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คาสาคัญ : การคัดเลือก, เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
นางสาว พนิดา วงศ์บุญ: แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ:กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงาน
ฉลองพระชั น ษา 100 ปี ส มเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริณ ายก3 ตุ ล าคม
2556 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร. วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย โดยใช้เอกสารชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 มาเป็นกรณีศึกษาวิจัย โดยศึกษา
(1) นิยาม ความหมาย ลักษณะ และบริบทของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย คุณ ลักษณะของเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ความเหมือนและความแตกต่างกับเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ และจดหมายเหตุ
(2) ทฤษฎีและแนวคิดในการประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุและจดหมายเหตุแบบ
ต่าง ๆ (3) นโยบายการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติงานในเรื่องการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่
อนุรักษ์และสงวนรักษา และเผยแพร่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
ไทย และ(4) ขั้น ตอนการปฏิบั ติ งานในการคัด เลื อกและจัด เรีย งเอกสารประวัติ ศาสตร์ร่วมสมั ย ของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบหลายวิธี (Multiple Methods) ประกอบด้วย การทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสารวจเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ข้อมูลที่ได้จะถูก
นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบยันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะนามา
ตอบคาถามวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินคุณค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยจะต้องมีการดาเนินการ 4 ขั้นตอน คือ (1) กาหนดขอบเขตเอกสาร (2)
ก าหนดการรั บ มอบ (3) คั ด เลื อ กเอกสารโดยการค านึ ง ถึ ง เนื้ อ หา (Content) บริ บ ท (Context) และ
โครงสร้าง (Structure) และตรวจสอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้ตรงตามโครงเรื่องที่กาหนด และ (4)
จัดเรียงเอกสารโดยใช้หลักการจัด เรียงตามหลักจดหมายเหตุ ISAD (G) โดยแบ่งหมวดหมู่เป็นระดับจาก
หัวข้อใหญ่ไปสู่หัวข้อย่อย
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The research aims to provide guidelines for selecting and arranging contemporary
historical records kept at the National Archives of Thailand and disseminating them as historical
information. The collection regarding the Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His
Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand on 3rd October 2013 was
used as a case study. To achieve the research aim, four factors contributing to the proposal of
guidelines were studied. These four elements are (1) the definition, the meaning, the nature, and
the context of contemporary historical records including their similarity and dissimilarity with
records, archival record and archives, (2) the theory and concepts of appraisal and arrangement
records, archival records, and archives, (3) the National Archives of Thailand policy and code of
practices regarding collecting, arranging and providing access to contemporary historical records
and (4) the National Archives of Thailand’s working procedures regarding selecting and arranging
contemporary historical records.
The multiple methods comprising of a literature study, a collection survey, and
semi-structured interviews were used for collecting data. To ensure that the data is reliable and
sufficient for answering the research questions, the collected data was analyzed by the approach
of triangular analysis.
The research found that the possible guidelines for selecting and arranging
contemporary historical records consists of four main elements which are ( 1) setting up the
records framework, (2) designing acquisition procedure, (3) appraising records relying on their
content, context, and structure, (4) arranging records according to ISAD (G) used for arranging
archives by grouping them from fonds to item.
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สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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ดร. นยา สุจฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่เสียสละเวลามาสอบวิทยานิพนธ์เล่มนี้ รวมทั้งให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะจนทาให้วิทยานิพนธ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอบพระคุณอาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมทุกท่านที่ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านงานจดหมายเหตุที่กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
ขอบพระคุณหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้อานวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (นางจุฑาทิพย์ อังศุ
สิงห์) ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยและขอขอบคุณพี่ ๆ กลุ่ม
บริหารเอกสาร กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร สาหรับข้อมูลวิจัยและขอบคุณ ที่
เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบคาถามวิจัย ที่สาคัญผู้วิจัยขอบพระคุณผู้อานวยการกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ (นางณิช
ชา จริยเศรษฐการ) และพี่ ๆ น้องๆ กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ทุกคนที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และให้กาลังใจแก่
ผู้วิจัยเสมอมา
ขอบพระคุณรุ่นพี่ที่น่ารัก นางสาวณัฏฐา กล้าหาญและนางสาวพิศมัย ระพีพัฒน์ชัย ที่ให้คาแนะนา
ให้คาปรึกษา คอยให้กาลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจแก่น้อง ๆ ขอบคุณสมาชิก A-chim60 นางสาวทรายทอง
ทองเกษม นายวีรวัฒน์ เหลาธนู นายสิรภพ คู่เทียม และ Ms.Ol Rasmey พี่และน้องร่วมรุ่นที่คอยช่วยเหลือ
และให้ ก าลั งใจแก่ผู้ วิจั ย เสมอมา ขอบคุณ นางสาวหงสรถ อ่ วมจุก นางสาวมณฑิ ช า จั น ทร์ท นต์ และพี่ ๆ
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ที่คอยประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ผู้วิจัย
ขอบพระคุณครอบครัวพ่อ แม่ น้อง และกาลังใจเล็ก ๆ ที่คอยส่งแรงใจในยามที่เหนื่อยล้า กาลังใจ
จากทุก ๆ คนมีส่วนให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จ
สุดท้าย ขอบคุณตัวเองที่สามารถอดทนและต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อย ความท้อแท้ ขอบคุณที่ไม่
ถอดใจระหว่ า งทาง วิ ท ยานิ พ นธ์เล่ ม นี้ ได้ พิ สู จ น์ ให้ เห็ น ว่ าความมุ่ ง มั่ น ความตั้ ง ใจ และการท างานอย่ า งมี
เป้าหมายเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่ทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
บทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุตามหลักสากลมีหน้าที่ห ลัก 4 ประการ Williams
(2006), Kormendy (2007), Yale (2015), and Roe (2016) ได้อธิบายว่าหน้าที่หลัก 4 ประการ
คือ (1) การประกันสิทธิประโยชน์ของบุคคลในการจะเข้าถึงจดหมายเหตุ (2) เป็นแหล่งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย (3) ออกแบบและควบคุมการบริหารเอกสาร
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ และ (4) ส่งต่อและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่านการ
รวบรวมและเก็บรักษาจดหมายเหตุไว้ถาวร ในขณะที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย นอกจาก
มีการดาเนินงานตามกระบวนงานจดหมายเหตุตามหลักสากล ได้แก่ การรับมอบเอกสาร การประเมิน
คุณ ค่า การจั ดหมวดหมู่ และจั ดท าเครื่องมื อช่ว ยค้ น การอนุ รักษ์ การให้ บ ริการและการเผยแพร่
จดหมายเหตุตามกระบวนงานจดหมายเหตุสากลแล้ว หอจดหมายเหตุประเทศไทยยังมีหน้าที่บันทึก
เหตุการณ์อีกด้วย (ราชกิจจานุเบกษา, 2556: 3-4)
การบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ ถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอด
กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งปรากฏหลักฐานจดหมายเหตุสาคัญฉบับต่าง ๆ เช่น
จดหมายเหตุโหร จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน จดหมายเหตุการเดินทาง และพระราชพงศาวดาร
เป็นต้น (กรมศิลปากร, 2551 : 7) การบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญมีหลักฐานว่าในพุทธศักราช
2439 มีกองจดหมายเหตุเป็นผู้รับผิดชอบ โดยหม่อมเจ้าประภากร มาลากุล ปลัดทูลฉลอง อธิบดีกรม
พระอาลักษณ์ ซึ่งขึ้นกับรัฐมนตรีสภาได้มีการกราบทูลเสนอความเห็นต่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่ น
สมมตอมรพันธ์ ราชเลขาธิการ เกี่ยวกับเรื่องการจัดงบประมาณประจาปี ร.ศ. 115 หรือพุทธศักราช
2439 ของกรมพระอาลักษณ์ว่า
พนักงานพระราชพิธีไดรีซึ่งหลวงชนินทร์ คิดด้วยเกล้าว่าไม่ควรจะแยก
จากราชกิจจาเพราะว่าเมื่อผู้เดียวสืบฃ่าวมาได้เรื่องหนึ่ง ก็อาจจะแยกออกเป็น
2 ทางได้แลหลวงชนินทร์ก้มักจะมีการป่วยเจ็บไปเก็บเงินเลฃไปนาอยู่เนื่อง ๆ
หาสมควรแก่ราชการในน่าที่นี้ไม่ ครั้นจะให้มีผู้แทนก็เคยเอะอะกันว่า วันนั้น
มาวันนี้ไม่มา จะต้องเป็นธุระในการเอะอะนี้อีก จึงขอรับพระราชทาน ยกการ
ไดรีไปรวมกับราชกิจจา ยกเปนกองจดหมายเหตุฃึ้นกองหนึ่ง...(กรมศิลปากร
2551: 17)
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พุทธศักราช 2442 มีประกาศตั้งตาแหน่งข้าราชการกรมรัฐมนตรีและกรมพระอาลักษณ์
โดยกองจดหมายเหตุ ในสังกัดกรมอาลักษณ์นั้น ต่อมาพุทธศักราช 2451 กรมพระอาลักษณ์ได้ย้ายมา
สังกัดกรมราชเลขานุการซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมราชเลขาธิการ ช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมราชเลขาธิการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็นกรมและกองต่าง ๆ ทั้งนี้
ในกรมพระอาลั กษณ์ ไม่มีก องจดหมายเหตุ ปรากฏแต่ กองราชกิจจานุ เบกษา (กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, 2471)
พุทธศักราช 2475 มีประกาศกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 29
มกราคม พุทธศักราช 2476 มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งใน
กองหอสมุด สังกัดกรมศิลปากร แผนกบันทึกเหตุการณ์นี้มีหน้าที่บั นทึกเหตุการณ์สาคัญของชาติไว้
เป็นจดหมายเหตุตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในอดีต (กรมศิลปากร, 2551: 18)
พุทธศักราช 2481 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมศิลปากรใหม่ ตามประกาศกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการในกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2481 โดยย้ายแผนกบันทึกเหตุการณ์
มาสังกัดกองวัฒนธรรม (กรมศิลปากร, 2551: 19)
พุทธศักราช 2485 กรมศิลปากรได้ปรับโครงสร้างองค์กรตามประกาศกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการในกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2485 มีการยุบกองวัฒนธรรมและย้าย
แผนกบันทึกเหตุการณ์ไปสังกัดกองวรรณคดี (กรมศิลปากร, 2551: 19)
พุทธศักราช 2495 ได้มีการจัดตั้งกองจดหมายเหตุขึ้น ตามประกาศกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการในกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2495 โดยโอนงานแผนกบันทึกเหตุการณ์
