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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินคุณค่าและการจัดการเอกสาร
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งสาหรับบริบทประเทศไทย และกาหนดกรณีศึกษาคือ เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่เป็น
Personal Collection ที่จัดเก็บในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9) ชุดงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ โดยศึกษาองค์ประกอบ 7 ประการที่มีส่วนต่อการกาหนดแนวทางการประเมินคุณค่า ได้แก่ (1) นิยาม
ความหมาย และลัก ษณะของเอกสาร (Records) ในบริบทต่าง ๆ (2) นิย าม ความหมาย และลักษณะของภาพดิจิทัล (3)
นิยามและความหมายของคุณค่าเอกสาร ในงานจดหมายเหตุ (4) ทฤษฎีและแนวคิดในการประเมินคุณค่าเอกสารแบบต่าง ๆ
(5) ทฤษฎีการจัดเรียง (6) นโยบายการประเมินคุณค่าและการอนุรักษ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9
และ (7) ความรู้และความเข้าใจของนักจดหมายเหตุ เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ทางานอยู่ที่หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ต่อทฤษฎีจดหมายเหตุ ลักษณะและองค์ประกอบของไฟล์ภาพนิ่ง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้เป็นแบบหลากหลายวิธี ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสารวจชุดเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบกึ่ง จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สอบยันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสาหรับนามาใช้สร้างแนวทางการประเมินคุณค่าที่เหมาะสมกับชุดเอกสารกรณีศึกษาและ
บริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกีย รติฯ ร.9 โดยผลการศึกษาพบว่าแนวทางที่เป็นไปได้คือ ดาเนินงานโดย
เริ่มต้นจากการจัดเรียงชุดเอกสารโดยใช้หลักการจัดเรียงตามบทบาทหน้าที่ แล้วแบ่งกลุ่มเอกสารเป็นลาดับชั้นจากบนลงล่าง
จากนั้นสารวจชุดเอกสารดิจิทัลที่ได้รวบรวมมาเพื่อให้ทราบถึงปริมาณของเอกสาร เนื้อหาโดยสังเขปของไฟล์ภาพนิ่ง ประเภท
หรือนามสกุลของไฟล์ ค่าความละเอียดในการแสดงผล และคุณภาพ แล้วจึงประเมินคุณค่าโดยใช้แนวคิดเรื่องคุณค่าเอกสาร
ในงานจดหมายเหตุ แนวคิดของ Schellenberg และแนวคิด Micro-appraisal
ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าบุคลากรในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ต้องการความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง
ทฤษฎีและแนวคิดการประเมินคุณค่าและการจัดเรียง นอกจากนี้แล้ว คอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่
มีประสิทธิภาพมากพอในการรัก ษาคุณ ภาพของไฟล์ภาพนิ่ง ดังนั้น งานวิจัย ชิ้นนี้จึงแนะนาว่า หน่วยงานควรอบรมและ
เพิ่มพูนความรู้ด้านทฤษฎีและแนวคิดด้านจดหมายเหตุแก่บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการทางาน นอกจากนี้ยังควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์สาหรับจัดการไฟล์ภาพถ่ายเพื่อให้การทางาน
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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MISS NATTA KLAHAN : APPRAISAL GUIDELINES FOR DIGITAL IMAGE RECORDS IN
THE CONTEXT OF THAILAND: A CASE STUDY OF THE NATIONAL ARCHIVES IN HONOUR
OF HIS MAJESTY KING BHUMIBOL ADULYADEJ THESIS ADVISOR : WARAPORN
POOLSATITIWAT, Ph.D.
The research aims to provide appraisal guidelines for digital images personal collection in a Thai
context. The collection of royal cremation ceremony in the funeral of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana
Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra at The National Archives in Honour of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
(NARAMA9) is a case study of this research. In order to achieve the research aim, seven factors contributing to the
proposal of guidelines were studied. These seven elements are (1) record’s definitions, meaning and attributes in
various contexts, (2) digital image’s definitions, meaning and features, (3) definitions and meaning of value of records
in archival context, (4) appraisal theory and concepts, (5) arrangement theory regarding the concept of arrangement
by provenance, by order and by function, (6) record appraisal and preservation policy of NARAMA9 and (7)
knowledge and understanding of archival theory and attributes of digital image records collection among national
archivists, assistant archivists, and other officers at NARAMA9.
Data of the above seven issues was collected by the multiple methods comprising of a literature
study, a collection survey, and semi-structured interviews. The collected data was analyzed by the approach of
triangular analysis. The data collected from the literature study was cross-checked with the data collected from a
collection survey and semi-structure interviews. This analysis verifies the trustworthiness of resultant data for
proposing the guidelines applicable for the collection and the context of NARAMA9. According to the data analysis
of the above seven components, the research found the applicable way to appraise the collection. First, the digital
image records in the collect should be arranged by function from top to down. Then, their quantity, content,
format, resolution and quality are examined. Finally, they are appraised by using the value of records in archival
context, Schellenberg’s concepts and micro-appraisal.
The resultant data also identify that national archivists, assistant archivists, and other officers at
NARAMA9 need more knowledge regarding theory and concepts of records appraisal and arrangement. Likewise,
computer hardware and software currently used in NARAMA9 archives are not compatible for preserving the quality
of digital image. The research, therefore, recommends that the archives should train its staff on archival theory and
concepts in particular records appraisal and arrangement. The organization should also upgrade its computer
hardware and install application programs for digital image management in order to increase its working efficiency.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จได้เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร. วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ ซึ่ง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาที่มีต่อผู้วิจัย
ตลอดการศึกษา ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาในการปรับปรุงและแก้ไขอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ผู้วิจัย และเสียสละเวลาอันยาวนานจนกระทั่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. จุฑารัตน์ ช่างทอง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ ดร. กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง กราบขอบพระคุณอาจารย์ในหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมทุกท่านที่ให้ความรู้ คาแนะนา และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย
รวมถึงขอบพระคุณผู้เขียนหนังสือ บทความ และเอกสารทุกฉบับ ทีช่ ่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่ได้กรุณาอนุญาตให้ผู้วิจัยได้
ศึกษาต่อในหลักสูตรนี้และอนุญาตให้ใช้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย ขอบพระคุณคุณบุศยารัตน์ คู่เทียม ผู้อานวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ร.9 ผู้บังคับบัญชาของผู้วิจัย ที่เข้าใจ สนับสนุน และให้คาแนะนาในการวิจัยที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ
พี่ ๆ น้อง ๆ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
เก็บ ข้อมูลวิจัย ส่ งผลให้ ผู้วิจั ยสามารถดาเนินการวิจัยจนสาเร็จลุ ล่ว งด้ว ยดี ขอบคุณพี่ ๆ ที่สานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติที่ให้กาลังใจผู้วิจัยเสมอมา
ขอขอบคุณคุณพิศมัย ระพีพัฒน์ชัย และคุณภาวิดา สมวงศ์ ผู้เป็นทั้งพี่ที่เคารพและเพื่อนร่วม
หลักสูตรที่ช่วยเหลือและให้กาลังใจผู้วิจัยเสมอมา ขอบคุณคุณพุธิตา ขาบุญลือ ที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา
และให้ความช่ว ยเหลือผู้วิจัยหลาย ๆ เรื่องขอบคุณคุณหงสรถ อ่วมจุก คุณมณฑิช า จันทร์ทนต์ และ
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ที่ประสานและอานวยความสะดวกในการศึกษาแก่ผู้วิจัย
ขอขอบคุณครอบครัวกล้าหาญทุกคน คุณย่าเลิศ กล้าหาญ คุณแม่วันดี กล้าหาญ ว่าที่ร้อยตรี
พีรดนย์ กล้าหาญ คุณอนุสรา บัวอุไร และเด็ก ๆ ทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยมา
โดยตลอด คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยขออุทิศแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ที่
อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ และอุทิศแด่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มามี บ ทบาทในการจั ด การเอกสารและสารสนเทศของ
หน่ ว ยงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การนาเทคโนโลยีดิ จิทัล มาช่ ว ยในการจัด เก็บ เอกสารและ
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยประหยัดพื้นที่ สามารถเรียกใช้และเข้าถึง
เอกสารและสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แล้วยังส่งผลให้รูปแบบเอกสารและสารสนเทศ
ประเภทภาพบั น ทึกเปลี่ ย นแปลงไปอย่างสิ้ นเชิง กล่ า วคือ การบันทึกภาพในปัจจุบัน จะใช้กล้ อ ง
ถ่ายภาพดิจิทัลบันทึกภาพแล้วจัดเก็บรูปภาพลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนที่การบันทึกภาพด้วยฟิล์ม
ถ่ายภาพเหมือนในอดีต เนื่องจากสะดวกสบาย ง่ายต่อการจัดการ สามารถบันทึกไฟล์ภาพไว้ได้เป็น
จานวนมาก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
การบันทึกภาพแบบดิจิทัลในปัจจุบันส่งผลให้ไฟล์ภาพนิ่งดิจิทัลเพิ่มจานวนขึ้นอย่างมหาศาล
เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อฟิล์มถ่ายภาพและอัดขยายภาพ สิ่งที่ตามมาคือการเพิ่มขึ้นของ
เอกสารและสารสนเทศประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่รอการประเมินคุณค่าเพื่ออนุรักษ์และจัดเก็บไว้ในหอ
จดหมายเหตุ อย่างไรก็ตาม แนวทางในการจัดการไฟล์ภาพนิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้แนวทางเดียวกับ
การจั ดการภาพถ่ายประเภทฟิล์มถ่ายภาพแบบในอดีตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะคุณลั กษณะของ
เอกสารและสารสนเทศฟิล์มภาพถ่ายและไฟล์ภาพนิ่งดิจิทัลมีความแตกต่า งกันอย่างสิ้นเชิง มีงานวิจัย
จานวนหนึ่ง เช่น Niu (2014), Anderson, Eaton, and Schwartz (2015) และ Sloyan (2016) ได้
ศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการไฟล์ภาพนิ่งดังกล่าว พวกเขาสรุปว่า การจัดการไฟล์ภาพนิ่ง
นั้นควรได้รับการประเมินคุณค่าและคัดเลือกก่อนการสงวนรั กษา โดยต้องเลือกวิธีการประเมินคุณ
ค่าที่เหมาะสมกับองค์กรและเนื้อหาของไฟล์ภาพนิ่ง เนื่องจากพื้นที่ในการจัดเก็บมีจากัด และการ
จัดเก็บไฟล์ภาพนิ่งทั้งหมดโดยไม่ได้คัดเลือกนั้นยังเป็นการสร้างภาระให้กับองค์กรอีกด้วย
อย่างไรก็ตามงานวิจั ยดังกล่าวเป็นเพียงการนาเสนอให้เห็ นถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการ
จัดเก็บและอนุรักษ์ไฟล์ภาพนิ่ง แต่แทบจะไม่มีงานวิจัยชิ้นใดนาเสนอรูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางใน
การประเมิน คุณค่าไฟล์ ภ าพนิ่ งที่เหมาะสมเลย แม้ว่าไฟล์ ภ าพนิ่งจะมีความสะดวกในการจัดเก็บ
ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่มาก และอาจจะประหยัดค่าใช้ จ่ายกว่าการจัดเก็บฟิล์มถ่ายภาพ แต่สิ่งนี้ก็
ไม่ได้หมายความว่าไฟล์ภาพนิ่งสามารถถูกจัดเก็บไว้ทั้งหมดโดยไม่มีการประเมินคุณค่าเพื่อคัดเลือก
ส่วนที่จัดเก็บและส่วนที่ควรทาลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหอจดหมายเหตุที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ
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และเทคโนโลยีอย่างหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมี
ลักษณะเป็นหอจดหมายเหตุส่วนบุคคลแต่ถือว่าเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่ง กล่าวคือ เป็น
หอจดหมายเหตุที่เก็บและรวบรวมเอกสารและสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัดสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่ดาเนินงานด้านจดหมายเหตุ
มีหน้าที่ในการแสวงหารวบรวม ประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อจัดหมวดหมู่ ทาเครื่องมือช่วยค้นคว้า
สงวนรักษา อนุรักษ์ จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการค้นคว้าวิจัย
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ (กรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ
2559)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้
แสวงหาและรวบรวมเอกสารและสารสนเทศประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารและ
สารสนเทศดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่มีความสาคัญ ต่อประวัติศาสตร์ชาติมาเป็นจานวนมาก โดยใน
พุทธศักราช 2554 รวบรวมไฟล์ภ าพนิ่งได้ประมาณ 110,000 ไฟล์ พุทธศักราช 2555 รวบรวมได้
ประมาณ 136,000 ไฟล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟล์ภาพนิ่งที่เกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระ
ศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2558
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเริ่มได้รับไฟล์
ภาพนิ่ งมากกว่าภาพถ่าย โดยรวบรวมได้ประมาณ 90,000 ไฟล์ พุทธศักราช 2559 รวบรวมไฟล์
ภาพนิ่งได้ประมาณ 150,000 ไฟล์ และพุทธศักราช 2560 รวบรวมไฟล์ภาพนิ่งชุดที่เกี่ยวเนื่องในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มากกว่า
300,000 ไฟล์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (เกษราภรณ์ กุณรักษ์, สัมภาษณ์ 2561)
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักจดหมายเหตุที่ปฏิบัติงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มาตั้งแต่พุทธศักราช 2554 และได้รับมอบหมายให้ รับผิ ดชอบการ
ดาเนินงานจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงานมาตั้งแต่พุทธศักราช 2558 ผู้วิจัยได้พบว่าไฟล์ภาพนิ่งที่
แสวงหาและรวบรวมมาเป็นจานวนมากนั้นยังไม่มีแนวทางในการจัดการที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแนวทางในการประเมินคุณค่าไฟล์ภาพนิ่งดังกล่าวเพื่อคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการจัดหมวดหมู่
และทาเครื่องมือช่วยค้นเพื่อการสงวนรักษา อนุรักษ์ จัดเก็บ และให้บริการเป็นเอกสารจดหมายเหตุ
เนื่องจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกีย รติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีงบประมาณและ
พื้น ที่ในการจั ดเก็บ ไฟล์ ดิจิ ทัล อย่ างจากัด กล่ าวคือ หน่ว ยงานมี พื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ ดิจิทัล ทุ ก
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ประเภทอยู่ประมาณ 30 เทราไบต์ (นิศารัตน์ พัดทอง, สัมภาษณ์ 2561) แต่ไฟล์ดิจิทัลที่รอจัดเก็บนั้น
มีอยู่มากกว่าพื้นที่ที่รองรั บได้ หน่วยงานจึงไม่สามารถจัดเก็บไฟล์ภาพนิ่งที่ได้รับมอบมาไว้ได้ทั้งหมด
อีกทั้งนักจดหมายเหตุของหน่วยงานเองก็ไม่สามารถนาไฟล์ปริมาณมหาศาลดังกล่าวทั้งหมดมาจัด
หมวดหมู่และทาเครื่องมือช่วยค้นตามนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการให้หน่วยงานเร่งอนุรักษ์ เผยแพร่
และให้บริการเอกสารดิจิทัลดังกล่าวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ (หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2559)
จากปัญหาดังกล่ าว ผู้วิจัยได้พยายามศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัล ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง อาทิ Cook (2001) ที่วิเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับมุมมองในการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ เขาได้พิจารณาการประเมินคุณค่า
เอกสารจดหมายทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในภาพรวม แล้วสรุปว่าแนวทางการประเมินคุณค่าที่ใช้
กัน มาแต่อดีตจนถึงปั จ จุ บั น ที่ เน้ น การคัด เลื อกและประเมินคุณ ค่าเอกสารมาจัดเก็ บเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุอาจจะไม่เหมาะสมกับโลกอนาคตที่เอกสารจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ต้องให้ความสาคัญ
กับการสร้างและสงวนรักษามากกว่า นอกจากนี้ Cook (2011) ยังแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจาก
เอกสารดิจิทัลจับต้องไม่ได้และถูกจัดเก็บอยู่ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ยั่งยืนเหมือนเอกสารกระดาษ
อีกทั้งการพิสูจน์บริบทความเป็นเอกสารโดยเฉพาะในเรื่องความเป็นของแท้และน่าเชื่อถือก็กระทาได้
ยาก ดังนั้น เขาจึงนาเสนอว่าควรมีการประเมินคุณค่าของเอกสารดิจิทัลในประเด็นที่ว่าเป็นเอกสารที่
มีความเป็นของแท้และน่าเชื่อถือสาหรับเก็บในคลังจดหมายเหตุไว้เป็นหลักฐานหรือไม่
ในขณะที่ Niu (2014) ได้พยายามสร้างคู่มือสาหรับองค์กรท้องถิ่นนาไปใช้สร้างนโยบายการ
ประเมิน คุ ณค่า และสงวนรั กษาเอกสารดิจิทั ล ขององค์ กร โดยเขาน าเอาทฤษฎีและนโยบายการ
ประเมินคุณค่าของจดหมายเหตุมาผสานรวมกับนโยบายและวิธีการคัดเลือกสารสนเทศของห้องสมุด
พิพิธ ภัณฑ์ และศูน ย์ข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เขาสรุปว่า ผู้ ทาหน้าที่สงวนรักษา
เอกสารดิจิทัลสามารถสร้างนโยบายในการประเมินคุณค่าและคัดเลือกของตนเองได้โดยการกาหนด
ออกมาเป็นวิธีการคัดเลือก วัตถุประสงค์ในการการประเมินคุณค่า และหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่า
นอกจากนี้แล้ว Anderson, Eaton, and Schwartz (2015) ยังได้อธิบายว่าหอจดหมายเหตุ
แตกต่างจากห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ตรงที่หอจดหมายเหตุเก็บรักษาเอกสารที่เป็นหลักฐานของการ
ตัดสินใจและกิจกรรมในองค์กร การถูกนามาใช้เป็นหลักฐานดัง กล่าวทาให้เอกสารจะต้องมีบริบทของ
ความเป็นของแท้และน่าเชื่อถือ บริบทดังกล่าวส่งผลอย่างมากเมื่อเอกสารเปลี่ยนรูปจากกระดาษไป
เป็นดิจิทัล ดังนั้น พวกเขาจึงได้แนะนาว่า ในการประเมินคุณค่าความเป็นหลักฐานของเอกสารดิจิทัล
นั้นจาเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการ เครื่องมือ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสาหรับประเมินความเป็นของ
แท้และน่ าเชื่อถือของเอกสารดิจิ ทัล ดังกล่ าว รวมทั้งการจัดการและสงวนรักษาให้คงอยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีความยั่งยืน
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เช่นเดียวกัน Sloyan (2016) ได้อธิบายถึงการพัฒนากระบวนงานของห้องสมุด Wellcome
เพื่อประเมินคุณค่าและตรวจสอบความอ่อนไหวของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลทั้งที่เป็นแบบ Hybrid
และเป็นแบบ Born-digital และพบว่า ในส่วนของประเมินคุณค่านั้นใช้วิธีประเมินคุณค่าแบบผสม
ระหว่างการประเมินคุณค่าเชิงเทคนิค (Technical appraisal) และประเมินคุณค่าตามบทบาทหน้าที่
(Functional appraisal) โดยมีการใช้เครื่องมือชื่อ DROID เข้ามาช่วยประเมินคุณค่า ในส่วนของการ
ตรวจสอบความอ่อนไหวของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลนั้นต้องหาจุดสมดุลระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารจานวนมากแบบกว้างๆ และการตรวจสอบอย่างละเอียด
จากตัวอย่างดังที่ได้กล่าวมานั้ นจะพบว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่ระบุถึงแนวทางในการประเมิน
คุณ ค่า เอกสารดิจิ ทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ งในบริ บทที่ เหมาะสมกับ หอจดหมายเหตุ ส่ ว นบุ ค คลใน
ประเทศไทยอย่างหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชเลย งานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่ อแก้ไขปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการ
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่ห อจดหมายเหตุในประเทศไทยจะสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของตนต่อไปได้
จากที่มาของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้กาหนดออกมาเป็นจุดมุ่ งหมายและวัตถุประสงค์ใน
การทาวิจัย ดังที่แสดงในหัวข้อ 2: วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 จุดมุ่งหมายในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสาะหาแนวทางในการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยได้นาจุดมุ่งหมายดังกล่าวมากาหนดเป็น วัตถุประสงค์ในการ
วิจัย ดังต่อไปนี้
2.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
2.2.1 เพื่อศึ กษาทฤษฎี และแนวคิด ในการประเมิ นคุณ ค่า เอกสารแบบต่ าง ๆ ที่
อาจจะน ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้
2.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินคุณค่าและการจัดเรียงเอกสารดิจิทัล
ประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช
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2.2.3 เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุ ดในการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัล
ประเภทไฟล์ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตั้งคาถามในการวิจัยขึ้นมาเป็นแนวทางในการหาข้อมูลมา
ตอบโจทย์วิจัยและคาตอบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาก็จะนาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นเอง
3. คาถามการวิจัย
3.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าเอกสารแบบใดบ้างที่อาจจะนามา
ประยุกต์ใช้กับการประเมินคุณค่า เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3.2 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการการประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์
ภาพนิ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คาตอบที่ได้จากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ดังกล่าวจะนามาวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามในข้อ 3.3 คือ
3.3 แนวทางใดบ้างที่เหมาะสมต่อการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในท้ายที่สุด คาตอบในข้อ 3.3 ก็จะนาไปสู่ข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การได้แนวทางที่
เหมาะสมต่อการประเมิน คุณค่าเอกสารดิจิทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบหรือขอบเขตในการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม
ตรงประเด็นและเพียงพอต่อการตอบคาถามวิจัย ดังที่แสดงในหัวข้อ 4: ขอบเขตของการศึกษา
4. ขอบเขตของการศึกษา
การวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเฉพาะเอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ที่ เ ป็ น Personal Collection
ที่จัดเก็บในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ชุดงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้
รวบรวมมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อพุทธศักราช 2555 เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ จานวน 201 แฟ้ม 30,192 ไฟล์ เท่านั้น (ดูคาอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 3 หัวข้อ 1.1: การ
กาหนดแหล่งข้อมูล หน้า 58)
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันถึงขอบเขตการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบ
หรือนิยามของสิ่งที่จะศึกษา ดังต่อไปนี้
เอกสารดิจิทัล (Digital Records) หมายถึง เอกสารหรือข้อมูลที่บุคคลหรือองค์กรสร้างขึ้น
เพื่อให้เป็นหลักฐานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digital File) ซึ่งได้ทาให้ปรากฏความหมายด้วยวิธีการใด ๆ
เช่น ตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ หรือถ่ายภาพ หรือวิธีอื่น อันเป็น
หลักฐานแห่งความหมายนั้นก็ได้
ไฟล์ภาพนิ่ง (Still Image File Format) หรือภาพดิจิทัล (Digital Image) คือ การแสดงผล
ภาพในลักษณะสองมิติในหน่วยที่เรียกว่าพิกเซล (Pixel) ส่วนใหญ่จะจัดเก็บในรูปแบบ (Format)
JPEG, TIFF และ RAW ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินคุณค่าและการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช การทราบถึงปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสามารถพัฒนาแนวทางในการประเมินคุณค่าและการจัดการเอกสาร
ประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานได้
6.2 ทาให้สามารถกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินคุณค่าและการจัดการเอกสาร
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชได้ การกาหนดแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการคัดเลือกเอกสารดิจิทัล
ประเภทไฟล์ภาพนิ่งมาจัดเก็บ จัดเรียง และคาเครื่องมือช่วยค้นเพื่อออกให้บริการ
6.3 ทาให้หอจดหมายเหตุอื่น ๆ ที่เก็บ ไฟล์ภาพนิ่ง ในลักษณะเดียวกันกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสามารถนาแนวทางที่ค้นพบใน
งานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้จัดการกับไฟล์ภาพนิ่งของตนเองได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตอบคาถามงานวิจัยที่กาหนดไว้ในบทที่ 1 ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นสาคัญในการค้นคว้า
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archives Agency)
1.1 หน่วยงานจดหมายเหตุตามหลักการสากล
1.2 หน่วยงานจดหมายเหตุตามหลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
1.3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
2. เอกสาร (Records)
2.1 เอกสารตามหลักสากล
2.2 เอกสารตามหลักการหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
2.3 เอกสารตามหลักการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2.4 เอกสารดิจิทัล (Digital Records) และไฟล์ดิจิทัล (Digital File)
3. เอกสารจดหมายเหตุ (Archives Materials)
3.1 เอกสารจดหมายเหตุตามหลักสากล
3.2 เอกสารจดหมายเหตุตากหลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
3.3 เอกสารจดหมายเหตุตามหลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
4. การประเมินคุณค่า (Appraisal)
4.1 นิยามและความหมายของคุณค่าเอกสาร (Value of Records) ในงานจดหมายเหตุ
4.2 นิยามและความหมายของการประเมินคุณค่า (Appraisal)
4.3 แนวคิดและทฤษฎีในการประเมินคุณค่า (Appraisal)
5. การจัดเรียง (Arrangement)
5.1 นิยามและความหมายของการจัดเรียง (Arrangement)
5.2 หลักการจัดเรียง
5.3 ระดับชั้นการจัดเรียง (Level of arrangement)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archives Agency)
การจะตอบคาถามงานวิจัยในบทที่ 1 ได้นั้น จาเป็นต้องเข้าใจถึงนิยาม ความหมาย และ
บริ บ ทของงานจดหมายเหตุ ข องหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทั้งเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับนิยาม ความหมายและหน้าที่ของหน่วยงานจดหมายเหตุทั้งในและต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า มี
เอกสาร บทความ งานวิจัย รวมทั้งตาราด้านการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุได้อธิบายถึงนิยาม
ความหมาย และหน้าที่หลักของหน่วยงานจดหมายเหตุไว้เป็นจานวนมาก ดังต่อไปนี้
1.1 หน่วยงานจดหมายเหตุตามหลักสากล
เอกสาร บทความ งานวิจัยและตาราการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารในต่างประเทศ เช่น
National Archives of Australia (2015), State of Queensland, Department of Public Works
(2010) และ InterPARES 1 (2001) ได้อธิบายความหมายและหน้าที่ของหน่วยงานจดหมายเหตุไว้ว่า
หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archives Agency) เป็นหน่วยงานหรือสถาบันที่รับผิดชอบในการเก็บรักษา
วัตถุหรือเอกสารตั้งแต่ก่อนสิ้นกระแสการปฏิบัติงาน โดยวัตถุ หรือเอกสารดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นและ
ได้รับจากบุคคล ครอบครัว หรือองค์กร รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดการเอกสารและให้บริการเอกสารที่
ได้รับการคัดเลือก มาจัดเก็บถาวรเป็นเอกสารจดหมายเหตุ
นิยาม ความหมาย และหน้าที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานจดหมายเหตุตามหลักสากล
คือ หน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ในการจัดการเก็บรักษาวัตถุหรือเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นและได้รับ
จากบุคคล ครอบครัว หรือองค์กร ตั้งแต่ก่อนสิ้นกระแสการปฏิบัติงาน และเมื่อเอกสารดังกล่าวสิ้น
กระแสการใช้งานจึงนามาคัดเลือกเพื่อสงวนรักษา และจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุต่อไป
1.2 หน่วยงานจดหมายเหตุตามหลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เมื่อมาศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับหน่วยงานจดหมายเหตุ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในบริ บ ทหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ป ระเทศไทย ผู้ วิ จั ย พบว่ า หน่ ว ยงาน
จดหมายเหตุ (Archives Agency) ที่เรียกว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยมีความแตกต่าง
จากหอจดหมายเหตุตามหลักการสากล กล่าวคือ หน่วยงานจดหมายเหตุถูกตีความว่าเป็นสถาบัน
หน่วยงาน หรือองค์กร ที่รับผิดชอบในการบริหารงานและดาเนินงานจดหมายเหตุ (สมสรวง พฤติกุล
2539) มีห น้ าที่ในการรวบรวม ประเมินคุ ณ ค่า จัดหมวดหมู่ สงวนรัก ษา อนุรักษ์ และให้ บริการ
เอกสารจดหมายเหตุ (Archival Materials) ที่ เ ป็ น เอกสารต้ น ฉบั บ (Original) สิ้ น กระแสการ
ปฏิบัติงาน และผ่านการวินิจฉัยว่ามีคุณค่าสมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไปที่หอจดหมายเหตุ (Archives
Repository) (กรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ 2559)
ในพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ยังได้ระบุหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยไว้ดังนี้
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มาตรา 12 ให้ หอจดหมายเหตุ แห่ ง ชาติ เป็ น ที่ เก็บ รักษา อนุ รักษ์ และให้ บ ริการ
การศึกษา การค้น คว้ า หรือการวิ จั ย เอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ แห่ ง ชาติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้เป็นส่วนราชการสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรา 13 หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เก็บรักษาและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
(2) ติดตาม รวบรวม หรือรับมอบเอกสารจดหมายเหตุจากหน่วยงานของรัฐ
(3) จัดหา ซื้อ หรือรับบริจาคเอกสารที่มีคุณค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุจากเอกชน
(4) จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
(5) จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี
(6) รวบรวมเอกสารเหตุการณ์สาคัญของชาติ
(7) จัดทาบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าโดยพิจารณาให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
(8) ให้บริการการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ
(9) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการ และกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
(10) สนับสนุนด้านวิชาการแก่หอจดหมายเหตุของหน่วยงานของรัฐ หอจดหมายเหตุท้องถิ่น
และหอจดหมายเหตุเอกชน
(11) ดาเนินการอื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย (พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556,
2556: 3-4)

จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บทบาทและหน้าที่การจัดการเอกสารก่อนสิ้นกระแสการใช้
งานไม่ อ ยู่ ใ นภาระหน้ า ที่ ข องหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ป ระเทศไทย กรอบงานภาระหน้ า ที่ ข อง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยถูกกาหนดให้เริ่มต้นจากการรวบรวมและประเมินคุณค่าเอกสาร
ที่ สิ้ น กระแสการใช้ ง านแล้ ว และถู ก ส่ ง มอบมายั ง หน่ ว ยงานจดหมายเหตุ เ ท่ า นั้ น ดั ง นั้ น เมื่ อ
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เป็ น
หน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัดหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย นิยาม ความหมาย และบทบาท
หน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ย่อมอยู่ภายใต้บริบทนี้เช่นเดียวกัน
1.3 หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดช
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น
หน่ว ยงานที่มีฐานะเป็ นกลุ่มภายใต้สั งกัดส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองห้า ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่
ทั้งหมด 75 ไร่ จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
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ทรงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 50 ปี พุ ท ธศั ก ราช 2539 โดยรั ฐ บาลในขณะนั้ น มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกากับดูแลการดาเนินงานของกรมศิลปากรในขณะนั้นดาเนินการจัดตั้งหอ
จ ด ห ม า ย เ ห ตุ แ ห่ ง ช า ติ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดชขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรม
วงศานุ ว งศ์ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวง ทบวง กรม และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ อาทิ พระ
ราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชดารัส พระราชนิพนธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ แถบบันทึกพระสุรเสียง แถบวีดิทัศน์ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ มาจัดเก็บและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบ
พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทน
พระองค์มาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2552)
นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานด้านจดหมายเหตุมีหน้าที่ในการรวบรวม
ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ จัดทาเครื่องมือช่วยค้น เก็บรักษา และให้บริ การ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิ ต ร และพระบรมวงศานุ ว งศ์ นอกจากนี้ ยั ง จั ด แสดงนิ ท รรศการถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยจัดแสดง 2
อาคารประกอบด้วยอาคาร 3 และอาคาร 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ เป็น แหล่ งเรียนรู้
เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็น ถึง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญของชาติไทย (หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2559)
กรพิ น ธุ์ ทวี ต า, บรรณาธิ ก าร (2559) และหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (2559) ได้สรุปภารกิจของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
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1. ศึกษา วิ เคราะห์ ติดตาม รวบรวม ประเมินคุ ณค่า จั ดหมวดหมู่ ทาเครื่องมื อช่ว ยค้ น
เก็บรักษา และอนุรักษ์เอกสารที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ พ ระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี พิ ธี ส าคั ญ และจั ด ท าหนั ง สื อ จดหมายเหตุ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรม
วงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
3. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดวางระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
4. ให้บริการ ศึกษา ค้นคว้า เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
5. จั ด แสดง บรรยาย และน าชมการด าเนิ น งานจดหมายเหตุ และนิ ท รรศการถาวร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรม
วงศานุวงศ์
6. จัดกิจกรรมและโครงการรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และพระบรมวงศา
นุวงศ์ เนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
โดยสรุป ข้อมูล ดังกล่ าวแสดงให้เห็นว่าหอจดหมายเหตุเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดหอจดหมายเหตุแห่งชาติและถูกจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเก็บรวมรวมเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานแล้วที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์มาอนุรักษ์เพื่อให้บริการในรูปแบบ
จดหมายเหตุ นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่ บั นทึ ก เหตุ ก ารณ์ จั ดท าหนั ง สื อ ประวั ติ ศาสตร์ แ ละจั ด แสดง
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของพระองค์
เมื่อหน้าที่ของหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเกี่ย วพันกับ การรวบรวมและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเอกสารจดหมายเหตุ จึงมีความ
จาเป็นต้องทาความเข้าใจเสียก่อนว่า เอกสารในรูปแบบเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่านั้นคืออะไร มีลักษณะเช่นไร
เพราะข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถนาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการกาหนดแนวทางการประเมิน
คุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
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2. เอกสาร (Records)
ผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิยาม ความหมายและลักษณะ
ของเอกสาร (Records) และพบว่า มีเอกสาร บทความ งานวิจัย รวมทั้งตาราด้านการจัดการเอกสาร
และจดหมายเหตุได้อธิบายถึงนิยาม ความหมาย และลักษณะของเอกสาร (Records) ไว้เป็นจานวน
มาก ดังต่อไปนี้
2.1 เอกสาร (Records) ตามหลักสากล
International Council on Archives (2000) อธิบายไว้ว่า Records คือ เอกสารที่ถูกสร้าง
ขึ้นหรือได้รับและเก็บไว้โดยหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือการทางาน
ของหน่วยงาน ส่วน Bureau of Canadian Archivists (1990) อธิบายว่าเป็นเอกสาร (Document)
ที่ทาหรือได้รับในระหว่างการปฏิบัติงานและได้รับการสงวนรักษาไว้
InterPARES 1 (2001) อธิบายว่า เอกสาร (Records) เป็นเอกสาร (Document) ที่จัดทาขึ้น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ InterPARES 2 (2002) ได้อธิบายว่าเป็นเอกสารที่ทาขึ้นหรือได้รับ
ในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานและจัดทาขึ้นเพื่อการดาเนินการหรือ
การอ้างอิง
Pearce-Moses (2005) อธิ บ ายความหมายของค าว่ า เอกสาร (Record) ไว้ ห ลากหลาย
ความหมาย ดังนี้
(1) เอกสารทางกฎหมายหรือเอกสารทางการที่เขียนหรือพิม พ์ขึ้น เพื่อใช้เป็นพยานหรือ
หลักฐาน; เอกสาร (Document)
(2) ข้อมูลหรือสารสนเทศที่อยู่ในสื่อจัดเก็บชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่มีเนื้อหา บริบท และโครงสร้าง
นามาใช้บันทึกความทรงจามนุษย์หรือใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
(3) ข้อมูลหรือสารสนเทศที่อยู่ในสื่อจัดเก็ บที่มีรูปแบบแน่นอน สร้างขึ้นหรือได้รับมาจากการ
ดาเนินงานของบุคคลหรือสถาบัน และได้รับการสงวนรักษาในฐานะหลักฐานการดาเนินงานเพื่อไว้
สาหรับอ้างอิงในอนาคต
(4) คาร้องที่ยื่นต่อสาธารณะ
(5) เสียง – บันทึกเสียง
(6) หน่ ว ยประมวลผล – ชุ ด ของข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น หน่ ว ย เช่ น ฟิ ล ด์ (Field) ในแถว (Row)
ในตารางฐานข้อมูล (Database Table) และ
(7) คาอธิบาย – รายการที่อธิบายชิ้นงานในแค็ตตาล็อก ; a catalog record
ในขณะที่ International Council on Archives (2000), Shepherd and Yeo (2003) และ
William (2006) ได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ถึ ง องค์ ป ระกอบของความเป็ น เอกสาร โดยพวกเขากล่ า วว่ า
เอกสารควรมีคุณลักษณะของความเป็นเอกสาร 7 ประการ ได้แก่ (1) เป็นหลักฐานการดาเนินงาน
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(Evidence of a Transaction) (2) มีเนื้อหา (Content) (3) มีบริบทและโครงสร้าง (Context and
Structure) (4) เป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดีย ว (Authenticity) (5) สมบูรณ์ มีบูรณภาพ (Integrity)
(6) มีความสามารถในการใช้งาน (Usability) และ (7) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ISO 15489-1 (2016) ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า เอกสารที่น่าเชื่อถือนั้นต้องมีความเป็นต้นฉบับ
ตัว จริ งที่มี เพีย งฉบั บ เดีย ว (Authenticity) มีค วามน่าเชื่ อถือ (Reliability) มีบูร ณภาพ (Integrity)
และมีความสามารถในการใช้งาน (Usability) จึงจะสามารถนามาพิจารณาในฐานะหลักฐานการ
ดาเนินงานหรือหลักฐานการทาธุรกรรมที่น่าเชื่อถือได้ รวมทั้งพิจารณาได้ว่าเป็นเอกสารที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านเอกสารขององค์กรได้โดยสมบูรณ์ คุณลักษณะของเอกสารที่น่าเชื่อถือ 7 ประการ มี
ดังนี้
1. เป็นหลักฐานการดาเนินงาน (Evidence of a Transaction) เอกสารมีลักษณะเฉพาะตัว
ในการเป็นหลักฐานของกิจกรรมหรือการดาเนินงาน เช่น รายงานการประชุมเป็นหลักฐานของการ
ประชุมและการอภิปรายในที่ ประชุม อีเมล์เป็นหลักฐานของการติดต่อสื่อสาร ใบเสร็จเป็นหลักฐาน
ของการซื้อขายสินค้า ตัวอย่างดังกล่าวเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานของกิจกรรมระดับล่าง ในส่วนของ
ระดั บ องค์ ก รนั้ น เอกสารเป็ น หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง บทบาทและการด าเนิ น งาน หรื อก็ คื อ ภารกิ จ
(Mission) นั่ น เอง โดยบทบาท (Function) คื อ สิ่ ง ที่ องค์ กรท า (What they do) การด าเนิ นงาน
(Activity) คือวิธีการที่องค์กรทาเพื่อให้เป็นไปตามบทบาท (How they do them) โดยบทบาทของ
องค์ ก รมี 2 ประเภทคื อ บทบาทที่ เ ฉพาะเจาะจงอั น เป็ น หั ว ใจหลั กของการด าเนิ น งาน เรี ย กว่ า
Substantive Function และบทบาทที่สนับสนุนการดาเนินงานหลัก เรียกว่า Facilitative Function
เช่น การบริหารงาน การเงิน งานทรัพยากรบุคคล
2. มีเนื้อหา (Content) หมายถึง ในตัวเอกสารนั้นมีสารสนเทศหรือมีเนื้อเรื่องแก่นสาร
3. มีบริบทและโครงสร้าง (Context and Structure) เกี่ยวกับกระบวนการที่เอกสารเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมและเครือข่ายความสัมพันธ์ในการสร้างและใช้เอกสาร (Document)
และโครงสร้าง หมายถึง รูปแบบและสื่อจัดเก็บเอกสาร โดยการมีเนื้อหา บริบทและโครงสร้าง ทาให้
เอกสารเป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว และมีความน่าเชื่อถือ
4. เป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว (Authenticity) หมายถึง เอกสารนั้นเป็นสิ่งนั้นจริง ๆ สร้าง
ขึ้นหรือส่งมอบโดยผู้สร้างเอกสารตามระยะเวลาที่ได้สร้างขึ้นหรือส่งมอบจริง ๆ จริง ทั้งนี้ ควรมีการ
นากฎขององค์กร กระบวนการต่าง ๆ นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติที่ควบคุมการสร้าง การรวมรวม
และการจัดการเอกสารมาใช้เพื่อยืนยันความเป็นต้นฉบับตัวจริงที่มีเพียงฉบับเดียวของเอกสาร และ
ควรทาเอกสารเพื่อบันทึกเกี่ยวกับการนากฎขององค์กร กระบวนการต่าง ๆ นโยบาย และขั้นตอน
ปฏิบัติที่ควบคุมการสร้าง การรวมรวม และการจัดการเอกสารมาใช้เพื่อยืนยันความเป็นต้นฉบับตัว
จริงที่มีเพียงฉบับเดียวไว้ด้วย ผู้สร้างเอกสารนั้นควรได้รับอนุญาตและกาหนดผู้สร้างเอกสารไว้ด้วย
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5. สมบู ร ณ์ มีบูร ณภาพ (Integrity) หมายถึง เป็นเอกสารที่สิ้นสุ ดโดยสมบูรณ์และไม่ถูก
ดัดแปลงแก้ไข ควรมีการปกป้องเอกสารไม่ให้ถูกดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ในนโยบาย
และขั้นตอนการทางานควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าสามารถเพิ่มหรือแทรกข้อมูลใดลงในเอกสารได้
หลังจากที่สร้างเอกสารแล้ว และจะทาได้ในสถานการณ์ใดบ้าง บุคคลใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่ม
แทรก หรือลบข้อมูลในเอกสาร และต้องสามารถติดตามตรวจสอบการเพิ่ม แทรก หรือลบข้อมูล ใด ๆ
ในเอกสารได้ โดยเอกสารที่เป็ น ของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว (Authenticity) และมีความน่าเชื่อถือ
(Reliability) ย่อมเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ มีบูรณภาพ (Integrity)
6. มีความสามารถในการใช้งาน (Usability) หมายถึง เอกสารที่ส ามารถนาไปใช้งานได้
กล่ าวคือ ต้องสามารถระบุ ที่อยู่ สืบค้น และแปลความหมายได้ภ ายในระยะเวลาที่ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย
เห็นสมควร โดยควรเชื่อมโยงกับกระบวนการดาเนินงานขององค์กรหรือธุรกรรมที่เป็นสาเหตุให้มีการ
สร้ างเอกสารนั้ น ๆ ทั้ง นี้ ควรมี การรักษาความเชื่ อมโยงระหว่า งเอกสารที่ให้ ข้อมู ล เกี่ ยวกั บการ
ดาเนินงานขององค์กร เมทาเดทา (Metadata) ของเอกสารควรสนับสนุนความสามารถในการใช้งาน
ของเอกสารโดยให้สารสนเทศที่อาจจาเป็นต่อการสืบค้นและนาเอกสารออกมา เช่น ตัวระบุเอกสาร
(identifiers) รูปแบบของเอกสาร หรือคลังเก็บสารสนเทศ
7. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง สามารถไว้วางใจได้เต็มที่ แสดงให้เห็นถึงการ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยา มีเนื้อหาเอกสารที่เชื่อถือได้ในฐานะที่เป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์และ
ถูกต้องของการทาธุรกรรม การดาเนินงาน หรือข้อเท็จจริงที่เอกสารนั้น ๆ รับรอง และสามารถใช้ใน
การทาธุรกรรมหรือการดาเนินงานอื่นที่ตามมาภายหลังได้ ทั้งนี้ ควรสร้างเอกสารในช่วงเวลาเดียวกับ
ที่มีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น ๆ หรือสร้างขึ้นภายหลังโดยเร็วที่สุด และสร้างโดยบุคคล
ที่ทราบข้อเท็จจริงโดยตรงหรือสร้างโดยระบบที่ใช้อยู่เป็นประจาในการดาเนินงานนั้น ๆ
โดยสรุ ป เอกสาร (Records) ตามหลั กการสากล คื อ เอกสารที่ ส ร้ างขึ้ นในระหว่ างการ
ดาเนินงาน โดยบุคคลหรือองค์กร มีองค์ประกอบครบ 7 ประการของความเป็นเอกสารและได้รับการ
เก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานการดาเนินงาน
2.2 เอกสารตามหลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
เอกสาร (Record) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ “หนังสือที่เป็น
หลักฐาน; (กฎ) กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทาให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือ
แผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น”
ในขณะที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายความหมายไว้ว่า “เอกสาร
หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน”
เช่น เดีย วกั น พระราชบั ญญัติจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ พ.ศ. 2556 ให้ ความหมายว่ า
“เอกสาร หมายความว่ า กระดาษหรื อ วั ส ดุ ที่ ท าให้ ป รากฏความหมาย ในรู ป แบบอั ก ษร
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สัญลักษณ์ ภาพ หรือเสียง และให้ความหมายรวมถึงการบันทึกบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่น
ใดด้วย” (พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556, 2556: 1)
และสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2560) ให้ความหมายว่า
record (n.) เอกสาร หมายถึง 1. เอกสารตัวเขียนหรือตัวพิมพ์ที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. ข้อมูลที่ปรากฏในสื่อทุกประเภท ซึ่งมีสาระ บริบท โครงสร้าง
เป็ น บัน ทึ กความทรงจ าของมนุ ษ ย์ เป็น หลักฐานที่ แสดงถึง ข้อเท็ จจริงและแสดงถึงความ
น่าเชื่อถือ และ 3. ข้อมูลทุกประเภทที่ผลิตขึ้นหรือรั บมอบ ซึ่งเป็นภารกิจส่วนบุคคล องค์กร
สถาบั น และเก็บ รักษาไว้เพื่อใช้ เป็น หลักฐานอ้า งอิงในอนาคต ซึ่งยัง ไม่ถือว่าเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุ แต่จะเป็นเอกสารจดหมายเหตุจะต้องผ่านการประเมินคุณค่าและจัดเก็บตามหลัก
วิชาการจดหมายเหตุ (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2560: 48)

