หนังสือบุด ตามสภาพที่ปรากฏจากเล่มจริงนั้น ผู้วิจัยเ ห็นว่าจะทาให้ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับเนื้อหา
4. การศึกษา แบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
การพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด โดยการวิเคราะห์
คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด3 ด้าน คือ เนื้อหา กายภาพหรือโครงสร้างภายนอก และบริบท
สามารถกาหนดองค์ประกอบที่ใช้อธิบายหนังสือบุดได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบที่เจ้าหน้าที่
เป็นผู้กาหนดไว้ไม่เพียงพอสาหรับอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด เนื่องจากหนังสือบุดเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความพิเศษ แตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุทั่ว ไป ดังเช่น
ที่ Taylor &Joudrey (2009) กล่าวว่า “no one size fits all schema” คือ ยังไม่มีแบบแผนการจัดทา
คาอธิบายสารสนเทศใดที่จะใช้ได้กับสารสนเทศทุกรูปแบบ ดังนั้นในการอธิบายสารสนเทศที่มีลักษณะ
พิเศษอย่างหนังสือบุด จึงควรมีการพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดที่มีความเฉพาะด้วย
อย่างไรก็ตามศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง และพิพิธภัณฑ์ของชาติวัด
เขียนบางแก้ว ควรพัฒนาการบริการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากการแปลง ข้อมูล มรดกทางวัฒนธรรม
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ให้อยู่ในรูปดิจิทัล ( Digitization) จะทาให้สามารถรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมจากแหล่งที่ต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกัน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศในระดับลึก ดังนั้นการวิจัยศึกษา
การพัฒนาแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด สามารถกาหนดองค์ประกอบที่ใช้
บรรยายลักษณะทางสารสนเทศได้แล้วนั้น ต่อไปก็สามารถกาหนดคาอธิบายหนังสือบุดที่เป็นมาตรฐาน
ให้กับหนังสือบุดโดยเฉพาะในประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของการจัดการสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลต่อไป
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้สาหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศ
เพื่อเป็นพื้นฐานนาไป ศึกษาออกแบบใหม่เพื่อ กาหนดเป็นคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งจะต้องมีการ
พัฒนาเพิ่มเติม โดยต้องมีการกาหนดนิยามที่ชัดเจนของแต่ละองค์ประกอบ และหากมีการกาหนด
โครงสร้างคาอธิบายแล้วจะช่วยให้สามารถอธิบายลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดได้อย่างละเอียด
และครอบคลุม ชัดเจน ทาให้หน่วยงานซึ่งจัดเก็บหนังสือบุดมีแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
สาหรับหนังสือบุดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศไทย
3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ใช้
ควรนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุก ต์ ใช้สาหรับการจัดทาเครื่องมือช่วยค้นหนังสือบุด
ทะเบียน บั ตรรายการ นักจดหมายเห ตุสามารถใช้หนังสือบุดจากทะเบียนที่หน่วยงานได้จัดทาไว้เพื่อ
สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูก ต้ อง ทะเบียนหนังสือบุดควรมีรายละเอียดเบื้อง ต้ นของข้อมูล ตาม
คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดและควรมีการสอบถามผู้ใช้บริการเพื่อนามาปรับปรุงเครื่องมือ
ช่วยค้นให้สามารถกาหนดข้อมูลสาคัญให้ครอบคลุมเนื้อหามากยิ่งขึ้น
3.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุดซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุประเภทอื่นๆ ได้ เพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยค้น
(Finding aids) ต่างๆที่มีองค์ประกอบเพียงพอต่อการอธิบายเอกสารนั้นได้อย่างครอบคลุม และเอื้อให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารในระดับลึกได้ รวมทั้งแบบแผนคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือ
บุดสามารถนาไปสู่การพัฒนา ฐานข้อมูล สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นที่
คาดหวังของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก เครื่องมือในการวิจัย

แบบวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด

ส่วนที่ 1 คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับอ้างถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5หน่วย
ข้อมูล
1.1 รหัสอ้างอิง
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2 ชื่อเอกสาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.4 ระดับของคาอธิบายเอกสาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.5 ขนาดและปริมาณของเอกสาร
จานวน………………หน้า
ขนาด…………………ซ.ม
ส่วนที่ 2 คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสารเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเอกสารประกอบด้วย 1
หน่วยข้อมูล
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด
ส่วนที่ 3 คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารและโครงสร้างเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เป็นข้อมูลที่
คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจ
ใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.2 เงื่อนไขในการทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด
………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 ภาษา/ตัวอักษร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
4.4 ลักษณะทางกายภาพและความต้องการด้านเทคนิค
………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
4.5 เครื่องมือช่วยค้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุด
ส่วนที่ 5 คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย 4
หน่วยข้อมูล
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา
………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3 เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4 บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ เป็นการให้ข้อมูลหรือคาอธิบายอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่
สามารถระบุไว้ในคาอธิบายข้างต้นได้ ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล
6.1 หมายเหตุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 7 คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทาคาอธิบายเอกสาร เป็นข้อมูลซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการควบคุม
เอกสารประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 กฎ ระเบียบ หรือ แนวทางปฏิบัติ
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.3 วัน เดือน ปี ที่จัดทา
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด

แบบฟอร์มคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
ส่วนที่ 1 คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับอ้างถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5
หน่วยข้อมูล
1.1 รหัสอ้างอิง
1.2 ชื่อเอกสาร
1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร
1.4 ระดับของคาอธิบายเอกสาร
1.5 ขนาดและปริมาณของเอกสาร
ส่วนที่ 2 คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสารเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเอกสาร
ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร
ส่วนที่ 3 คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารและโครงสร้างเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เป็น
ข้อมูลที่คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อการ
ตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร
4.2 เงื่อนไขในการทาสาเนาเอกสาร
จดหมายเหตุหนังสือบุด
4.3 ภาษา/ตัวอักษร
4.4 ลักษณะทางกายภาพและความ
ต้องการด้านเทคนิค
4.5 เครื่องมือช่วยค้น

แบบฟอร์มการลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
ส่วนที่ 5 คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย
4 หน่วยข้อมูล
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา
5.3 เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง
5.4 บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ เป็นการให้ข้อมูลหรือคาอธิบายอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่
สามารถระบุไว้ในคาอธิบายข้างต้นได้ ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล
6.1 หมายเหตุ
ส่วนที่ 7 คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทาคาอธิบายเอกสาร เป็นข้อมูลซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการ
ควบคุมเอกสารประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ
7.2 กฎ ระเบียบ หรือ แนวทางปฏิบัติ
7.3 วัน เดือน ปี ที่จัดทา

ภาคผนวก ค ตัวอย่างการลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด

แบบฟอร์มการลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
ส่วนที่ 1 คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับอ้างถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5
หน่วยข้อมูล
1.1 รหัสอ้างอิง
5/2534
1.2 ชื่อเอกสาร
ตารายาโรคทั่วไปและไข้หนังสือบุดขาว
1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร
วันพฤหัส เดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่า พ.ศ.๒๔๘
1.4 ระดับของคาอธิบายเอกสาร
ระดับชิ้น
1.5 ขนาดและปริมาณของเอกสาร 12 x 24 ซ.ม : 62 หน้า
ส่วนที่ 2 คาอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสารเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเอกสาร
ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร
พระเชือนจันทร
ส่วนที่ 3 คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารและโครงสร้างเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เป็น
ข้อมูลที่คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อการ
ตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร ตารายา : ความเชื่อ : ไสยศาสตร์
เรื่องย่อ
หนังสือบุดกล่าวถึง ตารายา รักษาโรค ต่ าง ๆ บอก
ส่วนประกอบของสูตรยาและปริมาณโดยละเอียด ได้แก่ ยา
รักษาฝี ยารักษาไข้ ยารักษาอาการจุกอก ยารักษาอาการ
ท้องอืด ยารักษาโรคไข้หวัด ยารักษาอาการาพร่า ยารักษา
อาการร้อนใน ยารักษาโรคหอบ :วิธีขั้นตอน การทาขวัญข้าว
อย่างละเอียดพร้อมคาถาและยันต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาพิธี
ฤกษ์ยามต่าง ๆ : ในการปลูกกล้า การเอาข้าวเข้ายุ้งฉาง
และธงชนิดต่าง ๆ กันปู หนูนาและแมลงกินข้าว : มนต์คาถา
ต่าง ๆ ช่วยคุ้ม ครองป้องภัย บอกวิธีการใช้มนต์และคากล่าว
ได้แก่ มนต์ปัดงูวันทั้ง 7 บอกรายละเอียด เช่น พบงูวันจันทร์
ใช้คาถาบทใดในการรักษา มนต์ทาขี้ผึ้งเสก