จากกองวรรณคดี ม าสั ง กั ด กองจดหมายเหตุ แ ละมี แ ผนกใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น คื อ แผนกเอกสารส าคั ญ
(กรมศิลปากร, 2551: 19)
ในปั จ จุ บั น งานบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ยั งคงเป็ น ภารกิ จ หลั ก ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ
กรมศิล ปากร เมื่อได้มีการประกาศพระราชบัญ ญั ติจดหมายเหตุแห่ งชาติ พ.ศ. 2556 กาหนดให้
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยมีหน้าที่ ดังนี้
(1) เก็บรักษาและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
(2) ติดตาม รวบรวม หรือรับมอบเอกสารจดหมายเหตุจากหน่วยงานของรัฐ
(3) จัดหา ซื้อ หรือรับบริจาคเอกสารที่มีคุณค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุจากเอกชน
(4) จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
(5) จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี
(6) รวบรวมเอกสารเหตุการณ์สาคัญของชาติ
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(7) จัดทาบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าโดยพิจารณาให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงอย่าง
รอบด้าน
(8) ให้บริการการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ
(9) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิทรรศการและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
(10) สนับสนุนด้านวิชาการแก่หอจดหมายเหตุของหน่วยงานของรัฐ หอจดหมายเหตุ
ท้องถิ่น และหอจดหมายเหตุเอกชน
(11) ดาเนินการอื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย (ราชกิจจานุเบกษา, 2556: 3-4)
จากพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 แสดงให้เห็นว่าหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกเหตุการณ์และรวบรวมเอกสารเหตุการณ์
สาคัญของชาติและจากการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
ไทย พบว่า กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนงานนี้ โดยกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
มีหน้าที่ประเมินเหตุการณ์สาคัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษา
ค้นคว้า จากสื่ อต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สาคัญ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
โดยตรงให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งสังเกตการณ์และบันทึกเหตุการณ์สาคัญเพื่อนามาเรียบเรียง
ต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญนามาเผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์เป็นหนังสือจดหมายเหตุ
(กรมศิลปากร, 2559: 24)
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ในเรื่องการบันทึกเหตุการณ์
และการจัดทาหนังสือจดหมายเหตุดังกล่าวนั้น ส่งผลให้กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ต้องดาเนินการรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ต้องดาเนินการบันทึกเหตุการณ์และ
หรือจัดทาหนังสือจดหมายเหตุ โดยรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานต่ าง ๆ เพื่อนาเอาข้อมูลที่อยู่ใน
เอกสารเหล่านั้ น มาประกอบการจั ดทาบันทึกเหตุการณ์ และหนังสื อจดหมายเหตุ ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ได้ รั บ มอบหมายให้ บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ง านพระศพสมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เธอ
เจ้ าฟ้ าเพชรรั ต นราชสุ ด า สิ ริ โสภาพั ณ ณวดี งานฉลองพระชั น ษา สมเด็ จ พระญาณสั งวร สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 และการจัดสร้างพระพุทธรูป แกะสลัก
หน้าผาเขาชีจรรย์ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาราม กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รวบรวมเอกสาร
จากสานักพระราชวัง กรมศิลปากร สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วน
รับผิดชอบในเหตุการณ์งานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เหตุการณ์ งานฉลองพระชัน ษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช สกลมหาสั งฆ
ปริ ณ ายก 3 ตุ ล าคม 2556 และเหตุ ก ารณ์ การจั ดสร้างพระพุ ทธรูป แกะสลั ก หน้ าผาเขาชี จ รรย์
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พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาราม เพื่อนาเอาข้อมูลที่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นมาประกอบการ
จัดทาบันทึกเหตุการณ์และหนังสือจดหมายเหตุทั้งสามเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นต้น
ภายหลังการดาเนินการจัดทาบันทึกเหตุการณ์และหนังสือจดหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว
กลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ จ ะไม่ ท าลายเอกสารที่ ได้ รวบรวมมา แต่ จ ะน าเอกสารดั งกล่ าวส่ งมอบให้
หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ ป ระเทศไทย เพราะผู้ บ ริ ห ารหอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ ป ระเทศไทยให้
ความสาคัญกับการเก็บ รักษาเอกสารที่ให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาบันทึก
เหตุการณ์ หนังสือจดหมายเหตุ การศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ และการรวบรวมไว้เป็นมรดกความ
ทรงจาของชาติสืบต่อไป (ณิชชา จริยเศรษฐการ, สัมภาษณ์ 2562)
อย่างไรก็ตาม บริบทของงานจดหมายเหตุในประเทศไทย โดยเฉพาะหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย มีความแตกต่างจากที่ Williams (2006), Kormendy (2007), Yale (2015)
and Roe (2016) ได้กล่ าวไว้คือ หอจดหมายเหตุแห่ งชาติประเทศไทยนอกจากจะมีห น้าที่ในการ
รวบรวมและเก็บ รั กษาจดหมายเหตุ ทั้ งในรูป แบบเอกสารที่ส่ งมอบมาจากหน่ ว ยงานภาครัฐ และ
จดหมายเหตุในรูป แบบอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย โปสการ์ด บันทึกความทรงจา วีดีโอ ภาพยนตร์ที่ได้
รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยยังมีหน้าที่ในการบันทึกเหตุการณ์
และจัดทาหนังสือประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า หนังสือจดหมายเหตุ ดังนั้น นักจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติประเทศไทยจึงมี 2 บทบาท คือ การเป็นนักจดหมายเหตุและนักประวัติศาสตร์ด้วยหรือ
เรียกว่า “quasi historian” (Poolsatitiwat, 2016)
ในการบรรลุภารกิจดังกล่าว หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยจึงให้ความสาคัญกับ
การเก็บรวบรวมจดหมายเหตุทุกประเภท รวมถึงการจัดทาสารสนเทศมรดกความทรงจาด้วยตนเอง
เพื่อให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวม สืบค้น และรักษามรดกความทรงจา
ของชาติ เอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ที่เก็บรักษาไว้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเอกสารของหน่วยงานรัฐ
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐนั้น ๆ และสิ้นกระแสการใช้งานแล้วและถูกส่งต่ อมายัง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อประเมินคุณค่าและจัดเก็บถาวรไว้ในหอจดหมายเหตุ แต่เอกสารเหล่านี้
เป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเพราะมีองค์ประกอบของความเป็นเอกสารอยู่หลายประการ
กล่าวคือ มีเนื้อหา (Content) บริบท (Context) และโครงสร้าง (Structure) เพียงแต่เป็นเอกสาร
สาเนาไม่ใช่ต้นฉบับ จึงไม่สามารถนาเอาไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ แต่ข้อมูลที่มีอยู่ใน
เอกสารเหล่านั้นครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้อ้างอิงในการศึกษาวิจัยได้ ดังนั้น หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยจึงมีนโยบายเก็บรักษาเอกสารเหล่านี้ไว้ โดยให้รวบรวมเก็บไว้รวมกันและเรียก
เอกสารเหล่านี้ว่า เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (กรมศิลปากร, 2551)
อย่ างไรก็ ต าม ในแต่ ล ะปี เอกสารประวัติ ศ าสตร์ ร่ว มสมั ย ดั งกล่ าวมี เป็ น จ านวนมาก
ข้ อ มู ล ณ ปี พ.ศ. 2561 มี จ านวนทั้ งสิ้ น จ านวน 48 เหตุ ก ารณ์ มี เอกสารทั้ งสิ้ น 57,040 แผ่ น
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(ดูในภาคผนวก ก บัญชีสารวจเอกสารบันทึกเหตุการณ์ กลุ่มบันทึกเหตุการณ์) การเก็บรักษาเอกสาร
จานวนมากดังกล่าว ส่งผลให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยต้องสิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ
เป็นจานวนมาก อีกทั้งจากการสารวจนโยบาย แนวทาง แนวปฏิบัติ คู่มือ และการสัมภาษณ์ผู้บ ริหาร
ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ พบว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยมีแนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสาร
ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ โดยจะจัดเก็บตามโครงเรื่องหนังสือนั้น ๆ ส่วนการประเมินคุณค่าเอกสาร
ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์นั้นพิจารณาคุณค่าทางกายภาพ เช่น จะไม่จัดเก็บเอกสารที่ ซ้ากับเอกสาร
จดหมายเหตุ หนังสือ แผนที่ แผนผัง แบบแปลน และสื่ออื่น ๆ ที่จัดเก็บตามกฎหมาย เอกสารที่มี
ความซ้าซ้อนให้เก็บชุดเดียว เอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานให้เก็บเฉพาะชุดที่มีการเขียนความคิดเห็น
เพิ่มเติมของคณะกรรมการ เอกสารต้นฉบับจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญเลือ กเก็บเฉพาะชุดที่มีการ
เขียนแก้ไขต้นฉบับโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการพิเศษ ส่วนเอกสารโสตทัศน์จากการ
บันทึกเหตุการณ์เลือกเก็บเฉพาะสื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ (ณิชชา จริยเศรษฐการ, สัมภาษณ์,
2562) แต่ห อจดหมายเหตุแห่งชาติยังไม่มีนโยบาย และการวางระบบการจัดเก็บเอกสารดังกล่าว
ทาให้นั กจดหมายเหตุและผู้ใช้บ ริการเกิดปัญ หาในการใช้งานเอกสารดังกล่าว เช่น ค้นหาเอกสาร
ไม่เจอ เอกสารสูญหาย หรือการเก็บเอกสารซ้าซ้อน เป็นต้น ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นนักจดหมายเหตุ
กลุ่มบันทึกเหตุการณ์พบว่าแนวทางเหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
จากปั ญ หาดังกล่ าว ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็ นนักจดหมายเหตุของกลุ่ มบันทึกเหตุการณ์
จึงต้องการศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารเหล่านี้อย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้
เอกสารสูญหาย ค้นคืนได้ง่าย แก้ปัญหาการจั ดเก็บเอกสารซ้าซ้อน อีกทั้งยังสามารถนาออกให้บริการ
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลที่อาจจะไม่สามารถหาได้จากเอกสารจดหมายเหตุ
เป็นการเผยแพร่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในฐานะที่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้
อย่ า งไรก็ ต าม เอกสารที่ ก ลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ได้ ร วบรวมมานั้ น เป็ น สารสนเทศที่
หน่วยงานจัดทาขึ้นในโอกาสสาคัญต่าง ๆ และหรือเป็นเอกสารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ยังไม่สิ้นกระแสการใช้งาน ดังนั้น หากนาหลักการการประเมินคุณค่าที่ใช้สาหรับการประเมินคุณค่า
เอกสารของหน่วยงานที่สิ้นกระแสการใช้งานแล้วและส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติมาใช้ประเมิน
คุณค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโดยไม่คานึงถึงบริบทของเอกสารเหล่านี้ที่แตกต่างจากเอกสารที่
หน่วยงานภาครัฐส่งมอบมาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดเก็บถาวรเป็นจดหมายเหตุอาจส่งผลให้ไม่
สามารถบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการคั ด เลื อ กเอกสารประวัติ ศ าสตร์ร่ว มสมั ย มาจั ด เก็ บ ไว้เพื่ อ เป็ น