จากข้อมูลที่อธิบายมาในข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า เอกสาร (Records) ตามหลักการของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย คือ หนังสือหรือหลักฐานที่บุคคลหรือองค์กรสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น
หลักฐาน โดยเป็นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทาให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรื อ
แผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีเขียน พิมพ์ หรือถ่ายภาพ หรือวิธีอื่น อันเป็นหลักฐานแห่งความหมาย
นั้นก็ได้ โดยไม่ได้ระบุถึงองค์ประกอบ 7 ประการของความเป็นเอกสารตามหลักสากลเลย
2.3 เอกสาร (Records) ตามหลั ก การหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่ องจากหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล
อดุลยเดช มีนโยบายในการเป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้สารสนเทศจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่อง
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหน้าที่ แสวงหา ติดตาม
และรวบรวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อนามาศึกษา วิเคราะห์ ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่
สงวนรักษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการ (หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2561) ดังนั้น ขอบข่ายความเป็นเอกสาร (Records)
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงมี
มากกว่าของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ กล่าวคือ เอกสาร
(Records) ตามหลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ไม่ได้เป็นแค่หนังสือหรือหลักฐานที่องค์กรหรือบุคคลสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน แต่ยัง
รวมถึงสารสนเทศ ซึ่งปานใจ ธารทัศนวงศ์ (2554) อธิบายว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง
ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ
อย่างไรก็ตาม เมื่องานวิจัยชิ้นนี้มุ่งหาแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารเฉพาะเอกสารดิจิทัล
ประเภทไฟล์ภ าพนิ่ ง ผู้วิจั ยจึ งจ าเป็นต้องศึกษานิยาม ความหมายและลักษณะของเอกสารดิจิทัล
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ประเภทไฟล์ ภาพนิ่ง เพื่ อน าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นกรอบในการตีความเอกสารดิจิทัล ประเภทไฟล์
ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2.4 เอกสารดิจิทัล (Digital Records) และไฟล์ดิจิทัล (Digital File)
2.4.1 นิยามและความหมายของเอกสารดิจิทัล (Digital Records)
InterPARES 2 (2002) อธิ บ ายว่ า Digital Records คื อ เอกสารดิ จิ ทั ล (Digital
Document) ที่ได้รับการเก็บรักษาและได้รับการจัดการเป็นเอกสาร (Record) ในขณะที่ PearceMoses (2005) ได้อธิบายว่า Digital Record นั้นมีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า Electronic Record
โดยหมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องรวบรวม จัดเก็บ จัดการ ในระบบอัตโนมัติ และมนุษย์ต้องใช้
ระบบจึงจะสามารถเข้าใจเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้หมายรวมถึงทั้งสารสนเทศในรูปแบบอนาล็อก
และดิจิทัล โดยมักจะมีความหมายถึงเอกสารที่สร้างขึ้นในรูปแบบอิ เล็กทรอนิกส์ (Born-digital) แต่
บางครั้งก็ใช้ในความหมายถึงเอกสารที่สแกนจากเอกสารรูปแบบอื่น (Reborn Digital)
Duranti and Macneil (1996) อธิบายเพิ่มเติมว่า Digital Record หรือ Electronic
Record นั้ น มี อ งค์ ป ระกอบเช่ น เดี ย วกั บ เอกสารทั่ ว ไปคื อ ประกอบด้ ว ย สื่ อ จั ด เก็ บ (Medium)
โครงสร้าง (Form) คน (Person) และการกระทา (Action – สร้าง เก็บรักษา เปลี่ยนแปลง ทาลาย)
บริบท (Context) ความสัมพันธ์ทางจดหมายเหตุ (Archival Bond – ความสัมพันธ์กับเอกสารอื่น ๆ
ในประเด็นเดียวกัน) และเนื้อหา (Content) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้อาจอยู่แยกจากกันได้ และจัดการ
โดยแยกจากกันได้ด้วย ซึ่งต่างจากเอกสารทั่ว ไป ยกเว้นแต่จะมีการผนวกองค์ประกอบเหล่ านี้ไว้
ด้วยกันเพื่อให้มีการสร้างเอกสารที่น่าเชื่อถือและสงวนรักษาเอกสารที่เป็นต้นฉบับที่แท้จริง นอกจากนี้
Duranti (2009) ยังอธิบ ายว่า ว่า Digital Record หรื อ Electronic Record นั้นไม่จาเป็นต้องเป็น
สาเนา (Copy) เสมอไป ควรมองว่าเอกสารที่สร้างขึ้นนั้นเป็นฉบับร่าง (Draft) และเอกสารที่ได้รับมา
นั้นเป็นตัวจริง (Original) เพราะระบบจะเพิ่มองค์ประกอบที่ตอนส่งเอกสารไม่มี ทาให้เอกสารมีความ
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Digital Record หรือ Electronic Record ยังมีคุณลักษณะ
เฉพาะตัวคือ มีความยั่งยืนทนทาน (Durability) แต่มีอายุขัยจากัด (Life Spans) และการดูแลรักษา
(Maintenance) แก้ไ ข ท าส าเนา ลบ เปลี่ ยนรูปแบบและดัดแปลงได้ง่ าย รวมทั้งตรวจสอบการ
ดัดแปลงได้ยาก จึงจาเป็นต้องมีเอกสารที่จะพรรณนาอธิบายเนื้อหา การจัดเรียง โค้ด คุณลักษณะทาง
เทคนิคของเอกสาร รวมทั้งต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการประมวลผลและเก็บรักษา
เอกสาร (Suderman 2001)
สาหรับในประเทศไทย ผู้วิจัยยังไม่ค้นพบการให้คานิยามของคาว่า เอกสารดิจิทัล
มีแต่ที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2560) ได้นิยามความหมายของคาว่า จดหมายเหตุดิจิทัล โดย
กล่ า วว่ า “digital archive (n.) จดหมายเหตุ ดิ จิ ทั ล หมายถึ ง การด าเนิ น งานจดหมายเหตุ
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ที่เป็นเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยใช้หลักการเดียวกับเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษตั้งแต่
การผลิต การจัดเก็บ และการอนุรักษ์เอกสารดิจิทัล” (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2560: 20)
ข้อมูลดังกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่า เอกสารดิจิทัล (Digital Records) คือ เอกสารที่มี
องค์ประกอบเช่น เดีย วกับ เอกสารทั่วไป แต่การเก็บรักษาเอกสารและการเข้าถึงข้อมูลในเอกสาร
จาเป็ นต้องได้รั บ การจั ดการโดยระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่จะเข้ามาประมวลผลเพื่อให้ บุคคล
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนั้นได้
2.4.2 ความหมายและประเภทของไฟล์ดิจิทัล
วีระศักดิ์ เชิงเชาว์ (2556) อธิบายไว้ว่า ไฟล์ดิจิทัล (Digital File) หมายถึง ระบบ
การส่งสัญญาณดิจิทัล เป็นการสร้างรูปแบบข้อมูลส่งสัญญาณเกี่ยวกับข้อความอักษร (Text) ภาพวาด
(Graphic) รู ป ภาพ (Photo) เสี ย ง (Sound) และภาพเคลื่ อ นไหว (Video) ในเชิ ง เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งสัญญาณ 2 สถานะ คือ สัญญาณบวก (Positive) แทน ด้วยตัวเลข 1 และ
สัญญาณที่ไม่ใชสัญญาณบวก แทนด้วยตัวเลข 0 โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์
ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง/เพลง และไฟล์เอกสาร
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเฉพาะไฟล์ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง ผู้วิจัยจึ งศึกษา
เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายและการใช้งานเฉพาะในส่วนของไฟล์ภาพนิ่ง
และพบว่า ไฟล์ภาพนิ่ง (Still Image File Format) หรือภาพดิจิทัล (Digital Image) คือ การแสดงผล
ภ า พ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ส อ ง มิ ติ ใ น ห น่ ว ย ที่ เ รี ย ก ว่ า จุ ด ห รื อ พิ ก เ ซ ล ( Pixel)
โดยสามารถนิยามเป็นฟังก์ชั่นสองมิติที่เรียกว่า f (x, y) โดยที่ x และ y เป็นพิกัดของภาพ และแอมพลิ
จูด (Amplitude) ของ f ที่พิกัด (x, y) ใด ๆ ภายในภาพคือค่าความเข้มแสงของภาพ (Intensity) ที่
ตาแหน่งนั้น ๆ
อารยะ เสนาคุณ (2547) ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า สาหรับคุณภาพของภาพนั้นมี การ
พัฒ นาให้ใกล้เคียงภาพที่ได้มาจากฟิล์ม ทั้งความละเอียดของภาพ สี และความคมชัด เมื่อมีการ
บั น ทึ ก ภาพจากกล้ อ งถ่ า ยภาพ ภาพนั้ น จะถู ก จั ด เก็ บ ไว้ ที่ ห น่ ว ยบั น ทึ ก ภาพ โดยต้ อ งน าไปผ่ า น
กระบวนการต่าง ๆ ตามประเภทของสื่อจัดเก็บภาพ แต่สาหรับภาพดิจิทัลจะมีการบันทึกภาพแบบ
พิกเซล (Pixel) หรือจุดสี ถ้าค่าความละเอียด (Resolution) ของพิกเซล (Pixel) มากก็จะใช้พื้นที่ใน
การบันทึกข้อมูลมาก ความคมชัดก็จะมากตามไปด้วย
อารยะ เสนาคุณ (2547) เสริมว่า รูปแบบ (Format) ของไฟล์ในการบันทึกภาพ
ดิ จิ ทั ล มี ห ลายรู ป แบบ อาทิ JPEG (Joint Photographic Experts Group), TIFF (Tagged Image
File Format), GIF (Graphics Interchange Format), BMP File Format (Bitmap Image File),
PNG (Portable Network Graphics), RAW Image Format เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่จะนิยมจัดเก็บใน
รูปแบบ JPEG, TIFF และ RAW ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกัน โดย JPEG เป็นไฟล์ที่นิยมใช้กับไฟล์รูปภาพ
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สามารถบีบอัดขนาดให้เล็กลงได้มากโดยใช้เทคโนโลยีการบีบอัดแบบ Loss Compression ซึ่งเป็น
การบีบอัดไฟล์แบบยอมให้สูญเสียคุณภาพได้ตามที่กาหนด จึงเป็นที่นิยมที่สุดเนื่องจากไฟล์ที่ได้จะมี
ขนาดเล็กมาก ส่วน TIFF เป็นรูปแบบการบันทึกไฟล์คุณภาพสูงนั้นมักใช้กับกล้องดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ปานกลางถึงคุณภาพสูง ภาพที่ได้จึงไม่มีการสูญเสียคุณภาพ แต่ไฟล์จะมีขนาดใหญ่มาก การใช้งาน
สามารถเลื อกคุณภาพการบี บ อัดได้ และ RAW จะเป็นรูปแบบการบันทึกภาพดิจิทัล แบบไม่ผ่ า น
กระบวนการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์เหมือน JPEG และ TIFF โดยจะเป็นการบันทึกข้อมูลจากเซ็นเซอร์
โดยตรง สามารถปรับค่าความคมชัด ปรับค่าสี หรือปรับแต่งภาพได้ และมีขนาดไฟล์เล็กกว่าการ
บันทึกในรูปแบบ TIFF
อารยะ เสนาคุณ (2547) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สาหรับไฟล์ภาพนิ่ง ความละเอียดของ
ภาพ (Image Resolution) คือ ความละเอี ยดในการแสดงผลของภาพ โดยจะกาหนดเป็นพิกเซล
(Pixel) ยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งมีความละเอียดสูง โดยกาหนดจากจานวนเม็ดสีต่อหนึ่งหน่วยความยาวของ
ภาพ ตัวอย่างเช่น หากภาพนั้นมีค่าความละเอียด 150 Pixels/Inches แสดงว่าในพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว
ของภาพนั้นประกอบไปด้วยเม็ดสีจานวน 150 สี (Pixels) เป็นต้น
ส าหรั บ การก าหนดค่ า ความละเอี ย ดนั้ น บุ ญ เลิ ศ อรุ ณ พิ บู ล ย์ และบุ ญ เกี ย รติ
เจตจานงนุช (2560) แนะนาว่า จะต้องคานึงถึงการนาไปใช้งานเป็นหลัก เช่น การนาไปใช้เพื่อทาสื่อ
สิ่งพิมพ์ ควรกาหนดค่าความละเอียดที่ไม่น้อยกว่า 300dpi การนาไปใช้บนเว็บไซต์ ที่ต้องการความ
คมชัดและความเร็วในการแสดงผล ควรกาหนดค่าความละเอียดที่ 72dpi เป็นต้น ทั้งนี้ ควรพิจารณา
ขนาดของภาพ (Image Size) หรือค่าความละเอียดของภาพ (กว้าง x ยาว Pixel) ควบคู่ไปด้วย โดย
หน่ ว ยวัด ของขนาดภาพคือ พิ ก เซล (Pixel) ประกอบด้ว ยค่า ความกว้า ง (Width) และความยาว
(Height) ทั้งนี้ควรมีขนาดภาพไม่น้อยกว่า 1024 x 768 Pixel
โดยสรุป ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าการจัดเก็บไฟล์ภาพนิ่งเพื่อนาไปใช้งานควรคานึงถึง
ค่าความละเอียดในการแสดงผลของภาพ (Image Resolution) และขนาดของภาพ (Image Size)
หรือค่าความละเอียดของภาพ (กว้าง x ยาว Pixel) ควบคู่ไปด้วยกัน โดยในการพิจารณาค่าความ
เหมาะสมดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับการนาไปใช้งานเป็นหลัก
3. เอกสารจดหมายเหตุ (Archival Materials)
เมื่องานวิจั ย ชิ้นนี้ เกี่ย วพัน กับการนาเอาเอกสารดิจิทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่งมาจัดเก็บเป็น
เอกสารจดหมายเหตุ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องศึกษานิยาม ความหมายและลักษณะของเอกสาร
จดหมายเหตุ (Archival Materials) ไปพร้อม ๆ กันด้วย เพื่อให้การตีกรอบชุดเอกสารที่จะจัดเก็บ
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เป็นไปตามบริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช
ผู้ วิ จั ย พบว่ า มี เ อกสาร บทความ งานวิ จั ย รวมทั้ ง ต าราด้ า นการจั ด การเอกสารและ
จดหมายเหตุ ไ ด้ อ ธิ บ ายถึ ง นิ ย าม ความหมาย และลั ก ษณะของเอกสารจดหมายเหตุ (Archival
Materials) ไว้ดังต่อไปนี้
3.1 เอกสารจดหมายเหตุตามหลักสากล
Pearce-Moses (2005) อธิบายว่า เอกสารจดหมายเหตุ (Archives) คือ เอกสารที่สร้างขึ้น
หรือได้รับจากบุคคล ครอบครัว หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน โดยเอกสารนั้นเป็นผลมาจากกิจการ
งานต่าง ๆ และเป็นเอกสารที่ได้รับการสงวนรักษาไว้เนื่องจากมีคุณค่าถาวร โดยเป็นคุณค่าด้านข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งด้านการเป็นหลักฐานที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่และความรั บผิดชอบของผู้สร้างเอกสาร
เอกสารต้องได้รับการเก็บรักษาตามหลักการจัดหมวดหมู่ตามแหล่งที่มาของเอกสาร (Principles of
Provenance) ตามระยะเวลาของเอกสาร (Original Order) และควบคุมเอกสารตามชุดเอกสาร
(Collective Control) รวมถึงสงวนรักษาเอกสารไว้ถาวร
Cox (1994) อธิบายว่า จดหมายเหตุ (Archives) คือ เอกสารที่ยังคงมีคุณค่าในฐานะที่เป็น
หลักฐานการดาเนินงานขององค์กรและสังคม เอกสารทั้งหมดล้วนเป็นความพยายามในการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อเก็บรักษาองค์ความรู้ เอกสารจดหมายเหตุประกอบขึ้นจากเอกสารการดาเนินงาน
ภายในองค์กร
ในขณะที่ State of Queensland (2010) อธิบายว่ า เอกสารจดหมายเหตุ (Archives) คือ
เอกสารที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามีคุณค่าซึ่งสิ้นกระแสการใช้งานแล้วและได้รับการคัดเลือกเพื่อการ
สงวนรักษาเพื่อการจัดเก็บตลอดไป
โดยสรุป ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เอกสารจดหมายเหตุตามหลักสากล หมายถึง เอกสาร
การดาเนินงานขององค์กรซึ่งสิ้นกระแสการใช้งานแล้ว และที่ถูกสร้างหรือได้รับจากบุคคล หรือองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนามาคัดเลือกและประเมินคุณค่าเพื่อการสงวนรักษาไว้อย่างถาวร
3.2 เอกสารจดหมายเหตุตามหลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
สาหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ผู้วิจัยพบว่า เอกสารจดหมายเหตุถูกตีความในลักษณะที่ใกล้เคียงกับหลักสากล กล่าวคือเป็นเอกสารที่
สิ้ น กระแสการใช้ ง านแล้ ว แต่ ต่ า งกั น ตรงที่ คุ ณ ค่ า ในการจั ด เก็ บ ส าหรั บ ในบริ บ ทของ
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติป ระเทศไทยจะให้ ความส าคัญกับคุณค่ าความเป็นมรดกทางวัฒ นธรรม
มากกว่ า คุ ณ ค่ า ด้ า นหลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง านเหมื อ นของสากล เห็ น ได้ จ ากพระราชบั ญ ญั ติ
จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ให้ความหมายเอกสารจดหมายเหตุไว้ว่า
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เอกสารจดหมายเหตุ หมายความว่า เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานและได้รับการ
ประเมิ น คุณ ค่า ควรค่ า แก่การเก็ บ รักษาและอนุ รักษ์ ไ ว้ เพื่ อเป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมด้ า น
ประวัติ ศาสตร์ของชาติ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การค้น คว้า หรือการวิจัย ซึ่งกรม
ศิลปากรได้จัดทาทะเบียนไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ (พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ
พ.ศ. 2556, 2556: 1)

เช่น เดีย วกัน ระเบี ย บกรมศิล ปากรว่าด้ว ยการเข้าใช้บริ การในหอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ
พ.ศ. 2553 ให้คานิยามว่า “เอกสารจดหมายเหตุ หมายความว่า เอกสารที่ได้รับการจัดเก็บไว้อย่าง
ถาวรในหอจดหมายเหตุแห่งชาติในรูปแบบเอกสารลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ และ
เอกสารจดหมายเหตุ ป ระเภทภาพยนตร์ ” (ระเบี ย บกรมศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารใน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2553: 1)
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2560) ยังตอกย้าว่า
archives (n.) จดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารจดหมายเหตุ ที่ หน่ ว ยงานของรั ฐ
เอกชน บุคคล ผลิตขึ้นตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและจัดเก็บไว้เนื่องจากมีคุณค่า
สาคัญทางประวัติศาสตร์ เอกสารสาคัญเหล่านี้จัด เรียงตามแหล่งที่มา และจัดเรียงตามรูป
แบบเดิมของหน่วยงานที่จัดไว้ (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2560: 5)

ในขณะที่ กรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ (2559) สรุปความหมายของเอกสารจดหมายเหตุตาม
หลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยว่า
เอกสารจดหมายเหตุ เป็ น ข้อมู ล สารนิ เทศประเภทหนึ่ ง ที่ เก็บ ความทรงจ าและ
ประวัติการดาเนินงานของเจ้าของเอกสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาติ
ให้คงอยู่ต่อไป โดยเป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยประวัติการดาเนินงาน
ของหน่วยงานและประวัติการทางานของบุคคล ในทุกด้าน ทั้ง ด้ านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (กรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ, 2559: 1)

โดยสรุ ป เอกสารจดหมายเหตุ (Archival Materials) ตามหลั กการของหอจดหมายเหตุ
แห่ ง ชาติ ป ระเทศไทย คือ เอกสารจดหมายเหตุเ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ การด าเนิ น งานของชา ติ
หน่วยงาน หรือบุคคล และถูกเก็บไว้เพื่อการศึกษาวิจัย และจากบริบทดังกล่าว สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ (2551) และกรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ (2559) ได้แบ่งประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อ
ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งการเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ลงบนสื่อวัสดุต่าง ๆ อาทิ หนังสือโต้ตอบ
เอกสารการประชุม เอกสารการดาเนินงาน เป็นต้น
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(2) เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่อโดยเสียง
หรือภาพ อาทิ ภาพถ่าย เนกาตีฟ สไลด์ โปสเตอร์ เป็นต้น
(3) เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) ได้แก่ แผนที่
แผนผัง และพิมพ์เขียว
(4) เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิว เตอร์ (Machine Readable Archives) คือ
เอกสารที่บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัล (Digital File) และค้นคืนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาทิ ซีดี วี
ซีดี ดีวีดี ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น
ในขณะที่บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2558) อธิบายไว้ว่า ในปัจจุบันอาจแบ่งประเภทของเอกสาร
จดหมายเหตุตามรูปแบบได้ดังนี้
(1) Traditional Format ได้แก่ สิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย แผนที่ วัตถุต่าง ๆ
(2) Born-digital Format หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ก าเนิ ด ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล คื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ผ ลิ ต และ
จัดเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นับตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ เอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เช่น Microsoft Office, Adobe Photoshop เอกสารที่ส่งออก (Export) หรือแปลง (Convert) จาก
ต้นฉบับ เช่น PDF ไฟล์ภาพนิ่ง (Still Image File) จากกล้องถ่ายภาพดิจิทัล สื่อมัลติมีเดีย
3.3 เอกสารจดหมายเหตุตามหลัก การของหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติเ ฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากการศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุในประเทศไทย
เช่น พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการเข้าใช้บริการ
ในหอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ พ.ศ. 2553 ส านั กหอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ (2560) กรพินธุ์ ทวี ตา,
บรรณาธิการ (2559) และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช (2559) ผู้วิจัยพบว่า การตีความและการจัดแบ่งเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอยู่บนหลักการของการ
ผสมผสานนิยามและความหมายของเอกสารจดหมายเหตุตามหลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทในการด าเนิ น งานของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจดหมายเหตุ กล่าวคือ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (2559) ได้
อธิ บ ายว่ า เอกสารจดหมายเหตุ ใ นความหมายของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คือ เอกสารทุกประเภท ได้แก่ เอกสารที่ได้รับการ
บันทึกในรูปแบบลายลักษณ์อักษร โสตทัศน์ แผนที่ แบบแปลน แผนผัง วัสดุคอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวีดี
ไฟล์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ที่สามารถค้นคืนได้ด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์
ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ เสียงหรือเพลง และไฟล์เอกสาร เป็นต้น รวมถึงเอกสารการดาเนินงานตาม
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โครงการต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นตามภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ เอกสารดังกล่าวนี้สามารถเป็นได้ทั้ง
ต้นฉบับและสาเนาโดยถูกรวบรวมมาจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน บุคคล และจัดเก็บไว้เนื่องจากเป็น
สารสนเทศที่มี ความเกี่ย วเนื่ องกับ พระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิจในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร และพระบรมวงศานุวงศ์ อัน มีคุณค่าสาคัญยิ่งทาง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในบริบทหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งได้รับการประเมินแล้ว
ว่า มี คุ ณ ค่า ส าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละการศึ ก ษาวิจั ย จึ ง ถูก น ามาจัด เก็ บ และสงวนรัก ษาตาม
กระบวนงานจดหมายเหตุเพื่อให้สารสนเทศเหล่านั้นคงอยู่ถาวรในรูปแบบจดหมายเหตุที่บุคคลทั่วไป
สามารถนาไปเป็นหลักฐานอ้างอิงในการศึกษาวิจัยได้
4. การประเมินคุณค่า (Appraisal)
4.1 นิยามและความหมายของคุณค่าเอกสาร (Value of Records) ในงานจดหมายเหตุ
ในงานวิ จั ย ต่ า งประเทศ เช่ น Stephens and Wallace (2001) นั้ น คุ ณ ค่ า เอกสาร
คือ คุณค่าในการเก็บรักษาและจัดเก็บ โดย Stephens and Wallace (2001) อธิบายว่า ในแนวคิด
การประเมินว่าจะเก็บรักษาและจัดเก็บเอกสารใดขึ้นอยู่กับการระบุคุณค่าขั้นต้นและคุณค่าอันดับสอง
ของเอกสารนั้ น ๆ แล้ ว จึ ง ตั ด สิ น ว่ า จะจั ด เก็ บ หรื อ ก าจั ด ออกไป โดยคุ ณ ค่ า ขั้ น ต้ น จะสะท้ อ นถึ ง
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานขั้นพื้นฐานที่จัดทาโดยบันทึ กถึงเหตุผลที่สร้างขึ้น ส่วนคุณค่าอันดับสอง
หมายถึง การใช้งานอื่นที่อาจมีการใส่ข้อมูลในวงจรชีวิตของเอกสารที่อาจเก็บรักษาไว้หลังจากสิ้น
กระแสการใช้งาน โดยคุณค่าที่ใช้ในการบริหารหรือการปฏิบัติงานมักถูกระบุเป็นหลัก ส่วนการวิจัย
หรือคุณค่าทางประวัติศาสตร์จะถูกกาหนดให้เป็นคุณค่าอันดับสอง โดยคุณค่าทางกฎหมายอาจเป็น
คุณค่าหลักหรือคุณค่ารองก็ได้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และหน้าที่ของเอกสาร
ในขณะที่ ในประเทศไทย ส านักหอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ (2560) อธิบายว่า “archival
value (n.) คุ ณ ค่ า ทางจดหมายเหตุ หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ของเอกสารที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานและ
การด าเนิ น งาน เป็ น หลั ก ฐานในทางกฎหมาย ทางการเงิ น การค้ น คว้ า วิ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์
ทุกด้าน เอกสารที่มีคุณค่าทางจดหมายเหตุต้องจัดเก็บรักษาไว้ตลอดไป” (ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, 2560: 5)

เช่นเดียวกัน จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์, บรรณาธิการ (2560) ได้แบ่งคุณค่าของเอกสาร (Value of
Records) ออกเป็น
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(1) คุณค่าขั้นต้น (Primary value) คือ คุณค่าที่มีต่อหน่วยงานผู้ผลิตหรือเจ้าของเอกสารเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินงานตามหน้าที่ทางด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน หรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ทางกฎหมายและทางการเงิน เอกสารที่มีคุณค่าขั้นต้นนี้ได้แก่ เอกสารที่อยู่ในกระแสการปฏิบัติงาน
ดังนั้นเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วคุณค่าขั้นต้นของเอกสารจะลดลงหรือหมดไปเพราะไม่ได้นามาใช้
ประโยชน์ต่อไปอีก โดยเมื่อครบอายุการเก็บรักษาไว้ใช้ในหน่วยงานแล้วจึงควรมีการกาจัดออกไปโดย
การโอนไปเก็บทีอ่ ื่นหรือทาลายเพื่อลดปริมาณเอกสารที่จัดเก็บในหน่วยงาน
(2) คุณค่าอันดับสอง (Secondary value) คือ คุณค่าที่มีต่อหน่วยงานภายนอกและบุคคล
ทั่วไปที่จะนามาใช้ประโยชน์ในฐานะพยานหลักฐานอ้างอิง มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าในระยะยาว
เป็นคุณค่าของเอกสารที่ยังเหลืออยู่ห ลังจากได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารนั้นในการปฏิบัติงานแล้ว ซึ่ง
คุณค่าขั้นต้นจะหมดไป แต่เอกสารชิ้นนั้นยังนามาใช้เป็นข้อมูลและพยานหลักฐานหรืออ้างอิงได้ ถือ
เป็นคุณค่าที่มีต่อหน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ คุณค่าในด้าน
การเป็นประจักษ์พยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Evidential Value) เป็นคุณค่าของเอกสารของ
หน่วยงานผู้ผลิตที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ของ
หน่ ว ยงาน และเป็ น ประจั ก ษ์ พ ยานทางกฎหมาย และคุ ณ ค่ า ด้ า นทางการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย
(Information Value) จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าที่แสดงถึงผล
การดาเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร นโยบายและกิจกรรมในเชิงการบริหาร และประวัติการ
ดาเนินงานขององค์กร
จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ , บรรณาธิการ (2560) ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า หลักเกณฑ์คุณค่าของ
เอกสารมี 4 ด้าน คือ คุณค่าด้านการบริหารงาน (Administrative Value) หมายถึง เอกสารจดหมาย
เหตุที่มีคุณค่าต่อการบริห ารงานและดาเนินงานของหน่ว ยงานในปัจจุบันและอนาคต คุณค่าทาง
การเงิ น (Fiscal Value) หมายถึ ง เอกสารเกี่ ย วกับ รายงานสถานะทางการเงิน และงบประมาณ
เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ งบประมาณโครงการ เป็นต้น เป็นข้อมูลหลั กฐานสาคัญเกี่ยวกับการเงิน คุณค่าทาง
กฎหมาย (Legal Value) หมายถึง เอกสารที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าสาคัญเพื่อปกป้องสิทธิ์และ
ผลประโยชน์ของบุคคลหรือหน่วยงาน เป็นหลักฐานใช้ประกอบคดีความหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ทางกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาต่าง ๆ ข้อตกลง เป็นต้น ซึ่งคุณค่าทั้ง 3 ด้านนี้หน่วยงานจะเป็นผู้
พิจารณา และคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าวิจัย คุณค่าด้านนี้หอจดหมายเหตุจะเป็นผู้
พิจารณา
จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์, บรรณาธิการ (2560) ได้สรุปว่าในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาคุณค่า
นั้นมีหลักเกณฑ์พื้นฐาน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์แหล่งที่มาของเอกสาร (Provenance) เนื้อหาของ
เอกสาร (Content) ความเป็น ต้นฉบับตัว จริงที่มีเพียงฉบับเดียว (Authenticity) ความน่าเชื่อถือ
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(Reliability) การจั ดเรี ย งเอกสาร (Order) ความครบถ้ว นสมบูรณ์ (Completeness) สภาพทาง
กายภาพ (Condition) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ (Cost to Preserve) และคุณค่าภายใน (Intrinsic
Value)
ข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า คุณค่าเอกสาร (Value of Records) ในงานจดหมายเหตุ ประกอบ
ไปด้วย
(1) คุ ณ ค่ าที่ มี ต่อ การบริ ห ารงานและการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานหรื อบุ ค คล โดยเป็ น
หลักฐานในด้านการบริหารงาน กฎหมาย การเงิน
(2) คุณค่าที่มีต่อการศึกษาและวิจัย
นอกจากคุณค่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นหลักเกณฑ์กว้าง ๆ ในการคัดเลือกเอกสารมาจัดเก็บ
ยังมีนักวิชาการและนักวิจัยทางด้านจดหมายเหตุเป็นจานวนมาก เช่น Ham (1993), Duranti (1998),
Pearce-Moses (2005), Williams (2006), และ ISO 15489-1 (2016) ที่ได้เสนอวิธีคิดและหลักการ
ในการประเมินคุณค่าเอกสารมาให้นักจดหมายเหตุใช้เป็นเครื่องมือในการคั ดเลือกเอกสาร หลักการ
ประเมินคุณค่าดังกล่าวจะถูกทบทวนและตีความเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการประเมินคุณค่า
เอกสารชุดกรณีศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ต่อไป
4.2 นิยามและความหมายของการประเมินคุณค่า (Appraisal)
Ham (1993) อธิบายว่า การประเมินคุณค่าเอกสาร ต้องวิเคราะห์ 5 ประเด็น คือ วิเคราะห์
บทบาทหน้ า ที่ ข องเอกสาร ว่ า ใครเป็ น ผู้ ส ร้ า ง และวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสร้ า งคื อ อะไร วิ เ คราะห์
สารสนเทศในเอกสาร เพื่อดูความสาคัญและคุณภาพเอกสาร วิเคราะห์บริบทเอกสารและแหล่งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ศักยภาพความเป็นไปได้ในการใช้งานเอกสาร และข้อจากัดในการเข้าถึงเอกสาร
ทั้งในด้านกายภาพ ด้านกฎหมาย และด้านทรัพย์สินทางปัญญา และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการสงวน
รักษาเอกสารเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับในการเก็บรักษาสารสนเทศนี้ไว้
Duranti (1998) อธิ บ ายว่ า การประเมินคุ ณค่ าเอกสารตามแหล่ ง ที่ม าของเอกสารท าให้
สามารถประเมินคุณค่าเอกสารตามความสาคัญของอานาจและบทบาทหน้าที่ของเจ้าของเอกสาร
แต่การประเมินเช่นนี้อาจก่อให้เกิดการทาลายเอกสารที่ไม่สาคัญต่อบทบาทหน้าที่ของเจ้าของเอกสาร
และมีความสาคัญต่อบริบทสังคมได้
Pearce-Moses (2005) อธิบายว่า การประเมินคุณค่าคื อ กระบวนการตัดสินใจว่าเอกสาร
หรือวัตถุใดที่มีคุณค่าถาวรในเชิงจดหมายเหตุ โดยอาจประเมินคุณค่าจากระดับคอลเล็กชัน เจ้าของ
เอกสาร ชุดเอกสาร แฟ้มเอกสาร หรือรายการ อาจประเมินคุณค่าก่อนที่จะรับบริจาคเอกสาร ก่อน
ย้ายเอกสาร ขณะที่รวบรวมเอกสาร หรือหลังรวบรวมเอกสารก็ได้ โดยในการตัดสินใจประเมินคุณค่า
เบื้องต้นอาจมีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ แหล่งที่มาและเนื้อหาของเอกสาร ความถูกต้องสมบูรณ์
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(Authenticity) และความน่าเชื่อถือ ลาดับและความครบถ้วน สภาพเอกสารและค่าใช้จ่ายในการ
สงวนรักษา และคุณค่าที่แท้จริง
Williams (2006) อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อยอมรับว่าการประเมินคุณค่าเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับ
นั ก จดหมายเหตุ ก็ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความจริ ง ว่ า ไม่ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ค่ า ใดเป็ น กลางหรื อ
ปลอดค่ า นิ ย ม (Value-Free) เพราะเอกสารนั้ น มี อ คติ ข องผู้ ส ร้ า งและบริ บ ทแฝงอยู่ แ ล้ ว
นักจดหมายเหตุที่ประเมินคุณค่าก็มีชุดความสนใจหรือคุณค่าที่เฉพาะเจาะจงอยู่ในตัวบุคคล แม้ว่าจะ
ให้คู่มือหรือสร้างเทคนิควิธีใดก็ตาม นักจดหมายเหตุสองคนที่ประเมินคุณค่าเอกสารชุดเดียวกันก็
ประเมินคุณค่าแตกต่างกัน
ในขณะที่ ISO 15489-1 (2016) อธิบายว่าการประเมินคุณค่า (Appraisal) เป็นกระบวนการ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรเพื่อกาหนดว่าควรสร้างและรวบรวมเอกสารใด และเอกสารที่
สร้างขึ้นหรือรวบรวมมาควรเก็บรักษาไว้นานเพียงใด โดยวิเคราะห์บริบทและการดาเนินงานของ
องค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจว่าควรสร้างและรวบรวมเอกสาร
ใดบ้าง และมีวิธีใดที่จะทาให้มีการจัดการเอกสารอย่างเหมาะสมในภายภาคหน้า การประเมินคุณค่า
จะประกอบด้วยความเข้าใจในบริบทขององค์กรกับการระบุความต้องการหลักฐานในการดาเนินงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะขององค์กรและกฎหมาย การใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยี ขององค์ กร และการใช้การประเมินความเสี่ ยง เพื่อกาหนดว่าควรสร้าง
เอกสารใดบ้างและควรจัดการเอกสารที่สร้างขึ้นอย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ต่าง ๆ ในนาเอกสารไปใช้ได้ โดยจะประเมินความเสี่ยงทั่วไปที่ส่งผลต่อองค์กรและความเสี่ยงที่จัดการ
ได้ด้วยการสร้าง การรวบรวม และการจัดการเอกสาร ทั้งนี้ ควรประเมินคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงต้องมีความเข้าใจองค์กรและการดาเนินงานขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ
ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน พฤติกรรม และทิศทางกลยุทธ์ใน
องค์ ก ร ความต้ อ งการด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นกฎหมาย และด้ า นอื่ น ๆ การใช้ ท รั พ ยากรและ
เทคโนโลยี ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ความเสี่ยงที่ต้องจัดการ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทในการดาเนินงาน ทั้งบริบทภายในและภายนอก การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และ
ขั้ น ตอนการท างานโดยใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ บ ทบาทหน้ า ที่ หรื อ การวิ เ คราะห์ โ ดยล าดั บ
(Sequential Analysis) และการระบุตัวแทนภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
องค์กร
ข้อมูลที่ได้จากบทความและงานวิจัยต่างประเทศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การประเมินคุณค่า
คือ การกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมาจัดเก็บ โดยเกณฑ์หลัก ๆ จะประกอบด้วย (1) คุณค่า
ของเอกสาร (2) ความสมบูรณ์ของเอกสาร และ (3) งบประมาณและความสามารถในการจัดเก็บ
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ในขณะเดียวกัน บทความและงานวิจัยในประเทศไทย เช่น สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(2560) ได้อธิบายการประเมินคุณค่า ว่า
appraisal (n.) การประเมิ น คุ ณ ค่า หมายถึง การด าเนิ น การศึ กษา วิ เคราะห์
เนื้อหาเอกสาร ความเชื่อมโยง และความเกี่ยวเนื่องกับเอกสารอื่น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
เอกสารที่มีคุณค่าเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการอ้างอิงอย่างมี
หลักเกณฑ์ตามหลักจดหมายเหตุ ทั้งนี้พิจารณาคุณค่าด้านการบริหารงาน ด้านกฎหมาย ด้าน
การเงิน เป็นข้อมูลหลักฐานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์กับเอกสารชุดอื่น ๆ
(สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2560: 4)

ข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า การประเมินคุณค่า (Appraisal) สาหรับหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ
ประเทศไทย หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างของเอกสาร โดยดาเนินการศึกษา วิเคราะห์
เนื้อหาเอกสาร ความเชื่อมโยง และความเกี่ยวเนื่องกับเอกสารอื่น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเอกสารที่มี
คุณค่าเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
อย่างไรก็ตาม เฉพาะหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในบทความและงานวิจัยในเรื่องความหมายของ
การประเมินคุณค่าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็ยังไม่สามารถช่วยให้นักจดหมายเหตุสามารถ
ประเมินคุณค่าเอกสารไปในทิศทางเดียวกันได้ ดังนั้น นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านจดหมายเหตุ
จ านวนมาก เช่ น Jenkinson (1922), Schellenberg (1956), Samuels (1986), Duranti (1994),
และ Cook (2001) ได้นาเสนอแนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการประเมินคุณค่าไว้เป็นจานวนมาก
ดังที่จะกล่าวในหัวข้อต่อไป
4.3 แนวคิดและทฤษฎีในการประเมินคุณค่า (Appraisal)
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีในการประเมิน
คุณค่าเป็นจานวนมาก เช่น Jenkinson (1922), Schellenberg (1956), Samuels (1986), Duranti
(1994), Cook (2001), The National Archives of Canada (2001), Tschan (2 0 0 2 ), PearceMoses (2005), และ Cook (2011) และพบว่า แนวคิดหลักในการประเมินคุณค่า มีดังนี้
4.3.1 แนวคิดของ Jenkinson
Tschan (2002) และ Cook (2011) อธิ บ ายว่ า แนวคิ ด นี้ เ ป็ น ของ Sir Hillary
Jenkinson นักจดหมายเหตุชาวอังกฤษซึ่งเคยทางานในสานักนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ และเคยเป็น
ประธาน The Society of Archivists ซึ่งเป็นสมาคมเกี่ยวกับจดหมายเหตุแห่งสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์ โดยใน ค.ศ. 1922 เขาได้แต่งหนังสือชื่อ Manual of Archive Administration ในหนังสือ
ดังกล่าว Tschan (2002) และ Cook (2011) อธิบายเพิ่มเติมว่า Sir Hillary Jenkinson แต่งขึ้นเพื่อ
เป็นคู่มือสาหรับจัดการเอกสารจดหมายเหตุในประเทศอังกฤษหลังยุคสงครามโลกเป็นต้นไป โดยใน
หนั ง สื อดั ง กล่ า วได้ว างหลั ก เกณฑ์ ห รือ แนวทางในการประเมิ น คุ ณค่ า เอกสารเพื่ อ มาจั ด เก็ บ เป็ น
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จดหมายเหตุ กล่ า วคื อ Jenkinson (1922) ได้ อ ธิ บ ายว่ า เอกสาร (Records) กั บ จดหมายเหตุ
(Archives) คือสิ่งเดียวกัน เมื่อเอกสาร (Records) สิ้นสุดการใช้งานแล้วก็จะกลายเป็นจดหมายเหตุ
(Archives) ซึ่งจะต้องถูกแยกออกมาเพื่อสงวนรักษาและเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุ
Jenkinson (1922) กล่าวว่า เมื่อเอกสารทุกชิ้นเป็นหลักฐานแสดงกิจกรรมหรือการ
ดาเนิน การของบุค คลและหน่ วยงาน ดังนั้น เอกสารทุกชิ้นสมควรได้รับการตัดสินโดยปริยายว่ามี
คุณค่าจึ งควรเก็บ เอกสารทุกอย่ างไว้เป็ นจดหมายเหตุ นอกจากนี้ Jenkinson (1922) ยังอธิบาย
เพิ่มเติมว่าเอกสารที่จัดเก็บไว้เป็นจดหมายเหตุเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกัน หากขาดเอกสารชิ้นใดชิ้น
หนึ่งไป หลักฐานที่จะแสดงถึงภาพรวมทั้งหมดของกิจกรรมในอดีตนั้น ๆ ก็จะขาดหายไป ดังนั้น จึง
ควรสงวนรักษาเอกสารไว้ทั้งหมด ไม่ทาลาย เพื่อให้เอกสารมีบูรณภาพ มีความเที่ยงธรรม และมีความ
เป็นต้นฉบับตัวจริงที่มีเพียงฉบับเดียว การคัดเลือกเพื่อจัดเก็บเฉพาะบางส่วนจึงเป็นการลดคุณค่ าของ
งานจดหมายเหตุ
Tschan (2002) และ Cook (2011) ได้วิเคราะห์ว่า สาหรับแนวคิดของ Jenkinson
การสงวนรักษาเอกสารนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยแต่สงวนรักษาไว้สาหรับ
ผู้ ส ร้ างเอกสารใช้ เ ป็ น หลั กฐานในการบริห ารงานและหลั ก ฐานทางกฎหมาย ส าหรับ คุ ณ ค่า ทา ง
ประวัติศาสตร์นั้น แนวคิดของ Jenkinson มองว่าเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้
นอกจากนี้ แล้ ว Cook (2011) ยั งวิเ คราะห์ เพิ่ มเติ มว่า เอกสารที่มีคุณ ค่าสมควร
จัดเก็บเป็นจดหมายเหตุสาหรับแนวคิดของ Jenkinson คือ เอกสารทุกอย่างที่สาคัญต่อการใช้งานใน
องค์ ก ร ณ ขณะนั้ น มี ค วามครบถ้ ว น และจั ด เรี ย งเป็ น ล าดั บ เป็ น ระบบ โดยไม่ ส นใจว่ า จะ
มี ม ากเกิ น ไปหรื อ น้ อ ยเกิ น ไป เอกสารเหล่ า นั้ น เมื่ อ ไม่ ถู ก ใช้ ง านแล้ ว จะต้ อ งถู ก ส่ ง ต่ อ ไปให้
นักจดหมายเหตุจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ ดังนั้น เอกสารจะต้องถูกจัดเก็บและจัดเรียงอย่างดีตั้งแต่ช่วง
ใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่านักจดหมายเหตุจะได้รับเอกสารที่จัดระบบมาดีและมีโครงสร้างที่เหมาะสม
โดยสรุ ป หลั ก การส าคัญแนวคิดของ Jenkinson คือ เอกสารทุก อย่างที่ถูกผลิ ต
ขึ้นมานั้นมีคุณค่าในฐานะที่เป็นหลักฐานของการดาเนินงาน มีบูรณภาพ มีความเที่ยงธรรม และมี
ความเป็นต้นฉบับตัวจริงที่มีเพียงฉบับเดียว ดังนั้น เมื่อเอกสารเหล่านั้นสิ้นสุดการใช้งานแล้วก็จะถูก
ส่งไปสงวนรักษาและจัดเก็บทั้งหมดไว้เป็นจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุ
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า แนวคิ ด ของ Jenkinson ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
(1) เอกสารในฐานะหลักฐานของการดาเนินงานหรือกิจกรรม และ (2) องค์ประกอบของความเป็น
เอกสาร 7 ประการทีทาให้ เอกสารมีคุณค่าสมควรเก็บถาวรเป็นจดหมายเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงการเกิดขึ้นของกิจกรรมหรือการดาเนินการนั้น ๆ แต่เมื่อมามองบริบทเอกสารจดหมายเหตุของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้วิจัยพบว่า
เอกสารชุดกรณีศึกษานั้น เป็นเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่ไม่มีองค์ประกอบตามคุณลักษณะ
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7 ประการของเอกสาร (Recordness) แต่เป็นสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระ
บรมวงศานุ ว งศ์ ซึ่ งแตกต่า งจากเอกสารจดหมายเหตุต ามบริ บ ทของ Jenkinson ที่ เ ป็น เอกสาร
ราชการที่มีคุณลักษณะครบ 7 ประการของเอกสาร (Recordness) ดังนั้น แนวคิดนี้จึงไม่เหมาะที่จะ
น ามาใช้เป็ น แนวทางในการประเมิน คุณค่ าเอกสารดิจิทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่งตามบริ บทของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพราะ หลักการ
ประเมินคุณค่าตามแนวคิดของ Jenkinson เน้นคุณค่าเอกสารในฐานะที่เป็นหลักฐานการดาเนินงาน
มากกว่าข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางประวัติศาสตร์ จึงใช้เกณฑ์การประเมินที่ เน้นการประเมิน
คุณลักษณะความเป็นเอกสารในฐานะหลักฐานการดาเนินงาน หากใช้แนวคิดนี้ เอกสารดิจิทัลไฟล์
ภาพนิ่งในชุดกรณีศึกษาก็จะไม่ถูกจัดเก็บเพราะขาดคุณสมบัติความเป็นเอกสาร สิ่งที่ตามมาคือ ข้อมูล
ที่ อ ยู่ ใ นเอกสารชุ ด นี้ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น สารสนเทศที่ ห อจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต้องการจะเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ทางประวัติศาสตร์ก็หายตามไปด้วย การประเมินคุณค่าตามแนวคิดนี้ก็จะลดทอนประสิทธิภาพของ
หน่วยงานในการรวมรวมข้อมูลสารสนเทศจดหมายเหตุทีเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
4.3.2 แนวคิดของ Schellenberg
Schellenberg (1956) ได้ อ ธิ บ ายว่ า แนวคิ ด นี้ เ ป็ น ของ Theodore Roosevelt
Schellenberg นักจดหมายเหตุชาวอเมริกัน ผู้บุกเบิกงานจดหมายเหตุของสหรัฐอเมริกาและเป็น
อดีตผู้อานวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (The National Archives and Records
Administration - NARA) โดย Schellenberg ได้รวบรวมประสบการณ์ที่ได้จากการไปบรรยายการ
จั ด การเอกสารของหน่ ว ยงานรั ฐ (Public Record) ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาและองค์ ก รหลายแห่ ง ที่
ออสเตรเลี ย ใน ค.ศ. 1945 มาเขี ย นเป็ น หนั ง สื อ ที่ ชื่ อ ว่ า Modern Archives: Principles and
Techniques เพื่อมุ่งหวังให้หนังสือดังกล่าวเป็นคู่มือที่สามารถนาไปใช้จัดการเอกสารของหน่วยงาน
รัฐได้
Schellenberg (1956) ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า หลักเกณฑ์พื้นฐานและเทคนิคใน
การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุของประเทศต่าง ๆ นั้นมีวิวัฒนาการมาจากวิธีการจัดเก็บเอกสาร
ที่ยังไม่สิ้นกระแสการใช้งานของหน่วยงานรัฐ โดยสหรัฐอเมริกาใช้การจัดเก็บไฟล์ระบบใหม่ (New
Filing System) ในขณะที่ป ระเทศอื่น ๆ ใช้ ก ารจั ด เก็ บ ตามระบบลงทะเบี ย นเอกสาร (Registry
System) ความแตกต่ า งดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า การจั ด การเอกสารและจดหมายเหตุ ข อง
สหรั ฐ อเมริ ก านั้ น ไม่ ดี เ ท่ า ของประเทศอื่ น ๆ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จึ ง ถู ก เรี ย บเรี ย งขึ้ น มาเพื่ อ ท าความ
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เข้าใจความแตกต่างนี้ซึ่งจะช่วยให้นักจดหมายเหตุสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์และเทคนิค
ในการทางานจดหมายเหตุภายใต้บริบทของสหรัฐอเมริกาได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น
นอกจากนี้ Cook (2011) ยังได้กล่าวว่า แนวคิดของ Schellenberg อาจแตกต่าง
กับแนวคิดของ Jenkinson กล่าวคือ แนวคิดของ Schellenberg มองว่า เอกสาร (Records) กับ
จดหมายเหตุ (Archives) นั้นแตกต่างกัน จดหมายเหตุเป็นเอกสารที่มีความพิเศษเฉพาะเจาะจงกว่า
เอกสารทั่วไปเพราะสามารถนาไปใช้อ้างอิงในการศึกษาวิจัยได้ การดาเนินการจดหมายเหตุสมัยใหม่
ต่างจากการดาเนินการจดหมายเหตุยุคเก่าๆ ตรงที่มีเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานจานวนมหาศาลถูก
ส่งมายังหอจดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ ไม่สามารถจัดเก็บเอกสารเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมดเนื่องจาก
เอกสารเหล่านั้นถูกจัดส่งมาจากหลายที่หลายแห่งและบางแห่งก็ไม่ได้จัดเรียงมาอย่างเป็นระบบ สิ่งที่
เกิดขึ้นนี้ทาให้นักจดหมายเหตุต้องทาการคัดเลือกเก็บเฉพาะเอกสารที่มีคุณค่าที่นักวิจัยนักวิชาการ
สามารถน าไปใช้งานต่อได้ โดยการประเมินคุณค่าตามแนวคิดของ Schellenberg Cook (2011)
สรุปว่าจะพิจารณาจากคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยของผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเอกสาร
เช่นเดีย วกัน Tschan (2002) ได้อธิบายว่า ตามแนวคิดของ Schellenberg การ
เลือกเอกสารเพื่อสงวนรักษานั้นจะพิจารณาจากคุณค่าด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและคุณค่าในด้านการ
เป็นประจักษ์พยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเอกสารที่สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ใช้เ พื่อ การศึ กษาวิจั ย ได้ ดัง นั้ น Tschan (2002) จึง สรุ ปว่ า ตามแนวคิ ดของ Schellenberg ควร
พิจารณาสงวนรักษาเอกสารที่แสดงถึงการบริหารจัดการและโครงสร้างในองค์กร การดาเนินการ
นโยบาย ระเบียบวิธี และสัมฤทธิ์ผลขององค์กร เพราะเอกสารดังกล่าวสามารถนาไปใช้อ้างอิงใน
การศึกษาประวัติศาสตร์การดาเนินงานขององค์กรได้
Schellenberg (1956) ยังได้อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าตามแนวคิดของ
Schellenberg โดยอธิบายว่า คุณค่าของเอกสารแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คุณค่าขั้นต้น (Primary
Value) คื อ คุณ ค่าต่ อคนหรื อองค์ กรที่ผ ลิ ตเอกสารนั้น ๆ ที่ จะสามารถน าเอกสารเหล่ านั้ นไปใช้
ประโยชน์ได้ และคุณค่าอันดับสอง (Secondary Value) คือ คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือทางสังคม
วัฒนธรรมที่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ผลิตเอกสารสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
Schellenberg (1956) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า คุณค่าอันดับสอง (Secondary Value)
จะเป็นคุณค่าที่แนวทางของ Schellenberg ให้ความสาคัญในการนามาประเมินว่าจะเก็บเอกสารใด
เป็ น จดหมายเหตุ โดยคุ ณ ค่ า นี้ แ บ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ คุ ณ ค่ า ในฐานะพยานหลั ก ฐานในการ
บริหารงานขององค์กร และคุณค่าด้านการให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นใดประเด็นหนึ่งขององค์กร
นอกจากนี้แล้ว Schellenberg (1956) ยังแนะนาเพิ่มเติมว่า คุณค่าชั้นต้น (Primary
Value) คือ คุณค่าทางการบริหาร (Administrative Value) คุณค่าทางการเงิน (Fiscal Value) และ
คุณ ค่า ทางกฎหมาย (Legal Value) ส่ ว นคุ ณค่ าชั้ นรอง (Secondary Value) คือ คุ ณค่ าในฐานะ