แบบฟอร์มการลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
ส่วนที่ 3 คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารและโครงสร้างเอกสารจดหมายเหตุหนังสือบุด เป็น
ข้อมูลที่คาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อ
การตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร
ไม่พบการเพิ่มขึ้นของเอกสาร
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร
หมวดตารายา
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการของศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
4.2 เงื่อนไขในการทาสาเนาเอกสาร ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้บริการของศูนย์
จดหมายเหตุหนังสือบุด
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง
4.3 ภาษา/ตัวอักษร
ภาษาไทยแทรกภาษาบาลี
อักษรไทยแทรกอักษรขอม เส้นอักษรหมึกสีดา ตัวบรรจง
ภาพวาดลายเส้น
4.4 ลักษณะทางกายภาพและความ สภาพชารุด ขอบริมขวาหนังสือขาดไป เนื้อความในส่วนริม
ต้องการด้านเทคนิค
หน้าบางส่วนฉีกขาด
4.5 เครื่องมือช่วยค้น
ทะเบียนหนังสือบุด
ส่วนที่ 5 คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย
4 หน่วยข้อมูล
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ
ตู้ไม้ตู้ที่1 ชั้น 2
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา ไม่ระบุข้อมูลสถานที่เก็บเอกสารฉบับสาเนา
ส่วนที่ 5 คาอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย
4 หน่วยข้อมูล
5.3 เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการระบุเอกสารหนังสือบุดที่เกี่ยวข้อง
5.4 บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์
ไม่มีข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

แบบฟอร์มการลงรายการคาอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสาหรับหนังสือบุด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงโรงเรียนสตรีพัทลุง
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ เป็นการให้ข้อมูลหรือคาอธิบายอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่
สามารถระบุไว้ในคาอธิบายข้างต้นได้ ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล
6.1 หมายเหตุ
เนื้อหาประกอบด้วย 4 เรื่องที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1. ตารายารักษาโรคต่างๆ บอกส่วนประกอบของสูตรยาและ
ปริมาณ โดยละเอียด ได้แก่ ยารักษาฝี ยารักษาไข้ ยารักษา
อาการจุกอก ยารักษาอาการท้องอืด ยากรักษาโรคไข้หวัด ยา
รักษาอาการตา พร่า ยารักษาอาการร้อนใน ยารักษาโรคหอบ
2. มนต์คาถาต่างๆ ช่วยคุ้มครองป้องภัย บอกวิธีการใช้มนต์
และคากล่าวได้แก่ มนต์ปัดงูวันทั้ง 7 บอกรายละเอียดว่าพบงู
วันไหน วัน ใด ใช้มนต์ใด ยาผีตาผง บอกวิธีการทายาผีต่างๆ
พร้อม ส่วนประกอบ มนต์ทาขี้ผึ้งเสก
3. วิธีการขั้นตอน การทาขวัญข้าว อย่างละเอียดพร้อมคาถา
และยันต์ ต่างๆ ทีÉใช้ในการทาพิธี ฤกษ์ยามต่างๆ ในการ
ปลูกกล้า เอาข้าว เข้ายุ้งและธงชนิดต่างๆ กันปู หนูนาและ
แมลงกินข้าว
4. ฤกษ์เรียงหมอน ในพิธีแต่งงาน อธิบายไว้ว่าวันไหนเป็น
อย่างไร ดี ไม่ดี อย่างไรตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่า – ขึ้น 15 ค่า และ
แรม 1ค่า – แรม 15 ค่า
ส่วนที่ 7 คาอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทาคาอธิบายเอกสาร เป็นข้อมูลซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการ
ควบคุมเอกสารประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ
นางสาวธนัญญา พูลสง ผู้จัดทาคาอธิบายเอกสาร
7.2 กฎ ระเบียบ หรือ แนวทางปฏิบัติ ไม่พบการระบุกฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
7.3 วัน เดือน ปี ที่จัดทา
5 ส.ค.2559

ภาคผนวก ง ภาพหนังสือบุด

110
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2557

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2553 – 2554
พ.ศ. 2555 – 2556
พ.ศ. 2556 – 2558
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

นางสาวธนัญญา พูลสง
258 ม.10 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ห้องสมุด โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนควนขนุน
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
สาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ โรงเรียนควนขนุน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ