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสาหรับการศึกษาวิจัยและรวบรวมเป็นมรดกความทรงจาของชาติได้
ผู้วิจั ยจึ งต้องการหาแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เหล่านี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกาลังประสบอยู่
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อย่ างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยและบทความทั้ งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางการคัดเลื อกและจั ดเรีย งเอกสาร อาทิเช่น Craig (2007) ได้ก ล่ าวว่า การประเมิน คุณ ค่ า
เอกสารจะต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความชานาญในการประเมินเอกสาร การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งบุคคลเจ้าของเอกสารด้วย ในขณะที่ Cook (2011)
น าเสนอแนวคิ ดการวิ เคราะห์ มุ ม มองการประเมิ น คุ ณ ค่ าเอกสารจดหมายเหตุ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
ทั้ งในอดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคต โดย Cook (2011) กล่ าวว่า การประเมิ น เอกสารนั้ น สามารถ
แบ่งเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินคุณค่า ได้แก่ ผู้สร้างเอกสารหรือ
ผู้จัดการเอกสาร นักประวัติศาสตร์เป็นผู้ประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการ
วิจัยโดยอาศัยความนิยมในการจัดทาวิจัย นักจดหมายเหตุและผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีหน้าที่ในการประเมิน
คุณค่าเอกสารและการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ และประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนและสังคมรู้จักหอจดหมายเหตุมากยิ่งขึ้น
อย่ างไรก็ ตาม งานวิจั ยเหล่ านี้ เป็ นการน าเสนอแนวทางการประเมิ นคุ ณ ค่ าเอกสารใน
มุ มมองและบริ บทของจดหมายเหตุ ประเภทเอกสารที่ ส่ งมอบมาจากหน่ วยงาน แต่ ไม่ มี งานวิจั ยใดที่
นาเสนอการคัดเลื อกเอกสารประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยที่หอจดหมายเหตุแห่ งชาติประเทศไทยจัดเก็บไว้
เอกสารเหล่ านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญ ที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
ได้รวบรวม คัดสาเนา และรับมอบจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทาบันทึกเหตุการณ์ และ
หนั งสื อจดหมายเหตุ ดั งนั้ น งานวิจั ยชิ้นนี้ จึ งเป็ นงานวิ จัยที่ จะมาเติ มเต็ มช่ องว่ างของกระบวนงาน
จดหมายเหตุในเรื่ องการประเมินคุณค่าและการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ ยังไม่มีการ
ศึกษาวิจัยมาก่อน รวมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้กับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 จุดมุ่งหมายในการวิจัย
เพื่อสร้างแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมาย
เหตุ แ ห่ ง ชาติ ป ระเทศไทยเพื่ อ จั ด เก็ บ เป็ น จดหมายเหตุ แ ละเผยแพร่ ใ นฐานะที่ เป็ น ข้ อ มู ล ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ และเพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมายดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง น าจุ ด มุ่ ง หมายมาก าหนดเป็ น
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
2.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
2.2.1 ศึกษานิยาม ความหมาย ลักษณะ และบริบทของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกับ
เอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ และจดหมายเหตุอย่างไร
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2.2.2 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในการประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสาร เอกสาร
จดหมายเหตุ และจดหมายเหตุแบบต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.2.3 ศึกษานโยบาย การบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติงานในเรื่องการรวบรวม คัดเลือก
รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และเผยแพร่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอ
จดหมายเหตุแห่ งชาติป ระเทศไทย เพื่ อน ามาเป็น ข้อมูล ในการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการน า
แนวทางที่คัดเลือกไว้มาใช้กาหนดแนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
2.2.4 กาหนดแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย เพื่อนามาเป็นแนวทางให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติใช้ปฏิบัติเพื่อ
จัดเก็บและเผยแพร่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในฐานะที่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
จากวัตถุป ระสงค์ดังกล่ าว ผู้ วิจัยได้ตั้งคาถามในการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการหา
ข้อมูลมาตอบโจทย์วิจัยและหาคาตอบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. คาถามการวิจัย
3.1 เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไรและมีคุณลักษณะเช่นไร
3.2 ทฤษฎีและแนวคิดการประเมินคุณค่าและการจัดเรียงเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ และ
จดหมายเหตุ แ บบใดบ้ า งที่ ส ามารถน ามาใช้ เป็ น แนวทางในการคั ด เลื อ กและจั ด เรี ย งเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.3 นโยบาย การบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติของหอจดหมายเหตุแห่งชาติต่อการรวบรวม
คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และเผยแพร่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เป็นเช่นไร
3.4 แนวทางที่เหมาะสมต่อการคัดเลื อกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่ว มสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยเพื่อ จัดเก็บและเผยแพร่ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
เป็นเช่นไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
4. ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่รวบรวมและจัดเก็บอยู่ที่หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติประเทศไทย โดยใช้เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เกิดจากการรวบรวมของกลุ่มบันทึก
เหตุการณ์ ในเหตุการณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
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สังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เป็นกรณีศึกษาในการหาแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันถึงขอบเขตการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบ
หรือนิยามของสิ่งที่จะศึกษา ดังต่อไปนี้
เอกสาร (Records) คือ เอกสาร (Documents) ที่หน่วยงาน องค์กร และบุคคลจัดทาขึ้น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบันทึกความทรงจาของมนุษย์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรูปแบบเอกสาร
ลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศน์ แผนที่ แผนผัง และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเหล่านี้จะได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นเอกสารต้นฉบับที่แท้จริงนั้น จะต้องมีคุณสมบัติสาคัญของความเป็นเอกสาร 7 ประการ
ได้แก่ เป็นหลักฐานการดาเนินงาน (Evidence of a Transaction) มีเนื้อหา (Content) มีบริบท
และโครงสร้าง (Context and Structure) เป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว (Authenticity) มีความ
สมบูรณ์ (Integrity) มีความสามารถในการใช้งาน (Usability) และมีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ลักษณะสาคัญเหล่านี้สามารถยืนยันความเป็นเอกสารได้
เอกสารราชการ (Public Records) คือ เอกสารที่ มีคุณ สมบั ติของความเป็น เอกสารทั้ ง
7 ประการซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้จัดทาขึ้นหรือรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินงานและแสดง
ให้เห็นถึงหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary Historical Records) คือ สารสนเทศ
(Information) ทุ กรูป แบบทั้ งเอกสารลายลั กษณ์ เอกสารโสตทั ศน์ แผนที่ แผนผั ง และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยรวบรวมจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการเรียบเรียงเหตุการณ์สาคัญและ
จัดทาต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
เอกสารจดหมายเหตุ (Archival Records) คือ เอกสารที่ห น่ว ยงานต่างๆ ทั้งหน่ วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลจัดทาขึ้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถสะท้อนให้เห็นข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์จึงได้รับการประเมินคุณค่าให้เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้หลังสิ้นกระแสการปฎิบัติงานเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับประวัติการดาเนินงานของหน่วยงานและบุคคล
ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
จดหมายเหตุ (Archives) คือ เอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศอื่น ๆ ที่ได้รับการประเมิน
คุณค่าให้จัดเก็บและอนุรักษ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นหลักฐานอ้างอิง ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Information) คือ มรดกทางวัฒนธรรม
ที่อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศซึ่งถูกจัดเก็บไว้ภายในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น หอสมุด
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หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสาคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
จึงถือได้ว่าเป็นสารสนเทศมรดกความทรงจาของชาติ
เอกสารการบันทึกเหตุการณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณ ายก คือ เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
งานฉลองพระชัน ษา 100 ปี สมเด็จ พระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริณ ายก
ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยได้รวบรวมมา
การคัดเลือก (Selection) คือ การเลือกและพิจารณาเอกสารและสารสนเทศ (Information)
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญเพื่อนามาจัดทาหนังสือจดหมายเหตุและเก็บรวบรวมเพื่อการค้นคว้า
และการวิจัย
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ทาให้ทราบถึงคุณลักษณะและบริบทของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย
6.2 ทาให้ทราบถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย
6.3 สามารถกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุและเผยแพร่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาติ
6.4 หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนาแนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัยไปประยุกต์ใช้ได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเก็บ ข้อมูล มาตอบคาถามการวิจัยที่ กาหนดไว้ในบทที่ 1 ผู้ วิจัยได้กาหนดประเด็ น
สาคัญ ในการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนี้
1. กระบวนทัศน์1 ความหมายของเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ และสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม
1.1 กระบวนทัศน์จดหมายเหตุ
1.1.1 Record Life Cycle
1.1.2 Record Continuum
1.2 เอกสารและเอกสารจดหมายเหตุ
1.3 ข้อมูลและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
1.4 นิยามจดหมายเหตุ
1.4.1 นิยามจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุสากล
1.4.2 นิยามจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
2. การประเมินคุณค่าเอกสารและการคัดเลือกสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
2.1 การประเมินคุณค่าเอกสาร (Appraisal)
2.1.1 แนวทางการประเมินคุณค่าของ Jenkinson
2.1.2 แนวทางการประเมินคุณค่าของ Schellenberg
2.1.3 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Documentation Strategy
2.1.4 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Macro appraisal
2.1.5 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Micro appraisal
2.1.6 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Neo-Jenkinsonians
2.1.7 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Minnesota
2.1.8. แนวทางการประเมินคุณค่าแบบทฤษฎีกล่องดา
1

กระบวนทั ศ น์ (Paradigm) หมายถึ ง กรอบแนวคิ ด ที่ ใช้ ในการมองโลก ในวงการ
จดหมายเหตุเกิดการเปลี่ ย นแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) เกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ
กล่าวคือ ไม่ได้มองจดหมายเหตุเป็นเพียงหลักฐานในการปฏิบัติงาน แต่ยังมองจดหมายเหตุในฐานะ
มรดกความทรงจาด้วย
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2.1.9 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Total archives
2.2 การคัดเลือกสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมมาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ
3. การจัดเรียงเอกสาร
3.1 หลักการจัดเรียงเอกสาร (Arrangement)
3.1.1 การจัดเรียงเอกสารตามแหล่งที่มา (Principle of Provenance)
3.1.2 การจัดเรียงเอกสารตามรูปแบบเดิมของเอกสาร (Principle of Original
Order)
3.1.3 การจัดเรียงตามหน้าที่ (Arrangement by Function)
3.1.4 การจัดเรียงเอกสารตามชุดเอกสาร (Arrangement by Series)
3.1.5 การจัดเรียงเอกสารตามรูปแบบของเอกสาร (Arrangement by Format)
3.1.6 การจัดเรียงเอกสารส่วนบุคคล (Arranging Personal Paper)
3.2 ระดับชั้นการจัดเรียงเอกสาร
3.2.1 ระดับประเภท (Repository Level)
3.2.2 ระดับกลุ่ม (Group Level)
3.2.3 ระดับชุดเอกสาร (Series Level) หรือระดับหมวด (Class Level)
3.2.4 ระดับแฟ้ม (File Level)
3.2.5 ระดับเอกสาร หรือระดับเรื่อง (Document or Item Level)
4. บทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ
4.1 บทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุตามหลักสากล
4.2 บทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุตามบริบทประเทศไทย
5. นโยบายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
5.1 นโยบายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
ไทยตาม พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
5.2 นโยบายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
5.2.1 กลุ่มบริหารเอกสาร
5.2.2 กลุ่มบันทึกเหตุการณ์
5.2.3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช
6. แนวปฏิบัติงานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
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1. กระบวนทั ศ น์ ความหมายของเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น และสามารถตอบคาถามในข้อที่ 1 ได้นั้น ผู้วิจัย
ได้ศึกษากระบวนทัศน์จดหมายเหตุ ความหมายของเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ และสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้
1.1 กระบวนทัศน์จดหมายเหตุ
จากการศึกษาเอกสาร บทความ หนังสือวิชาการด้านการบริหารเอกสารและจดหมายเหตุ
พบว่า มีงานวิจัยจานวนมาก เช่น Cook (1997) Flinn (2007) Flinn (2012) Brown (2013) และ
Cook (2013) ได้พยายามอธิบายกระบวนทัศน์จดหมายเหตุว่าประกอบด้วย 2 กระบวนทัศน์ใหญ่ คือ
การมองจดหมายเหตุในฐานะที่เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานและในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
Flinn (2012) และ Brown (2013) ได้อธิบายว่า มีการโต้เถียงถึงความแตกต่างของเอกสาร
จดหมายเหตุในแง่ของความเป็นหลักฐานกับความเป็นมรดกความทรงจาที่ไม่ได้มีการแบ่งแยกอย่าง
ชัดเจน เพราะทั้งสองกระบวนทัศน์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ในขณะที่ Flinn (2012) ได้กล่าวว่า
เอกสารจดหมายเหตุ เปรีย บเหมือนเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งแสดงให้ เห็ น ถึงความเป็นหลั กฐาน
อีกด้านหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมรดกความทรงจา ซึ่งทั้งสองกระบวนทัศน์ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
หากปราศจากความเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ความทรงจาเหล่านั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง
ในทางกลั บ กั น หากปราศจากความทรงจ า เอกสารเหล่ านั้ น ก็ ไม่ ส ามารถน าไปอ้ างอิ งได้ เช่ น กั น
ในขณะที่ Cook (1997) และ Cook (2013) ได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า กระบวนทั ศ น์ ง าน
จดหมายเหตุในระยะเวลามากกว่า 150 ปี มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาโดย Cook (2013) ได้ ส รุ ป ว่ า คุ ณ ค่ า ของงานจดหมายเหตุ มี 4 ประการ ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ทั้ ง
4 ประการขึ้นอยู่กับบริบทและเวลาในขณะนั้น
Cook (2013) ได้วิเคราะห์ว่าคุณค่าแรกของงานจดหมายเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนสมัยใหม่
คือ คุณค่าในฐานะที่เป็นหลักฐานทางกฎหมาย เป็นเอกสารที่มีความเป็นของแท้ และเป็นแหล่งข้อมูล
ที่มีความน่าเชื่อถือ คุณค่าดังกล่าวนี้ Cook (2013) อภิปรายว่าได้ส่งผลให้นักจดหมายเหตุมีหน้าที่ใน
การดูแลจัดเรียงและจัดทาคาอธิบายเอกสารทั้งหมดที่เกิดจากการดาเนินงานเท่านั้น
คุณค่าที่สองของงานจดหมายเหตุ คือ คุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกความทรงจาเป็นคุณค่าที่
เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ช่วงสงครามโลก ราวคริสต์ศักราช 1930 ถึง 1970 กล่าวคือ ในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นช่วงที่มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของรัฐ รวมถึงกระบวนการผลิต
เอกสาร ส่งผลให้เอกสารถูกผลิตขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ก่อให้เกิดปริมาณเอกสารเป็นจานวน
มาก ไม่สามารถจัดเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ได้ นั กจดหมายเหตุจาเป็นต้องดาเนินการประเมินคุณค่า
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เอกสารเพื่ อ จั ด เก็ บ เฉพาะในส่ ว นที่ ต นเห็ น ว่ า มี คุ ณ ค่ า และคุ ณ ค่ า ที่ นั ก จดหมายเหตุ น ามาใช้ ใน
การประเมิน คือ คุณค่าด้านการเป็นหลักฐานขององค์กรภาครัฐและคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์
และหรือมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การประเมินคุณค่าเอกสารดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดข้อกังวลในเรื่อง
ความเป็นธรรมสาหรับชุมชน ท้องถิ่น และกลุ่มบุคคลที่อาจไม่มีตัวตนอยู่ในเอกสารที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติได้เก็บไว้ ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ชุมชน ท้องถิ่น และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ จึงได้พยายาม
สร้างหอจดหมายเหตุ ของตนไว้เพื่ อ ให้ เป็ นแหล่ งรวบรวมเอกสารและข้อมูล ที่เกี่ ยวข้ องกับ ชุมชน
ท้องถิ่น และบุคคลต่าง ๆ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่ได้จัดเก็บเอาไว้ เอกสารของชุมชน ท้องถิ่น
และบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้นอกจากเป็นหลักฐานการดาเนินงานแล้ว ยังเป็นมรดกความทรงจาอีกด้วย
Cook (2013) ได้ให้มุมมองว่ากระแสดังกล่าวส่งผลให้นักจดหมายเหตุถูกมองว่าเป็นผู้สร้างมรดกความ
ทรงจามากกว่าเป็นผู้ปกป้องหลักฐาน
คุณค่าที่สามของงานจดหมายเหตุ คือ คุณค่าในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์ เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นใน
ยุคหลั งสมัย ใหม่ราวช่ว งศตวรรษที่ 1970 กล่ าวคือ ในช่วงสมัยดังกล่ าวเป็ นยุ คที่ องค์ความรู้ด้าน
จดหมายเหตุได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีทฤษฎีต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย จดหมายเหตุถูกมองว่า
เป็นทั้งหลักฐานและมรดกทางวัฒนธรรม ดังนั้น นักจดหมายเหตุจึงมีบทบาทเป็นทั้งผู้รักษาความเป็น
หลักฐานของเอกสาร โดยการสร้างมาตรฐานการจัดทาเมทาดาทาเพื่อรักษาองค์ประกอบความเป็น
หลั กฐานของเอกสาร และมีบ ทบาทเป็น ผู้ รัก ษามรดกความทรงจาของบุคคล ชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติ โดยการคัดเลือกสารสนเทศต่าง ๆ มาจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ Cook (2013)
ยังได้สรุปว่า อัตลักษณ์และบทบาทของนักจดหมายเหตุเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม แต่ หน้าที่
หลักของนักจดหมายเหตุในแต่ละสมัยยังคงเกี่ยวพันกับการจัดการเอกสารและการบริหารจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมของสังคม
คุณ ค่าที่ สี่ ของงานจดหมายเหตุ คื อ คุณ ค่ าในฐานะที่ เป็ น ผู้ ส ร้างอัต ลั กษณ์ ให้ กับ กลุ่ มคน
ท้องถิ่น และชุมชน กล่าวคือ เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มคน ท้องถิ่น และชุมชน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการสร้างอัตลักษณ์ ตัวตน และความมีอยู่ของตนให้
สังคมภายนอกรับรู้ได้ โดยการจัดทาและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ
ผู้คน ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ และทุกเวลา ดังนั้นนักจดหมายเหตุจึงต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือ
กับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลเหล่านั้นให้คงอยู่และเผยแพร่ออกไป
เพราะข้อมูลเหล่านั้นถือว่าเป็นทั้งอัตลักษณ์และมรดกความทรงจาของชุมชน
จากข้อมูลดั งกล่าวแสดงให้ เห็ นว่างานจดหมายเหตุมี 2 มิติ มิติแรกคือ เอกสารจดหมายเหตุ
เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานองค์กรและยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทางานของรัฐ เพื่อให้
ประชาชนได้เห็ น ถึงความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อีกมิติห นึ่งงาน
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จดหมายเหตุสะท้อนให้เห็นความเป็นมรดกความทรงจาและมรดกทางวัฒ นธรรมของสังคม ดังนั้น
ในการจะรับเอกสารหรืออะไรก็ตามมาจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุ จะต้องเข้าใจว่าจดหมายเหตุคือ
อะไรและครอบคลุมถึงอะไรบ้าง เพื่อจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะคัดเลือกเอกสารหรือสิ่งใดบ้างมา
จัดเก็บ
นอกจากนี้ แ ล้ ว ข้ อ มู ล ดั งกล่ า วยั งแสดงให้ เห็ น ว่า คุ ณ ค่ า ของงานจดหมายเหตุ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม นอกจากจดหมายเหตุจะมีคุณค่าในฐานะที่เป็นหลักฐาน
แล้ว จดหมายเหตุยังเป็นมรดกความทรงจา อัตลักษณ์ และความเป็นชุมชนด้วย การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทาให้บทบาทหน้าที่ของนักจดหมายเหตุครอบคลุม 2 บทบาทหลักคือ (1) บทบาทการเป็น
ผู้ดูแลเอกสารและประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ และ (2) บทบาทการ
เป็นผู้บริหารจัดการข้อมู ลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่เป็นมรดกความทรงจาของชาติ
ชุมชน ท้องถิ่น และกลุ่มบุคคล
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ แม้จะไม่ใช่จดหมายเหตุที่ได้มา
จากเอกสารราชการต้น ฉบั บ ที่ สิ้ น กระแสการใช้ งานที่ ส ามารถบอกถึงหน้ าที่ และภารกิจหลั กของ
หน่ วยงานราชการต่าง ๆ แต่ถือได้ว่าเป็นเอกสารที่มีแหล่งที่มา สามารถเชื่อถือได้ และให้ ข้อมูล ที่