42
หลั กฐาน (Evidential Value) และคุณค่าด้านการให้ ข้อมูล ข่าวสาร (Informational Value) และ
Schellenberg (1956) สรุ ป ว่า คุณค่าทั้ง 5 คุณค่านี้ควรนามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณค่า
เอกสารที่จะจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ
โดยสรุ ป หลั ก การส าคั ญ ของแนวคิ ด ของ Schellenberg คื อ การมองเอกสาร
(Records) แยกออกจากจดหมายเหตุ (Archives) โดยมองว่าจดหมายเหตุ เป็นเอกสารที่มีความ
เฉพาะเจาะจงกว่าเอกสารทั่วไปและสร้างขึ้นโดยองค์กรเพื่อนาไปใช้อ้างอิงและใช้ในการศึกษาวิจัย
โดยเอกสารเหล่านั้นถูกรวบรวมมาจากหน่วยงานราชการที่ไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่เอกสารมาจาก
หน่วยงานตั้งแต่ต้นทางเหมือนของ Jenkinson ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาการประเมินคุณค่า
เพื่อคัดแยกส่วนที่สามารถใช้งานต่อไปได้มาจัดเก็บ การประเมินคุณค่าดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 คุณค่า
คือ คุณค่าต่อคนหรือองค์กรที่ผลิตเอกสารจดหมายเหตุ อันประกอบด้วย คุณค่าทางการบริหาร ทาง
การเงินและทางกฎหมายและคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์หรือทางสังคมวัฒนธรรมอัน
ประกอบด้วยคุณค่าทางหลักฐานและการให้ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวคิดของ Schellenberg นั้นมีบางส่วนที่เหมาะสม
ที่จะนาไปใช้ในการประเมินคุณค่าเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้รวบรวมมา กล่าวคือ เอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชถูกรวบรวมมาจากหลายหน่วยงานโดยไม่มีการ
จั ด เรี ย บเรี ย งอย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ริ ม าณมากเหมื อ นกั บ เอกสารในบริ บ ทที่ แ นวคิ ด ของ
Schellenberg ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต้องการเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Schellenberg ที่ให้ ความสาคัญกับคุณค่าของเอกสารในแง่
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ดังนั้น ในการประเมินคุณค่าเอกสารของหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอาจใช้เกณฑ์การประเมิน
ตามแนวคิดของ Schellenberg ที่ได้กาหนดไว้ในคุณค่าชั้นรอง (Secondary Value) คือ คุณค่าใน
ฐานะหลักฐาน (Evidential Value) และ คุณค่าด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (Informational Value)
ในการประเมินคัดเลือกเอกสารที่จะจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุได้
อย่างไรก็ตาม แนวทางของ Schellenberg ยังมีข้อจากัดสาหรับการนาไปใช้เป็น
เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ชุ ด เอกสารกรณี ศึ ก ษาในงา นวิ จั ย ครั้ ง นี้ กล่ า วคื อ เอกสารของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชชุดนี้เป็น
เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่มีลักษณะเป็น Personal Collection ซึ่งแตกต่างจากเอกสารที่
แนวทางของ Schellenberg กล่าวถึงที่เป็นเอกสารที่มี ลักษณะเป็นเอกสารของหน่วยงานรัฐ ดังนั้น
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แนวทางการประเมินคุณค่าที่จะใช้ในงานวิจัยนี้จะใช้แนวทางของ Schellenberg เพียงแนวทางเดียว
ไม่ได้เพราะบริบทชุดเอกสารมีลักษณะแตกต่างกันอยู่ จึงต้องดูแนวทางอื่น ๆ ต่อไป
4.3.3 แนวคิด Documentation Strategy
Samuels (1986) ได้เล็งเห็นว่าเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยและปัญหาทางสังคมบาง
ประการไม่ได้รับการเผยแพร่เนื่องจากขาดหลักฐานเอกสารในการยืนยันการเกิดขึ้นของเรื่องราวและ
ปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เขาจึงได้นาเสนอกลยุทธ์การจัดการเอกสารเป็นแนวทางหลักในการรวบรวม
เอกสารเหล่านั้น กลยุทธ์ดังกล่าว คือ แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อรับประกันว่าจะมีการสร้างหรือสงวนรักษา
เอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงประเด็นปัญหา กิจกรรมต่าง ๆ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่
ถูกละเลย
Samuels (1986) ยังอธิบายอีกว่า เพื่อไม่ให้กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งถูกละเลยไปจน
ไม่มีการสร้างหรือสงวนรักษาเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมนั้นไว้ นักจดหมายเหตุหรือองค์กรทาง
จดหมายเหตุจึงควรสร้าง Documentation Strategy (กลยุทธ์การจัดการเอกสาร) ขึ้นมาเพื่อป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว กลยุทธ์การจัดการเอกสารประกอบด้วย (1) การเลือกหัวข้อที่จะทาเอกสารและให้คา
จากัดความหัวข้อดังกล่าว (2) การเลือกที่ปรึกษาและการตั้งสถานที่วางกลยุทธ์ (3) การจัดโครงสร้าง
การสืบหาข้อมูลและการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารที่มีอยู่ และ (4) การเลือกและจัด
วางกลยุทธ์
Samuels (1992) อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า การด าเนิ น การตามแผนดั ง กล่ า วได้ นั้ น
นักจดหมายเหตุต้องพิจารณาแหล่งที่มาเอกสารนั้นโดยต้องศึกษาทาความเข้าใจวัตถุประสงค์และ
โครงสร้างขององค์กรเจ้าของเอกสารเพื่อเก็บรักษาเอกสารขององค์กรไว้สาหรับตอบคาถามต่าง ๆ
ที่อาจมีขึ้นในอนาคตด้วย
ในขณะที่ Cox (1990) อธิบายว่าต้นกาเนิดของแนวคิดกลยุทธ์การจัดการเอกสารสืบ
ย้อนไปได้ถึงช่วงต้นและกลางทศวรรษ 1970 ที่นักจดหมายเหตุบางคนพยายามบันทึกการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ปัญหาชนกลุ่มน้อย ประเด็นเด่นในสังคม และหัวข้ออื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในคลังเอกสารจดหมาย
เหตุและบันทึกประวัติศาสตร์ทั่วไป
Pearce-Moses (2005) สรุปว่า แนวคิดนี้เป็นกลยุทธ์ในการคัดเลือกและเก็บรักษา
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หัวข้อ กระบวนการ หรือเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่แพร่ไป
ทั่วในสังคม ซึ่งโดยทั่วไปจะดาเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าของเอกสาร นักจดหมายเหตุ และผู้ใช้ หัวใจ
สาคัญคือการวิเคราะห์หัวข้อที่บันทึกในเอกสารว่ามีการบันทึกอย่างไร ในเอกสารยังขาดข้อมูลอะไร
จากนั้นจึงพัฒนาแผนในการรวบรวมเอกสารให้เพียงพอ และหากจาเป็นก็อาจรวมไปถึงการสร้าง
เอกสารด้วย
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โดยสรุ ป แนวคิด Documentation Strategies เป็น เพียงแค่แนวคิดที่เกิ ดขึ้นมา
จัดการสร้างหรือรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่ขาดหายไปในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่กาลังได้รับความ
สนใจในสังคมขณะนั้น ดังนั้น ผู้วิจัยพบว่า แนวคิดนี้อาจไม่เกี่ยวข้องและไม่สอดคล้องกับบริบทงาน
จดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชที่ต้องการแนวทางในประเมินคุณค่าเพื่อคัดเลือกเอกสารที่มีปริมาณมากมาจัดเก็บเฉพาะเอกสารที่
สามารถเผยแพร่พระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบรมวงศานุวงศ์
4.3.4 แนวคิด Macro-appraisal (การประเมินคุณค่าแบบแมโคร)
Cook (2001) อธิบายว่า การประเมินคุณค่าแบบแมโครพัฒนาขึ้นใช้เป็นครั้งแรกใน
การประเมินคุณค่าเอกสารของรัฐบาลแคนาดาโดยนาหลักการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่มาเป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกเอกสารที่จะจัดเก็บหรือทาลาย กล่าวคือ แนวคิดการประเมินคุณค่าแบบแมโคร มองว่า
เอกสารที่เกิดขึ้น จากการดาเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครัฐ มีเป็นจานวนมาก ดังนั้น หากรอให้ สิ้ น
กระแสการใช้งานแล้ วส่ งมาให้ ห อจดหมายเหตุพิจารณาคัดเลื อกจัดเก็บนั้นอาจจะเป็นงานที่เกิน
ความสามารถที่หอจดหมายเหตุจะจัดการได้ทันเวลา สิ่งที่ควรทามากกว่า คือการประเมินคุณค่า
เอกสารเหล่านั้นตั้งแต่เมื่อเอกสารถูกสร้างขึ้น และคุ ณค่าที่ใช้ในการคัดเลือกคือคุณค่าในการเป็น
หลักฐานการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้มาจากการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน เพราะแนวคิด
การประเมินคุณค่าแบบแมโครมองว่าเอกสารถูกจัดเก็บไว้ถาวรเป็นจดหมายเหตุก็เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
การดาเนินงานนั้นเอง
Pearce-Moses (2005) ได้นิยามว่าการประเมินคุณค่าแบบแมโครจะประเมินคุณค่า
เอกสารจากบทบาทของเจ้าของเอกสาร ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดลาดับความสาคัญของเอกสาร โดย
จัดลาดับจากเหตุผลในการสร้างเอกสาร (บทบาทหน้าที่) สถานที่สร้างเอกสาร (โครงสร้าง) วิธีการ
สร้างเอกสาร มากกว่าการให้ความสาคัญกับเนื้อหาเอกสาร (คุณค่าในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร)
Pearce-Moses (2005) ยั ง อธิ บ ายอี ก ว่ า สิ่ ง ส าคั ญ ของการประเมิ น คุ ณ ค่ า แบบ
แมโคร คือ เป็นการเปลี่ยนจากการให้ความสาคัญจากตัวเอกสารมาเป็นการประเมินคุณค่าเอกสาร
จากบริบทด้านบทบาทหน้าที่ขณะที่มีการสร้างเอกสาร ทาให้คาถามหลัก ในการประเมินคุณค่าไม่ใช่
เอกสารบั น ทึ ก อะไรไว้ เอกสารอยู่ ที่ ไ หน หรื อ มี คุ ณ ค่ า ทางการศึ ก ษาวิ จั ย อะไร อี ก ต่ อ ไป
นักจดหมายเหตุจึงได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ในองค์กรมาใช้ในการประเมิน
คุณค่าแทน
The National Archives of Canada (2001) อธิบายว่า การประเมินคุณค่าแบบ
แมโครใช้ได้กับเอกสารทุกประเภทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติแคนาดาไม่ว่าจะอยู่ในสื่อจัดเก็บใดก็
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ตาม เช่น กระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผนที่แบบแปลน ภาพ สื่อโสตทัศน์ เสียง ภาพวาด ฯลฯ โดยมี
พื้นฐานมาจากแนวคิดว่าคุณค่าทางสังคมควรเป็นบริบทในการตัดสินใจประเมินคุณค่าด้วย
The National Archives of Canada (2001) ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของ
การประเมินคุณค่าเอกสารแบบแมโคร คือ เพื่อคัดเลือกหลักฐานสาคัญและเพียงพอที่จะบันทึกไว้ โดย
หลักฐานที่บันทึกไว้ต้องอยู่ในสื่อจัดเก็บที่ดีที่สุด แสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่หรือการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด โดยการประเมินคุณค่าเอกสารแบบแมโครนั้นต้องตอบคาถามต่อไปนี้ได้เสียก่อนจึง
จะประเมินคุณค่าทางจดหมายเหตุของเอกสารได้
โดยสรุป จุดเด่นของแนวคิดการประเมินคุณค่าแบบแมโคร คือ การประเมินคุณค่า
เอกสารจากกระบวนการ หน้ าที่ และโครงสร้างเอกสาร มากกว่าจากเนื้อหาและคุณค่าทางด้าน
สารสนเทศของเอกสาร การประเมินคุณค่าแบบนี้พัฒ นาขึ้นมาเพื่อใช้ประเมินคุณค่าเอกสารของ
หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น เอกสารชุ ด ใหญ่ ๆ มากกว่ า เอกสารส่ ว นบุ ค คลที่เ ป็ น เอกสารชุ ด เล็ ก ๆ และให้
ความส าคัญกับ การคัดเลือกและสงวนรักษาเอกสารโดยดูจากบริบ ทการสร้างและการใช้เอกสาร
มากกว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่อยู่ภายในเอกสาร ดังนั้น ถ้าใช้แนวทางนี้ในการประเมินคุณค่าเอกสาร
เอกสารหน่วยงานที่แสดงถึงบทบาท หน้าที่และกิจกรรมสาคัญของหน่วยงาน มีแนวโน้มสูงที่จะถูก
ประเมินว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่าควรจัดเก็บ ในขณะที่เอกสารหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทและ
หน้าที่ของหน่วยงานมีแนวโน้มสูงที่จะถูกประเมินว่าเป็นเอกสารที่ไม่มีคุณค่าควรแก่การจัดเก็บแม้ว่า
เนื้อหาหรือข้อมูลภายในเอกสารเหล่านั้นจะน่าสนใจเพียงใด
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า แนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ค่ า แบบแมโครอาจไม่
เหมาะสมที่ จ ะนามาใช้เป็ น แนวทางในการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่งของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพราะบริบท
เอกสารของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดชมีความแตกต่า งจากบริบทเอกสารของรัฐบาลแคนาดาที่แนวคิดการประเมินคุณค่าแบบ
แมโครใช้เป็นกรณีศึกษา กล่าวคือ เอกสารของรัฐบาลแคนาดาเป็นเอกสารของหน่วยงานราชการที่ถูก
ส่งมาประเมินคุณค่าเพื่อการจัดเก็บเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนั้น เกณฑ์ในการ
ประเมินคุณค่าจึงต้องสัมพันธ์กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน ในขณะที่ เอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชเป็นเอกสารส่วนบุคคล (Personal Collection) ที่ถูกรวบรวมมาจากหลายแหล่งที่มาโดยบางไฟล์
ไม่ได้ระบุผู้สร้างเอกสารและเอกสารดังกล่าวถูกรวบรวมมาเพื่อเป็นสารสนเทศสาหรับเผยแพร่ข้อมูล
และพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระ
บรมวงศานุว งศ์ ดังนั้น เกณฑ์ที่จะคัดเลือกจะต้องเกี่ยวพันกับข้อมูล และเนื้อหาภายในเอกสารซึ่ง
แตกต่างกับหลักคิดของแนวคิดการประเมินคุณค่าแบบแมโครที่ให้ความสาคัญกับความเป็นหลักฐาน
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ของเอกสาร หากใช้เกณฑ์การประเมินคุณค่าของแนวคิดการประเมินคุณค่าแบบแมโคร ผลลัพธ์ที่ได้
คือ เอกสารที่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานสะท้อนการดาเนินงานจะถูกทาลายทิ้งแม้ว่าเอกสารเหล่านั้น
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรม
วงศานุ ว งศ์ สิ่ งนี้ ส ะท้อนให้ เห็ น ว่าหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไม่สามารถดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้
4.3.5 แนวคิด Micro-appraisal (การประเมินคุณค่าแบบไมโคร)
Williams (2006) อธิบายว่า การประเมินคุณค่าแบบไมโครเป็นวิธีที่เหมาะจะใช้กับ
เอกสารขนาดเล็กหรือขนาดกลางในคลังเอกสารเพราะผู้ประเมินจะต้องพิจารณาเอกสารโดยดูที่ตัว
เอกสารที่ละชุดขึ้นไปจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร
Williams (2006) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การประเมินคุณค่าเอกสารแบบไมโครนั้น
จะต้องวิเคราะห์ตัวเอกสารทั้งในเชิงกายภาพและเนื้อหา กล่าวคือ ในการวิเคราะห์ตัวเอกสารในเชิง
กายภาพนั้นจะต้องมีการนาชุดคุณค่าและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ด้วย คือ คุณค่าในการ
เป็นพยานหลักฐาน และคุณค่าเชิงข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจในเรื่องบริบท
ของการสร้ า งเอกสาร และคุ ณ ภาพโดยรวมของคอลเล็ ก ชั น เอกสารนั้ น ๆ โดยวิ เ คราะห์ จ าก
องค์ประกอบด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ ความหนาแน่นของข้อมูล การให้องค์ความรู้ และสภาพทาง
กายภาพ ทั้งนี้ Williams (2006) แนะนาว่า ควรนาตารางกาหนดอายุเอกสาร รายการตรวจสอบ
(Check-list) ในการประเมินคุณค่าหรือคู่มือที่ทางองค์กรหรือทางคลังเอกสารจดหมายเหตุมีใช้อยู่แล้ว
มาใช้ในการคัดเลือกด้วย
โดยสรุป จุดเด่นของแนวคิดการประเมินคุณค่าแบบไมโคร คือการประเมินคุณค่า
เอกสารจากเนื้ อหาของเอกสารโดยประเมินจากคุณภาพโดยรวมของชุดเอกสาร ความครบถ้ว น
สมบูรณ์ขององค์ประกอบ การให้องค์ความรู้ คุณค่าในการเป็นพยานหลักฐานและคุณค่าเชิงข้อมูล
ข่าวสาร
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวคิดการประเมินคุณค่าแบบไมโครน่าจะเหมาะสมที่
จะนามาใช้กับการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งในบริบทของหอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติเฉลิ มพระเกีย รติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ภูมิพลอดุล ยเดชที่ให้ ความส าคัญกับการ
เผยแพร่ข้อมูลภายในเอกสารเพราะข้อมูลที่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์และต้อง
ใช้ความละเอียดอ่อนและความระมัดระวังเป็นพิเศษในการพิจารณาความเหมาะสมในการเผยแพร่
ดังนั้น วิธีการประเมินคุณค่าแบบไมโครที่เน้นการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารอย่างละเอียดตั้งแต่
ระดับล่างจนไปถึงระดับบนของชุดเอกสารจึงสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานนี้เป็นอย่างดี
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4.3.6 แนวคิด Neo-Jenkinsonians
Cook (1997) อธิบายว่า แนวคิด Neo-Jenkinsonians เกิดขึ้นจากการที่ Duranti,
Luciana และ M. Eastwood, Terence นักวิชาการจดหมายเหตุในอเมริกาเหนือ ได้นาแนวคิดของ
Jenkinson มากล่าวซ้าใหม่ เพื่อเน้นย้าว่าผู้ผลิตเอกสารควรเป็นผู้ประเมินคุณค่าเอกสารของตนเอง
แนวคิด Neo-Jenkinsonians เน้นพิจารณาคุณค่าเอกสารในด้านความเที่ยงธรรม
ความเป็นต้นฉบับตัวจริงที่มีเพียงฉบับเดียว ความมีเอกลักษณ์ ความเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง และ
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของเอกสาร
Duranti (1994) อธิบายว่า ในการประเมินคุณค่าเอกสารนั้น ควรนาคุณค่าด้านการ
เป็นหลักฐานทางการบริหาร ทางกฎหมาย ทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้เข้ามาพิจารณาคุณค่าของ
เอกสาร เพราะนั ก จดหมายเหตุ ต้ อ งการรั ก ษาความเป็ น จริ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ มิ ใ ช่ ไ ปค วบคุ ม
ประวัติศาสตร์
โดยสรุ ป จุ ด เด่ น ของแนวคิ ด Neo-Jenkinsonians คื อ ผู้ ผ ลิ ต เอกสารควรเป็ น
ผู้ประเมินคุณค่าเอกสารของตนเองโดยพิจารณาจากคุณค่าตามคุณลักษณะ 7 ประการของเอกสาร
ทั้งในด้านความเที่ยงธรรม ความเป็นต้นฉบับตัวจริงที่มีเพียงฉบับเดียว ความมีเอกลักษณ์ ความเป็น
ธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของเอกสาร การเป็นหลักฐานทางการบริหาร ทาง
กฎหมาย และทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า แนวคิ ด Neo-Jenkinsonians อาจไม่ เ หมาะที่ จ ะ
น ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ตามบริ บ ทของ
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ภูมิพลอดุล ยเดช เพราะ
เอกสารชุดกรณีศึกษานี้ถูกรวบรวมมาจากหลายแห่งโดยไม่ได้คานึงถึงองค์ประกอบความเป็นเอกสาร
และผู้ผลิตเอกสารเหล่านั้นเลย ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้แนวคิด Neo-Jenkinsonians ที่ให้ความสาคัญ
กับองค์ประกอบความเป็นเอกสารและผู้สร้างมาประเมินคุณค่าเอกสารชุดนี้ได้
จากข้อมูลที่ได้จากแนวคิดและทฤษฎีการประเมินคุณค่าทั้ง 6 แนวคิด ผู้วิจัยพบว่า
เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งชุดนี้เป็นเอกสารที่เป็น Personal Collection ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กั บ พระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้รับการรวบรวมมาจากหลากหลายที่มาโดย
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะ 7 ประการของเอกสาร ดังนั้น จึงควรใช้แนวคิดเรื่องคุณค่าของ
Schellenberg ที่ ให้ ความส าคัญ กับ การน าไปใช้อ้ างอิง และใช้ ในการศึ กษาวิ จัย และแนวคิด การ
ประเมินคุณค่าแบบไมโคร ที่พิจารณาคุณค่าของเอกสารโดยให้ความสาคัญกับเนื้อหาของเอกสารมาใช้
ประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งในบริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ
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เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์และต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อนและความระมัดระวังเป็นพิเศษในการพิจารณาความเหมาะสมและประเมินคุณค่า
5. การจัดเรียง (Arrangement)
5.1 นิยามและความหมายของการจัดเรียง (Arrangement)
การจั ด หมวดหมู่ เ อกสารจดหมายเหตุ (Arrangement) คื อ กระบวนการในการศึ ก ษา
วิเคราะห์ คัดแยก และจัดหมวดหมู่เอกสารตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานเจ้าของ
เอกสารในแต่ละช่วงเวลา เพื่อสะท้อนให้เห็นภารกิจของหน่วยงานในช่วงเวลานั้น ๆ ตามหลักวิชาการ
จดหมายเหตุสากล เพื่อให้เอกสารอันเป็นประวัติศาสตร์สาคัญของชาติอยู่ในสภาพที่ดี มีอายุยืนนาน
ปลอดภัยและสะดวกในการเรียกใช้ (กรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ 2559)
ในขณะที่ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2560) อธิบายว่า
arrangement (n.) การจัดเรียง หมายถึง กระบวนการในการจัดเรียงเอกสารทุก
ประเภท โดยยึดหลักจัดเรียงตามแหล่งที่มาของเอกสารและหลักการจัดเรียงตามรูปแบบเดิม
ของเอกสาร เพื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องของเอกสาร ประกอบด้วยการวิเคราะห์
โครงสร้างของเจ้าของเอกสาร การคัดแยกจัดกลุ่มเอกสารตามโครงสร้าง กาหนดหัวเรื่องใหญ่
หัวเรื่องรอง กาหนดรหัสเอกสาร การบรรจุเอกสารในวัสดุจัดเก็บ ติดป้ายประจากล่อง และ
จัดเรียงขึ้นชั้นเก็บ (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2560: 6)