สะท้อนให้ เห็ น ความมีส่วนร่ว มและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นในเหตุการณ์ สาคัญ ๆ
ที่เกิดขึ้นในประเทศ ดังนั้น เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์จึงถื อได้ว่าเป็น
ข้อมูลสารสนเทศประเภทหนึ่งที่เป็นมรดกความทรงจาของสังคมและประเทศชาติ
กระบวนทัศน์งานจดหมายเหตุทั้งสองกระบวนทัศน์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอยู่ในพัฒนาการ
ของทฤษฎีและหลักการจัดการจดหมายเหตุตั้งแต่หลั กทฤษฎี Record Life Cycle จนมาถึงหลั ก
ทฤษฎี Record Continuum ดังนี้
1.1.1 Record Life Cycle
Schellenberg (1956) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับช่วงชีวิตของเอกสาร และสรุปว่า
เอกสารสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 3 ช่ว งชีวิต คือ เอกสารระหว่างการใช้งาน (Current Records)
เอกสารกึ่ ง กระแสงานใช้ ง าน (Semi Current Records) และเอกสารสิ้ น กระแสการใช้ ง าน
(Non Current Records) ในขณะที่ Shepherd and Yeo (2003) ได้อธิบายว่า หลักการจัดการ
เอกสารตามวงจรชีวิตเอกสารมีความคล้ายคลึงกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตคือ มีการเกิด มีชีวิตอยู่ และ
ตาย กระบวนการจัดการเอกสารเริ่มตั้งแต่การผลิตหรือการรับเอกสาร การจัดเก็บ การดูแลรักษา
การใช้งาน และการทาลายเอกสาร Shepherd and Yeo (2003) ยังได้ส รุปว่า หลั กการจัดการ
เอกสารตามวงจรชีวิตเอกสารเหมาะที่จะใช้กับเอกสารประเภทกระดาษที่มุ่งเน้นรักษาองค์ประกอบ
ความเป็ นเอกสารของเอกสารนั้น ๆ ซึ่งแตกต่างจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะคานึงถึงการรักษา
ข้อมูลภายในมากกว่าการรักษากายภาพของเอกสาร
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อย่างไรก็ตาม Williams (2006) ได้อธิบายว่าหลักการจัดการเอกสารตามวงจรชีวิต
เอกสารตามหลักการของ Schellenberg นั้นเป็นหลักการที่เอกสาร (Records) และเอกสารจดหมาย
เหตุ (Archival Records) แยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยนักบริหารจัดการเอกสารจะเป็นผู้ดูแล
เอกสารที่อยู่ระหว่างการใช้งาน ในขณะที่นักจดหมายเหตุมีหน้าที่ดูแลเอกสารจดหมายเหตุ
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหลักการบริหารจัดการเอกสารแบบวงจรชีวิตเอกสารนั้น
มีการแบ่งเอกสารเป็น 3 ช่วง คือ (1) เอกสารระหว่างการปฏิบัติงาน (Current Records) ซึ่งเป็น
เอกสารที่อยู่ในสานักงานและเอกสารเหล่านั้นยังใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ (2) เอกสารกึ่งกระแสการ
ปฏิ บั ติ งาน (Semi Current Records) เป็ น เอกสารที่ อยู่ระหว่างการจั ดเก็บ ในศู น ย์เก็ บเอกสาร
เอกสารเหล่านี้ยังไม่ถึงกาหนดที่จะจัดส่งมาเก็บยังหอจดหมายเหตุ เนื่องจากยังมีการใช้งานอยู่ และ
(3) เอกสารสิ้นกระแสการใช้งาน (Non Current Records) เป็นเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานและ
ได้รับการประเมินคุณค่าให้จัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ส่ วนเอกสารที่ไม่มีคุณค่าก็ทาลายตาม
กฎหมาย ดังแสดงในภาพที่ 1: เอกสารแบบวงจรชีวิตเอกสาร (Record Life Cycle) ดังนี้

ภาพที่ 1 เอกสารแบบวงจรชีวิตเอกสาร (Record Life Cycle)
https://www.jcu.edu.au/policy/corporate-governance/records-management-policy
อย่างไรก็ตาม หลักการการจัดการเอกสารแบบวงจรชีวิตเอกสารถูกคิดขึ้นมาใช้จัดการ
เอกสารของหน่ ว ยงานที่ เมื่ อสิ้ น กระแสการใช้งานแล้ ว จะถูก ส่ งมาประเมิ น คุ ณ ค่าเพื่ อจั ดเก็บ เป็ น
เอกสารจดหมายเหตุ ดังนั้นการนาหลักการดังกล่าวนี้มาใช้จัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นเพียงสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บถาวรไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุอาจจะไม่
เหมาะสม เนื่องจากสารสนเทศไม่สามารถถูกประเมินช่วงอายุเวลาของการใช้งานเหมือนเอกสาร
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เพราะสารสนเทศถูกจัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานการ
ปฏิบัติงานนั้นเอง
1.1.2 Record Continuum
McKemmish(1996), Upward(2000), Shepherd and Yeo (2003: 9-10) และ
William (2006) กล่าวว่า หลักทฤษฎีเอกสารแบบต่อเนื่อง (Continuum) ถูกพัฒนาขึ้นในคริสต์ศักราช
1980 และ 1990 โดยทฤษฎีนี้ไม่ได้มองเอกสารว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีช่วงระยะเวลาจากเกิด แก่ และตาย
แต่แบ่งเอกสารออกเป็น 4 มิติที่มีพัฒนาการเป็นวงกลมแบบต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้
มิ ติ ที่ 1 คื อ มิ ติ ข องการจั ด สร้า ง (Create) เอกสาร (Documents) เพื่ อ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน (Transaction) ผู้สร้าง (Actors) เอกสารได้สร้างร่องรอยการดาเนินงานไว้ (Trace)
มิติที่ 2 คือ มิติของการรวบรวมมาเฉพาะ (Capture) เอกสาร (Records) ของแต่ละ
หน่ว ยงาน (Unit) เอกสารถูกรวบรวมไว้เพื่ อแสดงให้ เห็ นถึงกิจกรรมต่าง ๆ (Activity) ของแต่ล ะ
หน่ ว ยงาน ดั งนั้ น เอกสารเหล่ า นี้ ถื อ ได้ ว่า เป็ น หลั ก ฐานการด าเนิ น งาน (Evidence) ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน
มิติที่ 3 คื อ มิติข องการบริห ารเอกสาร (Organise) ที่ ห น่ วยงานต่ าง ๆ ขององค์ก ร
(Organisation) ได้เก็บ รักษาถาวรไว้เป็นหลักฐานการดาเนินงาน ดังนั้นเอกสารเหล่ านี้เมื่อนามา
รวมกันจะแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ขององค์กร (Function) และความทรงจาขององค์กร (Memory)
มิ ติ ที่ 4 คื อ มิ ติ ข องการรวบรวมจดหมายเหตุ (Archives) ที่ ได้ จ ากเอกสารที่ เป็ น
หลักฐานการดาเนินงานขององค์กร (Records) และเอกสาร (Documents) และหรือสารสนเทศที่
รวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ (Pluralise) มาเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุ (Institution) ดังนั้น เอกสารที่ได้
จากการรวบรวมมาเหล่านี้ จะกลายเป็นแหล่ งมรดกความทรงจาของชาติ (Collective Memory)
ดังแสดงในภาพที่ 2: หลักการการจัดการเอกสารแบบต่อเนื่อง (Continuum Concept) ดังนี้
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ภาพที่ 2 หลักการการจัดการเอกสารแบบต่อเนื่อง (Continuum Concept)
ที่มา Frank Upward, (2000)
นอกจากนี้ Shepherd, E. and G. Yeo (2003: 9-10) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า แนวคิด
การจัดการเอกสารแบบต่อเนื่อง (Continuum Concept) สะท้อนให้เห็นว่าเอกสารจดหมายเหตุมี
2 มิติ คือ
มิ ติ ที่ 1 เอกสารจดหมายเหตุ เป็ น หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ งาน (Records Evidence)
กล่าวคือ เอกสารที่เกิดจากหน่วยงาน เอกสารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการทางานหรือใช้เป็น
หลักฐานการทางานและถูกประเมินคุณค่าว่าควรจัดเก็บถาวรไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ
มิติที่ 2 เอกสารจดหมายเหตุเป็นมรดกความทรงจา (Memory Heritage) กล่าวคือ
เอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เอกสารที่หน่วยงานส่งมาจัดเก็บ และวัสดุประเภทอื่น ๆ ที่หอจดหมายเหตุได้
รวบรวมมา และถูกประเมินคุณค่าให้เก็บไว้เป็นความทรงจาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลัง
McKemmish (1996) ยังได้อภิปรายว่า แนวคิดการจัดการเอกสารแบบต่อเนื่องของ
ออสเตรเลียนี้เป็นแนวคิดของการบริหารเอกสารที่มองเอกสารแตกต่างไปจากหลักวงจรชีวิตเอกสาร
กล่าวคือ แนวคิดการจัดการเอกสารแบบต่อเนื่องมองว่าเอกสารมีพลวัตและไม่มีวันตาย
เช่น เดีย วกัน Upward (2000) กล่ าวว่า การบริห ารจัดการเอกสารแบบต่ อเนื่ องให้
ความสาคัญทั้งการบริหารจัดการเอกสารที่หน่วยงานส่งมาและการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ชุ ม ชน วิ ถี ชี วิ ต และความรู้ ค วามคิ ด ของคนที่ ได้ ร วบรวมมาจากสื่ อ ต่ า งๆไม่ ว่ า จะเป็ น เอกสาร
(Documents) และหรือสารสนเทศ (Information) ประเภทอื่น ๆ
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ข้อ มู ล ดั งกล่ าว แสดงให้ เห็ น ว่างานจดหมายเหตุ มี 2 มิ ติ คื อ มิ ติ ของเอกสารที่ เป็ น
หลักฐานการปฏิบัติงานและมิติของความเป็นมรดกความทรงจาที่กล่าวถึงเรื่องราวของชุมชน วิถีชีวิต
ความเชื่อ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
โดยสรุป ข้อมูล ที่ได้จ ากการศึกษาหลั กการดาเนิ นงานจดหมายเหตุทั้ง 2 ทฤษฎีนั้ น
แสดงให้เห็นว่า เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์นั้น อาจถือได้ว่าเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุตามหลั ก ทฤษฎี การจัด การเอกสารแบบต่อเนื่อง (Record Continuum) กล่ าวคื อ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ อยู่ในมิติที่ 2 ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นมรดก
ความทรงจาของชาติ
อย่างไรก็ตาม การตีความเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่าเป็นจดหมายเหตุประเภท
หนึ่งได้นั้น นอกจากจะต้องเข้าใจหลักและทฤษฎีการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุแล้ว ยังมีความ
จาเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงนิยามและความหมายของเอกสารและเอกสารจดหมายเหตุด้วยเช่นกัน ดังนั้น
ในหัวข้อต่อไปจะทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว
1.2 เอกสารและเอกสารจดหมายเหตุ
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเอกสาร บทความ งานวิจั ย รวมทั้ งต าราด้ านการบริ ห ารจั ด การเอกสาร
จดหมายเหตุเพื่อหานิ ยาม ความหมายของคาว่าเอกสาร (Records) และเอกสารจดหมายเหตุทั้ง
ตามหลั ก สากล และบริ บ ทของประเทศไทย ซึ่ ง มี ก ารนิ ย ามความหมายไว้ จ านวนมาก ดั ง นี้
1.2.1 เอกสาร (Records)
ในบริบทสากลได้มีการนิยามความหมายของเอกสาร (Records) ไว้จานวนมาก อาทิ
International Council on Archives (2000) ให้คานิยามว่า เอกสาร (Records) คือ เอกสารทุก
รูปแบบ ทุกสื่อ ที่สร้างขึ้น หรือได้รับ และดูแลรักษาโดยองค์กรหรือบุคคลเพื่อการทาธุรกรรม ในขณะ
ที่ Pearce-Moses (2005) อธิบ ายว่าเอกสาร (Records) คื อ ข้อมูล ที่บั นทึ กในสื่ อโดยเฉพาะใน
รูปแบบเอกสาร (Documents) นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น เอกสารโสตทัศน์ เอกสาร
แผนที่ แผนผัง และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
InterPARES1 (1999-2001: 6) อธิบายว่า เอกสารเป็นเอกสาร (Records) ที่จัดทาขึ้น
หรือได้รับและจัดเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน The InterPARES 2: (2002) อธิบายไว้ว่า
เป็นเอกสารที่หน่วยงาน สถาบัน องค์กรเอกชนจัดทาขึ้นหรือได้รับในระหว่างการทากิจกรรม เอกสาร
เหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือผลพลอยได้จากกิจกรรมเหล่านั้นและจัดเก็บเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
หรือการอ้างอิง ในขณะที่ Shepherd and Yeo (2003: 2) อธิบายว่า เอกสาร หมายถึง เอกสารที่ถูก
เขียนและถูกเก็บรักษาในศาลโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารต้นฉบับที่แท้จริง ในปัจจุบันยังมี
ความหมายถึงเอกสารที่ใช้เป็ น หลั กฐานในการปฏิบัติงาน และ William (2006: 4) ได้อธิบายว่า
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เอกสารประกอบด้วยข้อมูล (Information) ที่สร้างขึ้นโดยองค์กรหรือส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
ชีวิตประจาวัน และเพื่อการทาธุรกรรมของบุคคล
Pearce-Moses (2005: 326-327) ได้ให้คานิยามเอกสารไว้หลายความหมาย ได้แก่
(1) เอกสารทางกฎหมายที่ อ ยู่ ในรู ป แบบงานเขี ย นหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ใช้ เป็ น หลั ก ฐานได้ ; เอกสาร
(Document) (2) ข้อมูลหรือสารสนเทศที่จัดเก็บอยู่ในสื่อจัดเก็บ ซึ่งมีทั้งเนื้อหา บริบท และโครงสร้าง
ซึ่งใช้บันทึกความทรงจาของมนุษย์ และเพื่อแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบ (3) ข้อมูลหรือสารสนเทศ
(Information) ที่สร้างขึ้น หรือได้รับจากการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานหรือส่วนบุคคล และได้
จัดเก็บ ไว้เพื่อเป็ น หลั กฐานการดาเนินงานและเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต (4) เอกสารคาร้องที่ยื่นต่อ
สาธารณะ (5) เสียง-บันทึกแผ่นเสียง (6) หน่วยประมวลผล – ชุดของข้อมูลที่เป็นหน่วย เช่น ฟิลด์
(Field) ในแถว (Row) ในตารางฐานข้ อ มู ล และ(7) ค าอธิ บ าย – รายการที่ อ ธิ บ ายชิ้ น งานใน
แค็ตตาล็อก
นอกจากนี้ International Council on Archives, Shepherd and Yeo (2003),
William (2006: 7-10) ISO 15489-1 (2016: 4-5) ได้อธิบายคุณ สมบัติของเอกสาร 7 ประการ
ประกอบด้วย
1. เป็นหลักฐานการดาเนินงาน (Evidence of a Transaction) ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติ
ส าคั ญ ในการแยกเอกสารกั บ ข้อ มู ล ต่ าง ๆ เนื่ อ งจากเอกสารเป็ น หลั ก ฐานที่ เป็ น ผลผลิ ต จากการ
ดาเนินงานหรือการทาธุรกรรมต่างๆ ในระดับองค์กร ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทและ
หน้าที่การปฏิบัติงาน กล่าวคือ เอกสารแสดงให้เห็นภารกิจขององค์กร (Mission) หน้าที่และบทบาท
(Function) เป็นสิ่งที่องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบโดยดาเนินการ (Activity) เพื่อให้เป็นไปตามบทบาท
หน้ าที่ที่ ตนรั บ ผิ ดชอบ ซี่งบทบาทหน้า ที่ ขององค์กรมี 2 ประเภทคื อ บทบาทหน้าที่ ห ลั กของการ
ด าเนิ น งาน (Substantive Function) และบทบาทหน้ าที่ ร องที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานหลั ก
(Facilitative Function) เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
2. มีเนื้อหา (Content) คือ เอกสารนั้นประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศหรือมีเนื้อเรื่อง
3. มีบริบทและโครงสร้าง (Context and Structure) คือ กระบวนการที่เอกสารมีส่วน
เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ในการสร้างและใช้เอกสาร (Documents) และโครงสร้าง
หมายถึง รูปแบบและสื่อจัดเก็บเอกสาร หากเอกสารมีคุณสมบัติที่ประกอบด้ วยเนื้อหา บริบท และ
โครงสร้าง ทาให้เอกสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว และมีความน่าเชื่อถือด้วย
4. เป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว (Authenticity) คือ เอกสารที่แท้จริงสามารถพิสูจน์ได้
ว่า เอกสารนั้นหมายถึงอะไร ใครเป็นผู้สร้างหรือมอบเอกสาร เอกสารถูกสร้างหรือมอบตามที่ได้ถูก
กล่าวอ้างจริง ทั้งนี้กฎระเบียบ กระบวนการ นโยบาย และขั้นตอนการควบคุมการสร้าง การรวบรวม
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และจั ดการเอกสารเพื่ อใช้ยื น ยั น ความเป็ น ต้น ฉบั บตั ว จริงที่มี เพี ยงฉบับ เดี ยวของเอกสาร ผู้ ส ร้ าง
เอกสารควรได้รับการอนุญาตให้ระบุไว้ในเอกสารด้วย
5. มีความสมบูรณ์ มีบูรณภาพ (Integrity) คือ เอกสารมีความสมบูรณ์ ไม่ถูกดัดแปลง
แก้ไขควรมีการป้ องกันการเปลี่ยนแปลงเอกสาร โดยมีนโยบายและขั้นตอนในการทางานที่ชัดเจน
การแก้ไขข้อมูล สามารถทาได้ในกรณี ใดบ้าง บุคคลใดที่ได้รับอนุญ าตให้ เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลใน
เอกสาร และต้องสามารถติดตามตรวจสอบการเพิ่ม แทรก หรือลบข้อมูลใด ๆ ในเอกสารได้
6. มีความสามารถในการใช้งาน (Usability) คือ เอกสารสามารถนาไปใช้งานได้ ทราบที่
อยู่ สื บ ค้ น และแปลความหมายได้ โดยผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เห็ น สมควร ทั้ งนี้ ควรเชื่ อ มโยงกั บ
กระบวนการดาเนินงานขององค์กรหรือธุรกรรมที่มีการสร้างเอกสารนั้น ๆ ควรมีการเชื่อมโยงระหว่าง
เอกสารที่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อรักษารายละเอียด (Metadata) ของเอกสารที่สนับสนุนการใช้งาน
ของเอกสารหรือการให้ ข้อมูลสารสนเทศที่อาจจาเป็นต่อการสื บค้นและนาเอกสารออกมาใช้ เช่น
รูปแบบของเอกสารหรือข้อมูลการจัดเก็บสารสนเทศ
7. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ เอกสารสามารถสร้างความไว้วางใจได้ แสดงให้
เห็นการดาเนินงานที่ถูกต้อง เป็นการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ การทาธุรกรรมหรือการดาเนินงาน
อื่นที่ตามมาภายหลังทั้งนี้ การสร้างเอกสารจะดาเนินการในช่วงเวลาเดียวกับการทาธุรกรรมหรือ
กิจกรรมหรือจะสร้างขึ้น ภายหลั งโดยบุคคลที่ทราบข้อเท็จจริงโดยตรงหรือสร้างโดยระบบที่ใช้ใน
การดาเนินงานนั้น ๆ เป็นประจา
จากการศึกษานิยามของเอกสารตามความหมายของเอกสารตามหลักสากล สรุปได้ว่า
เอกสารหมายถึง เอกสารที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นหรือรับไว้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ถูกจัดเก็บไว้เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานหรือการอ้างอิงซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปแบบเอกสารลายลักษณ์
เอกสารโสตทัศน์ เอกสารแผนที่ แผนผัง และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นเอกสารต้นฉบับที่แท้จริงนั้น จะต้องคานึงถึงคุณสมบัติสาคัญของความเป็นเอกสาร 7 ประการ
ได้แก่ เป็นหลักฐานการดาเนินงาน มีเนื้อหา มีบริบทและโครงสร้าง เป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว
มีความสมบู ร ณ์ มีความสามารถในการใช้งาน และมีความน่ าเชื่อถือ ซึ่งสามารถยืน ยันความเป็ น
เอกสารได้
ในบริบทประเทศไทยได้มีการนิยามความหมายของเอกสารไว้ ดังนี้
เอกสาร (Records) ในพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึ ง
หนั งสือที่เป็ น หลั กฐาน; (กฎ) กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทาให้ ป รากฏความหมายด้วยตัว อักษร
ตัว เลข ผั ง หรือแผนแบบอย่ างอื่น จะเป็ น โดยวิธีพิ มพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่ นอั นเป็น หลั กฐานแห่ ง
ความหมายนั้น” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1432)
นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ได้อธิบายว่า “เอกสาร”
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หมายถึง กระดาษหรือวัสดุที่ทาให้ปรากฏความหมาย ในรูปแบบอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือเสียง
และให้ ความหมายรวมถึงการบัน ทึกบนสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ห รือสื่ออื่นใดด้วย” (ราชกิจจานุเบกษา,
2556: 1)
ส่ ว นพระราชบั ญ ญั ติ ให้ ใช้ ป ระมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 1 (7) ได้ ให้
ความหมายเอกสารว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งทาให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง
หรือแบบแผนอย่างอื่น จะโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น
นอกจากนี้ กรมศิลปากร (2560: 48) ให้ความหมายว่า เอกสาร หมายถึง (1) เอกสาร
ตัว เขี ย นหรื อตั ว พิ มพ์ ที่ จั ดท าขึ้น เพื่ อใช้ เป็ น หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ งาน (2) ข้ อมู ล ที่ ป รากฏในสื่ อ ทุ ก
ประเภท ซึ่งมี ส าระ บริ บ ท โครงสร้างเป็น บัน ทึ กความทรงจาของมนุ ษย์ เป็ นหลั กฐานที่ แสดงถึ ง
ข้อเท็จจริงและแสดงถึงความน่ าเชื่อถือ และ (3) ข้อมูล ทุกประเภทที่ผลิ ตขึ้นหรือรับมอบ ซึ่งเป็ น
ภารกิจส่วนบุคคล องค์กร สถาบัน และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต ซึ่งยังไม่ถือว่า
เป็นเอกสารจดหมายเหตุ แต่จะเป็นเอกสารจดหมายเหตุจะต้องผ่านการประเมินคุณค่าและจัดเก็บ
ตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสาหรับประเทศไทย เอกสารคือ หนังสือราชการ หรือ
เอกสารที่ส่วนบุคคล องค์กร สถาบันจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินงาน และเก็บรักษาไว้
เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตโดยใช้ระบบการเขียนและการพิมพ์ ในรูปแบบอักษร สัญลักษณ์
ภาพ หรือเสียง และรวมถึงการบันทึกบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดด้วย แต่ในบริบทประเทศไทย
ไม่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของความเป็นเอกสารทั้ง 7 ประการ
อย่ างไรก็ตาม กลุ่ ม บั น ทึ กเหตุก ารณ์ หอจดหมายเหตุ แห่ งชาติป ระเทศไทย (2551:
42-43) ได้นิ ย ามเอกสารประวั ติศ าสตร์ร่ว มสมั ยที่ ตนเองได้รวบรวมมาไว้ว่าเป็ น เอกสารข้ อมู ล ที่
เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ ส าคัญ ทั้งที่เป็นเอกสารลายลั กษณ์ และเอกสารโสตทัศน์จดหมายเหตุ ทั้งนี้
เอกสารบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้ดาเนินการรวบรวมเก็บรักษาไว้
เรียกว่า “เอกสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ร่วมสมัย ” มีทั้งหมด 18 ประเภท ได้แก่ เอกสารประมวลข่าว
เหตุ การณ์ ส าคั ญ เอกสารแถลงข่ าวของทางราชการ เอกสารบั น ทึ กความทรงจ า เอกสารประชุ ม
สั มมนา เอกสารบั น ทึกเหตุการณ์ และจดหมายเหตุ ภาพเหตุการณ์ ส าคัญ สไลด์ เหตุการณ์ ส าคั ญ
แผนผั ง แผนที่ โปสเตอร์ และปฏิ ทิ น แถบบั น ทึ กเสี ย งข่ าวเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ แถบบั น ทึ ก ภาพข่ าว
เหตุการณ์สาคัญ เอกสารเสียงดิจิทัลข่าวเหตุการณ์สาคัญ เอกสารภาพดิจิทัลข่าวเหตุการณ์สาคัญ
หนังสืออ้างอิง และนิตยสารและวารสาร (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. ฝ่ายเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย. อภิธานศัพท์เอกสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ร่วมสมัย. 2532. (ฉบับอัดสาเนา)
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จากการศึกษาความหมายของเอกสารในบริบทประเทศไทย สามารถสรุปได้ว่า เอกสาร
(Records) ในบริบทประเทศไทย คือ หนังสือหรือเอกสารที่ปรากฏหลักฐาน ซึ่งจัดทาขึ้นโดยวิธีพิมพ์
ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่น ๆ ที่สามารถใช้สื่อความหมายได้
ส่วนเอกสาร (Records) ในบริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย คือ เอกสาร
(Records) ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินงานมีรูปแบบที่
หลากหลายทั้งเอกสารลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศน์ เอกสารแผนที่ แผนผัง และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสารสนเทศที่หน่วยงานได้จัดทาขึ้นเนื่องในโอกาสและเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary Historical Records) ในบริบทของ
กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยคือ เอกสารลายลักษณ์และเอกสารโสตทัศน์
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่กลุ่ม
บันทึกเหตุการณ์ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัดทาบันทึกเหตุการณ์นั้น เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการ
จัดทาหนังสือและจัดเก็บไว้สาหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญของชาติ
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการนิยามความหมายของเอกสาร (Records) ในบริบทประเทศไทย
มีความเหมือนและแตกต่างจากบริบทสากล กล่าวคือ การนิยามความหมายที่เหมือนกับบริบทสากล
คือ เอกสาร (Records) เป็นเอกสารที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนบุคคลได้ทาขึ้นเพื่อ
เป็ น หลั กฐานในการดาเนิ น งานทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาพ เสี ยง ภาพเคลื่ นไหว เป็นต้น แต่ในบริบ ท
ประเทศไทยยังรวมถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยได้รวบรวมเพื่อ
นามาจัดทาหนังสือจดหมายเหตุด้วย และสิ่งที่ต่างกันคือการคานึงถึงคุณสมบัติ 7 ประการของความ
เป็นเอกสารถึงในบริบทประเทศไทยไม่ได้คานึงถึงคุณสมบัติดังกล่าวเลย
1.2.2 เอกสารจดหมายเหตุ (Archival Records)
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย รวมทั้งตาราด้านการบริหารจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุเพื่อหานิยามของคาว่าเอกสารจดหมายเหตุตามหลักสากลและในบริบทประเทศไทย ซึ่ ง