เช่ น เดี ย วกั น กั บ Pearce-Moses (2005) อธิ บ ายว่ า การจั ด เรี ย ง (Arrangement) คื อ
กระบวนการจัดระบบเอกสารตามแหล่งที่มา (Provenance) และระยะเวลาของเอกสาร (Original
Order) เพื่อรักษาบริบทเอกสารไว้ และเพื่อควบคุมกายภาพหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเอกสาร
และองค์กรและอันดับของรายการในชุดเอกสาร
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การจัดเรียง (Arrangement) หมายถึง กระบวนการในการศึกษา
วิเคราะห์ คัดแยก และจัดหมวดหมู่เอกสารตามโครงสร้างของเอกสารเพื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์
ต่อเนื่องของเอกสาร
5.2 หลักการจัดเรียง
กรพิ น ธุ์ ทวี ต า, บรรณาธิ ก าร (2559) อธิ บ ายว่ า หลั ก การจั ด หมวดหมู่ เ อกสาร
จดหมายเหตุ มี 2 วิธี คือ
(1) การจัดหมวดหมู่เอกสารแบบคงรูปแบบเดิม (Principle of Original Order) เป็นวิธีการ
จัดหมวดหมู่เอกสารของส่ว นราชการที่ได้วางระบบจัดเก็บเอกสารไว้แล้ว เมื่อได้รับมอบเอกสาร
เหล่านั้นมาก็กาหนดรหัสเพื่อการเรียกใช้ได้เลยโดยคงรูปแบบการจัดไว้เหมือนเดิม แต่การจัดกลุ่ม
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เอกสารแบบนี้ มักเป็ น การจั ดกลุ่ มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจาของส่ ว นราชการ ไม่ได้แสดงถึง
ปฏิสัมพันธ์ของภารกิจในส่วนราชการเจ้าของเอกสารนั้น ๆ
(2) การจัดหมวดหมู่เอกสารตามแหล่งกาเนิด (Principle of Provenance) หมายถึง การจัด
เอกสารของส่วนราชการหรือบุคคลเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องของ
ภาระหน้าที่และกิจกรรมของส่วนราชการหรือบุคคลที่ผลิตเอกสารนั้น
ในขณะที่ International Council on Archives (2000) และ Williams (2006) ได้ ส รุ ป
หลักการจัดเรียงตามหลักการจดหมายเหตุไว้ ดังนี้
(1) การจัดเรียงตามแหล่งกาเนิดเอกสาร (Provenance) คือ การจัดเรียงตามผู้สร้างเอกสาร
ซึ่งเป็นการรักษาคุณค่าในฐานะพยานหลักฐาน (Evidence) ของเอกสารจดหมายเหตุ แม้ว่าเอกสาร
จะมีหัว ข้อแตกต่างกัน ก็จะไม่จัดเอกสารแยกตามหั วข้อ เพราะจะทาให้การลาดับเอกสารผิด ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างเอกสาร รวมทั้งทาให้บริบทของเอกสารหายไปอีกด้วย การจัดเรียง
เอกสารวิธีนี้ทาให้เห็นการดาเนินงานขององค์กร ผู้ใช้สามารถประเมินเอกสารตามบริบทของเอกสาร
รวมทั้งตัดสินคุณค่าของเอกสารโดยพิจารณาจากผู้สร้างเอกสาร วัตถุประสงค์ในการสร้างเอกสาร และ
การดาเนินงานได้ ด้วยเหตุนี้ การจัดเรียงตามแหล่งกาเนิดเอกสารจึงต้องสืบค้นหาโครงสร้างองค์กร
และหาคาจากัดความที่จะระบุเจาะจงลงไปว่าหน่วยงานใดในองค์กรเป็นผู้สร้างเอกสารชุดใด
(2) การจัดเรียงตามลาดับเหตุการณ์ (Original Order) คือ การจัดเรียงตามแบบเดิมที่เป็นอยู่
ขณะทีย่ ังมีการใช้งานเอกสารนั้น ๆ แม้ว่าจะจัดไว้ยุ่งเหยิงเพียงใดก็ตาม เนื่องจากเป็นหลักฐานสะท้อน
ถึงการดาเนินงานของบุคคลหรือองค์กร แต่การจัดเรียงแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเก็บตัวกายภาพของ
เอกสารซึ่งจะเอาไปเก็บไว้ที่ใดก็ได้ การจัดเรียงตามลาดับเหตุการณ์จะเป็นเรื่องของลาดับที่แสดงถึง
การดาเนินงานและความคิด นอกจากนี้ ในตอนสร้างเอกสารนั้นอาจมีการหมายเหตุหรือทาคาอธิบาย
เอกสารเอาไว้ด้วย เช่น หมายเลข ลาดับ ชื่อชุด ซึ่งในการนามาจัดเรียงก็ควรคงเอาไว้แบบเดิม แต่ใน
กรณีที่มีการหมายเหตุหรือทาคาอธิบายเอกสารภายหลังจากสร้างเอกสารแล้ว ความน่าเชื่อถือและ
ความเป็นต้นฉบับก็จะมีไม่มากเท่าการหมายเหตุหรือทาคาอธิบายเอกสารในตอนที่สร้างเอกสาร
อย่างไรก็ตาม การจัดเรียงตามลาดับเหตุการณ์ก็ไม่สมเหตุสมผลเสมอไป เช่น เราไม่สามารถ
จัดเรียงเอกสารการประชุมทั้งหมดของทุกคณะกรรมการในองค์กรตามลาดับเวลาโดยไม่แยกออกเป็น
เอกสารของแต่ละคณะ ๆ ไป ทั้งนี้ ยังไม่มีหลักเกณฑ์ชัดว่าต้องจัดเรียงยังไง เช่น หมวดการเงินควรมา
ก่อนหมวดการศึกษา หรือชมรมควรมาก่อนห้องสมุด แต่มักนิยมจัดตามลาดับชั้นในการบริหารงาน
เช่น คณะมนตรี (Council) มาก่อนคณะกรรมการ (Committee) และภายในเอกสารของคณะนั้น ๆ
ก็จัดเรียงตามลาดับที่สะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่ขององค์กร
(3) การจัดเรียงตามบทบาทหน้าที่ (Arrangement by Function) เมื่อจัดเรียงตามแหล่งที่มา
ของเอกสารไม่ได้ ISAD (G) อนุโลมให้จัดเรียงตามบทบาทหน้าที่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลาดับเวลา
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หรือจัดเรียงแบบอื่น ๆ ได้ โดยผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่นิยมนาการจัดเรียงตามบทบาทหน้าที่มาใช้กับ
กลุ่มหรือชุดย่อยในคอลเล็กชัน โดยเฉพาะกรณีมีหลายคอลเล็กชัน การจัดเรียงแบบนี้คือจัดกลุ่มตาม
บทบาทหน้าที่การใช้งาน โดยไม่ดูเรื่องที่มาหรือสื่อทางกายภาพของเอกสาร แต่การจัดเรียงตาม
บทบาทหน้าที่อาจทาให้เกิดผลลัพธ์ทับซ้อนกันได้ เช่น แบบบันทึกภาษีควรอยู่ในหมวดการเงินหรือ
เอกสารส่วนบุคคล อีกทั้งนักจดหมายเหตุแต่ละคนก็อาจตัดสินใจต่างกันไปในกรณีจัดหมวดหมู่ตาม
บทบาทหน้าที ทั้งนี้ การเลือกใช้การจัดหมวดหมู่ตามบทบาทหน้าที่จะเป็นทางเลือกที่สมเหตุผลใน
กรณีที่องค์กรมีการสร้างระบบบริหารเอกสารและระบบรับ-ส่งเอกสารตามบทบาทหน้าที่การใช้งาน
ระดับพื้นฐานของบทบาทหน้าที่ขององค์กรมี 4 กลุ่ม ได้แก่ การบริหารงาน การเงิน บุคลากร
และการผลิต ซึ่งอาจมองว่าสามารถใช้เป็นหัวเรื่องคร่าว ๆ ได้ แต่ในกรณีเอกสารการดาเนินงานที่มี
รายละเอียดมากขึ้นอาจจัดกลุ่มได้ ดังนี้
- องค์กร
- ผู้ถือหุ้น
- การบริหารภายใน
- การบัญชีและการเงิน
- กฎหมาย
- การปฏิบัติงาน
- การตลาดและประชาสัมพันธ์
- บุคลากรและการจ้างงาน
- อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน
- เอกสารของสาขาต่าง ๆ
- วงศ์วานว่านเครือ (Family Paper)
(4) การจัดหมวดหมู่เอกสารตามชุดของเอกสาร (Arrangement by Series) เป็นการจัดโดย
ดูจากบทบาทหน้าที่ของเอกสาร หน่วยงานจดหมายเหตุภายในองค์กรมักได้รับมอบชุดเอกสารที่เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง แม้โครงสร้างการบริหารองค์กรหรือ
งานที่รับผิดชอบจะเปลี่ยนไป แต่บทบาทหน้าที่เดิมนั้นยังคงมีอยู่ ชุดเอกสารเดิมจึงยังคงมีอยู่และ
ดาเนิน ต่อไป แสดงให้ เห็ นว่าชุดเอกสารนั้นมีความมั่นคงถาวรกว่าอานาจการบริห ารงาน การจัด
หมวดหมู่แบบนี้จะเป็นประโยชน์กับชุดเอกสารจดหมายเหตุแบบปิด รัฐบาลและหน่วยงานรัฐขนาด
ใหญ่มักมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานบ่อย ๆ สาหรับการจัดหมวดหมู่เอกสารตามชุดของเอกสาร
นั้น จะให้ความสาคัญกับการจัดหมวดหมู่ตาม Original Order (ตามลาดับเวลา) มากกว่าแหล่งกาเนิด
เอกสาร (Provenance) โดย หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรสนับสนุน
แนวคิดการจัดหมวดหมู่เอกสารตามชุดของเอกสาร
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(5) การจัดหมวดหมู่เอกสารตามรูปแบบของเอกสาร (Arrangement by Format) โดยทั่วไป
แล้ว ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะจัดเอกสารตามรูปแบบของเอกสาร เพราะเอกสารเรื่องเดิมการที่มี
รูปแบบเอกสารที่ต่างกันอาจถูกแยกจนทาให้การสื่อสารและความสัมพันธ์ในเอกสารไม่ต่อเนื่องหรือ
ถู ก แยกออกจากกั น ยกเว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ รู ป แบบ ของเอกสารนั้ น เรี ย งตาม Original Order
(ตามลาดับเวลา) เช่น ในศาล ที่เอกสารจะจัดเรียงตามรูปแบบ เช่น หมายศาล บันทึกคาให้การ
(6) การจัดหมวดหมู่เอกสารส่วนบุคคล (Arranging Personal Paper) เอกสารส่วนบุคคลมี
โอกาสที่จะหาความเชื่อมโยงของเอกสารกับบทบาทหน้าที่หรือกิจ การงานของเจ้าของเอกสารได้ไม่
ชัดเจน และอาจได้รับมอบตัวเอกสารมาแบบยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ แต่ถ้าหากวิเคราะห์ออกมาได้ก็
ควรจัดหมวดหมู่ตามแหล่งที่มา (Provenance) และความสัมบูรณ์ (Integrity) ของเอกสาร อย่างไรก็
ตาม มีความเป็นไปได้ว่าในการจัดอาจจะต้องกรุ๊ปหัวเรื่องอื่นเพิ่มโดยอาจดูจากบทบาทหน้าที่ที่ต่างกัน
ในการงานที่เป็นทางการกับธุระการงานส่วนตัว ดูจาก Genre หรือ Format ของเอกสาร ดูจากลาดับ
เวลา หรือจากลาดับตัวอักษร ตัวอย่างเช่น มักจัดเอกสารราชการไว้ก่อนเอกสารส่วนตัว เอกสารของ
บุคลากรทหารอาจจัดตามลาดับเวลาประจาการในตาแหน่งหนึ่ง ๆ เอกสารของนักเขียนอาจจัดเป็น
นิยาย สารคดี จดหมายโต้ตอบ ข่าวตัด ไดอารี่ ของสะสม สิ่งตีพิมพ์ เอกสารส่วนตัว ชีวประวัติ ฯลฯ
เอกสารส่ ว นบุ ค คลเบ็ ด เตล็ ด นั้ น แม้ จ ะมี รู ป แบบชั ด เจนแต่ ก็ ยั ง คงจั ด หมวดหมู่ ไ ด้ ย าก
ในบางครั้งก็ต้องจัดไปโดยไม่มีหลักเกณฑ์ เช่น จัดโดยพิจารณาถึงความต้องการใช้เอกสารของผู้ใช้ แต่
ไม่ว่าจะจัดแบบใดก็ตาม สุดท้ายแล้วการจัดนั้นก็ควรแสดงให้เห็นว่าสามารถอธิบายถึงเหตุผลที่จัด
เช่นนี้ได้
5.3 ระดับชั้นการจัดเรียง (Level of arrangement)
International Council on Archives (2000) อธิบายว่า การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดเป็น
ระดั บ ชั้ น ตามโครงสร้ า ง จากบนลงล่ า ง ( Top-down) โดยบนสุ ด คื อ ภาพรวมของทั้ ง ชุ ด
(กลุ่ม หรือ Fonds) ไล่ลงมาคือองค์ประกอบต่าง ๆ จากเอกสารภาพกว้างหรือทั่วไปมาสู่เอกสารที่
แคบหรือเฉพาะเจาะจง ซึ่งชุดเอกสารจดหมายเหตุและในมาตรฐานเอกสารจดหมายเหตุส่วนใหญ่จะมี
ระดับชั้นการจัดเรียงเช่นนี้ แต่กรณีเอกสารจดหมายเหตุภายในองค์กรที่โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
ขององค์กรกาลังเปลี่ยนแปลง การแบ่งระดับชั้นการจัดเรียงจะไม่เป็นประโยชน์เท่าไร รวมทั้งองค์กรที่
มีระบบจัดการเอกสารแตกต่างกัน หรือในกรณีระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพลวัตสูงด้วย โดย
ระดับชั้นในการจัดเรียง มีดังนี้
- Fonds (Group/Collection)
- Sub-fonds (Sub-group)
- Sub-sub fonds (Sub-sub group)
- Series
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- Files
- Item
โดยเอกสารจดหมายเหตุไม่ว่าชุดใดก็ตาม ขนาดใหญ่หรือไม่ ก็ต้องมีอย่างน้อย 2 ระดับชั้นคือ
ระดั บ บนสุ ด Fonds และระดั บ อื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะระดั บ ใดก็ ต ามที่ ต่ ากว่ า Fonds อย่ า งน้ อ ย
1 ระดับ
เอกสารของรั ฐ บาล แผนก โรงเรี ย น องค์ ก ร หรื อ บุ ค คล จะอยู่ ร ะดั บ Fonds ส่ ว นระดั บ
Sub-fonds คือ แผนก/ฝ่ายระดับต่าลงมา ในระดับ Series นั้นจึงจะเป็นตัวเอกสารจริง ๆ โดยเป็น
กลุ่มเอกสารการดาเนินงานในแบบเดียวกัน เช่น รายงานการประชุม บัญชี รายงาน
นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานอื่นที่มีระดับชั้นสูงกว่านี้ คือระดับคลังเอกสาร (Repository Level)
ระดับกลุ่มการบริหารจัดการ (Management Group Level) (Williams 2006)
โดยสรุป ผู้วิจัยพบว่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งชุดนี้เป็นเอกสารที่เป็น Personal
Collection ที่ได้รับการรวบรวมมาจากหลากหลายที่มาและไม่เป็นระเบียบ หาความเชื่อมโยงของ
เอกสารกับบทบาทหน้าที่หรือกิจการงานของเจ้าของเอกสารได้ไม่ชัดเจน จึงเหมาะที่จะใช้การจัด
หมวดหมู่เอกสารส่วนบุคคล (Arranging Personal Paper) และใช้หลักการจัดเรียงตามบทบาทหน้าที่
(Arrangement by Function) เพื่อดูตามภารกิจของบุคคล จากนั้นทาการการแบ่งกลุ่มเอกสารเป็น
ลาดับ ชั้น ตามโครงสร้ างของเอกสาร (Level of Arrangement) ตามหลั กของ ISAD (G) โดยแบ่ง
ลาดับชั้นเอกสารตามลาดับจากบนลงล่าง (Top-down) โดยบนสุดคือภาพรวมของทั้งชุด (Fonds) ไล่
ลงมาคือองค์ประกอบต่าง ๆ จากเอกสารภาพกว้างหรือทั่วไปมาสู่เอกสารที่แคบหรือเฉพาะเจาะจง
เพื่อลดความซับซ้อนในการพิจารณาเนื้อหาเอกสารเพื่อทาการคัดเลือกมาจัดเก็บต่อไป
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยด้านการประเมินคุณค่ามีเป็นจานวนมาก แต่ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางการประเมินคุณค่าภาพถ่ายดิจิทัลมีน้อยมาก จึงนาเสนอเฉพาะงานวิจัยที่นามาสร้างกรอบ
ความคิดในงานวิจัยชิ้นนี้เท่านั้น อาทิ
Duranti (1997) มุ่งอธิบายแนวคิดและความหมายของความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ
ความเป็นต้นฉบับที่แท้จริงที่มีเพียงหนึ่งเดียว (Authenticity) ปัจจัยที่ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
ความเป็ นต้น ฉบับ ที่แท้จริ งที่มีเพีย งหนึ่งเดียว รวมถึงเตือนให้เห็ นผลเสียของการเน้นแนวคิดหนึ่ง
มากกว่าอีกแนวคิด ตลอดจนชี้แนะทิศทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Duranti (1997) อธิบายว่า เอกสารจะน่าเชื่อถือเมื่อเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานยืนยัน
ข้อเท็จ จริ ง แต่ในทางตรงกัน ข้าม เอกสารจะเป็นต้นฉบับที่แท้จริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อมันเป็น
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เอกสารนั้ น ๆ จริง การที่เอกสารเป็นต้นฉบับของแท้นั้นไม่ได้ห มายความว่าเอกสารจะน่าเชื่อถือ
แต่เป็นเพียงการยืนยันว่าเอกสารไม่ผ่านการดัดแปลง แทนที่ หรือปลอมแปลง หลังจากที่สร้างเอกสาร
เสร็จ เรียบร้อยแล้ว แต่สาหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะให้ ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของ
เอกสารมากกว่าการพิสูจน์ว่าเอกสารเป็นต้นฉบับของแท้ เพราะแม้เอกสารจะเป็นต้นฉบับของแท้แต่
ถ้าเอกสารนั้นไม่น่าเชื่อถือก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เพราะผู้ใช้ต้องการทราบข้อเท็จจริงจากเนื้อหา
เอกสารนั้นโดยไม่ได้สนใจว่าเอกสารเป็นต้นฉบับเดียวกันกับเมื่อครั้งสร้างเอกสาร ย้ายเอกสาร หรือ
โดนปรับเปลี่ยนเมื่อถูกย้ายหรือไม่แต่อย่างใด แต่ผู้ใช้ต้องการรู้ว่าในกระบวนการสร้างเอกสารนั้นมี
การควบคุมอย่างสม่าเสมอ ในเวลาที่เหมาะสม โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะ
ดังนั้น บทความนี้จึงแสดงให้เห็นว่าควรใส่ใจการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใ ห้น่าเชื่อถือ
มากกว่ า การพิ สู จ น์ ว่ า เอกสารเป็ น ต้ น ฉบั บ ของแท้ โดยการก าหนดรู ป แบบเอกสารส าหรั บ การ
ดาเนินการแต่ละประเภทและให้คาจากัดความของแต่ละประเภท ควบคุมกระบวนการสร้างเอกสารที
ละขั้นตอน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเอกสารแต่ละเอกสาร เพราะแม้ว่าเอกสารนั้น
จะมีความเป็นต้นฉบับแต่ถ้าเอกสารนั้นไม่ได้รับความเชื่อถือแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เนื่องจาก
ผู้ใช้ต้องการทราบข้อเท็จจริงจากเนื้อหาของเอกสารนั่นเอง
ในขณะที่ Duranti (2009) กล่าวถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ และกระบวนงานของศาสตร์
การพิสูจน์วิเคราะห์ดิจิทัลและนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล โดย Duranti (2009) มองว่าทั้งสองเรื่องส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การพิสูจน์วิเคราะห์ดิจิทัลจะมุ่งไปที่เอกสาร ส่วนนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมุ่งไปที่
หลักฐานดิจิทัลทุกประเภท
Duranti (2009) อธิบายว่า ความเป็นต้นฉบับที่แท้จริงจะมุ่งเน้นที่ตัวข้อมูลหรือเนื้อหาของ
เอกสารมากกว่าตัวเอกสาร แต่ก็ยังต้องปกป้องทั้งเนื้อหาและการแสดงผลของเอกสารดิจิทัลด้วย สิ่งนี้
อาจะทาให้ประสบกับปัญหาว่าหลักฐานดิจิทัลใดที่ถือได้ว่าเป็ นคาบอกเล่า (Hearsay) ที่เป็นหลักฐาน
การดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของ E-Discovery ดังนั้น จึงต้องหาวิธีการที่น่าเชื่อถือ
สาหรับรักษาหลักฐานที่ดึงออกมาหรือทาซ้าจากฮาร์ดแวร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระยะยาว ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารก็จาเป็นต้องหาวิธีการวิเคราะห์ รวบรวม ทาซ้า และสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล
ที่ ถู ก ต้ อ งแม่ น ย าและเชื่ อ ถื อ ได้ นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เ อกสารดิ จิ ทั ล จึ ง เข้ า มามี บ ทบาททั้ ง ในด้ า น
นิติวิทยาศาสตร์และด้านการจัดการและสงวนรักษาเอกสาร โดยบูรณาการความรู้จากทั้งสองศาสตร์
เข้าด้วยกันและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมารวมถึงให้มุมมองใหม่ ๆ ด้วย
ดังนั้น บทความนี้จึงแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารต้องมีองค์ความรู้เพื่อที่จะประเมิน
ความน่ าเชื่อถือของเอกสารดิจิ ทัล และรักษาเอกสารดิจิทัลให้ ยั่งยืนโดยสงวนความเป็นต้นฉบับที่
แท้จริงให้คงอยู่ โดยมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Diplomatic (การพิสูจน์วิเคราะห์ดิจิทัล)
และน ามาเปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี วิ จั ย ของสาขาวิ ช า Digital Forensics (นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ดิ จิ ทั ล )
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เพื่อพิจารณาสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่รวมทั้ง 2 ด้านนี้เข้าด้วยกัน เรียกว่า Digital Records Forensics
(นิติวิทยาศาสตร์เอกสารดิจิ ทัล) โดยนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ความเป็นต้นฉบับที่แท้จริงจะมุ่งเน้นที่ตัว
ข้อมูลหรือเนื้อหาของเอกสารมากกว่าตัวเอกสาร แต่ก็ยังต้องปกป้องทั้งเนื้อหาและการแสดงผลของ
เอกสารดิจิทัลด้วย และมีบทบาทสูงต่อความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่รวบรวม เก็บรักษา และส่งมอบ
ต่อศาล หลั กการ 2 ประการที่เป็นรากฐานของการดาเนินงานนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและอาจเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ดูแลเอกสารก็คือ การไม่แทรกแซง (Non-Interference) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลหรือเอกสารดิจิทัลโดยไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ต้นฉบับ และการแทรกแซง
ที่ระบุได้ (Identifiable Interference) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลหรือเอกสาร
ดิจิทัลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ต้นฉบับ โดยสามารถระบุความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ Duranti (2009) ยั ง อธิ บ ายถึ ง การจ าแนกว่ า อะไรคื อ เอกสาร ( Record)
ในบริบทดิจิทัลว่าเป็นเรื่องซับซ้อนและมีกระบวนการวิเคราะห์ที่มีขั้นตอนมากขึ้น จึงมีการพัฒนา
แม่แบบ (Template) สาหรับการพิสูจน์วิเคราะห์ดิจิทัล (Diplomatic Criticism of Digital Entities)
ในโครงการ InterPARES โดยอธิบ ายว่าข้อมูล ดิจิทัลอยู่ในสภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยีแ บบไหน
รวมทั้งอธิบายการนาเสนอข้อมูลดิจิทัล จากนั้นตรวจสอบว่าข้อมูลดิจิทัลมีหรือไม่มีคุณลักษณะของ
เอกสารดิจิทัล 6 ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะรูปแบบที่แน่นอน (Fixed Form) และเนื้อหา
มีความเสถียร (Stable Content) ซึ่งหากตรวจสอบว่าข้อมูลดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ การด าเนิ น งานขององค์ ก ร ความสั ม พั น ธ์ ข้ า งต้ น ความสั ม พั น ธ์ ท างปั ญ ญา ( Intellectual
Relationships) ระหว่างข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตข้อมูล ได้รับการตรวจสอบและพบว่ามีคุณสมบัติหรือไม่ แล้ววิเคราะห์บริบทต่าง
ๆ ในเชิ ง ลึ ก ได้แ ก่ บริ บ ทในกระบวนการท างาน (Procedural Context) ในกรณี ที่ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน บริ บทของเอกสาร (Documentary Context) ในกรณีที่ข้อมูล ดิจิทัล
เกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่นที่จัดเป็นเอกสาร (Document) ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกระบบ และบริบททาง
เทคโนโลยี (Technological Context) ในกรณีที่ข้อมูลดิจิทัลเกี่ยวข้องกับข้อมูลดิจิทัลอื่น หลังจากนี้
จึงจะสรุปได้ว่าข้อมูลดิจิทัลเป็นเอกสารหรือไม่ หากไม่เป็นเอกสาร ควรอธิบายเพิ่มว่าข้ อมูลดิจิทัล
ดังกล่าวว่ามีสถานะเป็นชุดข้อมูล (Data Set) สิ่งตีพิมพ์ (Publication) หรือข้อมูลที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาไปเป็นเอกสาร รวมทั้งระบุคุณลักษณะ องค์ประกอบ พฤติกรรมของข้อมูล และแนะนาว่าควร
ดาเนินการอย่างไรต่อจึงจะเหมาะสมและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ แต่ ห ากชุดข้อมูล
เหล่านั้นเป็นเอกสาร ควรตรวจสอบเพิ่มโดยละเอียดว่าเอกสารน่าเชื่อถือหรือไม่ มีคุณลักษณะพิเศษที่
จาเป็นต้องปกป้องรักษาเพื่อให้เอกสารยังคงอัตลักษณ์และบูรณภาพหรือไม่ เอกสารสื่อถึงอะไรและมี
องค์ประกอบดิจิทัลแบบใด โดยในการวิเคราะห์ดิจิทัลนั้นทาเพื่อพิจารณาว่าเอกสารเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ
หรือไม่ ลักษณะพิเศษที่จาเป็นต้องได้รับการป้องกันคืออะไร เพื่อรักษาอัตลักษณ์และความสมบูรณ์
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ของเอกสารไว้ตลอดไป ซึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่ได้จากการวิเคราะห์ดิจิทัลจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มีหน้าที่หลักที่สาคัญในการดึงข้อมูลที่อาจเป็นหลักฐานโดย
ไม่แทรกแซงข้อมูล ทาให้ยังคงรักษาอัตลักษณ์และความสมบูรณ์ของหลักฐาน รวมถึงความสมบูรณ์
ของสาเนาด้วย
Cook (2011) อธิบายถึง การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุโดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะแรก ผู้ สร้ างเอกสารหรื อผู้บ ริหารจัดการเอกสารเป็นผู้ ทาหน้าที่ประเมินคุณค่า ระยะที่ส อง
นักจดหมายเหตุที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เป็นผู้ทาหน้าที่ประเมินคุณค่าทางอ้อม ซึ่งจะพิจารณา
ประเมิ น คุณ ค่ าโดยอาศัย ความนิ ย มในการศึ กษาวิจั ย ทางประวัติ ศ าสตร์ใ นขณะนั้น ระยะที่ ส าม
นักจดหมายเหตุในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทาหน้าที่ประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุโดยตรง ซึ่งจะ
ประเมินคุณค่าโดยพิจารณาจากบริบทของเอกสาร ดูว่าแสดงถึงบทบาทหน้าที่และกิจกรรมต่าง ๆ
ในหน่ ว ยงานหรื อ ไม่ และระยะสุ ด ท้ า ยที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น เป็ น เรื่ อ งของการประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสาร
จดหมายเหตุ โ ดยให้ ป ระชาชนจากกลุ่ มหรือ ชุม ชนต่ าง ๆ เข้า มามีส่ ว นร่ว ม เพื่อ ให้ จดหมายเหตุ
เป็นที่รู้จัก
ดังนั้น บทความนี้แสดงให้เห็นว่าการประเมินคุณค่าแบบเดิมกาลังประสบกับความท้าทายซึ่ง
เราต้องเผชิญหน้าเพื่อจะเติบโตก้าวหน้าในอนาคตยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลที่ให้
ความสาคัญกับการสร้างและสงวนรักษาเอกสารมากกว่าจะคัดเลือกเอกสารหรือให้ผู้สร้างเอกสาร
ประเมิ น คุ ณ ค่ า เพื่ อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งว่ า เอกสารที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ แ ละไม่ ยั่ ง ยื น ในระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นให้ข้อมูลเพียงพอและมีบริบทเพียงพอให้เป็นเอกสารที่มีคุณค่า มีความเป็นของแท้
และน่าเชื่อถือสาหรับเก็บในคลังจดหมายเหตุไว้เป็นหลักฐานหรือไม่ รวมไปถึงประเด็นด้านชนชั้น
ทุนนิยม การเมือง และจริยธรรม
Niu (2014) ได้อธิบายเรื่องการสร้างกรอบแนวคิดการประเมินคุณค่าและคัดเลือกเพื่อสงวน
รักษาเอกสารดิจิทัล โดยศึกษาจากทฤษฎีจดหมายเหตุดั้งเดิมและนโยบายการประเมินคุณค่าและ
คัดเลือกของห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
และอภิปรายการน ากรอบแนวคิดที่จะสร้างขึ้นมาใช้งาน กรอบแนวคิดในการประเมินคุณค่าและ
คัดเลือกในบทความนี้มีวิธีการคัดเลือก 3 แบบคือ การสุ่มตัวอย่างตามสถิติ (Statistical Sampling)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินคุณค่า (Appraisal) ส่วนวิธีการประเมิน
คุณค่ามี 3 แบบคือ วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณค่า (Objects of Appraisal) หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณค่า (Appraisal Criteria) และการตัดสินใจในการประเมินคุณค่า (Appraisal Decisions)
ซึ่งกรอบแนวคิดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบหรือแล้วเสร็จแต่ก็อาจเป็นพื้นฐานให้วิจารณ์
ดัดแปลง หรือต่อยอดได้ เมื่อมีการสร้างกรอบแนวคิดในการประเมินคุณค่าที่ครอบคลุมแล้ว แต่ละ
องค์กรสามารถนาไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ เหมาะสมเพื่อใช้งานกับองค์กรตนได้ อันเป็นการทาให้
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นโยบายการประเมินคุณค่าและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละองค์กรมีความสอดคล้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น
ดังนั้น บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงการสร้างกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมการประเมินคุณค่า
และคัดเลือกเพื่อสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล แล้วนาวิธีการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุแบบ
ดั้งเดิมมาผสานกับองค์ประกอบในนโยบายการประเมินคุณค่าที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยมุ่งที่จะสร้างคู่มือ
ระดับสูงสาหรับให้องค์กรท้องถิ่นใช้สร้างนโยบายประเมินคุณค่าและคัดเลือกเพื่อสงวนรักษาเอกสาร
ดิจิทัลขององค์กรได้ เอง และผู้ทาหน้าที่สงวนรักษาสามารถสร้างนโยบายในการประเมินคุณค่าและ
คัดเลือกของตนเองได้โดยเลือกจากวิธีการคัดเลือก วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณค่า และหลักเกณฑ์
การประเมินคุณค่า
Anderson, Eaton, and Schwartz (2015) กล่าวถึงผลกระทบของการปฏิวัติดิจิทัลว่าทาให้
นักจดหมายเหตุต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางานแบบเดิมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการสร้างสรรค์
สารสนเทศในรูปแบบใหม่ ๆ และความต้องการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้ ข้อจากัดทางเทคโนโลยีและ
พื้นที่ในสาหรับเก็บรักษาเอกสารทาให้การประเมินคุณค่าเอกสารเป็นสิ่งสาคัญ การประเมินคุณค่า
เอกสารแบบแมโครหรือบนลงล่าง (Top-down) ช่วยให้ประเมินว่าเอกสารใดควรเก็บรักษาไว้ถาวรใน
ฐานะที่เป็นหลักฐานแสดงถึงกระบวนการสร้างสรรค์หรือกระบวนการบริหารงานในองค์กร บทความนี้
ยั ง มี ก ารกล่ า วถึ ง การน าการประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสารแบบแมโครมาใช้ ป ระเมิ น เอกสารดิ จิ ทั ล
(Born-digital) และเอกสารที่เป็นคอลเล็กชันพิเศษด้วย
Anderson, Eaton, and Schwartz (2015) ยั ง เน้ น ย้ าถึ ง การเก็ บ รั ก ษาเอกสารที่ เ ป็ น
หลักฐานของการตัดสินใจและกิจกรรมในองค์กรรวมทั้งเอกสารที่บ่งบอกบริบทคือสิ่งที่ทาให้จดหมาย
เหตุแตกต่างจากห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ โดยจดหมายเหตุดึงเอาบริบทออกมาจากเอกสารต่าง ๆ
ที่สร้างขึ้นและนามาใช้งาน ในส่วนของเอกสารดิจิทัลนั้นจุดเริ่มต้นในการพิจารณาว่าเอกสารใดควร
สงวนรักษาในระยะยาวก็เริ่มพิจารณาจากบริบทเอกสารดิจิทัลที่มีความหลากหลาย โดยในยุคดิจิทัล
นั้นมีโอกาสและความท้าทายมากมายสาหรับบุคลากรในวิชาชีพสารสนเทศ การประเมินคุณค่าช่วยให้
สงวนรักษาเอกสารที่บันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ รวมทั้งเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คนและเอกสารด้วย
สรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อ ง ผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเอกสาร
จดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช เป็นเอกสารที่เป็น Personal Collection ที่ได้รับการรวบรวมมาจากหลากหลายที่มา และไม่มี
องค์ประกอบตามคุณลักษณะ 7 ประการของเอกสาร (Recordness) แต่เป็นสารสนเทศที่มีเนื้อหา
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เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ดังนี้แนวทางที่จะใช้ในการประเมินคุณค่าจึงควรใช้
(1) แนวคิดเรื่องคุณค่าของเอกสาร (Value of Records) ในงานจดหมายเหตุ อันได้แก่ คุณค่าที่มีต่อ
การเป็นหลักฐานการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงานหรือบุคคลทั้งในด้านการบริหารงาน
กฎหมาย การเงิน และคุณค่าที่มีต่อการศึกษาและวิจัย (2) แนวคิดของ Schellenberg ที่ประเมิน
คุณค่าของเอกสารโดยดูจากคุณค่าในการนาไปใช้อ้างอิงและใช้ในการศึกษาวิจัย (3) แนวคิดการ
ประเมินคุณค่าแบบไมโครที่พิจารณาคุณค่าของเอกสารโดยให้ความสาคัญกับเนื้อหาของเอกสาร และ
(4) การน าหลั ก การจั ด หมวดหมู่ เ อกสารส่ ว นบุ ค คล (Arranging Personal Paper) และหลั ก การ
จัดเรียงตามบทบาทหน้าที่ (Arrangement by Function) มาจัดเรียงชุดเอกสาร และทาการแบ่งกลุ่ม
เอกสารเป็นลาดับชั้นตามโครงสร้างของเอกสาร (Level of Arrangement) ตามหลักของ ISAD (G)
โดยแบ่งลาดับชั้นเอกสารตามลาดับจากบนลงล่าง (Top-down) โดยบนสุดคือภาพรวมของทั้งชุด
(Fonds) ไล่ล งมาคือองค์ป ระกอบต่าง ๆ จากเอกสารภาพกว้างหรือทั่ว ไปมาสู่เอกสารที่แคบหรือ
เฉพาะเจาะจงเพื่อลดความซับซ้อนในการพิจารณานาเอกสารออกมาประเมินคุณค่านั้นเอง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากจุดมุ่งหมายของ
การวิจัยที่ต้องการหาแนวทางในการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งซึ่งไม่สามารถใช้
ข้อมูล ในเชิงปริ มาณมาวิเคราะห์ห าแนวทางในการประเมินคุณค่าได้ เพราะแนวทางการประเมิน
คุณค่าจะสามารถสร้างขึ้นได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เกิดจากผลของการเก็บข้อมูลจากมุมมอง
และความคิดเห็ นของมนุษย์ ต่อคาว่าคุณค่าซึ่งเป็นการตีความในเชิงนามธรรมมาเปรียบเทียบกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการศึกษางานวิจัย นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาตอบ
คาถามงานวิจัยได้ การเก็บข้อมูลจาเป็นต้องทาในเชิงคุณภาพ กล่ าวคือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกใน
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ได้แง่มุม และมุมมองของบุคคลมาอภิปรายผลข้อมูลในเชิงพรรณนา โดยใช้
วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล แบบหลากหลายวิธี (Multiple Methods) ซึ่งประกอบด้วยการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (A Literature Study) การส ารวจชุ ดเอกสาร (A Collection
Survey) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) จากนั้นจึงวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบยั น (The Approach of Triangular Analysis) กั บ
ประสบการณ์ของผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสาหรับนามาใช้สร้างแนวทางการประเมินคุณค่าที่
เหมาะสมกั บ ชุ ด เอกสารกรณี ศึ ก ษาและบริ บ ทของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยการดาเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ คือ การกาหนด
แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดแหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 การกาหนดแหล่งข้อมูล
1.1.1 เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชได้รับมอบมาส่วนใหญ่เป็นชุดเอกสารที่เป็น Personal
Collection ที่ มี เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ พ ร ะ ร า ช พิ ธี ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น การเลือกชุดเอกสารมาศึกษาจึงควร
เลือกประเภทชุดเอกสารที่หน่วยงานได้รับ มอบมาเป็นส่วนมาก นั้นก็คือ ชุดที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี
เพราะชุดเอกสารดังกล่าวสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณค่าชุดเอกสารดิจิทัลประเภท
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ไฟล์ภาพนิ่งของหน่วยงานชุดอื่นได้ นอกจากนี้แล้ว เมื่อชุดเอกสารส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราช
พิธี ชุดเอกสารที่เลือกมาศึกษาจึงต้องเป็นชุดเอกสารที่มีเนื้อหาครบถ้วนและคลอบคลุมพิธีการทั้งหมด
ของพระราชพิธีนั้น ๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้กาหนดเงื่อนไขในการเลือกชุดเอกสารที่จะ
นามาศึกษาดังนี้
(1) เป็นชุดพระราชพิธี
(2) มีเนื้อหาครบถ้วนและคลอบคลุมพิธีการทั้งหมด
จากเงื่อนไขดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคัดเลือกชุดงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อพุทธศักราช
2555 เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จานวน 201 แฟ้ม 30,192 ไฟล์มาเป็นแหล่งข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพราะเอกสารชุดนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ดังนี้
ประการแรก ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าพระราชพิธีที่สาคัญที่สุด ณ ขณะทางานวิจัยชิ้นนี้ คือ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการรับมอบและรวบรวมเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของงานพระราชพิธีดังกล่าว
เอกสารชุดนี้ ถู กคาดการณ์ว่าจะเป็นชุดเอกสารที่มีปริมาณมากที่สุดของหน่วยงานในอนาคต เมื่อ
เอกสารชุดดังกล่าวยังไม่สามารถนามาเป็นกรณีศึกษาได้ในขณะนี้เพราะอยู่ในระหว่างการรวบรวม
ผู้วิจัยจึงนาเอกสารชุดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับการถวายพระ
เพลิงหรือการพระราชทานเพลิงพระศพ เอกสารชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงถูกคัดเลือกมาเป็นแหล่งข้อมูล
ในการศึกษาเพราะเอกสารชุดนี้สามารถนามาเป็นต้นแบบสาหรับการประเมินคุณค่าและจัดเรียง
เอกสารชุดที่มีปริมาณมากสุดของหน่วยงานได้
ประการที่สอง เมื่อเปรียบเทียบกับชุดเอกสารประเภทพระราชพิธีถวายพระเพลิง
หรือพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพชุดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหน่วยงาน เอกสารชุดที่เลือกมาศึกษานี้มี
เนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมพิธีการทั้งหมดได้มากกว่าเอกสารชุดอื่น ๆ
1.1.2 การสัมภาษณ์บุคลากรผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารประเภทไฟล์
ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
มีบุ คลากรในสั ง กั ดจ านวนทั้ งหมด 24 คน ตามภาพที่ 1: โครงสร้ างองค์ กรของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(1) ผู้อำนวยกำร

(2) งำนธุรกำร

(3) งำนบันทึก
เหตุกำรณ์และจัดทำ
หนังสือจดหมำยเหตุ

(4) งำนเอกสำร
จดหมำยเหตุ

(5) งำนจดหมำยเหตุ
ดิจิทัล

(6) งำนสำรสนเทศ
เพื่อกำรอนุรักษ์
และบริกำร

(2.1) ธุรการ

(3.1) นักจดหมายเหตุ
(หัวหน้างาน)

(4.1) นักจดหมายเหตุ
(หัวหน้างาน)

(5.1) นักจดหมายเหตุ
(หัวหน้างาน)

(6.1) นักวิชาการ
ช่างศิลป์
(หัวหน้างาน)

(2.2) ธุรการ

(3.2) นักจดหมายเหตุ

(4.2) นักจดหมายเหตุ

(5.2) นักจดหมายเหตุ

(6.2) นักจดหมายเหตุ

(2.3) ธุรการ

(3.3) นักจดหมายเหตุ

(4.3) ลูกจ้างเหมา

(5.3) นักจดหมายเหตุ

(6.3) นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา

(3.4) เจ้าพนักงาน
จดหมายเหตุ

(4.4) ลูกจ้างเหมา

(5.4) นักจดหมายเหตุ

(6.4) นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

(3.5) ลูกจ้างเหมา

(4.5) ลูกจ้างเหมา

(5.5) ลูกจ้างเหมา

(6.5) นักจดหมายเหตุ

โดยสามารถอธิบายหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ตามตารางที่ 1: ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ
ของบุคลากรในสังกัดหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช
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ตารางที่ 1 ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในสังกัด
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รหัส
ตาแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
1
ผู้อานวยการ
- บริหารหน่วยงาน
- กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2.1 ธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
2.2 ธุรการ
งานสารบรรณ
2.3 ธุรการ
งานธุรการทั่วไป
3.1 นักจดหมายเหตุ - กาหนดแผนการท างานของงานบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์แ ละจั ด ท า
หนังสือจดหมายเหตุ
- ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานฯ
- บันทึกเหตุการณ์
- จัดทาหนังสือจดหมายเหตุ
3.2 นักจดหมายเหตุ - รวบรวมและรับมอบเอกสาร
- บันทึกเหตุการณ์
- จัดทาหนังสือจดหมายเหตุ
3.3 นักจดหมายเหตุ - บันทึกเหตุการณ์
- จัดทาหนังสือจดหมายเหตุ
3.4 เจ้าพนักงาน
- รวบรวมและรับมอบเอกสาร
จดหมายเหตุ
- บันทึกเหตุการณ์
- จัดทาหนังสือจดหมายเหตุ
3.5 ลูกจ้างเหมา
- รวบรวมและรับมอบเอกสาร
4.1 นักจดหมายเหตุ - กาหนดแผนการทางานของงานเอกสารจดหมายเหตุ
- ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานฯ
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ์
4.2 นักจดหมายเหตุ - จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทภาพถ่าย
4.3 ลูกจ้างเหมา
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ
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รหัส
4.4

ตาแหน่ง
ลูกจ้างเหมา

4.5

ลูกจ้างเหมา

5.1

นักจดหมายเหตุ

5.2

นักจดหมายเหตุ

5.3

นักจดหมายเหตุ

5.4

นักจดหมายเหตุ

5.5
6.1

ลูกจ้างเหมา
นักวิชาการ
ช่างศิลป์

6.2

นักจดหมายเหตุ

6.3

นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ์
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารปฏิทินข่าว
ในพระราชสานัก
- กาหนดแผนการทางานของงานจดหมายเหตุดิจิทัล
- ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานฯ
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลทุกประเภท
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นข่าวในพระราชสานัก
แบบภาพเคลื่อนไหว
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลทุกประเภท
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารปฏิทินข่าว
ในพระราชสานักแบบดิจิทัล
- อนุรักษ์และแปลงไฟล์ข่าวในพระราชสานักแบบภาพเคลื่อนไหว
- กาหนดแผนการทางานของงานสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์
และบริการ
- ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานฯ
- ออกแบบนิทรรศการและองค์ประกอบศิลป์
- ถ่ายภาพ
- ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
- นาชมนิทรรศการ
- ประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่ายที่ได้รับ
การจัดหมวดหมู่แล้ว เพื่อการสงวนรักษา อนุรักษ์ จัดเก็บ
- ดูแลคลังเอกสารจดหมายเหตุ
- ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
- นาชมนิทรรศการ
- ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของหน่วยงาน
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รหัส
6.4

ตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

6.5

นักจดหมายเหตุ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
- สงวนรักษา อนุรักษ์ จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทใน
รูปแบบดิจิทัล
- ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
- นาชมนิทรรศการ
- งานห้องสมุดและหนังสืออ้างอิง
- นาชมนิทรรศการ

จากบุคลากรทั้งหมด 24 คน การวิจัยนี้จะทาการเลือกแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือ เลือกศึกษา
หรือสัมภาษณ์เฉพาะบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ และกระทบกับการจัดการเอกสารประเภท
ไฟล์ภาพนิ่งของหน่วยงาน เพราะด้วยระยะเวลาการทาวิจัยที่จากัดแค่ 6 เดือน จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ
สัมภาษณ์บุคลากรทั้ง 24 คน อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่คัดเลือกมาก็เพียงพอที่จะใช้มาตอบคาถาม
งานวิจัยได้ และตามตารางที่ 3.1 ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในสังกัดหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะพบว่า บุคคลที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขและถูกคัดเลือกมามีจานวน 9 คน ได้แก่
1.2.1 ผู้บริหารหน่วยงาน จานวน 1 คน ซึ่งตรงกับรหัส 1 ในตารางที่ 1
1.2.2 บุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งและ
ภาพถ่ายของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จานวน 5 คน ซึ่งตรงกับรหัส 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, 5.3, และ 6.2 ในตารางที่ 1
1.2.3 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสงวนรักษาและอนุรักษ์สารสนเทศดิจิทัลและ
ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ จานวน 1 คน ซึ่งตรงกับรหัส 6.1 และ 6.4 ในตารางที่ 1
เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวทั้ง 9 คน สามารถจาแนกรหัสและหน้าที่รับผิด ชอบได้ตามตารางที่ 2: จาแนก
รหัสและหน้าที่รับผิดชอบของผู้ให้สัมภาษณ์
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ตารางที่ 2 จาแนกรหัสและหน้าที่รับผิดชอบของผู้ให้สัมภาษณ์
รหัสผู้ให้
หน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
สัมภาษณ์
NB01
บริหารหน่วยงาน กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานของหน่วยงาน
NB02
รวบรวมและรับมอบเอกสาร
NB03
ประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่ายที่ได้รับการจัดหมวดหมู่
แล้ว เพื่อการสงวนรักษา อนุรักษ์ จัดเก็บ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
NB04
ถ่ายภาพและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
NB05
จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุประเภท
ภาพถ่าย
NB06
จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่ง
NB07
รวบรวมและรับมอบเอกสาร
NB08
สงวนรักษา อนุรักษ์ จัดเก็บ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
NB09
รวบรวมและรับมอบเอกสาร

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1.1 การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนและสังเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็ น แรก เรื่ อ งค านิ ย ามและค าอธิ บ ายหน่ ว ยงานจดหมายเหตุ (Archives
Agency) นิยาม ความหมาย และลักษณะของเอกสาร (Records) เอกสารดิจิทัล (Digital Records)
เอกสารจดหมายเหตุ (Archives Materials) ในบริบทสากล บริบทหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
ไทย และบริบทหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เครื่องมือนี้จะใช้เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องบริบทเอกสารดิจิทัล
ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบคาถามงานวิจัยข้อที่หนึ่งและ
สองได้
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ประเด็นที่สอง เรื่องนิยามและความหมายของคุณค่าเอกสาร (Value of Records) ใน
งานจดหมายเหตุ นิยามและความหมายของการประเมินคุณค่า (Appraisal) แนวคิดและทฤษฎีในการ
ประเมินคุณค่า (Appraisal) เครื่องมือนี้จะใช้เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องแนวคิดและหลักการต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าเอกสาร ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการตอบ
คาถามงานวิจัยข้อที่หนึ่งและสองได้
ประเด็นสุดท้าย เรื่องแนวคิดเรื่องการจัดเรียง (Arrangement) เครื่องมือนี้จะใช้
เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องวิธีการและหลักในการจัดเรียงชุดเอกสาร ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล
ส่วนหนึ่งในการตอบคาถามงานวิจัยข้อที่หนึ่งและสองได้
2.1.2 การสร้ า งแบบส ารวจเอกสาร และนาเสนออาจารย์ผู้ ค วบคุ มวิท ยานิ พนธ์
พิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา สานวนภาษา และนามาปรับปรุง
แก้ไข เมื่อแก้ไขแล้วนาเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เครื่องมือนี้จะถูกนาไปใช้เก็บข้อมูลในเรื่องบริบท (Context) และเนื้อหา (Content)
ของเอกสารชุดงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ
นทร์ ที่ได้รวบรวมมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อพุทธศักราช 2555 เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพระ
ราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ จานวน 201 แฟ้ม 30,192 ไฟล์ ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งใน
การตอบคาถามงานวิจัยข้อที่หนึ่งและสองได้
2.1.3 การสร้างแบบสัมภาษณ์ และนาเสนออาจารย์ผู้ ควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา สานวนภาษา และนามาปรับปรุงแก้ไข เมื่อ
แก้ไขแล้วนาเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เครื่องมือนี้จะถูกนาไปสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 คน ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ดังกล่าวสามารถนาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบคาถามข้อที่สองและสามได้
2.1.4 การน าแบบส ารวจเอกสารและแบบสั ม ภาษณ์ ที่ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ ว เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.1.5 การนาแบบสารวจเอกสารและแบบสัมภาษณ์ทีได้ปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์มาใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 แบบสารวจเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง (ดูภาคผนวก ข.: แบบสารวจ
ข้อมูลเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง หน้า 145) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ส ารวจบริ บ ท (Context) ของเอกสาร ได้แ ก่ ส ารวจรายการ จ านวน
ปริมาณของเอกสารในทะเบียนควบคุมเอกสารงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
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ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ดูภาคผนวก ก.: ทะเบียนควบคุมเอกสารงานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้า 118)
ส่วนที่ 2 สารวจเนื้อหา (Content) ของเอกสาร ได้แก่ สารวจปีที่สร้าง (Create)
คุณภาพของไฟล์ ภ าพนิ่ ง (Quality) ประเภทหรือนามสกุล ของไฟล์ ภาพนิ่ง (Format) และเนื้อหา
โดยสังเขปของไฟล์ภาพนิ่งในแฟ้ม (Folder)
2.2.2 แบบสัมภาษณ์ (ดูภาคผนวก ค.: แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง หน้า 197) จะ
แบ่งออกเป็น 2 แบบสัมภาษณ์ กล่าวคือ
(1) แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน โดยกาหนดประเด็นคาถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล เบื้องต้นของผู้ให้ สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง หน้าที่
รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทางาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ (1) นโยบายการจัดการเอกสารดิจิทัล (2) นโยบายในการ
ประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง เพื่ อ จั ด เก็ บ เป็ น เอกสารจดหมายเหตุ และ
(3) นโยบายการอนุรักษ์ จัดเก็บ และสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหน่วยงาน
ประเด็นคาถามดังกล่าวถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องนโยบายการจัดการเอกสาร
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีส่วนต่อ
การกาหนดแนวทางการประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
(2) แบบสัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่งและเอกสารประเภทภาพถ่ายและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสงวนรักษาและอนุรักษ์
สารสนเทศดิจิทัลและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ โดยกาหนดประเด็นคาถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล เบื้องต้นของผู้ ให้ สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง หน้าที่
รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทางาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ (1) แนวปฏิบัติในการแสวงหาและรวบรวมเอกสารดิจิทัล
ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง (2) แนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งเพื่อเตรียมส่งมอบ
ให้กระบวนงานจัดหมวดหมู่และทาเครื่องมือช่วยค้น (3) แนวปฏิบัติในการคัดเลือกและประเมินคุณค่า
เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งและเอกสารประเภทภาพถ่าย (4) แนวปฏิบัติในการจัดหมวดหมู่
และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งและเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทภาพถ่าย (5) แนวปฏิ บัติในการจัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งและเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่ายที่เกี่ยวกับการพระราชพิธีต่าง ๆ
(6) แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์ จัดเก็บและสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
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และเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่าย และ (7) แนวปฏิบัติในการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งและเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่าย
ประเด็นคาถามดังกล่าวถูกตั้งขี้นมาเพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องแนวทางที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล ยเดชใช้ในการประเมินคุณค่าและ
จัดเรียงเอกสารประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับ (1) ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
คอมพิว เตอร์ ของผู้ ป ฏิบั ติงาน และ (2) ประสิ ทธิภ าพและความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประเด็ น ค าถามดั ง กล่ า วถู ก ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งเทคโนโลยี ใ นการ
จัดเรียง อนุรักษ์ สงวนรักษาและออกให้บริการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของ
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติเ ฉลิ มพระเกี ยรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว ภูมิ พลอดุล ยเดช ข้อมู ล
ดังกล่ า วจะถู กน ามาวิเคราะห์ ร่ ว มกับข้ อมูล อื่ น ๆ เพื่อค้น หาความพร้อ มทางด้านเทคโนโลยีของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการจัดการ
เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ ย วกั บ (1) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน และ
(2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประเด็นคาถามดังกล่าวถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบั ติง าน วิ ธีการแก้ไ ขปั ญหาและข้ อเสนอแนะของบุค ลากรผู้ ปฏิ บัติ งานของหน่ว ยงาน ข้ อมู ล
ดังกล่าวจะถูกนามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่วนต่อการกาหนดแนวทางการ
ประเมินคุณค่าและการจัดเรียงเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (A Literature Study)
ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 2.1.1 เพื่อเก็บข้อมูลดังนี้
3.1.1 บริ บ ทของเอกสาร เอกสารดิจิทัล จดหมายเหตุ จดหมายเหตุดิจิทัล และ
จดหมายเหตุดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งตามทฤษฎี ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย และของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดในการประเมินคุณค่าเอกสารแบบต่าง ๆ ข้อดีและข้อจากัด
ของทฤษฎีและแนวคิดแต่ละแบบ
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3.2 การสารวจชุดเอกสาร (A Collection Survey)
ทาการเก็บ ข้อมูล ในส่ วนเอกสารที่จะนามาทาแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัล
ประเภทไฟล์ ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มต้นจากสารวจทะเบียนควบคุมเอกสารงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และคัดแยกออกมาเฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 201 แฟ้ม 30,192 ไฟล์ ต่อจากนั้น ใช้
หลักการจัดเรียงตามบทบาทหน้าที่ (Arrangement by Function) ของ William (2006) (ดูบทที่ 2
หัวข้อ 5.2: หลักการจัดเรียง หน้า 48) มาคัดแยกเอกสารออกตามบทบาทหน้าที่ของงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ดังนี้
(1) การเตรี ย มการพระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(2) การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ
(3) การพระราชกุศลออกพระเมรุ
(4) การเชิญพระโกศออกพระเมรุ
(5) พระราชทานเพลิ งพระศพสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัล ยาณิวัฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
(6) พิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ท้องสนามหลวง
(7) มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
(8) การพระราชกุศลพระอัฐิ
(9) พิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากลบาเพ็ญกุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์
(10) การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิ งพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หลังจากนั้นกาหนดรหัสอ้างอิงสาหรับเอกสารกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สะดวกต่อการสารวจข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ในระดับหัวเรื่องหลักจะใช้อักษรย่อ di ซึ่งมาจากคาว่า Digital Image
หมายถึง ไฟล์ภาพนิ่ง แล้วตามด้วยตัวเลข (01 – 10) หมายถึง หัวเรื่องตามที่กาหนดไว้ 10 หัวเรื่อง
ข้างต้น ตามตารางที่ 3: รหัสอ้างอิงการแบ่งหัวเรื่องเพื่อสารวจเอกสาร
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ตารางที่ 3 รหัสอ้างอิงการแบ่งหัวเรื่องเพื่อสารวจเอกสาร
รหัสอ้างอิง
หัวเรื่อง
di01
การเตรี ย มการพระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
di02
การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ
di03
การพระราชกุศลออกพระเมรุ
di04
การเชิญพระโกศออกพระเมรุ
di05
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
di06
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ท้องสนามหลวง
di07
มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
di08
การพระราชกุศลพระอัฐิ
di09
พิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากลบาเพ็ญกุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์
di10
การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ต่ อ จากนั้ น ใช้ ร ะดั บ ชั้ น การจั ด เรี ย งเอกสารของ ISAD (G) (2001) (ดู บ ทที่ 2 หั ว ข้ อ 5.3
ระดับชั้นการจัดเรียง หน้า 51) กาหนดให้รหัส di จัดอยู่ในระดับ Fonds หมายถึง หัวเรื่องหลัก คือ
เอกสารดิ จิ ทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ชุด การพระราชพิธี พระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จพระเจ้ า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รหัส di01 – di10 จัดอยู่ในระดับ
Sub-fonds หมายถึง หัวเรื่องรอง และ di01-001 - … จัดอยู่ในระดับ Series หมายถึง เรื่อง ดังแสดง
ในภาพที่ 2: การแบ่งระดับชั้นในการจัดเรียงเอกสารชุดการพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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ภาพที่ 2 การแบ่งระดับชั้นในการจัดเรียงเอกสารชุดการพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
di

Fonds
Sub-fonds
Series

di01

di02

...

...

di09

di10

di01-001
di01-002
di01-003
...

เมื่อนาไปจัดเรียงเป็นแฟ้ม (Folder) มีลักษณะดังที่แสดงในภาพที่ 3: การกาหนดรหัสอ้างอิง
แฟ้ม (Folder) ในระดับหัวเรื่องหลัก
ภาพที่ 3 การกาหนดรหัสอ้างอิงแฟ้ม (Folder) ในระดับหัวเรื่องหลัก

71
และในระดับแฟ้ม (Folder) ที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องหลัก จะกาหนดให้ใช้เลข 3 หลักต่อไปจาก
รหั ส หั ว เรื่ อ งหลั ก แทนการก าหนดรหั ส แฟ้ ม เช่ น di01-001 หมายถึ ง แฟ้ ม (Folder) ที่ 001
ในหัวเรื่อง di01 การเตรียมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีลักษณะดังที่แสดงในภาพที่ 3: การกาหนดรหัส
อ้างอิงแฟ้ม (Folder) ที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องหลัก
ภาพที่ 4 การกาหนดรหัสอ้างอิงแฟ้ม (Folder) ที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องหลัก

การจั ดเรี ยงดังกล่าว ทาให้ผู้ วิจัยได้เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ ภาพนิ่งชุดการพระราชพิธี
พระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอเจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นากรมหลวงนราธิ ว าส
ราชนครินทร์ที่พร้อมสาหรับนาไปวิเคราะห์บริบท (Context) และเนื้อหา (Content)
3.3 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews)
ทาการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จานวน
ทั้งสิ้น 9 คน ดังต่อไปนี้
3.3.1 สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู้ ก าหนดนโยบายด้ า นต่ า ง ๆ ของ
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ภูมิพลอดุล ยเดชจานวน
1 คนเพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องนโยบายหลักของหน่วยงานในการประเมินคุณค่า อนุรักษ์ จัดเก็บ และ
สงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
3.3.2 สัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
และเอกสารประเภทภาพถ่ า ยของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
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พระเจ้าอยู่ หั วภูมิพลอดุล ยเดช จ านวน 6 คน และบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการสงวนรักษาและ
อนุรักษ์สารสนเทศดิจิทัลและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล จานวน 2 คน เพื่อเก็บข้อมูลใน
เรื่อง (1) แนวทางแสวงหา รวบรวม และจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งเพื่อเตรียมส่งมอบ
ให้กระบวนงานจัดหมวดหมู่และทาเครื่องมือช่วยค้น (2) แนวทางการคัดเลือกและประเมินคุณค่า
เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งและเอกสารประเภทภาพถ่าย (3) แนวทางการจัดหมวดหมู่และ
จัดทาเครื่ องมือช่ว ยค้น เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ง (4) แนวทางการอนุรักษ์
จัดเก็บ และสงวนรักษา ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง (5) ประสิทธิภาพ
และความพร้ อ มของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน (6) ความรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงาน และ (7) ปัญหา อุปสรรค
และวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
3.4 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบยัน (The Approach of Triangular Analysis)
เมื่ อ เก็ บ ข้อ มู ล จากการทบทวนวรรณกรรม การส ารวจเอกสาร และการสั มภาษณ์ แ บบ
กึ่งโครงสร้ างเรีย บร้อยแล้ ว ข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูลทั้งสามแบบจะถูกนามาสอบยันความ
ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยอาศั ย การวิ เ คราะห์ ข องผู้ วิ จั ย ในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
การประเมินคุณค่า จัดเรียงและออกให้บ ริการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
ข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูลทั้งสามแบบที่กล่าวไปในหัวข้อ 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สอบยั น จะถูกนามาวิเคราะห์ตามภาพที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล แบบสอบยัน (The Approach of
Triangular Analysis)
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ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบยัน (The Approach of Triangular Analysis)
ทบทวนวรรณกรรม
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(A Literature Study)

ผู้วิจัย
การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured
Interviews)

การสารวจชุดเอกสาร
(A Collection Survey)

ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (A Literature Study)
การส ารวจชุ ด เอกสาร (A Collection Survey) และการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (SemiStructured Interviews) ถู ก น ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบยั น กั บ
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ภาพนิ่งเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน) ของ
ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมสอบยันกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อนามาทาการวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) คานิยาม ความเหมือน และความแตกต่างของหน่วยงานจดหมายเหตุ เอกสาร เอกสาร
ดิจิทัล และเอกสารจดหมายเหตุ ในบริบทสากล บริบทหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย และ
บริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(2) หลักการและจุดเด่นของทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่า
เช่นเดียวกันผู้วิจัยจะทาการสารวจชุดเอกสาร (A Collection Survey) พร้อม ๆ กับนาเอา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) มาทาการวิเคราะห์
ในประเด็นดังต่อไปนี้
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(1) นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์
ภาพนิ่งและเอกสารประเภทภาพถ่ายของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(2) ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์
ภาพนิ่งและเอกสารประเภทภาพถ่ายของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(3) แนวทางการประเมินคุณค่าและการจัดเรียงของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
การวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวมานี้ก็เพื่อตอบคาถามวิจัย 3 ข้อ คือ
(1) ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าเอกสารแบบใดบ้างที่อาจจะนามา
ประยุกต์ใช้กับการประเมินคุณค่า เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(2) แนวทางใดบ้างที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชใช้ในการประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง และ
(3) แนวทางใดบ้างที่เหมาะสมต่อการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โดยคาตอบข้อ (1) และ (2) จะนามาวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามข้อ (3) เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปของ
งานวิจัยชิ้นนี้ คือ การได้แนวทางที่เหมาะสมต่อการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติต่อไป
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บทที่ 4
การเก็บข้อมูล
ในบทนี้จะนาเสนอข้อมูลจากการสารวจเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งและการสัมภาษณ์
บุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งจานวน 9 คน ใน 5 ประเด็น ได้แก่
1. บริบทและเนื้อหาของเอกสารดิจิทัล ประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยศึกษาเฉพาะชุดงานพระศพสมเด็ จ
พระเจ้ า พี่น างเธอ เจ้ า ฟ้ ากั ล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริน ทร์ ที่ ได้ ร วบรวมมาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อพุทธศักราช 2555 เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จ พระเจ้ าพี่น างเธอ เจ้าฟ้ากัล ยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จานวน
201 แฟ้ม 30,192 ไฟล์
2. นโยบายการจั ด การเอกสารดิ จิ ทั ล ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3. แนวปฏิบัติในการแสวงหา รวบรวม คัดเลือก ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ ทาเครื่องมือ
ช่ ว ยค้ น อนุ รั ก ษ์ จั ด เก็ บ สงวนรั ก ษา และให้ บ ริ ก ารเอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
4. การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ยรติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดช
5. ข้อจ ากัด ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภ าพนิ่ งของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนามาสอบยันกับข้ อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 และ
วิเคราะห์ผ่านมุมมองของผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสารดิจิทัล
ประเภทไฟล์นิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุล ยเดชเพื่อตอบค าถามงานวิจั ยและนาเสนอเป็นแนวทางการประเมินคุณ ค่าและการจัดเรีย ง
เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภ าพนิ่ งของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในบทที่ 5 ต่อไป
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1. บริบทและเนื้อหาของเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระ
ศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จานวน 201
แฟ้ม 30,192 ไฟล์
1.1 บริบทของเอกสาร (Context)
จากการส ารวจชุ ด เอกสารในบทที่ 3 หั ว ข้ อ 3.2: การส ารวจชุ ด เอกสาร (A Collection
Survey) ผู้ วิจั ยได้ชุดเอกสารดิจิ ทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่งชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่สามารถจัดแบ่ง
ออกเป็น 10 แฟ้ม (Folder) โดยในแต่ละแฟ้ม ผู้วิจัยได้ทาการสารวจบริบทของเอกสารและค้นพบ
เพียงปริ มาณและรายละเอีย ดคร่าว ๆ ของแฟ้มเหล่ านั้น ดังรายละเอียดที่นาเสนอในตารางที่ 4:
บริบทชุดเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เรื่อง

การเตรีย มการพระราชพิ ธีพระราชทาน
เพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ

การพระราชกุศลออกพระเมรุ
การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

รหัสแฟ้ม

di01

di02

di03
di04

3
27

83 การบาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
มีภาพพระบรมวงศานุวงศ์
4,477 การเชิญพระโกศออกพระเมรุตั้งแต่ริ้วขบวนที่ 1 มีภาพพระบรมวงศานุวงศ์
การเชิญพระโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวั ง ไปยั ง พระมหาพิ ชั ย
ราชรถ หน้ า วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม

ปริมาณเอกสาร
รายละเอียด
หมายเหตุ
แฟ้ม
ไฟล์
42
3,540 การเตรียมการพระราชพิธี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด้ า น ต่ า ง ๆ
การเตรี ย มความพร้ อ มของราชรถ ราชยาน
การตรวจเยี่ ย มการท างานของหน่ ว ยงาน
การประดับตกแต่งพระเมรุก่อนวันพระราชพิธี
การทดสอบความพร้อมของพระยานมาศ และ
การซักซ้อมของกาลังพลแบกหาม
72
13,248 การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ 5 ครั้ง
มีภาพพระบรมวงศานุวงศ์

ตารางที่ 4 บริบทชุดเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

77

เรื่อง

พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัล ยาณิวัฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ท้องสนามหลวง

มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
การพระราชกุศลพระอัฐิ

รหัสแฟ้ม

di05

di06

di07
di08

4
17

7

9

รายละเอียด

หมายเหตุ

ริ้วขบวนที่ 2 เชิญพระโกศจากหน้าวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ไปยังพระเมรุ ท้องสนามหลวง
และริ้ว ขบวนที่ 3 เวียนพระเมรุ ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง
482 การพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า มีภาพพระบรมวงศานุวงศ์
พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนคริน ทร์ และการพระราชทาน
เพลิงจริง
658 พิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ ข องประชาชนรอบ
บริเวณท้องสนามหลวง และพื้นที่อื่น ๆ
2,611 การแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
960 การพระราชกุศลเก็บพระอัฐิ ริ้วขบวนที่ 4 เชิญ มีภาพพระบรมวงศานุวงศ์
พระอั ฐิ แ ละพระสรีร างคารจากพระเมรุ เข้ า สู่
พระบรมมหาราชวัง ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศ
พระอั ฐิ จ ากพระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาทไป
ประดิ ษ ฐาน ณ พระวิ ม านพระที่ นั่ ง จั ก รี ม หา
ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง และริ้วขบวน

ปริมาณเอกสาร
แฟ้ม
ไฟล์
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พิ ธี อ่ า นสั ง วั ธ ยายพระไตรปิ ฎ กสากล
บาเพ็ญกุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์
การจั ด นิ ท รรศการงานพร ะราช พิ ธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

di09

di10

เรื่อง

รหัสแฟ้ม

16

4

รายละเอียด

หมายเหตุ

ที่ 6 เชิ ญพระสรีรางคารจากพระศรี รัตนเจดีย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ไปประดิษฐาน ณ คูหาภายในอนุสรณ์สถานรังษี
วัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
918 การจั ด พิ ธี อ่ า นสั ง วั ธ ยายพระไตรปิ ฎ กสากล มีภาพพระบรมวงศานุวงศ์
บาเพ็ญกุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์
3,219 การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิ งพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่น างเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ปริมาณเอกสาร
แฟ้ม
ไฟล์
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เอกสารชุดดังกล่าวนี้ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาและผู้สร้างเอกสารเหล่านี้ได้ เนื่องจากบริบท
การได้มาซึ่งเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชมีลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากหอจดหมายเหตุตามหลักสากล (ดูบทที่ 2 หัวข้อ
1.3: หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช
หน้า 21) กล่าวคือ เอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชไม่ ไ ด้ ม าจากการรั บ มอบเอกสารโดยตรงจากหน่ ว ยงานเจ้ า ของเอกสารที่
นักจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชเข้าไปมีบทบาทช่วยในการบริหารจัดการเอกสารตั้งแต่ยังอยู่ในกระแสการใช้งาน แต่ได้มาจากการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศทุกประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งเอกสารต้นฉบับที่สิ้นกระแสการใช้งาน
แล้ ว เอกสารส าเนา ภาพถ่าย ไฟล์ ภ าพนิ่ง ฯลฯ (ดูบทที่ 2 หั ว ข้อ 1.3: หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
เฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช หน้า 21) การได้มาซึ่งเอกสารใน
ลักษณะดังกล่าวนี้จึงไม่สามารถระบุแหล่งที่มาหรือผู้สร้างเอกสารได้ กระทาได้เพียงการทาทะเบียน
คุ มเอกสารที่ ร ะบุ ไ ด้แค่ป ริ มาณเอกสาร ชนิ ดของเอกสาร และรายละเอี ยดคร่า ว ๆ ของเอกสาร
(ดูภาคผนวก ก.: ทะเบียนควบคุมเอกสารงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้า 118)
การที่เ อกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ งของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติเ ฉลิ มพระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไม่มีแหล่งที่มาหรือผู้สร้างซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
สาคัญของความเป็นเอกสารในฐานะที่เป็นหลักฐานของการปฏิบัติงาน (ดูบทที่ 2 หัวข้อ 2.1: เอกสาร
(Records) ตามหลักสากล หน้า 24) อาจทาให้เกิดคาถามขึ้นมาได้ว่า ไฟล์ภาพนิ่งเหล่านี้จะถือว่า
เป็ น เอกสารได้ ห รื อ ไม่ และถ้ า ไฟล์ ภ าพนิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ค รบองค์ ป ระกอบที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น เอกสาร
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะเก็บ ไฟล์
ภาพนิ่งเหล่านี้ไว้หรือไม่ ในเมื่อหน้าที่หลักของหอจดหมายเหตุโดยทั่วไปแล้วคือการบริหารจัดการ
เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานและถูกประเมินคุณค่าให้เก็บไว้ถาวรในหอจดหมายเหตุ (ดูบทที่ 2
หัวข้อ 1.1:หน่วยงานจดหมายเหตุตามหลักสากล หน้า 20)
อย่างไรก็ตามเมื่อมาดูวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและหน้าที่หลักของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะพบว่า หน่วยงานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
แสวงหาและรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ (ดูบทที่ 2 หัวข้อ 1.3: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หน้า 21) นอกจากนี้แล้วนโยบายหลัก
ของผู้บริหารคือการพัฒนาให้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ สารสนเทศและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ (ดูบทที่ 4 หัวข้อ: 2.1
นโยบายการพัฒนาหอจดหมายเหตุให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่เอกสารและสารสนเทศ
ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรม
วงศานุวงศ์ หน้า 84)
จากบริบทดังกล่าว ไฟล์ภาพนิ่งที่ไม่สามารถระบุผู้สร้างหรือแหล่งที่มานั้นสามารถถูกเก็บ
รักษาไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้
เนื่องจากไฟล์ภาพนิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุตามหลักการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ภู มิ พลอดุ ล ยเดชที่ เกี่ ยวเนื่อ งกั บ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ และการจัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุ ห รื อ สารสนเทศดั ง กล่ า วถื อ ว่ า เป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โดยสรุ ป หอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว ภูมิพล
อดุลยเดชมีการจัดเก็บทั้งเอกสารที่สามารถและไม่สามารถระบุแหล่งที่มาหรือผู้สร้างเอกสารหาก
เอกสารนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ
พระบรมวงศานุวงศ์ เงื่อนไขนี้คือองค์ประกอบหนึ่งที่จะนาไปประกอบการพิ จารณาสร้างแนวทางที่
เหมาะสมในการประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อไป
1.2 เนื้อหาของเอกสาร (Content)
ผู้วิจัยได้สารวจเนื้อหาของเอกสารชุดดังกล่าว (Content) ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.2.1 รายละเอียดของไฟล์
จากการสารวจพบว่ารายละเอียดที่แสดงไว้ในไฟล์ภาพนิ่งชุดดังกล่าวประกอบด้วย ปี
ที่สร้าง ประเภทหรือนามสกุลของไฟล์ (Format) ความละเอียดในการแสดงผล (Resolution) และ
ความละเอียดของภาพ (กว้าง x ยาว Pixel)
ผู้วิจัยได้สารวจแล้วพบว่า ในชุดเอกสารนี้มีไฟล์ภาพนิ่งทั้งหมด 201 แฟ้ม (Folder)
30,192 ไฟล์ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภทหรื อนามสกุล ได้ แก่ JPEG (Joint Photographic Experts
Group) จ านวน 29,786 ไฟล์ TIFF (Tagged Image File Format) จ านวน 155 ไฟล์ และ RAW
(RAW Image Format) จานวน 337 ไฟล์ (แบ่งออกเป็น Olympus RAW (ORM) 147 ไฟล์ Nikon
RAW (NEF) 69 ไฟล์ และ Canon RAW Version 2 (CR2) 35 ไฟล์) โดยไฟล์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นใน
พ.ศ. 2551 มี ค วามละเอี ย ดในการแสดงผลของ (Resolution) ดั ง นี้ คื อ 72dpi, 96dpi, 180dpi,
183dpi, 230dpi, 240dpi, 250dpi, 300dpi, 305dpi, 314dpi, 350dpi, 381dpi, 480dpi, 762dpi,
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900dpi และ1200dpi โดยความละเอียดในการแสดงผลที่พบมากที่สุดในเอกสารชุดนี้ คือ 72dpi
และ300dpi และมีความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว Pixel) แตกต่างกันไปตามความละเอียดของ
จอภาพ อาทิ 640 x 427 Pixel, 425 x 567 Pixel, 2592 x 1944 Pixel, 3008 x 2000 Pixel, 3150
x 4455 Pixel, 3268 x 2448 Pixel, 4288 x 2848 Pixel, 10868 x 2924 Pixel เป็ น ต้ น ซึ่ ง ความ
ละเอียดภาพที่พบมากที่สุดในเอกสารชุดนี้ คือ 3008 x 2000 Pixel, 2592 x 1944 Pixel และ 4288
x 2848 Pixel
จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า ไฟล์ทั้งหมดถูกสร้างใน พ.ศ. 2551 แต่ประเภทหรือ
นามสกุลของไฟล์ภาพ ความละเอียดในการแสดงผลของภาพ (Resolution) และความละเอียดของ
ภาพ (กว้าง x ยาว Pixel) ในแต่ละไฟล์ในชุดเอกสารนี้ไม่เหมือนและไม่เท่ากัน
องค์ประกอบเรื่องปีที่สร้างและความแตกต่างดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อคุณภาพและ
ความคมชัดของไฟล์ภาพแต่ละไฟล์ได้ จากงานวิจัยเรื่องคุณ ภาพและความคมชัดของไฟล์ภาพของ
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และบุญเกียรติ เจตจานงนุช (2560) แนะนาว่าจะต้องคานึงถึงการนาไปใช้งาน
เป็ น หลัก เช่น การนาไปใช้เพื่อทาสื่ อสิ่ งพิมพ์ ควรกาหนดค่าความละเอียดที่ไม่น้อยกว่า 300dpi
การน าไปใช้บ นเว็บ ไซต์ที่ต้องการความคมชัดและความเร็ว ในการแสดงผล ควรกาหนดค่าความ
ละเอียดที่ 72dpi เป็นต้น ทั้งนี้ ควรพิจารณาขนาดของภาพ (Image Size) หรือค่าความละเอียดของ
ภาพ (กว้าง x ยาว Pixel) ควบคู่ไปด้วย โดยหน่วยวัดของขนาดภาพคือ พิกเซล (Pixel) ประกอบด้วย
ค่าความกว้าง (Width) และความยาว (Height) ทั้งนี้ควรมีขนาดภาพไม่น้อยกว่า 1024 x 768 Pixel
(ดูบทที่ 2 หัวข้อ 2.4.2: ความหมายและประเภทของไฟล์ดิจิทัล หน้า 29)
โดยสรุป ไฟล์ภาพนิ่งต่างจากเอกสารรูปแบบอื่นในเรื่องการให้ความสาคัญกับความ
คมชัดของภาพ กล่ าวคือ ไฟล์ ภ าพนิ่งจะสามารถนาออกให้ บริการได้ก็ต่อเมื่อมีความคมชัดเพียง
พอที่จะนาเสนอเรื่องราวภายในภาพได้อย่างชัดเจน เมื่อความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับประเภทหรือ
นามสกุลของไฟล์ภาพ ความละเอียดในการแสดงผลของไฟล์ (Resolution) และความละเอียดของ
ภาพ (กว้ า ง x ยาว Pixel) ประเด็ น ในเรื่ อ งรายละเอี ย ดของไฟล์ ภ าพนิ่ ง ดั ง ที่ ก ล่ า วมาจึ ง เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่จะนาไปประกอบการพิจารณาสร้างแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินคุณค่าและ
จั ด เรี ย งเอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อไป
1.2.2 เนื้อหาของเอกสาร
จากการสารวจเนื้อหาของเอกสารชุดดังกล่าว พบว่าเอกสารชุดนี้มีเนื้อหาที่ เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่การ
เตรียมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯจนกระทั่งเสร็จสิ้น ซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ
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ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ กรมศิลปากร สานักบริหารกลาง สานักช่างสิบหมู่ สานักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการขนส่งทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก และสานัก
พระราชวัง ประกอบด้ ว ยพระราชพิ ธี พิธี และกิ จกรรมต่ าง ๆ ได้แก่ การเตรีย มงานพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิงพระศพ การจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศ งานพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ การพระราชกุศลเก็บพระอัฐิ งานพระราชกุศลพระอัฐิ เชิญพระอัฐิขึ้น
ประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง การบรรจุพระสรีรางคาร
พิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิ ฎกสากลบาเพ็ญกุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์ และการจัดนิทรรศการงาน
พระราชพิ ธี พระราชทานเพลิ งพระศพฯ ซึ่ ง ในบางแฟ้ ม (Folder) จะมี ภ าพพระบรมวงศานุ ว งศ์
เสด็จพระราชดาเนิน เสด็จพระดาเนิน และเสด็จมาในพระราชพิธี พิธี และกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ในส่วนเนื้อหาของไฟล์ภาพนิ่งแต่ละไฟล์นั้น ผู้วิจัยพบว่าบางไฟล์ก็ตรงกับหัวเรื่อง
ของแฟ้ม (Folder) บางไฟล์ก็ไม่ตรงกับหัวเรื่ องของแฟ้ม (Folder) บางไฟล์ภาพพระอิริยาบถของ
พระบรมวงศานุวงศ์ และกิริยาท่าทางของบุคคลสาคัญก็อยู่ในท่าทางที่เหมาะสม บางไฟล์ภาพก็อยู่ใน
ท่าทางที่ไม่เหมาะสม
สาหรั บการพิจ ารณาบริบทของเนื้อหาในไฟล์ ภ าพนิ่งนั้น งานวิจัยส่ว นใหญ่ เช่น
Charbonneau (2005) และ Murray (2008) แนะนาให้คัดเลือกเก็บเฉพาะไฟล์ภาพที่เกี่ยวเนื่องกับ
หัว เรื่ องหรือเรื่ องราวที่กาหนดไว้ แต่ส าหรับแนวทางในการพิจารณาไฟล์ ภาพนิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระราชพิธีของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แบบเอกสารชุดกรณีศึกษานี้ ผู้วิจัยยังไม่
สามารถค้นพบงานวิจัยใดที่แนะนาแนวทางในการประเมินว่าจะเก็บหรือไม่เก็บภาพที่มีเนื้อหาแบบใด
แต่เมื่อพิจารณาจากบริบทของสถาบันพระมหากษัตริย์และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยแล้ว
ไฟล์ภาพนิ่งที่คัดเลือกมาจัดเก็บจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ
ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ มาตรา 112 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต
มาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้ง แต่ส ามปี ถึงสิ บ ห้ าปี ” (คาสั่ งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่ นดิน ฉบับที่ 41, 2519: 47)
ต้องไม่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการระคายเบื้องพระยุคลบาท รวมทั้งพระอิริยาบถของพระบรมวงศานุวงศ์
และกิริยาท่าทางของบุคคลสาคัญต้องไม่อยู่ในท่าทางที่ไม่เรียบร้อย (ดูบทที่ 4 หัวข้อ 3.1.1: เนื้อหา
หน้า 88)
ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกเก็บไฟล์ภาพนิ่งในชุดเอกสารนี้ ประเด็นเรื่องเนื้อหาที่
สอดคล้ องกับ พระราชพิธีและเหมาะสมกับบริบทสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย จึงเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่จะนาไปประกอบการพิจารณาสร้างแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินคุณค่าและ
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จั ด เรี ย งเอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อไป
2. นโยบายการจัดการเอกสารดิจิทัลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภ าษณ์ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรหอ จดหมายเหตุ แ ห่ ง ช าติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จานวน 9 คน พบว่านโยบายหลักของ
หน่วยงานนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ ดังนี้
2.1 นโยบายการพัฒนาหอจดหมายเหตุให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่เอกสาร
และสารสนเทศดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
เมื่ อ สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องนโยบายการพัฒนาหน่วยงาน NB01 อธิบายว่า
“หอร.9 [หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช] มี น โยบายในการเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมองค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ของ
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเผยแพร่
พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ โดยในการแสวงหาและรวมรวมเอกสารนั้นจะพิจารณาจาก
เนื้อหาของเอกสารที่ มีความเกี่ย วเนื่องเป็ นหลั กไม่ได้ ดูที่ ความเป็นต้ นฉบับแล้ว เพราะใน
ปัจจุบันเราได้รับเอกสารที่เป็นสาเนาและไฟล์ดิจิทัลต่าง ๆ มากมาย แต่มีเนื้อหาที่มีคุณค่า
สมควรได้รับการจัดการและเผยแพร่ โดยมีเราทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระองค์ ถ้าจะดูเพียงแค่ความเป็นต้นฉบับแล้วต้องทิ้งเอกสารที่มีเนื้อหาดี ๆ
ไปก็คงจะไม่เหมาะสม” NB01

เช่นเดียวกัน เมื่อสัมภาษณ์บุคลากรหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชถึงนโยบายและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ทุกคนตอบไปในทิศทาง
เดียวกับ NB06 ว่า
“แม้ ว่ า หอร.9 จะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น หอจดหมายเหตุ แต่ ก็มี ลั กษณะเป็ น ศูน ย์ ข้อมู ล
มากกว่า เนื่องมาจากวัตถุประสงค์และภารกิจในก่อตั้งหน่วยงานอันมีนัยยะแฝงทางการเมือง
ที่ชัดเจนว่าหอร.9 ... ตั้งขึ้นเนื่องในโอกาส 50 ปีครองราชย์ หรือกาญจนาภิเษก ... ท่ามกลาง
ความผันผวนเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัตน์และยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจของ
หอร.9 จึงระบุชัดเจนว่ามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ประเมิน
คุณ ค่า จั ดหมวดหมู่ ท าเครื่องมือช่ว ยค้น คว้ า อนุ รักษ์ และให้ บริการค้น คว้ าวิ จัย เอกสาร
จดหมายเหตุ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในพระราชประวั ติ และพระราชกรณี ย กิจ ของพระบาทสมเด็ จ
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พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และพระบรมวงศานุ วงศ์ ด้ วยระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อประชาชน
ชาวไทย” NB06

จากข้อมูลดังกล่าว รวมถึงประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักจดหมายเหตุที่ปฏิบัติงานใน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นเวลา
6 ปี พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หัว ภูมิพลอดุล เดชเป็ น ศูนย์ข้อมูล (Information Center) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลและ
เอกสารทุกประเภท อาทิ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย ฟิล์ม สไลด์ แผนที่ แบบแปลน
แผนผัง ซีดี ดีวีดี วีดิทัศน์ ทั้งในรูปแบบกายภาพแบบดั้งเดิม และแบบเอกสารดิจิทัลในรูปแบบไฟล์
ประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบรมวงศานุ ว งศ์ และน าเอกสารทุกประเภทเหล่านั้นเข้ามาบริห ารจัดการและจัดเก็บใน
รูปแบบไฟล์ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและจัดเก็บได้มากกว่าในรูปแบบดั้งเดิม มาเผยแพร่และ
ให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
นโยบายดังกล่ าวสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอนี้ของส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม ที่กาหนดให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมีหน้าที่ในการแสวงหา รวบรวม จัดเก็บและให้บริการ
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ (กรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ 2559)
ผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 9 คน ยังได้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องบริบทของเอกสารจดหมายเหตุ
ในหน่วยงานของตน คาตอบที่ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกับของ NB 01 ที่ว่า
“เอกสารจดหมายเหตุของหอร.9 มีลักษณะเป็นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทั้ง
เอกสาร ภาพถ่าย และไฟล์ดิจิทัล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศา
นุวงศ์” NB01

จากข้ อมู ล ดัง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เอกสารจดหมายเหตุใ นบริ บทของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสาร
ดิจิ ทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง นั้ น แตกต่า งจากหอจดหมายเหตุอื่ น ๆ กล่ า วคื อ เอกสารที่จั ดเก็บ ใน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชส่วนใหญ่เป็น
เอกสาร ภาพ และไฟล์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นสาเนา ไม่สามารถพิสูจน์ความแจ้งจริง
ของเอกสาร และมีคุณสมบั ติไม่ครบถ้วนตามคุณลั กษณะ 7 ประการของเอกสาร ได้แก่ การเป็น
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หลักฐานการดาเนินงาน (Evidence of a Transaction) มีเนื้อหา (Content) มีบริบทและโครงสร้าง
(Context and Structure) เป็ น ของแท้ ที่ มี เ พี ย งหนึ่ ง เดี ย ว (Authenticity) สมบู ร ณ์ มี บู ร ณภาพ
(Integrity) มีความสามารถในการใช้งาน (Usability) และมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) (ดูบทที่ 2
หัวข้อ: 2.1 เอกสาร (Records) ตามหลักสากล หน้า 24)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชเก็บ
เอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับและขาดคุณสมบัติความเป็นเอกสาร เพราะนโยบายหลักของหอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติเ ฉลิ มพระเกีย รติ พระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หั ว ภูมิพ ลอดุล เดชเน้นการเก็บเอกสารและ
สารสนเทศทุกรูปแบบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์
เมื่อได้เอกสารเหล่านั้ นมาแล้ว หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล เดชจะใช้ ก ระบวนการด าเนิ น งานจดหมายเหตุ ต ามหลั ก ของส านั ก
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ ซึ่งได้แก่ การรวมรวมเอกสารจดหมายเหตุ (Acquisition) การประเมิน
คุ ณ ค่ า เอกสารจดหมายเหตุ (Appraisal) การจั ด หมวดหมู่ แ ละท าเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยค้ น เอกสาร
จดหมายเหตุ (Arrangement and Description) การอนุรักษ์เอกสาร (Conservation) การบริการ
เอกสาร (Reference Service) และการเผยแพร่ ประชาสั มพัน ธ์ (Public Relation) มาใช้ในการ
บริหารจัดการเอกสารที่ได้รวบรวมมา (กรพินธุ์ ทวีตา, บรรณาธิการ 2559)
โดยสรุป การคัดเลือกเอกสารมาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชต้องคานึงถึงนโยบายและบริบทงานจดหมาย
เหตุของหน่วยงานนี้ที่ไม่ได้คานึงถึงคุณลักษณะความเป็นเอกสาร (Recordness) ของเอกสาร แต่
คานึงถึงเนื้อหาหรือสารสนเทศที่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นเป็นหลัก ปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ที่จะนาไปประกอบการพิจารณาสร้างแนวทางที่ เหมาะสมในการประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสาร
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชต่อไป
2.2 นโยบายส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์ จัด เก็บ สงวนรั ก ษาและเผยแพร่ ไ ฟล์ภ าพนิ่ง ดิจิทั ล
สู่สาธารณชนในรูปแบบเอกสารจดหมายเหตุในบริบทของประเทศไทย
NB01 อธิบายถึงนโยบายการอนุรักษ์ จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่เอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชว่า
“ปัจจุบัน หอร.9 ได้รวบรวมและมีเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งเป็นจานวน
มาก ก็ต้องรีบจัดการจัดหมวดหมู่ อนุรักษ์ และเผยแพร่บริการ” NB01
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นอกจากนี้ NB01 ยั งได้อธิ บายถึ งการปรับ โครงสร้า งและการมอบหมายงานภายในของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์ จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งในรูปแบบเอกสาร
จดหมายเหตุในบริบทประเทศไทย ว่า
“ได้ ป รับ ปรุ ง โครงสร้ า งภายในของหอร.9 เมื่ อ พ.ศ. 2559 โดยให้ ง านบั น ทึ ก
เหตุการณ์และการจัดทาจดหมายเหตุรับผิดชอบการรวบรวมและแสวงหาเอกสารที่มีคุณค่า
ที่มีความเกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
พระบรมวงศานุวงศ์เพื่อนามาจัดทาหนังสือจดหมายเหตุ งานเอกสารจดหมายเหตุก็รับผิดชอบ
กระบวนงานจัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
แล้วในปัจจุบันหอร.9 มีเอกสารดิจิทัลพวกไฟล์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงให้มีงานจดหมายเหตุ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการจัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ซีดี ดีวีดี รวมถึง ไฟล์ ดิจิทั ลประเภทต่า ง ๆ ด้ว ย ซึ่ งได้ ให้คาจัด ความเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมจากของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่อธิบายว่าเป็น
เอกสารที่บั น ทึกข้อมูล เป็น ไฟล์ดิ จิ ทัล และค้น คืน ด้ว ยเทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ว่ าให้รวมถึง
เอกสารที่เป็น Born-digital ด้วย และสุดท้ายคืองานสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์และบริการ
ให้รับ ผิดชอบงานสแกนต่าง ๆ งานสารสนเทศ งานคลัง งานบริการ รวมไปถึงการนาชม
นิทรรศการฯ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย” NB01

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีนโยบายเร่งรัดที่จะนาเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ งที่ได้มาเป็น
จานวนมากมาจัดหมวดหมู่และทาเครื่องมือช่วยค้นเพื่อออกให้บริการเอกสารดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว
กระบวนการจัดการเอกสารภายในหน่วยงานยังเป็นไปตามกระบวนการจัดการจดหมายเหตุในบริบท
ประเทศไทยและหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย กล่าวคือ กระบวนการจดหมายเหตุเริ่ม ต้นที่
การน าเอกสารที่ ไ ด้ ร วบรวมมาท าการจั ด หมวดหมู่ แ ละท าเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยค้ น เพื่ อ ออกให้ บ ริ ก าร
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการนาเอาเอกสารเหล่านั้นมาจัดทาเป็นหนังสือจดหมายเหตุซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง
กับหนังสือประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวและเกียรติประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ (ดูบทที่ 2 หัวข้อ 1.3: หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หน้า 21)
โดยสรุ ป หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชมีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่เอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่ง โดยกระบวนการจัดการเอกสารดังกล่าวจะเป็นไปตามกระบวนการจัดการจดหมายเหตุใน
บริบทประเทศไทยและหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยที่เน้นการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสาร
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จดหมายเหตุ แ ละการจั ด พิม พ์ ห นั ง สื อ ประวัติ ศาสตร์ นโยบายดั งกล่ าวเป็ น ปัจ จัย หนึ่ง ที่จ ะนาไป
ประกอบการพิจ ารณาสร้ างแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสารดิจิทัล
ประเภทไฟล์ภ าพนิ่ งของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชต่อไป
3. แนวปฏิบัติในการแสวงหา รวบรวม คัดเลือก ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ ทาเครื่องมือช่วยค้น
อนุรักษ์ จัดเก็บ สงวนรักษา และให้บริการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
3.1แนวปฏิบัติในการแสวงหา รวบรวม คัดเลือก และประเมินคุณค่าของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจานวน 9 คน พบว่าแนวปฏิบัติในการแสวงหา รวบรวม
คั ด เลื อ ก และประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหน่ ว ยงานนี้ มี อ ยู่ ด้ ว ยกั น
2 ประการ ดังนี้
3.1.1 เนื้อหา
เมื่อสั ม ภาษณ์ บุ คลากรผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องกับการแสวงหา รวบรวม คัดเลื อกและ
ประเมิน คุณค่าเอกสารดิ จิ ทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ งของหอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติเ ฉลิ มพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทั้ง 6 คน ทุกคนตอบไปในทิศทางเดียวกันว่า ในการ
แสวงหา รวบรวม และคัดเลือกเอกสารมาจัดเก็บไว้ในหน่วยงานจะมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของไฟล์ภาพเป็น
หลัก โดย NB09 กล่าวว่า
“ต้ อ งเป็ น เอกสารดิ จิ ทั ล ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้” NB09

ในขณะที่ NB02 อธิบายเพิ่มเติมว่านอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์แล้ว ยังต้องเน้นความ
ต้องการของผู้ใช้ด้วย โดย NB07 กล่าวว่า
“คัดเลือกเอกสารที่ให้สารสนเทศต่อผู้ค้นคว้ามากที่สุด” NB07

NB06 ยั ง ได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิพลอดุล ยเดชจะจัด เก็ บเฉพาะไฟล์ ภ าพนิ่ง ที่มีเ นื้อ หาที่ ส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เท่านั้น NB06 กล่าวว่า
“จะคัดเลือกและประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งโดยพิ จารณา
จากเนื้อหาเอกสารที่มีคุณค่า ตอบสนองวัตถุประสงค์ และแสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่การ
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ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ในกรณี ข องหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้น เป็นหน่วยงานที่มีความพิเศษ ด้วยเหตุนี้
เอกสารของหอร.9 จึงไม่ ยึดติดว่าต้องสอดคล้องกับลักษณะเอกสารจดหมายเหตุทั่วไป คือ
เป็นต้นฉบับ โดยเอกสารหอร.9 จะเป็นสาเนาก็ได้ หรือจะไม่ใช่เอกสารก็ได้ เช่น บัฎมาลา แต่
จุดสาคัญคือ เอกสารนั้น ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่หอร.9 ได้รับหรือรวบรวมมาต้องแสดงให้
เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ซึ่งจุดนี้ยังส่งผลต่อการประเมิน
คุณค่าเนื้อหาเอกสารด้วย คือ เอกสารของหอร.9 เป็นข้อเท็จจริง หรือ Fact ที่นาเสนอได้
เพียงด้านเดียวคือด้าน Positive ซึ่งขัดกับหลักสากลของจดหมายเหตุที่ต้องประเมินคุณค่า
เนื้ อ หาเอกสารอย่ า งเป็ น กลาง น าเสนอข้ อ เท็ จ จริ ง ครบถ้ ว นรอบด้ า นทั้ ง Positive และ
Negative แต่ในกรณีของหอร.9 หากผู้ประเมินคุณค่าพบเอกสารที่แม้จะเป็นข้อเท็จจริง แต่
เป็ น ไปในทาง Negative หรื อ อาจกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องราชวงศ์ เป็ น ที่ เ สื่ อ มเสี ย
พระเกี ย รติ หรื อ เป็ น ที่ ร ะคายเบื้ อ งพระยุ ค ลบาท หรื อ ภาพถ่ า ยที่ อยู่ ใ นพระอิ ริ ย าบถไม่
เรีย บร้อย ตาปรือ อ้ า ปาก ฉลองพระองค์ไ ม่เหมาะสม เสื้ อไม่มี แขน รัด รูป ก็ไม่ ส ามารถ
ประเมินคุณค่าให้นามาจัดหมวดหมู่ได้ หรือแม้แต่เอกสารที่น่าจะไม่มีอะไร แต่ถ้าพิจารณาดู
แล้ ว เนื้ อ มี ค วามสุ่ ม เสี่ ย งที่ จ ะไม่ ท รงโปรด ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ค่ า ก็ ต้ อ งพิ จ ารณาคั ด ออก ซึ่ ง
แนวปฏิบัติเช่นนี้ ไม่มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือพูดคุยกันโดยเปิดเผย แต่เป็นจารีต
ธรรมเนียมที่ผู้ปฏิบัติงานรู้กันเท่านั้น นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากคุณภาพของไฟล์ด้วย โดยให้
น้าหนักในเรื่องเนื้อหาเอกสารเป็น First Priority คือ แม้ว่าไฟล์จะคุณภาพไม่ดี แต่เนื้อหามี
คุณค่า ก็จะเก็บไว้เพื่อจัดหมวดหมู่ ไม่คัดออก ในทางตรงกันข้าม แม้คุณภาพของไฟล์ภาพนิ่ง
จะอยู่ในระดับดี แต่เนื้อหาไม่มีคุณค่า หรือเป็นที่สุ่มเสี่ยง ก็จะคัดออก ซึ่งคุณค่าในที่นี้หมายถึง
คุณค่าชั้นต้น ได้แก่ คุณค่าในการปฏิบัติงาน และคุณค่าชั้นรอง ได้แก่ คุณค่าทางการบริหาร
งาน ทางประวัติศาสตร์ ทางวิชาการ ทางกฎหมาย ทางการเงิน” NB06

ในขณะที่ NB08 ได้อธิบายเสริมว่าแนวทางในการคัดเลือกไฟล์ภาพดิจิทัลมาจัดเก็บ
นั้ น หอจดหมายเหตุ แห่ งชาติเ ฉลิ ม พระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว ภูมิ พลอดุ ล ยเดชยั ง
พิจารณาในเรื่อง บุคคลในภาพ อิริยาบถ บุคลิกภาพของคนเหล่านั้น NB08 กล่าวว่า
“ในการประเมินคุณค่าภาพนั้นจะพิจารณาด้านเนื้อหา โดยดูความสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยต้องนามาตรวจสอบกับคาบรรยายภาพ และพิจารณาองค์ประกอบ
ของภาพ ซึ่ ง ในการประเมิ น ต้ อ งเลื อ กภาพที่ มี ค วามคมชั ด มี ค วามสมบู ร ณ์ ภาพแสดง
รายละเอียดของเรื่องราวในตัวเองอย่างชัดเจน ภาพที่ซ้ากันหรือเหตุการณ์ในภาพ มุมกล้องที่
เหมื อนกั น ทุ ก อย่ า ง ควรเลื อ กประเมิ น เพื่ อ น ามาแปลงเป็ น ดิ จิ ทั ล เพี ย งภาพเดี ย วเท่ า นั้ น
นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม เช่น กิริยาท่าทางของคนในภาพ การแต่งกาย
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ต้องพิจารณาอย่างละเอียด ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ลักษณะอาการของร่างกาย เช่น หลับตา
ไม่สมควรประเมินเพื่อแปลงเป็นดิจิทัล นอกจากนี้บุคคลอื่นที่ประกอบกันอยู่ในภาพต้องไม่มี
บุคคลที่เคยสร้างความเสื่อมเสีย ไม่เหมาะสม หรือมิบังควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อนี้ต้องใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจที่รอบคอบมาก ๆ”
NB08

NB03 ยังได้เน้นย้าเรื่องการคัดเลือกไฟล์ภาพมาออกให้บริการที่ต้องให้ความสาคัญ
กับบุคลิกภาพของบุคคลที่ปรากฏในภาพด้วยเช่นเดียวกัน NB03 กล่าวว่า
“ในการประเมินคุณค่าภาพสาหรับให้บริการนั้น ขึ้นอยู่กับจานวนภาพ และกิริยา
ท่าทางของบุคคลในภาพ เช่น ภาพถ่ายที่มีกิริยาเหมือนกันหลาย ๆ ภาพ หรือใกล้เคียงกันก็จะ
ประเมินเพื่อให้บริการเพียง 1 – 2 ภาพ หากบุคคลในภาพเป็นบุคคลสาคัญก็ต้องไม่มีกิริยา
ท่าทางที่ไม่สุภาพ เช่น หลับตา อ้าปาก ส่วนภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือเนื้อหา ชื่อเรื่อง
เช่น การถ่ายภาพของบุคคลในงานหรือกิจกรรมที่เป็นการถ่ายภาพที่ระลึกก็จะไม่ให้บริการ
เช่นกัน แต่สาหรับภาพที่ไม่ได้จับโฟกัสที่บุคคลสาคัญแต่ มีอยู่เพียงภาพเดียวก็จะประเมิน
ให้บริการ” NB03

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า แนวปฏิบัติแรกที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม
พระเกีย รติพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ภูมิพลอดุล ยเดชใช้ในแสวงหา รวบรวม คัดเลื อก และ
ประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งคือ การพิ จารณาเนื้อหา โดยพิจารณาตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
(2) มีเนื้อหาตรงตามข้อที่ 1 และอยู่ในความนิยมของผู้ใช้บริการ
(3) มี เ นื้ อ หาเป็ น ไปตามพระราชนิ ย มและส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องสถาบั น
พระมหากษัตริย์
(4) มีเนื้อหาส่งเสริมบุคลิกภาพและอิริยาบถที่ดีของคนในภาพ และ
(5) ไม่มีเนื้อหาที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์
3.1.2 คุณภาพของไฟล์
ข้อมูล ที่ได้จ ากการสัมภาษณ์ผู้ บริห ารและบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จานวน 9 คน พบว่า แนวปฏิบัติใน
การแสวงหา รวบรวม คัดเลือกและประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งนั้นนอกจากจะ
ดูเนื้อหาตามหัวข้อ 3.1.1 แล้วยังดูเรื่องคุณภาพไฟล์ด้วย โดย NB08 อธิบายว่าไฟล์ดิจิทัลที่เกิดจาก
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การ Digitization นั้ น ได้ก าหนดค่ า ความละเอี ย ดในการแสดงผลของไฟล์ ตามเกณฑ์ ป ฏิบั ติ ข อง
สานักหอจดหมายหตุแห่งชาติ NB08 กล่าวว่า
“มีการกาหนดค่าการสแกนภาพเพื่อการเก็บรักษาอนุรักษ์และให้บริการตามสานัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็นไฟล์ภาพนิง่ นามสกุล JPEG ที่ 300dpi และ TIFF
ที่ 800dpi” NB08

ในขณะที่ NB04 ได้ อธิ บายเสริ มว่า ในการดูคุ ณภาพของไฟล์ ดิ จิทั ล นั้น จะต้ องดู
ค่าความละเอียดของภาพ (กว้าง x ยาว Pixel) ประกอบด้วย NB04 กล่าวว่า
“ในการดู คุ ณ ภาพของไฟล์ ดิ จิ ทั ล จะดู แ ค่ ค่ า ความละเอี ย ดของภาพหรื อ
Resolution ไม่ได้ ต้องดูที่ความกว้าง x ยาว ประกอบด้วย เพราะค่าความละเอียดในการ
แสดงผลของกล้องแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากัน อย่างไฟล์ที่ได้จากกล้อง Nikon นี่ก็มีความละเอียดแค่
72dpi แต่คุณภาพของไฟล์หรือความละเอียดของภาพสูงมาก คือความกว้าง ยาวของภาพมัน
เยอะ Pixel มันเยอะก็ยิ่งมีความละเอียด สามารถเอาไปปริ้น Inkjet ทาเป็นป้าย Cutout
โฆษณาใหญ่ ๆ ได้เลยด้วยซ้า ภาพที่ได้มีคุณภาพดีกว่าภาพที่มีความละเอียด 300dpi หรือ
800dpiอีก ดังนั้นก็ต้องดูสองอย่างคู่กันไป แต่แน่นอนว่าไฟล์ที่ละเอียดก็ย่อมดีอยู่แล้ว ขึ้นอยู่
กับการนาไปใช้ด้วย” NB04

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ในการแสวงหา รวบรวม คัดเลือกและประเมิน
คุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชใช้ นั้นต้องจะพิจารณาจากความละเอียดในการแสดงผลของไฟล์และ
คุณภาพของไฟล์ประกอบกัน แต่ไม่สามารถกาหนดค่าที่แน่นอนได้ว่าควรเก็บไฟล์ดิจิทัลที่ค่าความ
ละเอียดในการแสดงผลที่เท่าไหร่กันแน่ เนื่องจากในการพิจารณาคุณภาพของไฟล์ดิจิทัลประเภท
ภาพนิ่งนั้นจะต้องดูค่าความละเอียดของไฟล์ดิจิทัลที่เป็น Pixel ประกอบกันด้วย
3.2 แนวปฏิบัติในการจัดหมวดหมู่และทาเครื่องมือช่วยค้นไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่และทาเครื่องมือ
ช่ว ยค้น ไฟล์ ภ าพนิ่ งของหอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ เฉลิ มพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว
ภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช พบว่ าแนวปฏิ บั ติ ในการจั ด หมวดหมู่ แ ละทาเครื่ อ งมื อช่ ว ยค้ น ไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของ
หน่วยงานนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ ดังนี้
3.2.1 ใช้หลักการจัดเรียงตามบทบาทหน้าที่ (Arrangement by Function)
เมื่อสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่และทาเครื่องมือช่วยค้น
ไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ยรติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หั ว ภู มิ พ ล
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อดุลยเดช NB06 อธิบายว่า ในการจัดเรียงไฟล์ภาพนิ่งดิจิทัลนั้น จะทาการศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดเรียง
ไฟล์ภาพนิ่งตามภารกิจของโครงการ หน่วยงาน หรือบุคคลเป็นหลัก โดย NB06 กล่าวว่า
“เมื่อได้เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งมาแล้วก็จะทาการศึกษาและวิเคราะห์
โครงสร้างของเอกสารก่อน แล้วแบ่งกลุ่มโดยจัดหมวดหมู่ตามภารกิจของบุคคล โครงการ
หรือหน่วยงาน สาหรับเอกสารส่วนบุคคลนั้นก็จะดูตามภารกิจของบุคคลนั้น ๆ ตามเนื้อหา
ของไฟล์ภาพนิ่งที่ได้รับมา” NB06

จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในการจั ด เรี ย งเอกสารของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยเฉพาะที่เป็น Personal
Collection นั้น จะใช้การจัดหมวดหมู่เอกสารส่ ว นบุคคล (Arranging Personal Paper) ตามหลั ก
จัดเรียงตามบทบาทหน้าที่ (Arrangement by Function) เนื่องจาก Personal Collection มีโอกาส
ที่จะหาความเชื่อมโยงของเอกสารกับบทบาทหน้าที่หรือกิจการงานของเจ้าของเอกสารได้ไม่ชัดเจน
และอาจได้รับมอบตัวเอกสารมาแบบยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ จึงใช้วิธีดูตามภารกิจของบุคคลเจ้าของ
เอกสาร
3.2.2 ใช้ วิ ธี จั ด ระดั บ ชั้ น การจั ด เรี ย ง (Level of Arrangement) ตามหลั ก
ISAD (G) ของ International Council on Archives (ICA)
เมื่อจั ดเรี ยงโดยใช้การจัดเรียงตามบทบาทหน้าที่แล้ว จะทาการจัดกลุ่ มเอกสาร
ตามลาดับชั้นNB06 อธิบายว่าหลังจากทาการแบ่งตามภารกิจแล้วก็จะแบ่งกลุ่ มเอกสารเป็นลาดับชั้น
ตามโครงสร้าง โดย NB06 กล่าวว่า
“พอแบ่งเอกสารตามภารกิจเสร็จแล้วก็จานามาจัดกลุ่มตามโครงสร้างเป็นลาดับ
ชั้น Group, Sub-group, Sub-sub-group, Series, File ไปเรื่อย ๆ” NB06