มีการนิยามความหมายไว้จานวนมาก ดังนี้
การให้คานิยามเอกสารจดหมายเหตุตามหลักสากล InterPARES 1 (2001), PearceMoses (2005: 30) ให้ ความหมายว่า เอกสารจดหมายเหตุ คือ เอกสารที่สร้างขึ้น หรือได้รับจาก
บุคคล ครอบครัว องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน เอกสารเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อการประกอบกิจการของ
บุคคล ครอบครัว หรือองค์กรนั้น ๆ และเอกสารเหล่านั้นได้รับการจัดเก็บอย่างถาวรเนื่องจากมีคุณค่า
ที่ส มควรจะจั ด เก็บ ไว้อย่ างถาวร มีคุณ ค่าต่อองค์ กรเจ้าของเอกสาร และมี คุณ ค่าต่อสั งคม (Cox,
1994)
William (2006: 4) ได้นิยามว่าเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสาร (Records) ที่มี
คุณค่าต่อเนื่องและถูกจัดเก็บไว้เพื่อการดาเนินงานขององค์กรและเพื่อคุณค่าด้านการวิจัย
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ในขณะที่ National Archives of Australia Archive ให้ ค วามหมายว่า เอกสาร
จดหมายเหตุที่มีคุณค่าถาวรขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นมรดกความทรงจาที่มา
จากแหล่งเดียวกันและมีจุดประสงค์ร่วมกัน
ส่วน Millar (2009: 7) อธิบายว่า เอกสารจดหมายเหตุ คือ เอกสาร (Records) ที่มี
คุณค่าซึ่งได้รับการคัดเลือกและดูแลรักษาอย่างถาวรในหน่วยงานจดหมายเหตุ
ในขณะที่การนิ ย ามเอกสารจดหมายเหตุตามหลั กการของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
ประเทศไทยพบว่า มีการให้คานิยามเอกสารจดหมายเหตุที่มีความใกล้เคียงกับเอกสารจดหมายเหตุ
ตามหลักสากล ในพระราชบั ญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (2556: 1) นิยามว่า เอกสาร
จดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานและได้รับการประเมินคุณค่าว่าสมควรที่จะเก็บ
รักษาและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒ นธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติและเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดทาทะเบียนไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ
กรมศิลปากร สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2559: 1) กล่าวว่า เอกสารจดหมายเหตุ
เป็นข้อมูลสารนิเทศ ซึ่งเก็บความทรงจา ประวัติการดาเนินงานของเจ้าของเอกสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้ อ ม ข้อ มู ล เหล่ านี้ มี คุ ณ ค่ าต่ อ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิจั ย ประวัติ ก ารด าเนิ น งานบุ ค คล
หน่วยงานและกระแสเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการจาแนกเอกสารจดหมายเหตุตามประเภท
ได้ 4 ประเภท ได้แก่
1. เอกสารจดหมายเหตุ ป ระเภทลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (Textual Archives) หมายถึ ง
เอกสารที่สื่อข้อความเป็นลายลั กษณ์อักษร ซึ่งมีการเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ลงบน
วัสดุรูปแบบต่าง ๆเช่น เอกสารการประชุม ใบบอก หนังสือโต้ตอบ เป็นต้น
2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) หมายถึง เอกสารที่สื่อ
โดยเสียงหรือภาพ เช่น ภาพถ่าย เนกาตีฟ สไลด์ โปสเตอร์ บัตรอวยพร เป็นต้น
3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) ได้แก่ แผนที่
พิมพ์เขียว แผนผังต่าง ๆ
4. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine Readable Archives)
เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัล (Digital File) และค้นคืนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น
ซีดี วีซีดี ฮาร์ดดิส เป็นต้น
จากข้อ มู ล ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่า เอกสารจดหมายเหตุ (Archival Records) คื อ
เอกสาร (Records) ที่หน่วยงานสร้างหรือได้รับจากบุคคล ครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
ซึ่งเอกสารเหล่านี้มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นมรดกความทรงจาขององค์กรที่สมควรได้รับการ
จัดเก็บไว้อย่างถาวรตลอดไป สามารถจาแนกตามรูปแบบของวัสดุได้ 4 ประเภท คือ เอกสารจดหมาย
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เหตุประเภทลายลักษณ์อักษร เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่
แผนผัง และเอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
โดยสรุป ข้อมูลเรื่องนิยามและความหมายของเอกสารจดหมายเหตุทั้งในบริบทสากล
และบริบทประเทศไทย โดยเฉพาะของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าเอกสาร
จดหมายเหตุในมุมมองประเทศไทยจะเน้นความสาคัญของความเป็นมรดกความทรงจามากกว่าการใช้
เอกสารจดหมายเหตุเป็นหลักฐานในการอ้างอิง ดังนั้น หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยจึงถูก
กาหนดให้ รวบรวมมรดกความทรงจาของชาติในรูปแบบการบันทึกเหตุการณ์สาคัญและเก็บรักษา
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยไว้เป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
เมื่อเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมั ยคือ ข้อมูล และสารสนเทศมรดกทางวัฒ นธรรมที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุตามมิติที่ 4 ของทฤษฎีการจัดการ
เอกสารแบบต่อเนื่อง ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องความหมายและนิยามของคาว่าข้อมูลและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรมจึงมีความจาเป็น เพราะข้อมูลที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อดังกล่าว
จะช่วยให้การตีความความเป็นจดหมายเหตุและเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความถูกต้องและ
แม่นยามากขึ้น
1.3 ข้อมูลและสารสนเทศมรดกทางทางวัฒนธรรม
จากการศึ ก ษาเอกสาร บทความ งานวิ จั ย รวมทั้ งต าราด้ านการบริ ห ารจั ด การเอกสาร
จดหมายเหตุเพื่อหานิยามของคาว่าข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) และสารสนเทศ
มรดกทางทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Information) ตามหลักสากลและในบริบทประเทศไทย
ซึ่งมีการนิยามความหมายไว้จานวนมาก ดังนี้
การให้คานิยามข้อมูลตามหลักสากล อาทิ InterPARES 1 (2001: 3) และPearce-Moses
(2005: 102) ได้นิ ยามว่า ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงที่มีขนาดเล็ก ความคิด ข้อมูล ที่ไม่มีความ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมไว้โดยยังไม่ได้มีการวิเคราะห์
ในขณะที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นิยามว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง
ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สาหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ
การคานวณ
สารสนเทศ (Information) InterPARES 1 (2001: 4) ได้นิยามว่า การรวบรวมข้อมูล (Data)
ในรูป แบบที่เข้าใจง่ายซึ่งสามารถใช้สื่อสารได้ และ Pearce-Moses (2005) นิยามว่า สารสนเทศ
(Information) คือ ชุดข้อมูล ความคิด หรือความทรงจา
ในบริบ ทประเทศไทยนั้ น พระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กล่ าวว่า
ข้อมูลข่าวสารหมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะสื่อ
ความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดทาในรูปแบบ

25
ของเอกสารแฟ้ม รายงาน แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอี่น ใดที่ทาให้ สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ นอกจากนี้ ยังกล่าวว่าสารสนเทศ
เกิ ด จากข้ อ มู ล (Data) ที่ ถู ก ต้ อ ง ถื อ ว่าเป็ น สารสนเทศ (Information) ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ สารสนเทศ
(Information) ที่น่าเชื่อถือเมื่อนาไปใช้ในงานวิจัยจะก่อให้เกิดความรู้ (Knowledge) และนวัตกรรม
(Innovation) ที่นาไปใช้งานได้จริง
ส่วนสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Information) Ruthven and
Chowdhury (2015) กล่าวว่า สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมเกิดจากมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้ (Tangible Cultural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural
Heritage) ถูกน ามาแปลงให้ อยู่ ใ นรูป แบบดิจิทั ล เพื่ อจัดเก็ บเป็ นสารสนเทศมรดกทางวัฒ นธรรม
ซึ่งแหล่งจัดเก็บสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมถูกจัดเก็บไว้หลากหลายแหล่ง Busch (1995) ได้ให้
ความหมายว่าสารสนเทศมรดกทางวัฒ นธรรมไม่ใช่แค่เพี ยงภาพวาดที่ส วยงามบนฝาผนังเท่านั้ น
แต่แหล่งข้อมูลซึ่งเป็นขุมสมบัติที่แ ท้จริง ส่วนใหญ่อยู่ในเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารชุดพิเศษ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่ภายในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ หอสมุด
และหอศิลป์ สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 หลังจากที่
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) หรือ UNESCO ได้ประกาศรับรองอนุสัญญามรดกโลก
โดยมีสถาบันมรดกทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการ เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
หอสมุด หอจดหมายเหตุ อุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณสถาน ในรูปแบบของศิล ปวัตถุ
โบราณ เอกสารโบราณ ต้น ฉบั บ ตัว เขียน เป็ นต้น (วิศปัตย์ ชัยช่ว ย, 2560) ทั้ งนี้ Busch (1995)
ได้ยกตัวอย่างว่า ในหอสมุดบางแห่งมีทั้งเอกสาร ภาพถ่าย สิ่งของเครื่องใช้ หนังสือต่าง ๆ ซึ่งบางส่วน
เป็นเอกสารจดหมายเหตุหรือโบราณวัตถุ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าสารสนทศมรดกทางวัฒนธรรมจึงไม่ได้
จากัดอยู่ในแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น
จากนิยามของข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
(Cultural Heritage Information) ทาให้เห็นได้ว่าทั้งสามสิ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่า ข้ อ มู ล (Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ยั งไม่ ได้ ผ่ านการคิ ด วิ เคราะห์ ห รื อ จั ด ระบบ ในขณะที่ ส ารสนเทศ
(Information) คื อ ข้อมู ล ความคิ ด และความทรงจาที่ ได้รวบรวมมาและมีการจัด ระบบอย่างดี
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เอกสารแฟ้ม รายงาน แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ ม การบันทึกภาพ หรือ
เสี ย ง การบั น ทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่ว นสารสนเทศมรดกทางวัฒ นธรรม (Cultural
Heritage Information) คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายหรือสถาบันที่เป็นแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ หอสมุด และหอศิลป์ เป็นต้น ภายในสถาบันเหล่ามีข้อมูล
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ที่เป็นแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีทรัพยากรเป็นบันทึกความทรงจาของผู้คน
ชุมชน สถาบัน และบุคคล ซึ่งได้สืบทอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
โดยสรุ ป ข้อ มู ล ดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่า เอกสารประวั ติศ าสตร์ร่ว มสมั ยของกลุ่ ม บั น ทึ ก
เหตุการณ์ถือว่าเป็นแหล่งสารสนเทศและหรือสารสนเทศที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยได้รวบรวมเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการเรียบเรียงหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์
สาคัญ ๆ สามารถเป็นข้อมูลที่สาคัญสาหรับผู้ศึกษาและผู้ค้นคว้าที่สนใจในเรื่องดังกล่าวได้ เอกสารที่
กลุ่ ม บั น ทึ กเหตุการณ์ ได้รวบรวมมานั้นนอกจากอยู่ในรูปแบบเอกสารแล้ ว ยังมีไฟล์ ภ าพ หนั งสื อ