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในการจัดหมวดหมู่และทาเครื่องมือช่ วยค้นไฟล์
ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
นั้นจะทาการแบ่งกลุ่มเอกสารเป็นลาดับชั้นตามโครงสร้างของเอกสาร (Level of Arrangement)
ตามหลักของ ISAD (G) เพื่อลดความซับซ้อนในการพิจารณาเอกสาร
3.3 แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์ จัดเก็บและสงวนรักษาของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ จัดเก็บและสงวนรักษา
ไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ยรติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดช พบว่าแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์ จัดเก็บและสงวนรักษาไฟล์ภาพนิ่ง ของหน่วยงานนี้มีอยู่
ด้วยกัน 2 ประการ ดังนี้
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3.3.1 การอนุรักษ์โดยการ Digitization
เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ไฟล์ภาพนิ่งที่เป็น Born-digital
และไฟล์ภาพนิ่งที่เกิดจากการนาไปทา Digitization ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วิธีหนึ่ง NB08 อธิบายว่า
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกาหนดค่าการ
ทา Digitization ตามหลักเกณฑ์ของสานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติตามที่อธิบายไปแล้ว ในหัว ข้อ
3.1.2 โดย NB08 อธิบายเพิ่มเติมว่า
“มีการสแกนไฟล์เป็น 3 ลักษณะ คือ ไฟล์ JPEG สแกนที่ 300dpi, 300dpi พร้อม
ใส่ลายน้า และไฟล์ TIFF สแกนที่ 800dpi แบ่งออกเป็นไฟล์เพื่อการให้บริการและเพื่อการ
อนุรักษ์” NB08

จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ไฟล์ ภ าพนิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแปลงด้ ว ยวิ ธี ก าร
Digitization นั้นจะกาหนดค่ามาตรฐานตามสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็นประเภท
ของไฟล์ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ คือ ความละเอียดของภาพ 300dpi พร้อมใส่ลายน้าตรา (Logo)
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
3.3.2 การจัดเก็บและสารองข้อมูล
ในการอนุ รั ก ษ์ ไ ฟล์ ดิ จิ ทั ล ประเภทภาพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นจะทาการจัดเก็บและสารองข้อมูลในสื่อที่
มีความแตกต่างกัน NB06 และ NB08 อธิบายไปในทางเดียวกันว่าจะทาการจัดเก็บและสารองข้อมูล
ไฟล์ภาพนิ่งไว้ไม่น้อยกว่า 2 ชุด ดังที่ NB08 กล่าวว่า
“ในการจัดเก็บไฟล์ภาพนิ่งนั้ นจะทาการไรท์ (Write) ลงแผ่น ดีวีดี (DVD) หรือ
บลูเรย์ (Blu-Ray) จานวน 1 ชุด แล้ว Back Up ลงใน External Hard Disk จานวน 2 เครื่อง
ซึ่งตอนนี้หอร.9 เป็นหอฯ นาร่องโครงการระบบบริการจดหมายเหตุด้วย เลยมี Server เพิ่ม
ขึ้นมาอีกตัว ข้อมูลขนาด 300dpi ที่ใส่ลายน้าก็จะก็ถูกสารองไว้ใน Server อีกชุดด้วย ซึ่งแผ่น
ดีวีดี (DVD) หรือบลูเรย์ (Blu-Ray) นั้นจะนามาเปิดตรวจสอบข้อมูลทุก ๆ ปี และถ่ายโอน
ข้อมูล ใหม่ทุ ก 3 – 5 ปี เหมือน External Hard Disk แต่ ข้อมูล ที่ถูกส ารองไว้ ใน External
Hard Disk จะถ่ายโอนข้อมูลใหม่ได้สะดวกและรวดเร็วกว่าข้อมูลที่อยู่ในแผ่น” NB08

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไฟล์ภาพนิ่ง ของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นจะได้รับการอนุรักษ์โดยการจัดเก็บและ
สารองข้อมูลไว้ ไม่น้อยกว่า 2 ชุดในสื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจได้รับความเสียหายหรือเกิดการสูญหายได้
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3.4 แนวปฏิ บั ติ ใ นการให้ บ ริ ก ารของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูล ที่ได้จ ากการสั มภาษณ์ บุคลากรผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับ การให้ บริการไฟล์ ภ าพนิ่งของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จานวน 3 คน
พบว่าแนวปฏิบัติในการให้บริการไฟล์ภาพนิ่งของหน่วยงานนี้เน้นย้าไปที่การให้บริการภาพที่มีเ นื้อหา
เหมาะสมตามหัวข้อ 3.1.1 และได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบั นพระมหากษัตริย์ และพระราชนิยม โดยผู้เกี่ยวข้องฯ ทั้งหมดตอบไปในทิศทางเดียวกันกับ
NB08 ว่า
“ในการให้บริการและเผยแพร่ภาพนั้นจะต้องดูจากความเหมาะสมของเนื้อหาและ
กริยาท่าทางของบุคคลสาคัญในภาพ ภาพที่มีอดีตสมาชิกราชวงศ์ก็จะไม่เผยแพร่ หรือมีบุคคล
ที่ต้องคดีปรากฏอยู่ในภาพก็ต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังไม่ให้หลุดออกไปจนเป็นที่ระคาย
เบื้องพระยุคลบาทได้ และที่สาคัญต้องระวังการเผยแพร่ภาพที่อาจขัดต่อมาตรา 112 ด้วย”
NB08

จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชใช้ ข อบเขตของกฎหมายและพระราชนิ ย มมา
กาหนดการให้บริการ โดยจะให้บริการภาพเฉพาะที่ได้รับการตรวจสอบและคัดเลือกแล้วว่าสามารถ
เผยแพร่ สู่สาธารณะชนได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใด ๆ ไม่ทาให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และไม่ขัดต่อกฎหมายอาญา มาตรา 112
4. การใช้เ ทคโนโลยี เครื่ องมือและอุปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ ใ นการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช จ านวน 9 คน พบว่ า มี ป ระเด็ น ส าคั ญ ในการใช้
เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง ของ
หน่วยงาน 2 ประการ ดังนี้
4.1 Hardware ส่วนใหญ่ไม่ตอบสนองการทางาน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นส่วนใหญ่
ได้รั บ การจัดสรรครุ ภัณฑ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นเครื่องประมวลผลแบบ Intel® Pentium® 4
ความเร็วประมาณ 2.80 GHz หน่วยความจา (RAM) 1 GB เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะจะตอบสนอง
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การทาทางานมีเพียง 2 เครื่องเท่านั้น ที่ได้รับการจัดสรรมาเมื่อ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องประมวลผล
แบบ Intel® CoreTM i5 Processor ความเร็ว ประมาณ 3.20 GHz หน่ว ยความจ า (RAM) 16 GB
โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอบไปในทางเดียวกับ NB06 ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นใช้มานาน
แล้วทาให้ไม่เหมาะที่จะใช้จัดการไฟล์ดิจิทัลประเภทภาพนิ่ง โดย NB06 กล่าวว่า
“ซีพียูประมวลผลช้า ความจุไม่เพียงพอ ล้าสมัยไม่รองรับการติดตั้งหรืออัพเดท
ระบบปฏิบัติการและ Software รุ่นใหม่ ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแสดงผลเอกสาร
ดิจิทัลที่สร้างด้วยโปรแกรมรุ่น ใหม่ และการประมวลผลช้าท าให้ทางานติดขัด เครื่องค้า ง
ความจาน้อยทาให้ลงข้อมูลได้ไม่ครบ เครื่องไรท์ดีวีดี ไม่มีงบให้ เจ้าหน้าที่ต้องซื้อมาใช้งาน
เอง” NB06

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทางาน
เกี่ ย วกั บ ไฟล์ ภ าพนิ่ ง นั้ น ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน การที่เครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานล่าช้าและประสิทธิภาพต่านั้น
ย่ อ มส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความล่ า ช้ า และไม่ ส ามารถตอบสนองนโยบายของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ต้องการ
เผยแพร่ไฟล์ภาพนิ่งเหล่านี้ด้วยความรวดเร็วได้
4.2 ใช้ Free Software ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ภาพนิ่งนั้นผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เพียง Free Software ที่มา
พร้ อ มกั บ Windows เท่า นั้ น โดย NB06 และ NB08 อธิ บ ายว่ า หอจดหมายเหตุ แห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม
พระเกีย รติพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ภูมิพลอดุล ยเดชขาดงบประมาณในการซื้อ Software
สาหรับจัดการไฟล์ภาพนิ่ง จึงจาเป็นต้องใช้ Free Software ในการจัดการไฟล์ภาพนิ่ง โดย NB06
กล่าวว่า
“Software ล้าสมัย ไม่สามารถอัพเดทได้ เนื่องจากไม่มีงบจัดซื้อ เลยจาเป็นต้อง
ใช้ โ ปรแกรมฟรี ที่ ใ ห้ ม ากั บ Windows จั ด การไฟล์ ภ าพ แน่ น อนว่ า ท าให้ ง านมั น ล่ า ช้ า
โดยเฉพาะขั้นตอนที่ต้องใส่ Metadata และ Rename ไฟล์นั้นเสียเวลามาก เพราะโปรแกรม
ฟรีที่มีก็มีข้อจากัดในการทางานเยอะ” NB06

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านอกจาก Hardware แล้ว Software ก็มีส่วนสาคัญต่อการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ภาพนิ่งเช่นกัน การใช้เพียง Free Software นั้นไม่สามารถทาให้การ
ท างานเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ตามนโยบายที่ ผู้ บ ริ ห ารหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตั้งไว้ได้ เนื่องจาก Free Software จะถูกจากัดหรือ
ทางานไม่เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ในบางขั้น ตอนของการปฏิ บัติ ง านควรใช้ Software มาช่ว ยเพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและให้การทางานเป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้นด้วย
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5. ข้อจากัด ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จานวน 9 คน พบว่า ข้อจากัด ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหน่วยงาน
มี 3 ประการ ดังนี้
5.1 การขาดแนวปฏิบัติและนโยบายที่ชัดเจน
การปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งไฟล์ ภ าพนิ่ ง ขอหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพิ่งมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 เนื่องจากหน่วยงานได้รวบรวม
ไฟล์ภาพนิ่งไว้เป็นจานวนมาก อีกทั้งในเวลานั้นสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติยังไม่ได้วางแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน จากการสัมภาษณ์บุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพบว่าตอบไปในทางเดียวกันกับ NB06
ว่าการที่หน่ วยงานไม่มีนโยบายที่ชัดเจนนั้นทาให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ภาพนิ่งในบาง
ขั้นตอนเกิดความขลุกขลักไม่ราบรื่น โดย NB06 กล่าวว่า
“การไม่มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนนั้นทาให้งานชะงัก ไม่ราบรื่น
ขาดเอกภาพ เกิดความสับสน เช่น นโยบายการตั้งชื่อไฟล์ดิจิทัลที่ชะงักอยู่กว่าหนึ่งปี ทาให้
ต้ อ งรอความชั ด เจน ไม่ ส ามารถด าเนิ น การใดกั บ ไฟล์ ดิ จิ ทั ล ต่ อ ได้ แนวปฏิ บั ติ ใ นการ
จัดหมวดหมู่เนื้อหาเอกสารที่มีความอ่อนไหว โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวแก่ราชวงศ์ไทย เช่น
การไม่ออกพระนามหรือไม่ให้บริการเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ ยวกับอดีตสมาชิกของราชวงศ์ ที่ยัง
ไม่ชัดเจนว่าจะมีการดาเนินการจัดหมวดหมู่ตามปกติแต่ไม่ออกให้บริการแต่เก็บอนุรักษ์ไว้
หรือคัดออกและไม่นามาจัดหมวดหมู่เลย ซึ่งมักจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปเมื่อประสบปัญหา”
NB06

จากข้อมูล ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าการขาดแนวปฏิบัติและนโยบายที่ชัดเจนส่ งผลให้ การ
ปฏิบัติงานไม่ราบรื่นจนเกิดความล่าช้า ไม่ตอบสนองนโยบายเร่งเผยแพร่และบริการไฟล์ภาพนิ่งของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
5.2 ขาดคู่มือในการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกั บไฟล์ดิจิทัลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นขาดคู่มือในการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์
พบว่าบุคคลากรส่วนใหญ่ตอบไปในทิศทางเดียวกันกับ NB07 ว่าในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟล์
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ภาพนิ่งนั้นยังไม่มีคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องใช้วิธีแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์ที่พบ โดย NB07
กล่าวว่า
“การทางานยังไม่มีคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน” NB07

โดย NB06 อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า
“ในการจัดหมวดหมู่ไฟล์ดิจิทลั เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานใช้วิจารณญาณของตนเอง ซึ่งทา
ให้เกิดความไม่สอดคล้องได้ในกรณีที่เนื้อหาของเอกสารมีความคลุมเครือ” NB06

จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การที่ ห อจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขาดคู่มือในการปฏิบัติงานนั้นส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดหลักเกณฑ์ทชี่ ัดเจนในการปฏิบัติงาน จนทาให้การทางานเกิดความล่าช้า
5.3 เทคโนโลยีไม่พร้อม
จากที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 4 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุล ยเดช เมื่อหน่ว ยงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ล่ าช้าไม่ทันสมัย ดังที่ NB06 และ NB08
อธิบายว่า การที่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ของหน่วยงานเป็นรุ่นเก่าที่ได้รับการจัดสรรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550
เครื่องคอมพิวเตอร์จึงเก่าละมีสเปกต่า ส่งผลต่อการลงโปรแกรม Software ในบางโปรแกรมที่สเปก
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการทางานของ Software ได้ ดังนั้น NB06 จึงกล่าวว่า สิ่งนี้แสดงให้เห็น
ปัญหาความพร้อมของเทคโนโลยีภายในหน่วยงาน โดย NB06 กล่าวว่า
“ประสิ ท ธิ ภ าพและความพร้ อ มของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น
ข้อจากัดที่สาคัญในการทางานที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ภาพนิ่ง เพราะการที่เทคโนโลยีไม่พร้อมก็จะ
ทาให้การทางานช้าและไม่เต็มประสิทธิภาพ จะให้ทางานเร็วๆก็คงยาก เพราะถูกจากัดด้วย
เทคโนโลยี” NB06

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความพร้อมของเทคโนโลยีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุ ค คลากรที่ ท างานเกี่ ย วไฟล์ ภ าพนิ่ ง รวมไปถึ ง ความรวดเร็ ว ในการปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะ
ตอบสนองนโยบายการทางานเรื่องการเร่งเผยแพร่ไฟล์ภาพนิ่งที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สาธารณชน
สรุป
จากการเก็บข้อมูลสารวจเอกสารและสัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยค้นพบว่าปัจจัยหรือ
องค์ป ระกอบที่จ ะน าไปพิจ ารณาในการสร้างแนวทางที่เหมาะสมในในประเมินคุณค่าละจัดเรียง
เอกสารไฟล์ ภ าพนิ่ งของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช มีดังนี้
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1. เอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชไม่มีองค์ประกอบตามคุณลักษณะ 7 ประการของเอกสาร (Recordness) แต่เป็นสารสนเทศ
2. เอกสารของหอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ เฉลิ มพระเกี ยรติพ ระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชส่ ว นใหญ่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตรและและราชวงศ์ ซึ่งตามบริบทของสังคมไทยนั้นต้องระมัดระวังภาพลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะ
ปรากฏต่อสาธารณชน
3. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เป็นศูนย์ข้อมูลที่ต้องการเอาสารสนเทศมาจัดเก็บในรูปแบบจดหมายเหตุตามบริบทประเทศไทย
4. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พิจารณาเนื้อหาและคุณภาพของไฟล์มาใช้เป็นแนวทางในการแสวงหา รวบรวม และคัดเลือกเอกสาร
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งมาจัดเก็บ
5. เอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชจะถูกจัดหมวดหมู่และทาเครื่องช่วยค้นตามหลักการของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
6. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชใช้
Free Software เป็นเทคโนโลยีหลักในการอนุรักษ์และสงวนรักษาไฟล์ภาพนิ่ง
7. ข้อจากัด ปัญหา และอุปสรรคที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถสนองนโยบายส่งเสริมการ
เผยแพร่ ไฟล์ภ าพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช คือ นโยบายไม่ได้กาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการเอกสารดิจิทัลเพื่อออก
ให้บริการ ขาดแนวทางในการประเมินคุณค่าและสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล และ ขาดเทคโนโลยีที่
จาเป็นต่อการจัดการเอกสารไฟล์ภาพนิ่ง
จากปัจจัยทั้ง 7 ประการดังกล่าวจะใช้ไปเป็นองค์ประกอบในการกาหนดแนวทางในบทที่ 5
ต่อไป
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่นาเสนอในบทที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณ ค่ าเอกสารที่ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้กั บ การประเมิ นคุ ณ ค่ า เอกสารดิ จิทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ง ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี 4 แนวคิด
ได้แก่ แนวคิดเรื่ องคุณค่าเอกสาร (Value of Records) ในงานจดหมายเหตุ แนวคิดการประเมิน
คุณค่าของ Schellenberg แนวคิดแนวคิด Micro-appraisal (การประเมินคุณค่าแบบไมโคร) และ
แนวคิดเรื่ องการจัดเรีย ง (Arrangement) โดยผู้วิจัยได้ผสมผสานแนวคิดดังกล่าวให้เข้ากับบริบท
เอกสารจดหมายเหตุและลักษณะการดาเนินงานของหน่วยงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ แนวทางที่จะนาไปใช้
ในการประเมินคุณค่าเอกสารชุดกรณีศึกษา ดังนี้ (1) ใช้แนวคิดเรื่องการจัดเรียง (Arrangement) ตาม
หลั กการจั ดหมวดหมู่เอกสารส่ ว นบุคคล (Arranging Personal Paper) และหลั กการจัดเรี ยงตาม
บทบาทหน้าที่ (Arrangement by Function) มาจัดเรียงชุดเอกสาร และทาการแบ่งกลุ่มเอกสารเป็น
ลาดับ ชั้น ตามโครงสร้ างของเอกสาร (Level of Arrangement) ตามหลั กของ ISAD (G) โดยแบ่ง
ลาดับชั้นเอกสารตามลาดับจากบนลงล่าง (Top-down) โดยบนสุดคือภาพรวมของทั้งชุด (Fonds)
ไล่ลงมาจนถึงระดับ Series มาจัดเรียงชุดเอกสาร แล้วทาการสารวจบริบท (Context) และเนื้อหา
(Content) ของเอกสารชุดกรณีศึกษา (2) ใช้แนวคิดเรื่องคุณค่าของเอกสาร (Value of Records) ใน
งานจดหมายเหตุ พิจารณาคุณค่าของเอกสารชุดกรณีศึกษา โดยเอกสารชุดนี้มีคุณค่าในการเป็น
หลักฐานการดาเนินงานของบุคคล คือ แสดงให้เห็นถึงภารกิจของบุคคล คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
ของพระองค์เองซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายของบุคคล และมีคุณค่าในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินงานต่าง ๆ ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสามารถนามาใช้เป็นกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ในชั้นเดียวกัน คือ ชั้นเจ้าฟ้า ได้
(3) ใช้แนวคิดของ Schellenberg ในการประเมินคุณค่าเอกสาร ซึ่งได้อธิบายหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณค่าว่า แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คุณค่าขั้นต้น (Primary Value) คือ คุณค่าต่อคนหรือองค์กรที่
ผลิ ต เอกสารนั้ น ๆ ที่ จ ะสามารถน าเอกสารเหล่ า นั้ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และคุ ณ ค่ า อั นดั บ สอง
(Secondary Value) คื อ คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ ทางสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ ผู้ อื่ น ที่ ไ ม่ใ ช่ ผู้ ผ ลิ ต
เอกสารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเอกสารชุดกรณีศึกษานี้มีคุณค่าอันดับสองคือสามารถ
นาไปใช้อ้างอิงในการศึกษาวิจัย และมีคุณค่าในฐานะประจักษ์พยานหลักฐานและคุณค่าด้ านการให้
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ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ (4) ใช้แนวคิด Micro-appraisal (การประเมิน
คุณค่าแบบไมโคร) ในการประเมินคุณค่าเอกสารชุดกรณีศึกษา โดยให้ความสาคัญกับจุดย่อยของ
เอกสารไปถึงเนื้อหาของเอกสาร และพิจารณาจากคุณภาพโดยรวมของชุดเอกสาร ความครบถ้วน
สมบูรณ์ขององค์ประกอบ และคุณค่าในการเป็นพยานหลักฐานและคุณค่าเชิงข้อมูลข่าวสาร
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่นาเสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมิน
คุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้น ได้แก่ (1) เอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หัว ภูมิพลอดุล ยเดชไม่มีองค์ประกอบตามคุณลั กษณะ 7 ประการของ
เอกสาร (Recordness) แต่เป็นสารสนเทศ (2) เอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและและราชวงศ์ ซึ่งตามบริบทของสังคมไทยนั้นต้องระมัดระวัง
ภาพลั ก ษณ์ ต่ า ง ๆ ที่ จ ะปรากฏต่ อ สาธารณชน (3) หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นศูนย์ข้อมูลที่ต้องการเอาสารสนเทศมาจัดเก็บใน
รู ป แบบจดหมายเหตุ ต ามบริ บ ทประเทศไทย (4) หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพิจารณาเนื้อหาและคุณภาพของไฟล์มาใช้เป็นแนวทาง
ในการแสวงหา รวบรวม และคัดเลือกเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งมาจัดเก็บ (5) เอกสารใน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะถูกจัด
หมวดหมู่และทาเครื่องช่วยค้นตามหลักการของสานั กหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (6) หอจดหมายเหตุ
แห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชใช้ Free Software
เป็นเทคโนโลยีหลักในการอนุรักษ์และสงวนรักษาไฟล์ภาพนิ่ง และ (7) ข้อจากัด ปัญหา และอุปสรรค
ที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถสนองนโยบายส่งเสริมการเผยแพร่ไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คือ นโยบายไม่ได้กาหนดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการเอกสารดิจิทัลเพื่ออกให้บริการ ขาดแนวทางในการประเมินคุณค่าและ
สงวนรักษาเอกสารดิจิทัล และขาดเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการจัดการเอกสารไฟล์ภาพนิ่ง
ปัจจัยที่ค้นพบทั้ง 7 ประการดังกล่าวจะถูกนามาเป็นเงื่อนไขประกอบแนวทางการประเมิน
คุณค่าที่กาหนดไว้และนาเสนอเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ยรติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดช ดังนั้น ในบทที่ 5 นี้ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งก็คือ แนวทาง
ที่เหมาะสมต่อการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นเอง
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แนวทางที่เหมาะสมต่อการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลที่ค้นพบในบทที่ 2 และบทที่ 4 แสดงให้เห็ นว่า ในการกาหนดแนวทางการประเมิน
คุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นต้องมีประกอบสาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. การกาหนดขอบเขตและลักษณะชุดเอกสาร
ในการประเมินคุณค่าเอกสารนั้นจะต้องกาหนดขอบเขตและคุณลักษณะชุดเอกสารเสียก่อน
โดยขอบข่ า ยของเอกสาร (Records) ในบริ บ ทของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้น คือ หนังสือหรือหลักฐานที่องค์กรหรือบุคคลสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานรวมถึงสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ย วข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุว งศ์
(ดูบทที่ 2 หัวข้อ 1.3: หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช หน้า 21 และบทที่ 4 หัวข้อ 2.1: นโยบายการพัฒนาหอจดหมายเหตุให้เป็นศูนย์ข้อมูล
ที่จัดเก็บและเผยแพร่เอกสารและสารสนเทศดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ หน้า 84) โดยเมื่อทาการประเมินคุณค่า
เอกสารแล้ ว จะได้เ อกสารจดหมายเหตุตามบริ บทของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติเฉลิ มพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ มี ลั ก ษณะเป็ น สารสนเทศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งได้รับ
การประเมินแล้วว่ามีคุณค่าสาคัญทางประวัติศาสตร์ และการศึกษาวิจัยและถูกนามาจัดเก็บและสงวน
รักษาตามกระบวนงานจดหมายเหตุเพื่อให้คงอยู่ถาวรในรูปแบบจดหมายเหตุที่สามารถนาไปเป็น
หลักฐานอ้างอิงในการศึกษาวิจัย ได้ (ดูบทที่ 2 หัวข้อ 3.3: เอกสารจดหมายเหตุตามหลักการของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หน้า 33 และ
บทที่ 4 หัวข้อ 2.1: นโยบายการพัฒนาหอจดหมายเหตุให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่เอกสาร
และสารสนเทศดิจิ ทัลที่เกี่ย วข้องกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ หน้า 84)
2. ขั้นตอนการประเมินคุณค่า
ผู้วิจัยได้นาชุดข้อมูลที่ได้จากบทที่ 2 และบทที่ 4 ดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกันจนสามารถ
กาหนดเป็นขั้นตอนการประเมินคุณค่าเอกสาร ดัง แสดงในภาพที่ 6: ขั้นตอนและแนวทางที่เหมาะสม
ต่อการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนและแนวทางที่เหมาะสมต่อการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

จัดเรียงชุดเอกสาร
การจัดหมวดหมู่เอกสารส่วนบุคคลตามการจัดเรียง
ตามบทบาทหน้าที่ (Arrangement by Function)

ระดับชั้นการจัดเรียง
(Level of Arrangement)

สารวจชุดเอกสาร
บริบทของเอกสาร (Context)

เนื้อหาของเอกสาร (Content)

ประเมินคุณค่า
แนวคิดเรื่องคุณค่าเอกสาร
ในงานจดหมายเหตุ

แนวคิด Schellenberg

แนวคิด Micro-appraisal

จากภาพดังกล่าว สามารถแบ่งขั้นตอนการประเมินได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 จัดเรียงชุดเอกสาร
เอกสารชุ ด นี้ มี ลั ก ษณะเป็ น Personal Collection ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ
นทร์ นี้ ที่ ไ ด้ รั บ การรวมรวมมาจากหลายแหล่ ง ที่ ม า ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน อาทิ
หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในสัง กัดกองทัพบก สานักพระราชวัง
ฯลฯ เนื้ อหาภายในประกอบด้วยกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิ ง
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พระศพฯ ได้แก่ การเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ การจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศ
งานพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ การพระราชกุ ศลเก็บพระอัฐิ
งานพระราชกุศลพระอัฐิ การเชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง การบรรจุ พระสรีรางคาร พิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากลบาเพ็ญกุศลสื บ
ทอดเสียงพระธัมม์ และการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทาให้เอกสารที่รวบรวมมานั้นกระจัด
กระจายไม่เป็นหมวดหมู่ทาให้ยากต่อการจัดการ ดังนั้น เมื่อได้รับเอกสารที่รวบรวมมาแล้วจึงควรทา
การจัดเรียง ดังนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างเอกสารตามภารกิจและพั นธกิจ และนามาจัดเรียงตาม
บทบาทหน้าที่ของงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ (ดู เ พิ่ ม เติ ม ในบทที่ 4 หั ว ข้ อ 1.1: บริ บ ทของเอกสาร
(Context) หน้า 76) โดยใช้หลักการจัดหมวดหมู่เอกสารส่วนบุคคล (Arranging Personal Paper)
ตามหลักจัดเรียงตามบทบาทหน้าที่ (Arrangement by Function)
(2) แบ่งกลุ่มเอกสารเป็นลาดับชั้นตามโครงสร้างของเอกสาร (Level of Arrangement) ตาม
หลักของ ISAD (G) โดยแบ่งลาดับชั้นเอกสารตามลาดับจากบนลงล่าง (Top-down) โดยบนสุดคือ
ภาพรวมของทั้ ง ชุ ด เอกสาร หมายถึ ง เอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ชุ ด การพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส
ราชนครินทร์ จัดอยู่ในระดับ Fonds ไล่ลงมาคือองค์ประกอบต่าง ๆ จากเอกสารภาพกว้างหรือทั่วไป
มาสู่เอกสารที่แคบหรือเฉพาะเจาะจง โดยหัวเรื่องรองคือกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจและภารกิจของ
งานนี้ ได้แก่ การเตรี ย มงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิ งพระศพ การจัดริ้ว ขบวนพระอิส ริยยศ
งานพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ การพระราชกุศลเก็บพระอัฐิ
งานพระราชกุศลพระอัฐิ การเชิญพระอัฐิ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง การบรรจุพระสรีรางคาร พิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากลบาเพ็ญกุศลสืบ
ทอดเสียงพระธัมม์ และการจัดนิ ทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิ งพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดอยู่ในระดับ Sub-fonds สุดท้าย
คือ เรื่อง เป็นแฟ้ม (Folder) ที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องรอง จัดอยู่ในระดับ Series ทั้งนี้เพื่อลดความซับซ้อน
ในการพิจารณาเอกสารและสะดวกต่อการดาเนินการในขั้นตอนถัดไป ดังแสดงในภาพที่ 7: ตัวอย่าง
การแบ่งกลุ่มเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งชุดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นลาดับชั้น
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งชุดการพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นลาดับชั้น
Fonds
Sub-fonds
Series

di
di01 di02 di03 di04 di05 di06 di07 di08 di09 di10
di05-001
di05-002
di05-003
di05-004
di05-005
di05-006
di05-007
di05-008
di05-009

(ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ข.: แบบสารวจข้อมูลเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง หน้า 145)
2.2 สารวจชุดเอกสาร
เมื่ อ ท าการจั ด เรี ย งชุ ด เอกสารโดยคั ด แยกกลุ่ ม เอกสารออกตามบทบาทหน้ า ที่ ข องงาน
พระราชพิธี พระราชทานเพลิ งพระศพสมเด็ จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้า ฟ้ากัล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวง
นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ เ ป็ น ระดั บ ชั้ น ตามขั้ น ตอนที่ 1 แล้ ว นั้ น ขั้ น ตอนต่ อ มาจึ ง ท าการส ารวจ
ชุดเอกสาร โดยพิจารณาบริบท (Context) และเนื้อหา (Content) ของเอกสารตามแฟ้ม (Folder) ใน
ระดับ Series ดังนี้
2.2.1 สารวจบริบทของเอกสาร (Context) ได้แก่ ปริมาณของเอกสารในแฟ้ม โดย
พบว่าเอกสารชุดนี้มีจานวน 201 แฟ้ม 30,192 ไฟล์ สาเหตุที่ทาการสารวจเฉพาะปริมาณของเอกสาร
ในแฟ้ม เพราะหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะความเป็นเอกสารของเอกสารที่ได้รวบรวมมา หน่วยงานเก็บทั้ง
เอกสารและสารสนเทศจึงไม่มีความจาเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นเอกสารของเอกสารเหล่านี้
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2.2.2 สารวจเนื้อหา (Content) ของเอกสาร ได้แก่
(1) เนื้อหาโดยสังเขปในแฟ้ม โดยเมื่อทาการสารวจเอกสารแล้วพบว่าไฟล์ภาพนิ่ง
ที่คัดเลือกมาดาเนินการจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ อยู่ในความนิยมของผู้ใช้บริการ เป็นไปตามพระราชนิยม
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่มีความสุ่ มเสี่ยงต่อการระคายเบื้องพระยุคลบาท ไม่มีเนื้อหาที่กระทบกระเทือน
ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งพระอิริยาบถของพระบรมวงศานุวงศ์ และกิริยาท่าทาง
ของบุคคลสาคัญต้องไม่อยู่ในท่าทางที่ไม่สุภาพ เช่น นั่งอ้าขา กระโปรงร่น อ้าปาก ตาเหล่ เป็นต้น
เนื่องจากเอกสารชุดนี้มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ ซึ่งในบริบทของประเทศไทยนั้นให้ความสาคัญกับ
ภาพลักษณ์ของราชวงศ์ที่จะปรากฏสู่สาธารณะ จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียดอ่อนเป็น
พิเศษในการพิจารณา (ดูบทที่ 4 หัวข้อ 1.2.2: เนื้อหาของเอกสาร หน้า 82)
(2) ประเภทหรือ นามสกุลของไฟล์ (Format) โดยเมื่อทาการสารวจเอกสารแล้ ว
พบว่าไฟล์ภาพนิ่งที่จะคัดเลือกมาดาเนินการจะประกอบด้วยไฟล์นามสกุล JPEG, TIFF และ RAW ซึ่ง
ทั้งไฟล์ทั้ง 3 ประเภทนี้มีคุณภาพเพียงพอต่อการนาไปใช้และอนุรักษ์จัดเก็บ (ดูบทที่ 2 หัวข้อ 2.4:
เอกสารดิจิทัล (Digital Records) และไฟล์ดิจิทัล (Digital File) หน้า 28)
(3) ความละเอี ย ดในการแสดงผล (Resolution) และความละเอี ย ดของภาพ
(กว้าง x ยาว Pixel) โดยเมื่อทาการสารวจเอกสารแล้วพบว่าไฟล์ภาพนิ่งที่คัดเลือกมาดาเนินการนั้น
ต้องพิจารณาค่าความละเอียดในการแสดงผล (Resolution) และขนาดของภาพ (Image Size) หรือ
ค่าความละเอียดของภาพ (กว้าง x ยาว Pixel) ร่วมกัน โดยต้องคานึงถึงการนาไปใช้เป็นหลัก เช่น
การนาไปจัดพิมพ์ค่าความละเอียดควรมีค่าความละเอียดที่ 300dpi การนาไปใช้บนเว็บไซต์ที่ต้องการ
ความคมชัดและความเร็วในการแสดงผล ควรมีค่าความละเอียดที่ 72dpi เป็นต้น ทั้งนี้ ควรพิจารณา
ขนาดของภาพ (Image Size) หรื อค่า ความละเอีย ดของภาพ (กว้าง x ยาว Pixel) ควบคู่ ไปด้ว ย
โดยควรมีขนาดภาพไม่น้อยกว่า 1024 x 768 Pixels (ดูบทที่ 4 หัวข้อ 1.2.1: รายละเอียดของไฟล์
หน้า 81)
2.3 ประเมินคุณค่า
เมื่อทาการสารวจชุดเอกสารตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 1.2 เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอน
สุ ด ท้ า ยคื อ การประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสาร โดยจากการที่ เ อกสารชุ ด เอกสารชุ ด การพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส
ราชนคริ นทร์นี้ มีลั กษณะเป็ น Personal Collection ที่ได้รับการรวมรวมมาจากหลายแหล่ งที่มา
เนื้อหาของเอกสารแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประเมินคุณค่า
เอกสารชุดนี้จึงควรใช้แนวคิด ดังนี้
2.3.1 ใช้ แ นวคิ ด เรื่ อ งคุ ณ ค่ า เอกสาร (Value of Records) ในงานจดหมายเหตุ
มาพิจารณาคุณค่าของเอกสาร โดยพบว่าเอกสารชุดนี้มีคุณค่า ในฐานะพยานหลักฐานอ้างอิง เป็น
ประจักษ์พยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Evidential Value) ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลหลักฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ผลิตหรือการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ของหน่วยงานที่หน่วยงานภายนอกและ
บุคคลทั่วไปสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ และมีคุณค่าด้านทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Information
Value) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น แฟ้มที่ di01-014 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ กาลังพลกรม
ทหารขนส่งรักษาพระองค์ กองทัพบกฝึกซ้อมหามพระยานมาศสามลาคานทรงพระโกศเทียบที่เกริน
บันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถเพื่อเชิญพระโกศขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถ และซ้อมยกพระวอสีวิกา
กาญจน์ แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ กองทัพบกได้รับมอบหมายในการพระ
ราชพิธีนี้ คือ เป็นกาลังพลแบกหามพระยานมาศสามลาคานในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ริ้วที่ 1 แฟ้มที่
di01-029 เจ้ า หน้ า ที่ ก รมศิ ล ปากรตรวจความพร้ อ มของพระวอสี วิ ก ากาญจน์ ณ โรงราชรถ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แสดงให้เห็นถึงภารกิจหนึ่งที่กรมศิลปากรได้รับมอบหมายในการ
พระราชพิธีนี้ คือ การซ่อมแซมและจัดเตรียมราชรถ ราชยานที่ในพระราชพิธี ในที่นี้คือพระวอสีวิกา
กาญจน์ ที่ใช้ในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ริ้วที่ 4 และ 5 เป็นต้น
2.3.2 ใช้แนวคิดของ Schellenberg ในการพิจารณาคุณค่าของเอกสารชุดนี้ โดย
พบว่าเอกสารชุดนี้สามารถนาไปใช้อ้างอิงและใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ต่อไปได้ เช่น แฟ้มที่ di02-001 ถึง072 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการซ้อม
ใหญ่ ริ้ ว ขบวนพระอิ ส ริ ย ยศ ท าให้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารจั ด ริ้ ว ขบวนพระอิ ส ริ ย ยศในการพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิงพระศพ di05-001 ถึง 009 มีเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงประกอบพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทาให้
ทราบถึงขั้นตอนการในช่วงการพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพฯ เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์
2.3.3 ใช้แนวคิด Micro-appraisal ในการประเมินคุณค่า โดยดูตัวเอกสารจากล่ าง
ขึ้น บน (Bottom-up) กล่ า วคื อ ดูตั้ ง แต่ ร ะดับ Fonds คื อ ชุ ด การพระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง
พระศพสมเด็จพระเจ้ าพี่ น างเธอ เจ้าฟ้ากัล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราชนครินทร์ ซึ่งเป็น
ภาพรวมของชุดเอกสารนี้ ไปจนถึงระดับ File ซึ่งเป็นแฟ้มย่อยสุดในระดับชั้น และให้ความสนใจกั บ
เนื้อหาของเอกสาร โดยการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารว่าเนื้อหาทั้งหมดในเอกสารจะต้องส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
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บพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ กล่าวคือ หากพบว่าเนื้อหาในเอกสารชิ้นใดไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์และ
หมิ่นเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรม
วงศานุวงศ์ให้พิจารณาไม่จัดเก็บ ทั้งนี้หลักในการประเมินควรยึดหลักเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหัวข้อที่ 3:
การกาหนดเงื่อนไข พระราชนิยมในแต่ละรัชสมัย และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
3. การกาหนดเงื่อนไข
เนื่องจากเอกสารชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์
จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาเป็นอย่างมาก โดยมีเงื่อนไข 2 ประการที่ต้องพิจารณา
ประกอบในการประเมินคุณค่า คือ
(1) เอกสารชุดนี้ เป็ น เหตุ การณ์ที่เ กิดขึ้ นเมื่ อ พ.ศ. 2551 จึง ทาให้ มีภ าพอดีตสมาชิ กของ
ราชวงศ์ที่อาจเป็นที่ระคายเบื้องพระยุคลบาทในรัชสมัยปัจจุบันได้ แม้ว่าไฟล์ภาพนิ่งนั้นจะมีคุณภาพที่
เหมาะสมกับการจัดเก็บ แต่หากมีภาพบุคคลในกรณีดังกล่าวปรากฏอยู่ก็จะพิจารณาไม่จัดเก็บ
(2) ภาพที่ปรากฏสมาชิกราชวงศ์หรือบุคคลสาคัญในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม กิริยาไม่สุภาพ
ตาเหล่ อ้าปาก นั่งอ้าขา กระโปรงสั้นเกินไป กระโปรงร่นขึ้นมาสู ง อยู่ในกริยาแกะเกาอวัยวะใน
ร่างกาย ฯลฯ ให้พิจารณาไม่จัดเก็บ
จาก 3 ขั้นตอนดังกล่าวนาไปสู่แนวทางการประเมินคุณค่าดังที่แสดงตัวอย่างในภาคผนวก ง.:
ตัวอย่างการใช้แนวทางการประเมินคุณค่า หน้า 201
สรุป
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(A Literature Study) การส ารวจชุ ด เอกสาร ( A Collection Survey) และสั ม ภาษณ์ แ บบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) แล้วนามาสอบยันความถูกต้องของข้อมูลโดยอาศัย
การวิเคราะห์ของผู้วิจัยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานในการประเมินคุณค่า จัดเรียงและออก
ให้ บ ริ ก ารเอกสารจดหมายเหตุ ดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพบว่าแนวทางที่เหมาะสมต่อการประเมิน
คุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นควรกาหนด ดังนี้
(1) การกาหนดขอบเขตและลักษณะชุดเอกสาร กล่าวคือ เอกสารจดหมายเหตุในบริบทของ
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช คื อ
สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ได้ รั บ การประเมินคุณค่าว่า มีคุณค่าส าคัญทางประวัติศาสตร์ และการ
ศึกษาวิจัยจึงได้ถูกนามาจัดเก็บและสงวนรักษาตามกระบวนงานจดหมายเหตุเพื่อให้คงอยู่ถาวรใน
รูปแบบจดหมายเหตุที่สามารถนาไปเป็นหลักฐานอ้างอิงในการศึกษาวิจัยได้
(2) ขั้นตอนการประเมินคุณค่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการจัดเรียงเอกสาร
โดยใช้ แ นวคิ ด เรื่ อ งการจั ด หมวดหมู่ เ อกสารส่ ว นบุ ค คล (Arranging personal paper) ตามหลั ก
จัดเรียงตามบทบาทหน้าที่ (Arrangement by Function) แล้วแบ่งกลุ่มเอกสารเป็นลาดับชั้นตาม
โครงสร้างของเอกสาร (Level of Arrangement) ตามหลักของ ISAD (G) เพื่อจัดแบ่งเอกสารตาม
ระดั บ ชั้ น เป็ น Fonds, Sub-fonds และSeries ขั้ น ตอนถั ด มาคื อ การส ารวจเอกสาร โดยส ารวจ
ทั้ ง บริ บ ท (Context) และเนื้ อ หา (Content) ของเอกสาร เพื่ อ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เอกสารส าหรั บ
รอการประเมิ น และขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยคื อ การประเมิ น คุ ณ ค่ า โดยใช้ แ นวคิ ด แนวคิ ดเรื่ อ งคุ ณ ค่ า
เอกสาร (Value of Records) ในงานจดหมายเหตุ แนวคิ ด ของ Schellenberg และแนวคิ ด
Micro-appraisal (การประเมินคุณค่าแบบไมโคร) มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเมินคุณค่าเอกสาร
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
(3) การกาหนดเงื่อนไข โดยเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่มีความเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงต้องใช้
ความระมัดระวังในการพิจารณาประเมินคุณค่าของเอกสารเป็นพิเศษ หากมีการปรากฏภาพบุคคลที่
อาจเป็นที่ระคายเบื้องพระยุคลบาท และภาพในอิริยาบทที่ไม่สุภาพจนอาจสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ
ราชวงศ์ก็จะพิจารณาไม่จัดเก็บ
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
ในบทนี้ จะน าเสนอการสรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ จากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 และ 5 ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ 3 ประการ ดังนี้
1.1 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่า
เอกสารที่อาจจะน ามาประยุ กต์ใ ช้กับ การประเมิ นคุณ ค่า เอกสารดิ จิทัล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ง ของ
หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้
มี 4 แนวคิ ด คื อ แนวคิ ด แรกคื อ แนวคิ ด เรื่ อ งคุ ณ ค่ า เอกสาร (Value of Records) ในงาน
จดหมายเหตุ ซึ่งถือเป็นแนวคิดสาคัญในการพิจารณาว่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งชุดนั้นมี
คุณค่าที่จะดาเนินการในขั้นถัดไปเพื่อเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุหรือไม่ เนื่องจากเอกสาร
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชเป็นชุดที่รวบรวมเนื่องในวาระพิเศษต่าง ๆ โครงสร้างของเอกสารจึงเป็นเอกสารที่
แสดงให้เห็นถึงการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้นจึงมีคุณค่า
ในฐานะประจั กษ์พยานหลั กฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ (Evidential Value) ที่แสดงให้ เห็ นถึง
ข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ผลิตหรือการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ของหน่วยงาน และมี
คุณค่าด้านทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Information Value) ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในสาขาวิชา
การต่าง ๆ ด้วย
แนวคิดที่สองคือ แนวคิดของ Schellenberg ใช้ในการพิจารณาคุณค่าของเอกสารชุดนี้ โดย
เอกสารชุดนี้สามารถนาไปใช้อ้างอิงและใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพระราชพิธี พระราชทาน
เพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ต่อไปได้
แนวคิดที่สามคือ แนวคิด Micro-appraisal (การประเมินคุณค่าแบบไมโคร) เนื่องจากเนื้อหา
ในชุดเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีความเกี่ยวข้ องกับราชวงศ์ไทยที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการ
พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ แนวคิ ด Micro-appraisal ที่ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ เนื้ อ หาของเอกสารจึ ง มี ค วาม
เหมาะสมกับเอกสารในลักษณะดังกล่าวนี้
แนวคิดสุดท้ายคือ แนวคิดเรื่องการจัดเรียง (Arrangement) ซึ่งเหมาะที่จะนามาประยุกต์ใช้
กับชุดเอกสารที่รวบรวมมาจากหลากหลายที่มาจนเกิดความซ้าซ้อนและลาบากในการดาเนินการ การ
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ใช้แนวคิดในการจัดเรียงมาวิเคราะห์โครงสร้างและภารกิจของเอกสารเพื่อแบ่งหัวเรื่องเป็นระดับชั้น
ตามภารกิจก่อนที่จะสารวจเอกสารนั้นจะทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสารวจเอกสารมากขึ้น
โดยทั้งสี่แนวคิดนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการประเมินคุณค่า เอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์
ภาพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดชได้
1.2 ในการศึกษาแนวทางการประเมินคุณค่าและการจัดเรียงเอกสารดิจิทัล ประเภทไฟล์
ภาพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดช พบว่า มี 3 ประการ ประการแรกคือ สารวจบริบทของเอกสารตามพันธกิจและภารกิจของ
ชุดเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งที่ได้รวบรวมมา ประการที่สองคือ ในพิจารณาคุณภาพและความ
ละเอียดของไฟล์ภาพนิ่ง ต้องคานึงถึงประเภทหรือนามสกุลของไฟล์ (Format) ความละเอียดในการ
แสดงผล (Resolution) และความละเอียดของภาพควบคู่กันไป รวมไปถึงถึงความชัดเจนโดยรวมของ
ภาพและความชัดเจนของโฟกัสภาพบุคคลสาคัญด้วย และประการสุดท้ายคือ เนื้อหาของไฟล์ภาพนิ่ง
เนื่องจากเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ จึงที่ต้องระมัดระวังในการพิจารณาความเหมาะสมเนื้อหา
เป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ปรากฏภาพที่มิบังควรหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ในการ
ออกสู่สาธารณะ
โดยทั้ ง สามปั จ จั ย นี้ ส่ ง ผลต่ อ การประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีภารกิจ
หน้าที่หลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
พระบรมวงศานุวงศ์ จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง
1.3 ในการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินคุณค่าและการจัดการเอกสาร
ดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ ง ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผลการวิจัยพบว่า แนวทางที่เหมาะสมต่อการประเมินคุณค่าเอกสาร
ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชนั้นควรเริ่มต้นจากการ (1) กาหนดขอบเขตและลักษณะชุดเอกสารให้ชัดเจนว่า ใน
บริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้น
เอกสารมีลั กษณะเป็ น สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ (2) ขั้นตอนการประเมินคุณค่า โดยเริ่มต้นจากการ
จัดหมวดหมู่เอกสารส่วนบุคคล (Arranging Personal Paper) ตามหลักจัดเรียงตามบทบาทหน้าที่
(Arrangement by Function) แล้วแบ่งกลุ่มเอกสารเป็นลาดับชั้นตามโครงสร้างของเอกสาร (Level
of Arrangement) ตามหลักของ ISAD (G) เป็นระดับชั้นตามภารกิจจากบนลงล่าง (Top-down) โดย
บนสุดคือภาพรวมของทั้งชุด (Fonds) ไล่ล งมาคือองค์ประกอบต่าง ๆ จากเอกสารภาพกว้างหรือ
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ทั่วไปมาสู่เอกสารที่แคบหรือเฉพาะเจาะจง จากนั้นทาการสารวจบริบทของเอกสาร (Context) และ
เนื้ อหาของเอกสาร (Content) ของชุดเอกสารดิจิทัลที่ได้รวบรวมมาเพื่อให้ ทราบถึงปริมาณของ
เอกสาร เนื้อหาโดยสังเขปในแฟ้ม (Folder) ปีที่สร้าง ประเภทหรือนามสกุลของไฟล์ (Format) ความ
ละเอียดในการแสดงผล (Resolution) และความละเอียดของภาพ (กว้าง x ยาว Pixel) แล้วจึงทาการ
ประเมินคุณค่าโดยใช้แนวคิดเรื่องคุณค่าเอกสาร (Value of Records) ในงานจดหมายเหตุ แนวคิด
ของ Schellenberg ที่อธิบายถึงคุณค่าของเอกสารว่าคุณค่าต่อการศึกษาวิจัย และแนวคิด Microappraisal (การประเมิ น คุ ณ ค่ า แบบไมโคร) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ เนื้ อ หาของเอกสาร ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ เอกสารดิ จิ ทั ล ประเภทไฟล์ ภ าพนิ่ งของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เป็น
เอกสารที่มีความละเอียดอ่อนจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการพิจารณาความเหมาะสมและ
ประเมินคุณค่าของเอกสาร
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ข้ อ เสนอแนะต่ อ หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2.1.1 หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ภูมิพลอดุล ยเดชควรเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่องคอมพิว เตอร์ให้มากยิ่งขึ้น และติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์สาหรับจัดการไฟล์ภาพถ่ายเพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2.1.2 หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ภูมิ พ ลอดุ ล ยเดชควรมี น โยบายในการประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสารและการปฏิ บั ติง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนงานจดหมายเหตุ อื่ น ๆ ที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น และจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสม
2.1.3 หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชควรมีการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ด้านทฤษฎีและแนวคิดด้านจดหมายเหตุ อาทิ
แนวคิดและทฤษฎีการประเมินคุณค่าเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุ
แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทางาน
2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กรอื่น
หน่วยงานที่มีเอกสารในบริบทที่ใกล้เคียงกับขอบเขตการวิจัย กล่าวคือ เป็นหอจดหมายเหตุ
บุคคลและเป็นชุดเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณาประเมินคุณค่าอย่างถี่ถ้วน อาจสามารถ
นาไปกาหนดเป็นนโยบายในการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งของหน่วยงานหรือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
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2.3 ข้อเสนอแนะต่อการทาการวิจัยในครั้งถัดไป
ควรทาการวิจัยเอกสารประเภทลายลักษณ์อักษรและเอกสารประเภทภาพถ่ายของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วย เพื่อให้
การดาเนินงานจดหมายเหตุของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ภาพนิ่ง 88 รายการ
ภาพนิ่ง 1,276 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ไฟล์ Word

หมายเหตุ

ภาคผนวก ก.
ทะเบียนควบคุมเอกสารงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

118

การบูรณะราชรถ ราชยาน โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มกราคม – กันยายน 2551
การบูรณะราชรถ ราชยาน โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มกราคม – กันยายน 2551
การบูรณะราชรถ ราชยาน โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มกราคม – กันยายน 2551
การบูรณะราชรถ ราชยาน โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มกราคม – กันยายน 2551
การบูรณะราชรถ ราชยาน โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มกราคม – กันยายน 2551
การบูรณะราชรถ ราชยาน โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มกราคม – กันยายน 2551
การบูรณะราชรถ ราชยาน โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มกราคม – กันยายน 2551
การบูรณะราชรถ ราชยาน โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มกราคม – กันยายน 2551
พระวอสีวิการกาญจน์, เสลีย่ งบัว, เสลีย่ งแว่นฟ้า
พระยานมาศ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

18
19

พิธีบวงสรวงราชรถ, การซ้อมริ้วขบวน
การซ่อมราชรถ
การซ่อมแซมราชรถ ราชยาน พระยานมาศ
ความคืบหน้าการซ่อมสร้างราชรถ ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์พระนคร วันที่ 28 ตุลาคม 2551
และการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์พระนคร
การจัดทาเชือกฉุดชักพระมหาพิชยั ราชรถของกองทัพเรือ
ผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยีย่ มการบูรณะราชรถ ราชยาน

รายการ

14
15
16
17

ลาดับ

1
1
1
1
1
1
1
1
27
51

1
218

จานวน
(รายการ)
968
80
2,039
18

ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

ภาพนิ่ง 968 รายการ
ภาพนิ่ง 80 รายการ
ภาพนิ่ง 2,039 รายการ
ภาพนิ่ง 18 รายการ
ไฟล์เอกสาร 2 รายการ
ไฟล์ Power Point
ภาพนิ่ง 218 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพนิ่ง 27 รายการ
ภาพนิ่ง 51 รายการ

หมายเหตุ

119

การซ่อมราชรถ ราชยาน ในงานพระศพฯ, สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอาคารกัลยาณิวัฒนา ที่พิพิธภัณฑ์
บ้านเชียง จ.อุดรธานี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553, สื่อมวลชนสัญจรบ้านเชียง วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์
2553

การซ่อมราชรถ ราชยาน ในงานพระศพฯ, สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอาคารกัลยาณิวัฒนา ที่พิพิธภัณฑ์
บ้านเชียง จ.อุดรธานี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553, สื่อมวลชนสัญจรบ้านเชียง วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์
2553
การซ่อมราชรถ ราชยาน ในงานพระศพฯ, สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอาคารกัลยาณิวัฒนา ที่พิพิธภัณฑ์
บ้านเชียง จ.อุดรธานี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553, สื่อมวลชนสัญจรบ้านเชียง วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์
2553
การซ่อมราชรถ ราชยาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
กองทัพบกตรวจเยี่ยมการซ่อมราชรถ ราชยาน
สานักช่างสิบหมู่ซ่อมแซมราชรถ ราชยาน พระยานมาศ
การดาเนินงานของกรมพลาธิการทหารบก วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2551
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการซ่อมราชรถ ราชยาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร วันที่ 13 มิถุนายน 2551
ชุดริ้วบกที่ใช้ในงานพระศพฯ

นาริ้วขบวนพระราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ

30-1

30-2

38

37

32
33
34
35
36

31

รายการ

ลาดับ

11

72

3,486
488
273
5
136

2,101

จานวน
(รายการ)
3,485

หมายเหตุ

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ภาพนิ่ง 71 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ภาพนิ่ง 11 รายการ

ภาพนิ่ง 3,486 รายการ
ภาพนิ่ง 488 รายการ
ภาพนิ่ง 273 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ
ภาพนิ่ง 136 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 2,101 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 2 แผ่น ภาพนิ่ง 3,485 รายการ
(6,979 ภาพ)
ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ
(8 ภาพ)

ปริมาณ

120

การซ้อมริ้วขบวนพระศพฯ วันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2551 และพิธีบวงสรวงราชรถ
วันที่ 2 ตุลาคม 2551
การซ้อมริ้วขบวน 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพฯ วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมย่อยริ้วขบวน วันที่ 12 ตุลาคม 2551, การซ้อมใหญ่ริ้วขบวน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมริ้วขบวน วันที่ 12 และ 19 ตุลาคม 2551, การบวงสรวงราชรถ ราชยาน พระยานมาศ
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ วันที่ 19 ตุลาคม 2551

การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ ริ้ว 1-3 วันที่ 19 ตุลาคม 2551
การซ้อมใหญ่กระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่กระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพฯ ริ้วที่ 3 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพฯ ริ้วที่ 2 และริ้วที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่กระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ ริ้วที่ 4, พิธีเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

40

47
48
49
50
51
52
53

41
42
43
44
45
46

ข้อมูลการจัดริ้วขบวนงานพระศพฯ

รายการ

39

ลาดับ

426
459
1,070
130
177
157
921

340
95
190
471
327
90

351

จานวน
(รายการ)
76

หมายเหตุ

ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ภาพนิ่ง 340 รายการ
ภาพนิ่ง 95 รายการ
ภาพนิ่ง 190 รายการ
ภาพนิ่ง 471 รายการ
ภาพนิ่ง 327 รายการ
ภาพนิ่ง 89 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ
ภาพนิ่ง 426 รายการ
ภาพนิ่ง 327 รายการ
ภาพนิ่ง 1,070 รายการ
ภาพนิ่ง 130 รายการ
ภาพนิ่ง 177 รายการ
ภาพนิ่ง 157 รายการ
ภาพนิ่ง 921 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 65 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ไฟล์เอกสาร 15 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 351 รายการ

ปริมาณ

121

61
62
63
64
65
66
67
68

54
55
56
57
58
59
60

ลาดับ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ
กระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ (วันซ้อมและวันจริง)
กระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ
การซ้อมเดินในริ้วขบวนที่โรงเรียนนายร้อย จปร.
การปฐมนิเทศและการสาธิตการเดินสโลว์มาร์ชประกอบเสียงเพลงพญาโศกในพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพฯ โดย ร.1 รอ. (ร.1 พัน.2 รอ.) วันที่ 8 สิงหาคม 2551
กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ซ้อมยกพระวอสีวิกาญจน์ วันที่ 10 ตุลาคม 2551
ซ้อมยกพระโกศที่พิพิธภัณฑสถนแห่งชาติพระนคร วันที่ 10 ตุลาคม 2551
ภาพพระเมรุ, การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ
ภาพพระเมรุ, การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพ
พิธียกเสาเอก วันที่ 28 มีนาคม 2551
พิธียกเสาเอก วันที่ 28 มีนาคม 2551
งานพระเมรุ, พระยานมาศ
การก่อสร้างพระเมรุ, บูรณะราชรถ ราชยาน, การประชุมคณะทางานจัดสร้างพระเมรุ
ณ สานักช่างสิบหมู่

รายการ

172
116
316
776
76
154
80
629

248
407
693
90
29
80
33

จานวน
(รายการ)

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

ภาพนิ่ง 172 รายการ
ภาพนิ่ง 116 รายการ
ภาพนิ่ง 316 รายการ
ภาพนิ่ง 776 รายการ
ภาพนิ่ง 76 รายการ
ภาพนิ่ง 154 รายการ
ภาพนิ่ง 80 รายการ
มีภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง 48 รายการ

ภาพนิ่ง 248 รายการ
ภาพนิ่ง 407 รายการ
ภาพนิ่ง 693 รายการ
ภาพนิ่ง 90 รายการ
ภาพนิ่ง 29 รายการ
ภาพนิ่ง 80 รายการ
ภาพนิ่ง 33 รายการ

หมายเหตุ

122

ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุ วันที่ 18 เมษายน 2551, ความคืบหน้าการบูรณะราชรถ
วันที่ 18 เมษายน 2551
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุ วันที่ 13 มิถุนายน 2551, งานซ่อมแซมและบูรณะราชรถ ราชยาน
พระยานมาศ วันที่ 25 กรกฎาคม 2551
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุ วันที่ 18 กันยายน 2551, พิธีบวงสรวงราชรถ ราชยาน พระยานมาศ
วันที่ 6 ตุลาคม 2551, การซ้อมริ้วขบวนพระศพฯ วันที่ 12 และ 19 ตุลาคม 2551
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุ วันที่ 18 กันยายน 2551, การซ้อมเดินในริ้วขบวนที่โรงเรียน
เตรียมทหาร เขาชะโงก จ.นครนายก วันที่ 23 – 24 กันยายน 2551
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุ, พิธีบวงสรวงราชรถ ราชยาน พระยานมาศ,
ริ้วขบวนงานพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 12 และ 19 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2551,
ภาพพระเมรุ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การก่อสร้างพระเมรุและส่วนประกอบ, บูรณะราชรถ ราชยาน
การก่อสร้างพระเมรุฯ
พระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานจัดสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ และ
บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ
การสร้างพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารประกอบอื่นที่สนามหลวง
การก่อสร้างพระเมรุและส่วนประกอบ, บูรณะราชรถ ราชยาน

69

79
80

75
76
77
78

73
74

72

71

70

รายการ

ลาดับ

1,234
296

399
66
26
1

1
568

199

413

142

จานวน
(รายการ)
67

ภาพนิ่ง 199 รายการ

ภาพนิ่ง 413 รายการ

ภาพนิ่ง 142 รายการ

ภาพนิ่ง 67 รายการ

หมายเหตุ

ภาพนิ่ง 399 รายการ
ภาพนิ่ง 66 รายการ
ภาพนิ่ง 26 รายการ
ไฟล์ power point
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,234 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 296 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 568 รายการ

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

123

ฉากบังเพลิง จิตกาธาน ผ้าปิดผนัง
ฉากบังเพลิง จิตกาธาน ผ้าปิดผนัง
ฉากบังเพลิง จิตกาธาน ผ้าปิดผนัง
ฉากบังเพลิง

ฉากบังเพลิง, รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ฉากบังเพลิง, รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
การจัดสร้างฉากบังเพลิงพระเมรุฯ
ภาพพระเมรุและส่วนประกอบอื่น
การก่อสร้างพระเมรุและส่วนประกอบ
การก่อสร้างพระเมรุและส่วนประกอบ

87
88
89
90

91
92
93
94
95
96

84
85
86

การก่อสร้างพระเมรุ, วันพืชมงคล
การก่อสร้างพระเมรุ, การซ้อมริ้วขบวนที่โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก
ภาพพระเมรุเวลากลางคืน, ภาพที่ใช้จัดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
การจัดสร้างฉากบังเพลิงพระเมรุฯ
การจัดสร้างฉากบังเพลิงพระเมรุฯ
ฉากบังเพลิงพระเมรุฯ

รายการ

81
82
83

ลาดับ

915
603
852
806
295
129

709
1,400
1,825
941

304
1,204
652

จานวน
(รายการ)
1,056
530
146

หมายเหตุ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 304 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 1,204 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 652 รายการ
ไฟล์เอกสาร 5 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 709 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,400 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,825 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 941 รายการ
ไฟล์เอกสาร 13 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 915 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 603 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 852 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 806 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 295 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 129 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,056 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 530 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 146 รายการ

ปริมาณ

124

งานสร้างหุ่นต้นแบบเทวดานั่ง เทวดายืน สัตว์หมิ พานต์
เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานพระเมรุ วันที่ 25 กันยายน 2551
ภาพเกี่ยวกับงานพระเมรุฯ รับจากกลุ่มเผยแพร่
การก่อสร้างพระเมรุและส่วนประกอบ, การจัดสร้างพระโกศจันทน์
การประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 6 พฤษภาคม 2551
ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2551
วันที่จันทร์ที่ 15 กันยายน 2551 (รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ)
ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2551
วันที่จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2551 (รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ)
ข้อมูลเอกสารการประชุมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 19 สิงหาคม 2551
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2551, รายละเอียดจุดถ่ายทอดงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551
การเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ เดือนมีนาคม 2551
การเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2551
เสียงการประชุมและสัมภาษณ์เกีย่ วกับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ

97
98
99
100
101

106
107
108

105

104

103

102

รายการ

ลาดับ

629
1,578
2

10

1

7

3

จานวน
(รายการ)
1,474
4
709
806
1

ไฟล์ Power Point

ไฟล์ Power Point

ไฟล์ Power Point

ภาพนิ่ง 1,474 รายการ
ไฟล์เสียง 4 รายการ
ภาพนิ่ง 709 รายการ
ภาพนิ่ง 806 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ

หมายเหตุ

ภาพนิ่ง 8 รายการ
ไฟล์เอกสาร 2 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 629 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,578 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 2 รายการ

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

125

แนวทางการรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย และอานวยความสะดวกการจราจร
การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
โรงเรียนนายร้อยตารวจร่วมภารกิจถวายความปลอดภัยในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

บรรยากาศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ และประดับจิตกาธาน
การซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2551
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2551
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2551
บรรยากาศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
ภาพพระเมรุ, งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2551
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
การถ่ายทอดสดการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์จากพระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ถึงพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

109

111
112
113
114
115
116
117

118
119
120
121

110

รายการ

ลาดับ

21
126
516
1

137
64
43
473
986
527
618

527

จานวน
(รายการ)
1

หมายเหตุ

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ภาพนิ่ง 458 รายการ
ไฟล์เอกสาร 69 รายการ
ภาพนิ่ง 137 รายการ
ภาพนิ่ง 64 รายการ
ภาพนิ่ง 43 รายการ
ภาพนิ่ง 473 รายการ
ภาพนิ่ง 986 รายการ
ภาพนิ่ง 527 รายการ
ภาพนิ่ง 618 รายการ
(1,236 ภาพ)
ภาพนิ่ง 21 รายการ
ภาพนิ่ง 126 รายการ
ภาพนิ่ง 516 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ

ปริมาณ

126

มหรสพสมโภช (โขน) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
วงปี่พาทย์ประโคมในงานพระศพฯ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
งานอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
งานอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
พิธีเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ท้องสนามหลวง
นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ท้องสนามหลวง
ต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพฯ ภาคที่ 2
ต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพฯ ภาคที่ 2, 3, 4
สมุดภาพจดหมายเหตุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ภาพและบัญชีภาพบทความสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

126
127
128
129
130
131

133
134
135
136

132

123
124
125

การบรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์
บรรยากาศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
การแสดงโขนในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

รายการ

122

ลาดับ

1
9
365
32

124

469
52
95
126
109
99

80
606
1,071

จานวน
(รายการ)
1

หมายเหตุ

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ภาพนิ่ง 1 รายการ
ไฟล์ Word
ภาพนิ่ง 365 รายการ
ภาพนิ่ง 31รายการ

ไฟล์ Word

ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 80 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 606 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 1,071 รายการ
(2,142 ภาพ)
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 469 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 52 รายการ
ซีดี 1 แผ่น มีภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง 37 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 126 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 109 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 99 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น เปิดแผ่นไม่ได้

ปริมาณ

127

146

142
143
144
145

141

138
139
140

137

ลาดับ

พระไตรปิฎกเสียง “พระมหาปรินพิ พานสูตร” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสิ้นพระชนม์
จัดทาโดยสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ราชนครินทร์
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, การแถลงข่าวพระโกศอัฐ,ิ
วันเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
พิธีไหว้ครูของสานักการสังคีต, การประโคมย่ายาม, การประโคมปี่พาทย์
รายชื่อประมุข ผู้นาต่างประเทศเข้าสักการะพระศพบนพระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 6/2551 เรื่องมหรสพ ในงานพระเมรุ
โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคาสุก วันที่ 19 เมษายน 2551
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 7/2551 เรื่องการซ่อมราชรถ ราชยาน ในงานพระเมรุ
โดย นายสมชาย ณ นครพนม วันที่ 24 พฤษภาคม 2551
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ณ โรงละครแห่งชาติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2442
พระเมรุศิลปะชั้นสูงในแผ่นดินสยาม ตอนที่ 1- 30 จากคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงเปิดอนุสาวรียส์ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ข้อมูลงานแถลงข่าวโครงการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2551 ณ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายการ

6

75
1
2
50

68

67
1
21

126

จานวน
(รายการ)

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

ภาพนิ่ง 75 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพนิ่ง 2 รายการ
มี 2 ชุด ชุดละ 1 แผ่น
ประกอบด้วย ภาพนิ่ง 46
รายการ, ไฟล์เอกสาร 4
รายการ
มี 4 ชุด ชุดละ 2 แผ่น

ภาพนิ่ง 68 รายการ

ภาพนิ่ง 67 รายการ
ไฟล์ Excel
ภาพนิ่ง 21 รายการ

ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ภาพนิ่ง 126 รายการ

หมายเหตุ

128

เสียงอ่านพุทธโอวาสในพระไตรปิฎก โดยพระอธิการฉัตรชัย อนาลโย วัดศิมาลัยทรงธรรม ถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันพระราชพิธีส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ จัดทาโดยคณะศิษยานุศิษย์ วัดศิมาลัยทรงธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พิธีเปิดโรงราชรถ วันที่ 3 ธันวาคม 2551
พิธีตัดไม้จันทน์หอมและพิธีการส่งมอบไม้จันทน์หอมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กับกระทรวงวัฒนธรรม
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างพลับพลายก สนามหลวง

พระเมรุ อาคารประกอบที่เสร็จแล้ว พระโกศจันทน์ พระจิตกาธาน, การซ้อมมหรสพสมโภชที่
สนามหลวง, พิธียกสัปตปฎลเศวตฉัตรยอดพระเมรุ, ริ้วขบวน, ลวดลายภายในอาคารต่าง ๆ บริเวณ
พระเมรุ และอาคารประกอบ
การจัดสร้างพระเมรุ
ฉากบังเพลิงของวิทยาลัยช่างศิลป์

ฉากบังเพลิงของวิทยาลัยช่างศิลป์
ฉากบังเพลิงของวิทยาลัยช่างศิลป์

พระเมรุและอาคารประกอบ

147

151

154
155

156

152
153

150

148
149

รายการ

ลาดับ

349

784
935

550
956

157

1,699

70
563

จานวน
(รายการ)
27
ไฟล์เสียง 27 รายการ

หมายเหตุ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 550 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 943 รายการ
ไฟล์เอกสาร 13 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 784 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 933 รายการ
ไฟล์เอกสาร 2 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 348 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ

ภาพนิ่ง 70 รายการ
ภาพนิ่ง 562 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,694 รายการ
ไฟล์เอกสาร 5 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 157 รายการ

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

129

พระเมรุและอาคารประกอบ
พระเมรุและอาคารประกอบ
วารสารไทย ฉบับ 103
วารสารไทย ฉบับ 105
พระเมรุและอาคารประกอบ
การจัดทาเครื่องสดประดับพระจิตกาธานงานพระราชทานเพลิงพระศพฯ ของวิทยาลัยในวังชาย
องค์ความรู้งานพระศพฯ

บัญชีพวงมาลา, รายชื่อเจ้าหน้าทีร่ ับเข็มงานพระศพฯ
เสียงการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุ
เสียงการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุ
การทางานของสานักช่างสิบหมู่ที่เกี่ยวข้องกับงานพระศพฯ
การทางานของสานักช่างสิบหมู่ที่เกี่ยวข้องกับงานพระศพฯ
อาคารประกอบพระเมรุของบริษัทแชฟ้า
อาคารประกอบพระเมรุของบริษัทแชฟ้า
การทางานของกลุ่มงานช่างหุ่นและปั้นลาย สานักช่างสิบหมู่ทเี่ กี่ยวข้องกับงานพระศพฯ
การทางานของกลุ่มงานช่างหุ่นและปั้นลาย สานักช่างสิบหมู่ทเี่ กี่ยวข้องกับงานพระศพฯ
ภาพถ่ายสมุดบันทึกการทางานของนายช่างธงฉัตร เลขาวิจิตร สานักช่างสิบหมู่ เล่มที่ 5, 6.1
ภาพถ่ายสมุดบันทึกการทางานของนายช่างธงฉัตร เลขาวิจิตร สานักช่างสิบหมู่ เล่มที่ 6.2, 6.3

164
165
166
167-1
167-2
168
169
170
171
172
173

รายการ

157
158
159
160
161
162
163

ลาดับ

334
2
1
6
9
705
563
2,215
3,144
254
266

จานวน
(รายการ)
14
388
366
483
830
586
68
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

ภาพนิ่ง 830 รายการ
ภาพนิ่ง 586 รายการ
ภาพนิ่ง 60 รายการ
ไฟล์เอกสาร 8 รายการ
ภาพนิ่ง 334 รายการ
ไฟล์เสียง
ไฟล์เสียง
ภาพเคลื่อนไหว 6 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 9 รายการ
ภาพนิ่ง 705 รายการ
ภาพนิ่ง 563 รายการ
ภาพนิ่ง 2,215 รายการ
ภาพนิ่ง 3,144 รายการ
ภาพนิ่ง 254 รายการ
ภาพนิ่ง 266 รายการ

ไฟล์ Word
ภาพนิ่ง 388 รายการ

หมายเหตุ

130

ภาพถ่ายสมุดบันทึกการทางานของนายช่างธงฉัตร เลขาวิจิตร สานักช่างสิบหมู่ เล่มที่ 7, 7.1
ภาพถ่ายสมุดบันทึกการทางานของนายช่างธงฉัตร เลขาวิจิตร สานักช่างสิบหมู่ เล่มที่ 8, 9
ภาพถ่ายสมุดบันทึกการทางานของนายช่างธงฉัตร เลขาวิจิตร สานักช่างสิบหมู่ เล่มที่ 10, 11
การจัดสร้างงานศิลปกรรมเพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในส่วนกลุ่มงานช่างโลหะและ
ช่างศิราภรณ์ รับผิดชอบปฏิบัติ
โครงการพัฒนาและจัดการความรูต้ ามแผนงานงบประมาณปี พ.ศ. 255- การศึกษาสถาปัตยกรรม
ในพระราชพิธีอันเนื่องด้วยพระบรมศพ และพระศพ: เก็บรวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง การจัดสร้างพระ
เมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
การจัดสวนบริเวณพระเมรุ
พิธีสรงน้าพระศพฯ
ภาพที่เกี่ยวเนื่องในงานพระศพฯ จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
(ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุ, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ประชุมการจัดสร้างพระเมรุ)
ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุ
ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุ
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 3 บรรยายพิเศษและนาชม “สัตว์หิมพานต์ ในศิลปกรรมวัง
หน้า” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551
การหาจุดวางฐานรากพระเมรุ, การซ่อมราชรถ วันที่ 7 มีนาคม 2551

174
175
176
177

185

182
183
184

179
180
181

178

รายการ

ลาดับ

43

138
97
184

752
156
213

9

จานวน
(รายการ)
240
277
287
1

ไฟล์ Acrobat

ภาพนิ่ง 240 รายการ
ภาพนิ่ง 277 รายการ
ภาพนิ่ง 287 รายการ
ไฟล์ Word

หมายเหตุ

ภาพนิ่ง 138 รายการ
ภาพนิ่ง 97 รายการ
ภาพนิ่ง 184 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 43 รายการ

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 752 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 156 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิง่ 213 รายการ

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

131

สานักสถาปัตยกรรมนาเสนอผลงานต่อนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี วันที่ 11 มีนาคม
2551
รายงานความคืบหน้าการซ่อมราชรถ ราชยาน การจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ นาเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุ ครั้งที่ 2/2551 ณ ตึกบัญชาการชั้น 3
ทาเนียบรัฐบาล วันที่ 23 เมษายน 2552
รายงานความคืบหน้าการซ่อมราชรถ ราชยาน การจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ นาเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุ ครั้งที่ 2/2551 ณ ตึกบัญชาการชั้น 3 ทาเนียบ
รัฐบาล
วันที่ 23 เมษายน 2552
การแถลงข่าวความคืบหน้าการดาเนินงานก่อสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ และ
บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ เอกสารประกอบการแถลงข่าว วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551
ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร
ภาพร่างฉากบังเพลิง

การประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 6 พฤษภาคม 2551
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ครั้งที่ 3/2551
วันที่ 30 กรกฎาคม 2551
เสียงการประชุม

186

191

193

192

190

189

188

187

รายการ

ลาดับ

10

4

1

24

1

1

1

จานวน
(รายการ)
1

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ไฟล์ Power Point 3 รายการ
ไฟล์เสียง 10 รายการ

ภาพนิ่ง 23 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ไฟล์ Power Point

ไฟล์ Power Point

ไฟล์ Power Point

ไฟล์ Power Point

ไฟล์ Power Point

หมายเหตุ

132

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระ
ศพฯ ครั้งที่ 1 – 4

การจัดสร้างพระเมรุ การบูรณะราชรถ ราชยาน วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2551
พิธีบวงสรวงราชรถ
พิธีบวงสรวงราชรถก่อนออกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2551
การซ้อมย่อยกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพฯ วันที่ 8 ตุลาคม 2551
ลายผ้าที่ใช้ในงานพระเมรุ, สัตว์หมิ พานต์
ลายผ้าที่ใช้ในงานพระเมรุ, สัตว์หมิ พานต์
ลายผ้าที่ใช้ในงานพระเมรุ, สัตว์หมิ พานต์
การซ่อมราชรถ ราชยาน

199

200
201
202
203
204
205
206
207

196
197
198

เครื่องแบบทหารและเครื่องแบบกรมวังในริ้วขบวนพระศพฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2551
รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบ การบูรณะราชรถ ราชยาน เสนอต่อ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุ ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ ห้อง 301 ตึก
บัญชาการชั้น 3 ทาเนียบรัฐบาล
รายการทาง ททบ.5 สัมภาษณ์ผู้บริหารกรมพลาธิการทหารบก วันที่ 21 สิงหาคม 2551
การจัดสร้างพระเมรุฯ การบูรณะราชรถ ราชยาน วันที่ 28 สิงหาคม 2551
สรุปผลการดาเนินงานของกรมการขนส่งทหารบกที่เกีย่ วเนื่องในงานพระศพฯ

รายการ

194
195

ลาดับ

140
3
189
1
167
119
99
374

37

4
186
176

จานวน
(รายการ)
189
10

ภาพนิ่ง 189 รายการ
ไฟล์เอกสาร 10 รายการ

หมายเหตุ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 186 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 171 รายการ
ไฟล์เอกสาร 5 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 8 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 2 รายการ
ไฟล์เอกสาร 27 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 140 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ไฟล์เสียง 3 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 189 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 167 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 119 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 99 รายการ
ซีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 374 รายการ

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ
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การซ่อมราชรถ ราชยาน

การซ่อมราชรถ ราชยาน, การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนงานพระศพฯ

การสร้างพลับพลายก ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

การซ้อมย่อยกระบวนแห่ริ้วขบวนงานพระศพฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2551
การซ้อมย่อยกระบวนแห่ริ้วขบวนงานพระศพฯ

การซ้อมย่อยกระบวนแห่ริ้วขบวนงานพระศพฯ ริ้วที่ 1 – 3 วันที่ 19 ตุลาคม 2551
บริเวณพระเมรุ วันที่ 22 ตุลาคม 2551
บริเวณพระเมรุ วันที่ 29 ตุลาคม 2551
การดาเนินงานของกรมการขนส่งทางบก
ภาพงานพระเมรุจากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
การจัดสร้างพลับพลายก ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

209

210

211
212

213
214
215
216
217
218

รายการ

208

ลาดับ

428
59
127
331
880
231

1
114

110

790

553

จานวน
(รายการ)

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ภาพนิ่ง 449 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ภาพนิ่ง 789 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ภาพนิ่ง 109 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพนิ่ง 113 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ภาพนิ่ง 428 รายการ
ภาพนิ่ง 59 รายการ
ภาพนิ่ง 127 รายการ
ภาพนิ่ง 331 รายการ
ภาพนิ่ง 880 รายการ
ภาพนิ่ง 230 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ

หมายเหตุ

134

การตรวจเยี่ยมพระเมรุ การแถลงข่าวงานพระเมรุ จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
แผ่นที่ 1
การตรวจเยี่ยมพระเมรุ การแถลงข่าวงานพระเมรุ จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
แผ่นที่ 2
ข้อมูลไม้ดอก ไม้ประดับจากโครงการแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง
การซ้อมย่อยกระบวนแห่ริ้วขบวนงานพระศพฯ วันที่ 2, 15 พฤศจิกายน 2551
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2551
การดาเนินงานจัดสร้างพระเมรุ
พระเมรุและอาคารประกอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
พระเมรุและอาคารประกอบ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
พระเมรุและอาคารประกอบ วันที่ 14 พฤษภาคม 2551
พระเมรุและอาคารประกอบ วันที่ 14 พฤษภาคม 2551
พระเมรุ อาคารประกอบ และบรรยากาศบริเวณงานพระราชพิธี วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2551
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
ประชาชนต่างจังหวัดถวายดอกไม้จันทน์
การซ้อมใหญ่พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 1
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ

219

234

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

220

รายการ

ลาดับ

4

338
2,499
1
11
188
236
174
155
85
223
11
7
12

210

จานวน
(รายการ)
1,370

หมายเหตุ

ภาพนิ่ง 338 รายการ
ภาพนิ่ง 2,499 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ
ภาพนิ่ง 11 รายการ
ภาพนิ่ง 188 รายการ
ภาพนิ่ง 236 รายการ
ภาพนิ่ง 174 รายการ
ภาพนิ่ง 155 รายการ
ภาพนิ่ง 85 รายการ
ภาพนิ่ง 223 รายการ
ภาพนิ่ง 11 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 7 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 12 รายการ

ภาพนิ่ง 210 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ

ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,370 รายการ

ปริมาณ
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243

242

241

240

239

238

237

236

235

ลาดับ

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 2
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 1
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 2
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 3
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 4
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 5
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 6
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 7
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 8
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 9

รายการ

4

3

3

4

3

3

3

4

3

จานวน
(รายการ)

หมายเหตุ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ปริมาณ

136

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีเก็บพระอัฐิ (อัญเชิญพระโกศพระอัฐิไปยังพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญผอบพระสรีรางคารไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 1
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีเก็บพระอัฐิ (อัญเชิญพระโกศพระอัฐิไปยังพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญผอบพระสรีรางคารไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 2
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีเก็บพระอัฐิ (อัญเชิญพระโกศพระอัฐิไปยังพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญผอบพระสรีรางคารไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 3
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ วันที่ 17 พฤศจิกายน
2551 แผ่นที่ 1
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ วันที่ 17 พฤศจิกายน
2551 แผ่นที่ 2
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญ
พระโกศพระอัฐิไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักกรีมหาปราสาท วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 1
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญ
พระโกศพระอัฐิไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักกรีมหาปราสาท วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 2
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคาร ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551

244

251

250

249

248

247

236

245

รายการ

ลาดับ

3

6

3

3

4

2

3

จานวน
(รายการ)
3

หมายเหตุ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 43 รายการ

ดีวีดี 2 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 6 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 2 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ปริมาณ

137

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2551
สารคดีการเตรียมการและการซักซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 1
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 1
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 1
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 2
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 3
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 4
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 5
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 6
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศออกพระเมรุและพระราชพิธี

252
253
254

262

261

260

259

258

257

256

255

รายการ

ลาดับ

3

5

3

5

4

5

5

4

จานวน
(รายการ)
4
5
5

หมายเหตุ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลือ่ นไหว 5 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลือ่ นไหว 5 รายการ

ปริมาณ

138

269
270
271
272

268

267

266

265

264

263

ลาดับ

พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 7
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเก็บพระอัฐิ (อัญเชิญพระโกศพระอัฐิไปยัง
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญผอบพระสรีรางคารไปยังพระศรีรตั นเจดีย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 1
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเก็บพระอัฐิ (อัญเชิญพระโกศพระอัฐิไปยัง
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญผอบพระสรีรางคารไปยังพระศรีรตั นเจดีย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 2
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
แผ่นที่ 1
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
แผ่นที่ 2
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท และอัญเชิญ
พระโกศพระอัฐิไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักกรีมหาปราสาท วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 1
บันทึกภาพจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสติ มหาปราสาท และอัญเชิญ
พระโกศพระอัฐิไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักกรีมหาปราสาท วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 แผ่นที่ 2
ภูมิสถาปัตย์ ซุ้มดอกไม้ (Weekly Report Presentation)
ภูมิสถาปัตย์ ซุ้มดอกไม้ (ผังบริเวณ)
ภูมิสถาปัตย์ ซุ้มดอกไม้
ภูมิสถาปัตย์ ซุ้มดอกไม้

รายการ

1,261
1,782
2,447
1,213

1

1

1

1

3

5

จานวน
(รายการ)

หมายเหตุ

ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ภาพนิ่ง 1,261 รายการ
ภาพนิ่ง 1,782 รายการ
ภาพนิ่ง 2,447 รายการ
ภาพนิ่ง 1,213 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพเคลื่อนไหว 5 รายการ

ปริมาณ

139

288

286
287

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

ลาดับ

ซุ้มรับดอกไม้จันทน์ พระโกศจันทน์
พระโกศจันทน์
พระโกศจันทน์
พระโกศจันทน์
พระโกศจันทน์
พระโกศจันทน์
พระโกศจันทน์
พระโกศจันทน์ เทวดา
เทวดา
เทวดา
ช่อดอกไม้จันทน์
เชือกฉุดชักราชรถ
สานักช่างสิบหมูร่ ายงานความคืบหน้าการซ่อมราชรถ พระยานมาศและส่วนประกอบ
วันที่ 24 มิถุนายน 2551
ความคืบหน้าการดาเนินงาน
สารักช่างสิบหมู่รายงานความคืบหน้าการซ่อมราชรถ พระยานมาศและส่วนประกอบ
วันที่ 8 กันยายน 2551
สรุปการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ

รายการ

3

1
1

จานวน
(รายการ)
1,472
1,145
1,193
1,181
1,600
1,150
1,311
2,306
2,026
573
1
1
1

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

ไฟล์ Power Point

ไฟล์ Power Point
ไฟล์ Power Point

ภาพนิ่ง 1,472 รายการ
ภาพนิ่ง 1,145 รายการ
ภาพนิ่ง 1,193 รายการ
ภาพนิ่ง 1,181 รายการ
ภาพนิ่ง 1,600 รายการ
ภาพนิ่ง 1,150 รายการ
ภาพนิ่ง 1,311 รายการ
ภาพนิ่ง 2,306 รายการ
ภาพนิ่ง 2,026 รายการ
ภาพนิ่ง 573 รายการ
ไฟล์ Power Point
ไฟล์ Power Point
ไฟล์ Power Point

หมายเหตุ

140

การซ่อมราชรถ (รับจากนายธีรวัฒน์ กิตติชัยณรงค์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย)
การซ่อมราชรถ (รับจากนายธีรวัฒน์ กิตติชัยณรงค์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย)
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ (รับจากนายธีรวัฒน์ กิตติชัยณรงค์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย)

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ (รับจากนายธีรวัฒน์ กิตติชัยณรงค์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย)
ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านต่างๆ (รับจากนายธีรวัฒน์ กิตติชัยณรงค์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์
พิมพ์ไทย)
ภาพที่เกี่ยวเนื่องในงานพระศพฯ (รับจากนายธีรวัฒน์ กิตติชัยณรงค์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย)

ภาพที่เกี่ยวเนื่องในงานพระศพฯ (รับจากนายธีรวัฒน์ กิตติชัยณรงค์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย)
การซ้อมกระบวนแห่ริ้วขบวนพระศพฯ, การแสดงโขนวันพระราชทานเพลิงพระศพฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บาเพ็ญพระราชกุศลพระศพฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บาเพ็ญพระราชกุศลพระศพฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บาเพ็ญพระราชกุศลพระศพฯ,
ลุงประสม ช่างแกะสลักแทงหยวกกล้วยเพื่อใช้ในงานพระเมรุ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ

290
291
292

293
294

296
297
298
299
300

301

295

การซ่อมราชรถ (รับจากนายธีรวัฒน์ กิตติชัยณรงค์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย)

รายการ

289

ลาดับ

1

612
2
2
2
6

831

815
826

557
1
1,394

จานวน
(รายการ)
661

ดีวีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น

ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 2 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

ภาพนิ่ง 657 รายการ,
ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ
ภาพนิ่ง 557 รายการ
เปิดแผ่นไม่ได้
ภาพนิ่ง 1,394 รายการ
(2,788 ภาพ)
ภาพนิ่ง 815 รายการ
ภาพนิ่ง 824 รายการ
ไฟล์เสียง 4 รายการ
ภาพนิ่ง 827 รายการ
ไฟล์เสียง 1 รายการ
ไฟล์เอกสาร 1 รายการ
ภาพนิ่ง 612 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 2 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 2 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 2 รายการ
มีภาพเคลื่อนไหวทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
กับงานพระศพฯ 4 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 1 รายการ

หมายเหตุ

141

การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ

310

314

313

312

311

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
พระราชพิธีเก็บพระอัฐิ
พระราชพิธีเก็บพระอัฐิ
ภาพที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ, ข่าวทั่วไป

รายการ

302
303
304
305
306
307
308
309

ลาดับ

1,424

1,223

2,430

2,121

2,868

จานวน
(รายการ)
2
3
4
3
2
2
3
14

หมายเหตุ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,424 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,223 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 2,430 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 2,121 รายการ

ภาพเคลื่อนไหว 2 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 4 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 2 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 2 รายการ
ภาพเคลื่อนไหว 3 รายการ
มีภาพภาพเคลื่อนไหวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานพระศพฯ
10 รายการ
ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 2,868 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น
ดีวีดี 1 แผ่น

ปริมาณ

142

322

321

320

319

318

317

316

315

ลาดับ

วีดิทัศน์มหกรรมคอนเสิรต์ “ราลึกราชกัลยาณี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2551 (1 กล่อง มี 2
แผ่น)

(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
การซ่อมราชรถ ราชยาน และการจัดสร้างพระเมรุ อาคารประกอบ Final report
(บันทึกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์)
สารคดีพระประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รายการ

30

5

571

1,325

2,255

4,501

1,426

4,046

จานวน
(รายการ)

หมายเหตุ

ดีวีดี 4
กล่อง
(4 แผ่น)
ดีวีดี 3
กล่อง
(6 แผ่น)

ไฟล์เสียง

ภาพเคลื่อนไหว

ดีวีดี 1 แผ่น ไฟล์ PDF

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 1,325 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 2,255 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 4,501 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 4,046 รายการ

ดีวีดี 1 แผ่น ภาพนิ่ง 2,430 รายการ

ปริมาณ

143

325
326

324

323

ลาดับ

ซีดีเพลงมหกรรมคอนเสิร์ต “ราลึกราชกัลยาณี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2551 (1 กล่อง มี 2
แผ่น)
บทเพลง “ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์” เพลงที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
บทเพลง “น้าค้างบนยอดหญ้า” เทิดไว้ในหทยาของข้าบาท
ซีดีเพลงที่ระลึกเนื่องในโอกาสการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ “คีตกตัญชลี”

รายการ

รวม

1
11
134,821

7

จานวน
(รายการ)
132

ซีดี 1 แผ่น
ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 7 แผ่น

ไฟล์เสียง
ไฟล์เสียง

ไฟล์เสียง

ซีดี 3 กล่อง ไฟล์เสียง
(6 แผ่น)

ปริมาณ

หมายเหตุ

144

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม
การจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม
การจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ

di01-001

di01-003

di01-002

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

117

26

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
141

117

21

-

-

-

5

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
132
9

300

314

2560 x 1960
3268 x 2448
7245 x 2862
10868 x 2924
3008 x 2000

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)
96
3268 x 2448
314
5310 x 2223

di01 การเตรียมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาคผนวก ข.
แบบสารวจข้อมูลเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง

Olympus
RAW
(ORF)

Olympus
RAW
(ORF)

หมายเหตุ
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di01-009

di01-008

di01-007

di01-006

di01-005

di01-004

รหัสแฟ้ม

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ท้องสนามหลวง
กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ประชุม
ร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุในช่วงค่า
ณ ท้องสนามหลวง
การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในริ้วขบวน
พระอิสริยยศ
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
และประสานงานการจัดงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
และประสานงานการจัดงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า

เนื้อหาโดยสังเขป

2551

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

18

29

8

56

5

13

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

18

29

8

56

5

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

300
480

300

72
96
96
180
300

72

2592 x 1944
3008 x 2000

3008 x 2000

3008 x 2000

713 x 322
1228 x 829
1600 x 1200

4368 x 2912

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)

หมายเหตุ
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di01-013

di01-012

di01-011

di01-010

รหัสแฟ้ม

การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในริ้วขบวน

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในริ้วขบวน
พระอิสริยยศ
การบรรยายพิเศษ โครงการเผยแพร่ความรู้
สู่ประชาชน ครั้งที่ 6/2551 เรื่อง มหรสพ
ในงานพระเมรุ โดย นายไพโรจน์ ทองคาสุก
นักวิชาการละครและดนตรี 7 ว. สานัก
การสังคีต ณ ห้องประชุมดารงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แบบร่างต่าง ๆ สาหรับใช้ในงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

เนื้อหาโดยสังเขป

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

189

9

21

71

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

189

9

21

71

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

300

96

72

300

818 x 588
1341 x 1639
1406 x 1058
1426 x 1058
1505 x 1097
1515 x 1642
1858 x 3024
2052 x 1721
3008 x 2000

2560 x 1960

2048 x 1536

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)

สแกนจาก
หนังสือ

หมายเหตุ
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di01-016

di01-015

di01-014

รหัสแฟ้ม

พระอิสริยยศ
กาลังพลกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
กองทัพบก ฝึกซ้อมหามพระยานมาศ
สามลาคานทรงพระโกศเทียบที่เกรินบันไดนาค
พระมหาพิชัยราชรถเพื่อเชิญพระโกศ
ขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถ และซ้อมยก
พระวอสีวิกากาญจน์
กาลังพลกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
กองทัพบก ฝึกซ้อมหามพระยานมาศ
สามลาคานทรงพระโกศเทียบที่เกรินบันไดนาค
พระมหาพิชัยราชรถเพื่อเชิญพระโกศ
ขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถ และซ้อมยก
พระวอสีวิกากาญจน์
กาลังพลกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
กองทัพบก ฝึกซ้อมหามพระยานมาศ
สามลาคานทรงพระโกศเทียบที่เกรินบันไดนาค
พระมหาพิชัยราชรถเพื่อเชิญพระโกศ
ขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถ และซ้อมยก
พระวอสีวิกากาญจน์

เนื้อหาโดยสังเขป

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

64

29

172

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

64

29

172

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

300

72

3008 x 2000

3488 x 2616

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)

หมายเหตุ

148

บรรยากาศโดยรอบพระเมรุในช่วงค่า
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของ
กรมศิลปากร ภายใต้คณะกรรมการ
อานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

di01-017

di01-023

di01-022

di01-021

di01-020

di01-019

di01-018

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

42

137

155

174

276

188

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
26

42

137

155

174

276

188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
26
-

72

300

72

72

300

300

4368 x 2912

3008 x 2000

3504 x 2336

3504 x 2336

3872 x 2592

3872 x 2592

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)
300
3008 x 2000

หมายเหตุ

149

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของ
กรมศิลปากร ภายใต้คณะกรรมการ
อานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจร่วมภารกิจ
ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

di01-024

di01-025

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

191

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
26

191

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
26
-

72
180
300
350

960 x 1280
1080 x 1920
1280 x 960
1466 x 2366
1530 x 1936
1536 x 2048
1580 x 2358
1600 x 1200
1717 x 2672
1766 x 2522
1936 x 2896
1753 x 2544

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)
72
4368 x 2912

หมายเหตุ

150

การประดับเครื่องสดที่พระจิตกาธาน
กรมการขนส่งทหารบก กองทัพบก
สารวจเส้นทางการเคลื่อนย้ายพระยานมาศ
สามลาคาน พระที่นั่งราเชนทรยาน และ
เส้นทางเดินริ้วขบวนพระอิสริยยศ
กาลังพลกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
กองทัพบก ฝึกซ้อมหามพระยานมาศ
สามลาคานทรงพระโกศเทียบที่เกรินบันไดนาค
พระมหาพิชัยราชรถเพื่อเชิญพระโกศ
ขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถ และซ้อมยก
พระวอสีวิกากาญจน์
เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจความพร้อม
ของพระวอสีวิกากาญจน์ ณ โรงราชรถ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถ่ายทาการบูรณะ
ซ่อมแซมราชรถ ราชยาน ณ โรงราชรถ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

di01-026
di01-027

di01-030

di01-029

di01-028

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551
2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

187

117

83

137
104

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

187

117

83

137
104

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

72

180

180

2560 x 1960

2592 x 1944

2592 x 1944

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)
2896 x 1944
4272 x 2848
300
3008 x 2000
72
2048 x 1536
2816 x 2112

หมายเหตุ

151

บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง

บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง

di01-032

เนื้อหาโดยสังเขป

di01-031

รหัสแฟ้ม

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

12

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
125

12

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
125
-

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)
300
985 x 1481
1210 x 1821
1418 x 2136
1835 x 2764
1890 x 2847
1971 x 2967
1992 x 3000
2031 x 3059
2836 x 4270
3000 x 1992
4043 x 2685
4067 x 2701
4133 x 2745
4214 x 2799
4288 x 2848
300
2624 x 3951
2646 x 3985
2663 x 4010
2665 x 4013

หมายเหตุ

152

di01-033

รหัสแฟ้ม

บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง

เนื้อหาโดยสังเขป

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

12

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

-

12

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)
2678 x 4033
2700 x 4065
2721 x 4097
2725 x 4104
4213 x 2798
4222 x 2804
4241 x 2817
4242 x 2817
300
2624 x 3951
2646 x 3985
2663 x 4010
2665 x 4013
2678 x 4033
2700 x 4065
2721 x 4097
2725 x 4104
4213 x 2798
4222 x 2804

ภาพเหมือน
di01-032

หมายเหตุ

153

di01-034

รหัสแฟ้ม

บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง

เนื้อหาโดยสังเขป

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

53

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

53

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)
4241 x 2817
4242 x 2817
300
1314 x 1987
1379 x 2076
1431 x 2155
2376 x 3577
2459 x 3703
2575 x 3877
2643 x 3978
2678 x 3978
2683 x 4039
2726 x 4104
2776 x 4181
2783 x 4190
2802 x 4218
2813 x 4236
2827 x 4256
4171 x 2769

หมายเหตุ

154

บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมราชยาน

di01-036

di01-037

บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง

เนื้อหาโดยสังเขป

di01-035

รหัสแฟ้ม

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

80

48

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
53

80

48

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
53
-

300

3008 x 2000

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)
300
1314 x 1987
1379 x 2076
1431 x 2155
2376 x 3577
2459 x 3703
2575 x 3877
2643 x 3978
2678 x 3978
2683 x 4039
2726 x 4104
2776 x 4181
2783 x 4190
2802 x 4218
2813 x 4236
2827 x 4256
4171 x 2769
72
4368 x 2912

หมายเหตุ

155

di01-042

di01-041

di01-040

di01-038
di01-039

รหัสแฟ้ม

พลโท คานวณ เธียรประมุข เจ้ากรมสรรพาวุธ
ทหารบก กองทัพบก ตรวจเยี่ยมการบูรณะ
ซ่อมแซมราชรถ ราชยาน ณ โรงราชรถ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พลโท คานวณ เธียรประมุข เจ้ากรมสรรพาวุธ
ทหารบก กองทัพบก ตรวจเยี่ยมการบูรณะ
ซ่อมแซมราชรถ ราชยาน ณ โรงราชรถ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
การทดสอบเทียบพระยานมาศสามลาคาน
ทรงพระโกศกับพระมหาพิชัยราชรถและเลื่อน
พระโกศขึ้นสู่บุษบกพระมหาพิชัยราชรถ

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ไม้ประดับรอบพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง
เจ้าหน้าที่ประดับตกแต่งบนพระเมรุและ
พระจิตกาธาน ณ ท้องสนามหลวง

เนื้อหาโดยสังเขป

2551

2551

2551

2551
2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

50

49

71

51
153

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

50

49

71

51
153

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

300

72

72

180
72
300

3008 x 2000

640 x 427

2592 x 1944
1280 x 936
1536 x 2048
1920 x 2560
2000 x 3008
2304 x 3072
3000 x 4000
640 x 427

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)

หมายเหตุ

156

เนื้อหาโดยสังเขป

ณ ถนนหน้าโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร

รวม 42 แฟ้ม 3,540 ไฟล์

รหัสแฟ้ม

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

ความละเอียด ความละเอียดภาพ
ในการแสดงผล (กว้างxยาว Pixel)
(dpi)

หมายเหตุ

157

การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551

การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การฝึกซ้อมย่อยการเดินขบวนพระอิสริยยศ
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 22 - 24
กันยายน 2551

di02-001

di02-003

di02-005

di02-004

di02-002

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

di02 การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

53

902

37

352

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
371

53

902

37

352

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
371
-

96
300
381

72
96

72
96
300
314
180

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72

544 x 322
1000 x 750
3150 x 4455

2560 x 1920

2592 x 1944

3264 x 2448

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2496 x 1664

หมายเหตุ

158

การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
กาลังพลกรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
ฝึกซ้อมประกอบเกรินกว้าน
การแต่งกายของกาลังพลกรสรรพาวุธ
ทหารบก กองทัพบก ในการฝึกซ้อมฉุดชัก
พระมหาพิชัยราชรถ
พลฉุดชักราชรถของกรมสรรพาวุธทหารบก
กองทัพบก ฝึกซ้อมฉุดชักราชรถ
พลฉุดชักราชรถของกรมสรรพาวุธทหารบก
กองทัพบก ฝึกซ้อมฉุดชักราชรถ
พลฉุดชักราชรถของกรมสรรพาวุธทหารบก
กองทัพบก ฝึกซ้อมฉุดชักราชรถ
พลฉุดชักราชรถของกรมสรรพาวุธทหารบก
กองทัพบก ฝึกซ้อมฉุดชักราชรถ
พลฉุดชักราชรถของกรมสรรพาวุธทหารบก
กองทัพบก ฝึกซ้อมฉุดชักราชรถ

di02-006

di02-013

di02-012

di02-011

di02-010

di02-009

di02-008

di02-007

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

3

6

6

7

17

11

67

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
93

3

6

6

7

17

11

67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
93
-

72

72

72

72

72

72
96
72

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
180

2592 x 1944

2592 x 1944

2592 x 1944

2592 x 1944

2592 x 1944

2592 x 1944

2592 x 1944

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2592 x 1944

หมายเหตุ

159

การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การฝึกซ้อมย่อยการเดินขบวนพระอิสริยยศ
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก วันที่ 24 กันยายน 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครัง้ ที่ 3 – 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 และ19 ตุลาคม 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครัง้ ที่ 3 – 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 และ19 ตุลาคม 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครัง้ ที่ 3 – 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 และ19 ตุลาคม 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครัง้ ที่ 3 – 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 และ19 ตุลาคม 2551

di02-014

di02-019

di02-018

di02-017

di02-016

di02-015

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

68

68

181

181

88

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
61

68

68

181

181

88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
61
-

96
300
381
96
300
381
96
300
381
96
300
381
96
300
381

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
300

1000 x 675
750 x 1000
3150 x 4455
716 x 325
1000 x 675
3150 x 4455
716 x 325
1706 x 1152
3150 x 4455
716 x 325
1000 x 675
3150 x 4455
716 x 325
1706 x 1152
3150 x 4455

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2106 x 3671
4112 x 2731

ภาพเหมือน
di02-018

ภาพเหมือน
di02-016

หมายเหตุ

160

การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การฝึกซ้อมย่อยการเดินขบวนพระอิสริยยศ
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก วันที่ 23 กันยายน 2551

การฝึกซ้อมย่อยการเดินขบวนพระอิสริยยศ
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก วันที่ 24 กันยายน 2551

การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 19 ตุลาคม 2551

di02-020

di02-023

di02-024

di02-022

di02-021

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

248

191

272

107

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
112

248

191

272

107

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
112
-

300

300

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
96
300
381
72

2113 x 1403
2761 x 1833
3045 x 2022
3216 x 2163
2113 x 1403
2761 x 1833
3045 x 2022
3216 x 2163
1836 x 2764
1940 x 2920
2091 x 3148
2132 x 2080
3216 x 2136

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
716 x 325
1706 x 1152
3150 x 4455
3024 x 2016

หมายเหตุ

161

การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551

การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551

การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551

di02-025

di02-027

di02-028

di02-026

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

66

158

117

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
294

66

158

117

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
294
-

300

300

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72

1397 x 927
1668 x 2511
2400 x 1594
3216 x 2136
3995 x 2653
4288 x 2848
1049 x 1580
2400 x 1594
2635 x 3967
3216 x 2136
4138 x 2749
4288 x 2848
3216 x 2136
4288 x 2848

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
4368 x 2912

หมายเหตุ
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การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 19 ตุลาคม 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5

di02-029

di02-035

di02-034

di02-033

di02-032

di02-031

di02-030

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

337

434

178

75

254

177

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
66

337

434

178

75

254

177

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
66
-

72

72

300

72

72

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
300

2184 x 1456

4368 x 2912

3008 x 2000

4369 x 2912

3504 x 2336

3008 x 2000

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
3216 x 2136
4288 x 2848

ภาพเหมือน
di02-028

หมายเหตุ
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การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551

การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551

di02-039

ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

di02-038

di02-037

di02-036

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

122

277

249

753

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

122

277

249

753

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

300

300

300

72

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

1455 x 2182
1594 x 2391
2016 x 2034
2136 x 3216
3148 x 2091
4288 x 2848
1551 x 2355
1942 x 2925
2136 x 3216
3204 x 2128
4288 x 2848
1622 x2442
2099 x 3161
2109 x 3175

1752 x 1688

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)

หมายเหตุ
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การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 19 ตุลาคม 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551

การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551

di02-040

di02-044

di02-043

di02-042

di02-041

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

130

459

95

190

426

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

130

459

95

190

426

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

96
300

72
240
350

300

300

72

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

2088 x 3132
2242 x 3364
2304 x 3456
2592 x 3888
492 x 348
2270 x 3399
3548 x 2365
4284 x 2660

2400 x 3600

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
3216 x 2136
2242 x 3364
3456 x 2304
3888 x 2592
3008 x 2000

หมายเหตุ
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การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 19 ตุลาคม 2551
การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 19 ตุลาคม 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 1
ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ตุลาคม 2551

di02-046

di02-049

di02-048

di02-047

การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

di02-045

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

318

753

87

100

182

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

318

753

87

100

182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

72

72

96

300

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

2592 x 1944

2560 x 1920

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
4544 x 3029
4752 x 3168
1199 x 1801
1288 x 1936
2587 x 3888
3888 x 2592
1957 x 2936
2404 x 3603
2592 x 3888
3264 x 3448

หมายเหตุ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังกรมศิลปากร
ในการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงซ้อมใหญ่
ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3 และ
ครั้งที่ 5 ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง วันที่
12 ตุลาคม 2551 และ 2 พฤศจิกายน 2551
โรงเรียนนายร้อยตารวจร่วมภารกิจ
ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ในงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 1

di02-050

di02-054

di02-053

di02-052

di02-051

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

133

257

31

127

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
18

133

257

31

127

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
18
-

180

72
180
300
350

72

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72

2592 x 1944

1600 x 1200
2848 x 4272
2896 x 1944
4124 x 2749

2304 x 3456

3008 x 2000

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2496 x 1664
3264 x 2448

หมายเหตุ
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di02-059

di02-058

di02-057

di02-056

di02-055

รหัสแฟ้ม

ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ตุลาคม 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

141

280

157

122

24

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

141

280

157

122

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

180

480

180

240

72
350

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

2592 x 1944

2592 x 1944

2592 x 1944

2456 x 2832

2592 x 3888

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)

หมายเหตุ
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การฝึกซ้อมย่อยการเดินขบวนพระอิสริยยศ
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 22 – 23
กันยายน 2551

การฝึกซ้อมย่อยการเดินขบวนพระอิสริยยศ
ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 22 – 23
กันยายน 2551

การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551

di02-061

di02-062

เนื้อหาโดยสังเขป

di02-060

รหัสแฟ้ม

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

401

44

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
37

401

44

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
37
-

72
183
250
300
762
480

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
250
300

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
864 x 576
1800 x 1200
2336 x 3504
2484 x 2200
2696 x 1388
2820 x 1840
3000 x 2000
3048 x 1955
3132 x 1396
3504 x 2336
9144 x 6096
1463 x 2195
1800 x 1200
2000 x 3000
2336 x 2504
9144 x 6096
2592 x 1944

หมายเหตุ
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การเตรียมซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง วั
นที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 19 ตุลาคม 2551
การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551

di02-063

di02-068

di02-067

di02-066

di02-065

di02-064

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

340

163

265

266

205

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
85

340

163

265

266

205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
85
-

72

300

72

72

72
300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
180

2048 x 1536

3008 x 2000

640 x 480
2304 x 1728

504 x 360
2304 x 3456

504 x 360
2304 x 3456

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2592 x 1944

หมายเหตุ
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เจ้าหน้าที่กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
กองทัพบก ฝึกซ้อมการปฏิบัติในท่าแบกหาม
แบบจาลองพระยานมาศสามลาคาน
แบบจาลองพระที่นั่งราเชนทรยาน แบบจาลอง
พระวอสีวิกากาญจน์ และฝึกซ้อมท่าเดิน
ประกอบแบบจาลองพระยานมาศสามลาคาน
และแบบจาลองพระที่นั่งราเชนทรยาน
ณ กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ กองทัพบก
กรุงเทพมหานคร
การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 4
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 19 ตุลาคม 2551

การซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 5
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง

di02-069

di02-071

di02-070

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

256

106

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
13

256

106

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
13
-

240

240

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72

2671 x 4014
2773 x 4167
2832 x 4256
3284 x 2185
3437 x 2287
3789 x 2521
3935 x 2618
3949 x 2628
2304 x 3456
2462 x 3694

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
1936 x 1288
2816 x 1880

หมายเหตุ
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เนื้อหาโดยสังเขป

การซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ครั้งที่ 3
ณ สถานที่ฝึกซ้อมในพื้นที่จริง
วันที่ 12 ตุลาคม 2551

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551

รวม 72 แฟ้ม 13,248 ไฟล์

di02-072

รหัสแฟ้ม

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

100

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

100

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

180

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2522 x 3784
2529 x 3888
1600 x 1200
1944 x 2592

หมายเหตุ
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การบาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง

การบาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง

di03-002

di03-003

รวม 3 แฟ้ม 83 ไฟล์

การบาเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง

เนื้อหาโดยสังเขป

di03-001

รหัสแฟ้ม

di03 การพระราชกุศลออกพระเมรุ

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

29

30

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
24

29

30

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
24
-

72
300

72

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
300

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2600 x 1636
3640 x 2352
3872 x 2592
3888 x 2592
4288 x 2848
1530 x 1024
1536 x 1024
1542 x 1024
1585 x 1024
1627 x 1024
2600 x 1636
3640 x 2352
3872 x 2592
3888 x 2592
4288 x 2848

มีภาพซ้า
di03-002

หมายเหตุ
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พระโกศจันทน์ ดอกไม้จันทน์ที่ใช้ใน
งานพระราชพิธี และการเชิญพระโกศ
ออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

di04-001

di04-002

di04 การเชิญพระโกศออกพระเมรุ
รหัสแฟ้ม
เนื้อหาโดยสังเขป

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

361

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
26

361

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
26
-

72
300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
96
300

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
448 x 1024
450 x 338
640 x 392
923 x 619
1024 x 774
1024 x 1542
1248 x 933
4256 x 2832
4288 x 2848
5616 x 3744
1944 x 2896
2000 x 3088
2240 x 1488
2400 x 3575
2592 x 3888
3575 x 2400
3744 x 5616
4288 x 2848

หมายเหตุ
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การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

di04-004

di04-005

เนื้อหาโดยสังเขป

di04-003

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

32

512

404

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

32

445

404

-

-

-

-

80

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

72
300

96
314

72

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
4368 x 2812
5616 x 3744
4368 x 2912
2496 x 1664
2448 x 3264
2560 x 1920
4747 x 2358
5444 x 2330
5692 x 2375
6571 x 1809
7729 x 2303
8508 x 1592
2000 x 3008
2592 x 3872
2592 x 3888
2832 x 4256
4288 x 2848

Olympus
RAW
(ORF)

หมายเหตุ
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การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

di04-007

di04-008

di04-009

di04-010

เนื้อหาโดยสังเขป

di04-006

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

74

84

79

96

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
58

74

84

79

96

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
58
-

72
96
72
240
300
1200

72

72

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
300

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2592 x 3872
2592 x 3888
4288 x 2848
5616 x 3788
1024 x 1536
1530 x 1024
1542 x 1024
1549 x 1024
1024 x 1530
1024 x 1542
1365 x 1024
1536 x 1024
717 x 322
829 x 1228
1137 x 1688
1556 x 1029
1880 x 2828
3088 x 2056
4256 x 2832

หมายเหตุ

176

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ
การเชิญพระโกศออกพระเมรุ
การเชิญพระโกศออกพระเมรุ
การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

di04-015

di04-016

เนื้อหาโดยสังเขป

di04-011
di04-012
di04-013
di04-014

รหัสแฟ้ม

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551
2551
2551
2551

404

23

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
28
815
674
26

404

23

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
28
815
674
26
-

72

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
72
72
300

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
1280 x 960
3504 x 2336
3494 x 2330
2197 x 3308
2225 x 1478
2802 x 1861
2814 x 1869
4084 x 2712
4194 x 2780
4288 X 2848
1756 X 2645
1880 X 2828
2646 X 1757
3389 X 2251
3487 X 2316
3881 X 2578
4253 X 2825
4288 X 2848
4368 X 2912

หมายเหตุ
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การเชิญพระโกศออกพระเมรุในส่วน
การทางานของสานักการสังคีต กรมศิลปากร
การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ
การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

di04-018

di04-020

di04-021

di04-022
di04-023

di04-019

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

เนื้อหาโดยสังเขป

di04-017

รหัสแฟ้ม

2551
2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

363
113

34

6

31

54

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
9

363
113

34

6

31

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
8
1
-

240
72

72

72

72

72

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
300

319 x 480
640 x 426
2056 x 3088
2933 x 1951
5616 x 3744
3000 x 1264
829 x 1228
1873 x 1244
2797 x 1858
3367 x 2236
3716 x 2468
4256 x 2832
1280 x 960

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
3888 X 2592
3088 X 2056
4288 X 2848
1600 x 1200

หมายเหตุ
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การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

di04-027

รวม 27 แฟ้ม 4,477 ไฟล์

การเชิญพระโกศออกพระเมรุ
การเชิญพระโกศออกพระเมรุ
การเชิญพระโกศออกพระเมรุ

เนื้อหาโดยสังเขป

di04-024
di04-025
di04-026

รหัสแฟ้ม

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551
2551
2551

33

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
45
48
32

33

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
45
48
32
-

72

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
300
72
72
300

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
3585 x 2400
4368 x 2912
2000 x 3008
2592 x 3872
2592 x 3888
2832 x 4256
4288 x 2848
3744 x 5616
4368 x 2912

หมายเหตุ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาใน
การพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
(พระราชทานเพลิงจริง)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาใน
การพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช

di05-001

di05-002

di05-003

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

64

52

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
46

64

52

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
46
-

72

72
300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
300

di05 พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

1509 x 1024

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
1944 x 2896
2896 x 1944
3008 x 2000
3744 x 2616
3872 x 2592
3888 x 2592
4288 x 2848
4608 x 3024
5616 x 3744
2896 x 1944
3092 x 2088
3872 x 2592
4288 x 2848
5616 x 3744

หมายเหตุ

180

di05-005

di05-004

รหัสแฟ้ม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาใน
การพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาใน
การพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
(พระราชทานเพลิงจริง)

ดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาใน
การพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

เนื้อหาโดยสังเขป

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

26

59

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

26

59

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

72

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

1466 x 1024
1530 x 1024
1536 x 1024
1560 x 1024

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
1516 x 1024
1530 x 1024
1536 x 1024
1538 x 1024
1542 x 1024
1603 x 1024
2924 x 1984
3080 x 1968
3092 x 2088
3872 x 2592
4288 x 2848

มีภาพเหมือน
di05-003

หมายเหตุ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาใน
การพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
(พระราชทานเพลิงจริง)
ข้าราชการขึ้นถวายดอกไม้จันทน์บนพระเมรุ
ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และบรรยากาศ
พระเมรุในช่วงค่า ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศรอบบริเวณพระเมรุ ในช่วง
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศรอบบริเวณพระเมรุ ในช่วง
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

di05-006

di05-009

di05-008

di05-007

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

153

35

21

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
26

153

35

-

-

-

21

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
26
-

240

480

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
300

4256 x 2832

2319 x 3492
2488 x 3745
2766 x 4164
3718 x 2469
4288 x 2848
2592 x 1944

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
3744 x 2616
3872 x 2592

ภาพเหมือน
di05-005

หมายเหตุ
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เนื้อหาโดยสังเขป

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ท้องสนามหลวง

รวม 9 แฟ้ม 482 ไฟล์

รหัสแฟ้ม

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)

หมายเหตุ
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บรรยากาศพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชน บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง

บรรยากาศพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชน บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง

di06-002

เนื้อหาโดยสังเขป

di06-001

รหัสแฟ้ม

di06 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ท้องสนามหลวง

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

65

65

-

-

ปริมาณ
นามสกุลของไฟล์
เอกสาร JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
71
71
-

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
180
240
300
314

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
425 x 567
637 x 425
640 x 480
1152 x 864
1280 x 960
1632 x 1224
1830 x 1222
1936 x 1288
2016 x 1512
2048 x 1536
2869 x 1536
3264 x 2448
3872 x 2592
4224 x 2816
3008 x 2000

หมายเหตุ
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บรรยากาศพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชน บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
บรรยากาศพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชน บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
บรรยากาศรอบบริเวณพระเมรุ
ท้องสนามหลวง
บรรยากาศพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชน บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง

di06-004

รวม 7 แฟ้ม 658 ไฟล์

di06-007

di06-006

di06-005

บรรยากาศพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชนทั่วประเทศ

เนื้อหาโดยสังเขป

di06-003

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

43

85

80

303

43

83

80

303

-

2

-

-

-

-

-

-

ปริมาณ
นามสกุลของไฟล์
เอกสาร JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
11
11
-

72
305
96
180
300

300

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
230

2256 x 3156
2336 x 3504
597 x 796
818 x 452
939 x 347
1024 x 768
2048 x 1536
3648 x 2736

3008 x 2000

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
1600 x 1200
2048 x 1536
2592 x 1944
2848 x 2136
1944 x 2896

หมายเหตุ

185

มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง

มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง

di07-001

di07-002

รวม 4 แฟ้ม 2,611 ไฟล์

di07-004

di07-003

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

di07 มหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

422

47

1071

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
1071

422

47

1071

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
1071
-

240

240

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
300

2188 x 3284
2242 x 3364
2304 x 3456
3284 x 2188

500 x 750

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2336 x 3504
2400 x 3600
3504 x 2336
1800 x 1200

ภาพเหมือน
di07-001

หมายเหตุ
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การพระราชกุศลเก็บพระอัฐิ ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง
การเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 4
เชิญพระอัฐิและพระสรีรางคารจากพระเมรุ
เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
การพระราชกุศลเก็บพระอัฐิ ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง

di08-002

di08-004

di08-003

การพระราชกุศลเก็บพระอัฐิ ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง

เนื้อหาโดยสังเขป

di08-001

รหัสแฟ้ม

di08 การพระราชกุศลพระอัฐิ

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

58

37

41

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
52

58

37

41

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
52
-

72
300

72
96

72

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
300

4288 x 2848
4256 x 2832
3872 x 2592

717 x 322
829 x 1228

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2624 x 1848
2848 x 1848
2848 x 4288
2932 x 2060
3075 x 1974
3456 x 2304
3872 x 2592
4256 x 2832
4288 x 2848
1536 x 1024

มีภาพเหมือน
di08-001

มีภาพเหมือน
di08-001

หมายเหตุ
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การเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 4
เชิญพระอัฐิและพระสรีรางคารจากพระเมรุ
เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
เจ้าพนักงานเชิญเสลี่ยงพระนากลับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551
การพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระทีน่ ั่งดุสิต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
การพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระทีน่ ั่งดุสิต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
การเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 6
เชิญพระสรีรางคารจากวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยัง
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
การพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระทีน่ ั่งดุสิต
มหาปราสาท และการเคลื่อนขบวน
พระอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศ
พระอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

di08-005

di08-010

di08-009

di08-008

di08-007

di08-006

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

84

92

17

16

73

214

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

84

57

17

16

73

192

-

-

-

-

-

-

-

35

-

-

-

22

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

72

72
300
72

72

96
314

96
314

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

1530 x 1024

5616 x 3744
3555 x 2556
3504 x 2336

1542 x 1024

2448 x 3264

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2784 x 1848
2448 x 3264

มีภาพเหมือน
di08-007
Canon RAW
Version 2
(CR2)

Olympus
RAW
(ORF)

หมายเหตุ
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di08-013

di08-012

di08-011

รหัสแฟ้ม

การเตรียมตั้งขบวนพระอิสริยยศ ริว้ ขบวนที่ 6
ณ ถนนหน้าพระลาน
พระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ โดยขบวนพระอิสริยยศ
ริ้วขบวนที่ 6 จากพระศรีรัตนเจดีย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใพระบรมมหาราชวัง
ไปประดิษฐาน ณ คูหาภายในอนุสรณ์สถาน
รังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม

ในพระบรมมหาราชวัง ไปประดิษฐาน
ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
การเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5
เชิญพระโกศพระอัฐิจากพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ไปประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เนื้อหาโดยสังเขป

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

37

69

82

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

37

69

82

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

96
314
72

72
300
350

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

1542 x 1024

2084 x 1389
2912 x 4368
3744 x 5616
3872 x 2592
3888 x 2592
4288 x 2848
3264 x 2448

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)

หมายเหตุ
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พระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ โดยขบวนพระอิสริยยศ
ริ้วขบวนที่ 6 จากพระศรีรัตนเจดีย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใพระบรมมหาราชวัง
ไปประดิษฐาน ณ คูหาภายในอนุสรณ์สถาน
รังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม
บรรยากาศหน้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนิน
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการ
ยกสัปตปฎลเศวตฉัตรยอดพระเมรุสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง
- การเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศ ริว้ ขบวนที่ 4
เชิญพระอัฐิและพระสรีรางคารจากพระเมรุ
เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

di08-014

di08-015
di08-016

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551
2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

17
35

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
34

17
35

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
34
-

480
72
240
300
900

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
72
300

2592 x 1944
2912 x 4368
3008 x 2000
5400 x 3600

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2244 x 3082
2592 x 3872
4218 x 3288
4288 x 2848

มีภาพเหมือน
di08-014

หมายเหตุ
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การเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 4
เชิญพระอัฐิและพระสรีรางคารจากพระเมรุ
เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

di08-017

รวม 17 แฟ้ม 960 ไฟล์

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
2

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
2
-

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
300

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
3872 x 2592
488 x 2848

หมายเหตุ

191

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็น
ประธานในพิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎก
สากลบาเพ็ญกุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็น
ประธานในพิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎก
สากลบาเพ็ญกุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็น
ประธานในพิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎก
สากลบาเพ็ญกุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์
- พิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากลบาเพ็ญ
กุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์
- การเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศ ริว้ ขบวนที่ 2

di09-001

รวม 4 แฟ้ม 918 ไฟล์

di09-004

di09-003

di09-002

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

638

78

31

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
126

di09 พิธีอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากลบาเพ็ญกุศลสืบทอดเสียงพระธัมม์

638

78

31

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
126
-

300

300

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
300

2896 x 1944

3872 x 2592
4288 x 2848

4288 x 2848

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
3008 x 2000

หมายเหตุ
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พิธีเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ พระที่นั่งทรงธรรมและอาคารในปริมณฑล
พระเมรุ ท้องสนามหลวง
การจัดแสดงเครื่องแต่งกายในริ้วขบวน
พระอิสริยยศพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ณ นิทรรศการริ้วขบวน
พระอิสริยยศ ท้องสนามหลวง

di10-001

di10-002

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

191

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
187

175

-

16

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
172
15

96
314

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
96
314

2195 x 5524
2269 x 5373
2430 x 5488
2448 x 3264
2560 x 1920
4909 x 2322
6960 x 2361
7028 x 2287
7037 x 2573
7152 x 2673
8669 x 2763

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
3264 x 2448

Olympus
RAW
(ORF)

Olympus
RAW
(ORF)

หมายเหตุ

di10 การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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บรรยากาศโดยรอบพระเมรุในช่วงค่า
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุในช่วงค่า
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุในช่วงค่า
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
นิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ พระที่นั่งทรงธรรมและอาคารในปริมณฑล
พระเมรุ ท้องสนามหลวง
นิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในช่วงค่า ณ พระที่นั่งทรงธรรม และอาคารใน
ปริมณฑลพระเมรุ ท้องสนามหลวง

di10-003

di10-008

di10-007

di10-006

di10-005

di10-004

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

146

204

348

25

618

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
617

77

204

348

25

617

-

-

-

-

-

69

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
617
-

300

180

72

240

300

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
300

3872 x 2592

3168 x 2112
6368 x 2028
2592 x 1944

750 x 500

1800 x 1200

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
4992 x 3328

Nikon RAW
(NEF)

มีภาพเหมือน
di10-003

หมายเหตุ
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พิธีเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ พระที่นั่งทรงธรรม และอาคารในปริมณฑล
พระเมรุ ท้องสนามหลวง
ประชาชนเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ในช่วงค่า
ณ พระที่นั่งทรงธรรม และอาคารในปริมณฑล
พระเมรุ ท้องสนามหลวง
พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมประกอบพระเมรุ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงราชรถ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ประชาชนเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ในช่วงค่า ณ พระที่นั่ง

di10-009

di10-012

di10-011

di10-010

เนื้อหาโดยสังเขป

รหัสแฟ้ม

2551

2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)
2551

224

70

99

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)
99

224

70

99

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)
99
-

180

72

240

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)
240

2592 x 1944

2560 x 1920

2304 x 3456

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)
2304 x 3456

หมายเหตุ
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ทรงธรรมและอาคารในปริมณฑลพระเมรุ
ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ
ณ ท้องสนามหลวง
บรรยากาศโดยรอบพระเมรุ ณ สนามหลวง
พิธีเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ พระที่นั่งทรงธรรมและอาคารในปริมณฑล
พระเมรุ ท้องสนามหลวง
พิธีเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ พระที่นั่งทรงธรรมและอาคารในปริมณฑล
พระเมรุ ท้องสนามหลวง

เนื้อหาโดยสังเขป

รวม 16 แฟ้ม 3,219 ไฟล์
รวมทั้งสิ้น 201 แฟ้ม 30,192 ไฟล์

di10-016

di10-014
di10-015

di10-013

รหัสแฟ้ม

2551

2551
2551

2551

ปีที่
สร้าง
(พ.ศ.)

89

106
27

169

ปริมาณ
เอกสาร
(ไฟล์)

89

106
27

169

-

-

-

-

-

-

นามสกุลของไฟล์
JPEG TIFF RAW
(ไฟล์) (ไฟล์) (ไฟล์)

480

180
180

180

ความละเอียด
ในการแสดงผล
(dpi)

2592 x 1944

2592 x 1944
2592 x 1944

2592 x 1944

ความละเอียดภาพ
(กว้าง x ยาว
pixel)

หมายเหตุ
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ภาคผนวก ค.
แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรสังกัดหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานและการจัดการเอกสารประเภทไฟล์ภาพนิ่งและภาพถ่าย
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับวิธีการดาเนินงาน
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อ – นามสกุล
_________________________________________________________________________
2. ตาแหน่ง
_________________________________________________________________________
3. หน้าที่รับผิดชอบ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. ประสบการณ์ในการทางาน
_________________________________________________________________________
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
_________________________________________________________________________
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ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับวิธีการดาเนินงาน
คาถามสาหรับผู้บริหารหน่วยงาน
1. ท่านมีนโยบายหรือการเตรียมความพร้อมองค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กาลังเปลี่ยน
ถ่ายไปสู่ดิจิทัลอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ท่านมีนโยบายในการจัดการและประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งเพื่อจัดเก็บเป็น
เอกสารจดหมายเหตุขององค์กรอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ท่านมีนโยบายในการอนุรักษ์ จัดเก็บ และสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งขององค์กร
อย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
คาถามสาหรับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งและ
เอกสารภาพถ่าย
1. ท่านมีแนวปฏิบัติในการแสวงหาและรวบรวมเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ท่านมีแนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งเพื่อเตรียมส่งมอบให้กระบวนงาน
จัดหมวดหมู่และทาเครื่องมือช่วยค้นอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. ท่านมีแนวปฏิบัติในการคัดเลือกและประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. ท่านมีแนวปฏิบัติในการจัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่งและ/หรือเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่ายอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. ท่านมีแนวปฏิบัติในการจัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่งและ/หรือเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพถ่ายที่เกี่ยวกับการพระราชพิธีต่าง ๆ อย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. ท่านมีแนวปฏิบัติในการจัดเก็บและสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
อย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. ท่านมีแนวปฏิบัติในการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่งอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
1. ท่านมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงใด อย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ท่านคิดว่าประสิทธิภาพและความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านหรือไม่ อย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
1. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการปฏิบัติงานของท่านคืออะไร และจะสามารถแก้ไขได้โดย
วิธีใด (โปรดแสดงความคิดเห็น)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (โปรดแสดงความคิดเห็น)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ง.
ตัวอย่างการใช้แนวทางการประเมินคุณค่า
di05 พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รหัสแฟ้ม: di05-001
เนื้อหาโดยสังเขป:
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศา
นุวงศ์มาในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (พระราชทานเพลิงจริง)
ปีที่สร้าง (พ.ศ.): 2551
ปริมาณเอกสาร (ไฟล์): 46
นามสกุลของไฟล์: JPEG

ความละเอียดในการแสดงผล (dpi): 72dpi, 300dpi

ความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว pixel): 1944 x 2896, 2896 x 1944, 3008 x 2000, 3744 x

2616,
3872 x 2592, 3888 x 2592, 4288 x 2848, 4608 x 3024, 5616 x 3744
ผลการพิจารณา: เป็นภาพอิริยาบทเดียวกันกับ di05-005 และ di05-006 แต่ di05-001 มีขนาดใหญ่กว่า
ผ่านเกณฑ์ จานวน 38 ไฟล์ เนื่องจาก นามสกุลของไฟล์ ความละเอียดในการแสดงผล ความละเอียดภาพ และ
เนื้อหาของไฟล์ภาพเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 8 ไฟล์ ดังนี้
- 463, 464, 465, 467, 469 เนื่องจาก เป็นภาพอดีตสมาชิกราชวงศ์อันอาจเป็นที่ระคายเบื้องพระยุคลบาท
- 483, 484, 485 เนื่องจาก ภาพไม่ชัดเจน
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รหัสแฟ้ม: di05-002
เนื้อหาโดยสังเขป:
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศา
นุวงศ์มาในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
ปีที่สร้าง (พ.ศ.): 2551
ปริมาณเอกสาร (ไฟล์): 52
นามสกุลของไฟล์: JPEG

ความละเอียดในการแสดงผล (dpi): 72dpi, 300dpi

ความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว pixel): 2896 x 1944, 3092 x 2088, 3872 x 2592, 4288 x

2848,
5616 x 3744
ผลการพิจารณา:
ผ่านเกณฑ์ จานวน 45 ไฟล์ เนื่องจาก นามสกุลของไฟล์ ความละเอียดในการแสดงผล ความละเอียดภาพ และ
เนื้อหาของไฟล์ภาพเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 7 ไฟล์ ดังนี้
- 391, 395, 402, 415, 416, 417, 434, 435 เนื่ อ งจาก เป็ น ภาพอดี ต สมาชิ ก ราชวงศ์ อั น อาจเป็ น ที่ ร ะคาย
เบื้องพระยุคลบาท
รหัสแฟ้ม: di05-003
เนื้อหาโดยสังเขป:
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศา
นุวงศ์มาในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
ปีที่สร้าง (พ.ศ.): 2551
ปริมาณเอกสาร (ไฟล์): 64
นามสกุลของไฟล์: JPEG

ความละเอียดในการแสดงผล (dpi): 72dpi

ความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว pixel): 1509 x 1024, 1516 x 1024, 1530 x 1024, 1536 x

1024,
1538 x 1024, 1542 x 1024, 1603 x 1024
ผลการพิจารณา: เป็นภาพอิริยาบทเดียวกันกับ di05-002 และ di05-004 แต่ภาพใน di05-003 มีขนาดเล็กกว่า
ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ไฟล์ ดังนี้ 00110019, 00110021 เนื่องจาก เป็นภาพที่ไม่ซ้ากับ di05-002 นามสกุลของ
ไฟล์ ความละเอียดในการแสดงผล ความละเอียดภาพ และเนื้อหาของไฟล์ภาพเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 62 ไฟล์ เนื่องจาก เป็นภาพอิริยาบทเดียวกันกับ di05-002 และ di05-004 และภาพใน
di05-003 มีขนาดเล็กกว่า
- 00110006, 00110022 เป็นภาพอดีตสมาชิกราชวงศ์อันอาจเป็นที่ระคายเบื้องพระยุคลบาท
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รหัสแฟ้ม: di05-004
เนื้อหาโดยสังเขป:
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศา
นุวงศ์มาในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
ปีที่สร้าง (พ.ศ.): 2551
ปริมาณเอกสาร (ไฟล์): 64
นามสกุลของไฟล์: JPEG

ความละเอียดในการแสดงผล (dpi): 300dpi

ความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว pixel): 2924 x 1984, 3080 x 1968, 3092 x 2088, 3872 x

2592,
4288 x 2848
ผลการพิ จ ารณา: เป็ น ภาพอิ ริ ย าบทเดี ย วกั น กั บ di05-002 และ di05-003 และภาพใน di05-004 มี ข นาด
ใกล้เคียงและเท่ากันกับ di05-002
ผ่านเกณฑ์ จานวน 4 ไฟล์ ดังนี้ 14N_8639, 14N_8658, 921_0213, 921_0220 เนื่องจาก เป็นภาพที่ไม่ซ้ากับ
di05-002 และ di05-003 นามสกุลของไฟล์ ความละเอียดในการแสดงผล ความละเอียดภาพ และเนื้อหาของ
ไฟล์ภาพเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 60 ไฟล์ เนื่องจาก เป็นภาพอิริยาบทเดียวกันกับ di05-002 และ di05-003 และมีคุณภาพ
ใกล้เคียงและเท่ากันกับภาพใน di05-002
รหัสแฟ้ม: di05-005
เนื้อหาโดยสังเขป:
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศา
นุวงศ์มาในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (พระราชทานเพลิงจริง)
ปีที่สร้าง (พ.ศ.): 2551
ปริมาณเอกสาร (ไฟล์): 26
นามสกุลของไฟล์: JPEG

ความละเอียดในการแสดงผล (dpi): 72dpi

ความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว pixel): 1466 x 1024, 1530 x 1024, 1536 x 1024, 1560 x

1024
ผลการพิจารณา:
- เป็นภาพอิริยาบทเดียวกันกับ di05-001 และ di05-006 แต่ภาพใน di05-005 มีขนาดเล็กกว่า
ผ่านเกณฑ์ ไม่มี
ไม่ผา่ นเกณฑ์ ทั้งแฟ้ม (Folder) เป็นภาพอิริยาบทเดียวกันกับ di05-001 และ di05-006 แต่ภาพใน di05-005
มีขนาดเล็กกว่า
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รหัสแฟ้ม: di05-006
เนื้อหาโดยสังเขป:
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศา
นุวงศ์มาในการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (พระราชทานเพลิงจริง)
ปีที่สร้าง (พ.ศ.): 2551
ปริมาณเอกสาร (ไฟล์): 26
นามสกุลของไฟล์: JPEG

ความละเอียดในการแสดงผล (dpi): 72dpi, 300dpi

ความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว pixel): 3744 x 2616, 3872 x 2592

ผลการพิจารณา:
- เป็นภาพอิริยาบทเดียวกันและมีขนาดเดียวกันกับ di05-001
- เป็นภาพอิริยาบทเดียวกันกับ di05-005 แต่ภาพใน di05-006 มีขนาดใหญ่กว่า
ผ่านเกณฑ์ ไม่มี
ไม่ผา่ นเกณฑ์ ทั้งแฟ้ม (Folder) เป็นภาพอิริยาบทเดียวกันกับ di05-001 และ di05-005 โดยมีขนาดเดียวกันกับ
di05-001 แต่มีขนาดใหญ่กว่า di05-005
รหัสแฟ้ม: di05-007
เนื้อหาโดยสังเขป:
ข้าราชการขึ้นถวายดอกไม้จันทน์บนพระเมรุในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบรรยากาศพระเมรุในช่วงค่า ณ ท้องสนามหลวง
ปีที่สร้าง (พ.ศ.): 2551
ปริมาณเอกสาร (ไฟล์): 21
นามสกุลของไฟล์: TIFF

ความละเอียดในการแสดงผล (dpi): 300dpi

ความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว pixel): 2319 x 3492, 2488 x 3745, 2521 x 3827, 2766 x

4164,
3718 x 2469, 4288 x 2848
ผลการพิจารณา:
ผ่านเกณฑ์ จานวน 9 ไฟล์ เนื่องจาก นามสกุลของไฟล์ ความละเอียดในการแสดงผล ความละเอียดภาพ และ
เนื้อหาของไฟล์ภาพเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
ไม่ผา่ นเกณฑ์ จานวน 12 ไฟล์ PAT-150, PAT-152, PAT-154, PAT-159, PAT-160, PAT-163, PAT-164,
PAT-165, PAT-166, PAT-167, PAT-168, PAT-170 เนื่องจาก มีมุมภาพใกล้เคียงกัน
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รหัสแฟ้ม: di05-008
เนื้อหาโดยสังเขป:
บรรยากาศรอบบริเวณพระเมรุ ในช่วงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ท้องสนามหลวง
ปีที่สร้าง (พ.ศ.): 2551
ปริมาณเอกสาร (ไฟล์): 35
นามสกุลของไฟล์: TIFF

ความละเอียดในการแสดงผล (dpi): 480dpi

ความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว pixel): 2319 x 3492, 2488 x 3745, 2521 x 3827, 2766 x

4164,
3718 x 2469, 4288 x 2848
ผลการพิจารณา:
ผ่านเกณฑ์ จานวน 19 ไฟล์ เนื่องจาก นามสกุลของไฟล์ ความละเอียดในการแสดงผล ความละเอียดภาพ และ
เนื้อหาของไฟล์ภาพเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 16 ไฟล์ ดังนี้ 100_5374, 100_5375, 100_5377, 100_5385, 100_5374 100_5412,
100_5413, 100_5414, 100_5415, 100_5416, 100_5417, 100_5418 100_5419 100_5420, 100_5421,
100_5422เนื่องจาก มีภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
รหัสแฟ้ม: di05-009
เนื้อหาโดยสังเขป:
บรรยากาศรอบบริเวณพระเมรุ ในช่วงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ท้องสนามหลวง
ปีที่สร้าง (พ.ศ.): 2551
ปริมาณเอกสาร (ไฟล์): 153
นามสกุลของไฟล์: TIFF

ความละเอียดในการแสดงผล (dpi): 240dpi

ความละเอียดภาพ (กว้าง x ยาว pixel): 4256 x 2832

ผลการพิจารณา:
ผ่านเกณฑ์ จานวน 140 ไฟล์ เนื่องจาก นามสกุลของไฟล์ ความละเอียดในการแสดงผล ความละเอียดภาพ และ
เนื้อหาของไฟล์ภาพเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้
ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ จ านวน 12 ไฟล์ ดั ง นี้ GOF_2722, GOF_2806, GOF_2807, GOF_2808, GOF_2809,
GOF_2810, GOF_2811, GOF_2812, GOF_2813, GOF_2814, GOF_2815, GOF_2816 มี ภ าพบรรยากาศ
ใกล้เคียงกัน และเป็นภาพไม่เกี่ยวข้องกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพิมพ์

ณัฏฐา กล้าหาญ
17 มีนาคม 2528
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
49/60 หมู่1 ซ.นนทบุรี22 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี
พ.ศ. 2551 - 2553 นักจดหมายเหตุ กลุ่มเอกสารสาคัญ
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
พ.ศ. 2553 - 2554 นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จันทบุรี สานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร
พ.ศ. 2554 - 2560 นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน นักจดหมายเหตุชานาญการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