สูจิบัตร และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ถือได้ว่าเป็นสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารมรดกความทรงจาของชาติ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องเอกสารและเอกสารจดหมายเหตุ
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีความสับสนในคาว่า “Archives” กล่าวคือ “Archives” ถูกแปล
ความเป็ น ภาษาไทยว่ า “จดหมายเหตุ ” แต่ ในขณะเดี ย วกั น การนิ ย ามความหมายของค าว่ า
“Archives” กลับไปอธิบายถึงคาว่า “เอกสารจดหมายเหตุ” ดังนั้น การทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้
เข้าใจถึงนิยามและความหมายของ “จดหมายเหตุ” จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นเพราะความเข้าใจถึงขอบข่าย
ของคาว่า “จดหมายเหตุ ” จะมีส่ วนช่วยให้ส ามารถอธิบายถึงความเป็นจดหมายเหตุของเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้ดียิ่งขึ้น
1.4 นิยามจดหมายเหตุ
1.4.1 นิยามจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุสากล
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุในต่างประเทศ เช่น
International Council on Archives, InterPARES 1 (2001), Pearce-Moses (2005), National
Archives of Australia และ National Museum of American History ได้อธิบายความหมายของ
คาว่า “จดหมายเหตุ”ตามหลักสากลว่า “จดหมายเหตุ” มีความหมาย 3 ประการ กล่าวคือ
(1) เอกสาร (Records) คือ เอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
เอกสาร และบุคคล ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเอกสารเหล่านี้
มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นหลักฐานการดาเนินงานของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบุคคล
ควรเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(2) หน่ ว ยงาน หรื อ สถาบั น จดหมายเหตุ (Archives Agency) ที่ มี ห น้ า ที่ รวบรวม
ประเมินคุณค่า จัดเก็บ ควบคุม และดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุ รวมถึงการให้บริการและอานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุ
(3) สถานที่ที่จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ (Archives Repository) เป็นคลังเก็บที่จัดเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุไว้อย่างถาวร

27
นอกจากนี้ Foote (1990) Brothman (2002) Schwartza and Cook (2002) และ
Flinn (2007) กล่ า วว่ า งานจดหมายเหตุ น อกจากเป็ น การจั ด เก็ บ เอกสารที่ เป็ น หลั ก ฐานแล้ ว
งานจดหมายเหตุยังเกี่ยวข้องกับความทรงจาของบุคคล ชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ด้วย
Foote (1990) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคาว่า “จดหมายเหตุ” นั้นสามารถรวมถึงแนวคิดของ
จดหมายเหตุในฐานะที่เป็นมรดกความทรงจาที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม โดยเป็นการรวบรวม
เอกสาร (Documents) และสื่ อต่ าง ๆ รวมทั้ งเป็ น การถ่ายทอดเรื่อ งราวในอดีต เช่น การจั ดท า
ประวัติศาสตร์บอกเล่าเกี่ ยวกับประเพณี วิถีชีวิต ซึ่งเป็นการถ่ายทอดข้อมูล และเป็นการรักษาความ
ทรงจาจากรุ่นสู่รุ่น
ในขณะที่ Schwartza and Cook (2002) อธิบายว่า ความทรงจาเป็นส่วนหนึ่งของงาน
จดหมายเหตุ จดหมายเหตุนอกจากจะเป็นเรื่องของหลักฐานในการดาเนินงานแล้ว ยังสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นมรดกความทรงจาด้วย โดยเฉพาะเรื่องราวของประเพณีของหมู่บ้าน วิถีชีวิต ความทรงจา
ที่ผ่านการบอกเล่าของบุคคลซึ่งเป็นมรดกความทรงจา
Brothman (2002) ได้วิจารณ์แนวทางการจัดการเอกสารในรูปแบบต่อเนื่อง (Record
Continuum) ของชาวออสเตรเลียว่าเป็นแนวทางที่สะท้อนให้เห็นมุมมองของความเป็นมรดกความ
ทรงจามากกว่าหลักการจัดการเอกสารแบบวงจรชีวิตเอกสาร (Record Life Cycle) ที่จะเน้นความ
เป็นหลักฐานของหน่วยงาน
นอกจากนี้ Flinn (2007) ยังเน้นย้าว่าจดหมายเหตุนั้นเป็นมรดกความทรงจา ทั้งด้าน
เวลาและพื้นที่การถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คน มุมมองเหล่านี้สะท้อนให้เห็นเรื่องราวในอดีต และเป็น
การสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมุมมองของความเป็นมรดกความทรงจาที่อาจจะมองไม่เห็นหรือถูก
หลงลืมไป
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าจดหมายเหตุตามหลักจดหมายเหตุสากลนั้น หมายถึง เอกสารของ
หน่ วยงาน องค์กร สถาบั นทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่สิ้นกระแสการใช้งาน และเอกสารนั้นมี
คุณค่าในฐานะที่เป็นหลักฐานการทางาน โดยมีหอจดหมายเหตุหรือสถาบันจดหมายเหตุที่ถูกจัดตั้งขึ้น
เพื่อทาหน้ าที่รวบรวมและจัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุไว้ในคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุให้ คงอยู่
ตลอดไปในฐานะที่เป็นหลักฐานของหน่วยงาน นอกจากนี้ จดหมายเหตุยังเป็นมรดกความทรงจาของ
สั งคมที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น วิ ถีชี วิต ของผู้ ค นผ่ านมุ ม มองของบุ ค คลที่ อ ยู่ ในเหตุ ก ารณ์ เช่ น การจั ด ท า
ประวัติศาสตร์บอกเล่า เพื่อรวบรวมเอกสาร (Documents) และการสัมภาษณ์ผู้คนที่เกี่ยวข้ องกับ
เหตุการณ์ด้วย
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1.4.2 นิยามจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ในบริ บ ทประเทศไทยนั้ น จากการศึ ก ษาเอกสาร บทความ และงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุในประเทศไทย พบว่าสานักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ให้คาจากัดความ
จดหมายเหตุ หมายถึง หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป, รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ,
เอกสารที่ส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือเอกชน ผลิ ตขึ้นเพื่ อใช้เป็ นหลั กฐานและเครื่องมื อในการ
ปฏิบัติงาน (ราชบัณฑิตยสภา, 2556: 298)
ในขณะเดี ย วกั น Poolsatitiwat (2016: 15) กล่ าวว่ าในความรั บ รู้ ข องประชาชน
โดยทั่วไปเข้าใจคานิยามของจดหมายเหตุในบริบทของรายการสารคดี จดหมายเหตุกรุงศรี ซึ่งเป็น
รูป แบบของสารคดีสั้ น ทางโทรทัศน์ รายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี ” ผลิ ตขึ้น เมื่อ พ.ศ.2528 เพื่ อ
ต้องการเสนอสาระความรู้ให้ แก่ป ระชาชนและเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒ นธรรม
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และความเป็ น มาของชาติ พั น ธุ์ โดยออกอากาศในช่ ว งเวลาข่ า วภาคค่ าทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
สาหรับในบริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย พบว่ามีการให้คานิยามงาน
จดหมายเหตุมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันจากบริบทสากล กล่าวคือ
กรมศิลปากร สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2559: 3) ได้ให้คาจากัดความเกี่ยวกับ
ความหมายของจดหมายเหตุที่ใกล้เคียงกับบริบทสากล ซึ่งตรงกับคาว่า Archives ในภาษาอังกฤษ
3 ความหมาย คือ
(1) เอกสารต้ น ฉบั บ (Original) ซึ่ งสิ้ น กระแสการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ส่วนราชการ หรือเอกสารส่วนบุคคล ที่ได้รับการประเมินคุณค่าสมควรที่จะเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(2) หน่วยงานที่มีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
(3) อาคารหรือส่วนของอาคารที่เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
นอกจากนี้ยังมีการนิยาม จดหมายเหตุ ในบริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
ไทยว่าจดหมายเหตุไทยแต่เดิมหมายถึงหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์
สาคัญที่เป็นรายวัน เป็นเหตุการณ์ที่ผู้จดบันทึกเห็นว่าสาคัญที่สมควรจะบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งการ
จดบั น ทึกในลั กษณะดังกล่ าวเป็ น ธรรมเนียมที่มีการปฏิ บัติสื บมาจากสมัยโบราณที่เกิดขึ้นภายใน
ราชส านั ก ซึ่งพระมหากษั ตริ ย์ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าพนั กงานตาแหน่ ง
อาลักษณ์เป็นผู้จดบันทึกเหตุการณ์ของบ้านเมืองและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สาคัญหรือเรื่องราว
พิเศษที่เกิดขึ้น (กรมศิลปากร, 2559: 3)
จากการศึกษาคานิยามของจดหมายเหตุในบริบทประไทย โดยเฉพาะของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยนั้น จะเห็นว่า นิยามของคาว่า “จดหมายเหตุ” ในประเทศไทยมีความหลากหลาย
มีทั้งคานิยามที่ตรงตามหลักการสากลซึ่งหมายถึงเอกสารต้นฉบับที่ได้จากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

29
ซึ่งมีหอจดหมายเหตุแห่งชาติรวบรวม ดูแล และเก็บรักษาไว้ภายในคลังเก็บเอกสาร ขณะเดียวกัน
“จดหมายเหตุ” หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณ์สาคัญของชาติซึ่งเป็นธรรมเนียมที่รับการสืบทอดมา
แต่ครั้งในอดีตซึ่งยังมีการสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน และในขณะเดียวกันในความเข้าใจของประชาชน
โดยทั่วไป ประชาชนเข้าใจความหมายของคาว่าจดหมายเหตุในบริบทของรายการสารคดีที่นาเสนอ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นจดหมายเหตุของประเทศไทยจึง
เป็นทั้งงานจดหมายเหตุที่เป็นไปตามบริบทสากลที่มี การเก็บรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการ
ดาเนิน งาน ในขณะเดีย วกัน งานจดหมายเหตุในประเทศไทยยังมีการดาเนินงานตามธรรมเนียมที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมาด้วย ทาให้เห็นว่านิยามของจดหมายเหตุในบริบทประเทศไทยจึงมีความเหมือน
และแตกต่างไปจากจดหมายเหตุตามหลักสากล ซึ่งจากปัจจัยเหล่า นี้ส่งผลต่อการกาหนดบทบาทและ
หน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในประเทศไทยด้วย
โดยสรุป จากการศึกษานิยามจดหมายเหตุทั้งในบริบทของสากลและบริบทประเทศไทย
จะเห็นได้ว่างานจดหมายเหตุในประเทศไทยจะเน้นมองจดหมายเหตุในแง่มุมของความเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมมากกว่าการมองจดหมายเหตุใ นฐานะที่เป็นเป็นหลักฐาน เนื่องจากในบริบทประเทศไทย
นั้น งานจดหมายเหตุยังรวมถึงกระบวนงานบันทึกเหตุการณ์และจัดทาหนังสือจดหมายเหตุเพื่อการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญเพื่อเป็นมรดกความทรงจาของชาติ
2. การประเมินคุณค่าเอกสารและการคัดเลือกสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อทาความเข้าใจกับนิยาม
ความหมายของการประเมินคุณค่า แนวคิดการประเมินคุณค่า และการคัดเลือกเอกสาร ดังนี้
2.1 การประเมินคุณค่าเอกสาร (Appraisal)
Schellenberg (1956) ได้กล่าวถึงคุณค่าของเอกสารมี 2 ระดับ คือ คุณค่าขั้นต้น (Primary
Value) และคุณค่าอันดับสอง (Secondary Value) ซึ่งหลักการดังกล่าวกรมศิลปากรได้นามาใช้ใน
การด าเนิ น งานบริ ห ารเอกสารจดหมายเหตุ ก ล่ าวคื อ คุ ณ ค่ าของเอกสาร (Value of Records)
มีคุณค่า 2 ระดับ คือ
(1) คุณ ค่ าขั้น ต้ น (Primary Value) หมายถึง คุณ ค่าที่ มีต่อหน่ว ยงานผู้ ผ ลิ ตหรือเจ้าของ
เอกสารใช้เอกสารในการดาเนินงานตามหน้าที่ เช่น ใช้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน หรือเป็นหลักฐาน
อ้างอิงทางกฎหมายและทางการเงิน ซึ่งเป็นเอกสารที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน เมื่อเอกสารสิ้นการ
ใช้งานแล้วและครบอายุการเก็บรักษาไว้ใช้งานในหน่วยงานจึงต้องกาจัดโดยโอนย้ายไปเก็บที่ศูนย์เก็บ
หรือทาลายเพื่อลดปริมาณเอกสารที่จัดเก็บในหน่วยงาน
(2) คุณค่าอันดับสอง (Secondary Value) หมายถึง คุณค่าที่มีต่อหน่วยงานภายนอกและ
บุคคลทั่วไปที่นามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าในระยะ
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ยาว เป็นคุณค่าของเอกสารที่เหลืออยู่หลังจากเอกสารได้ใช้ปฏิบัติงานแล้ว แต่เอกสารเหล่านี้สามารถ
น ามาใช้เป็ น ข้ อมู ล และพยานหลั กฐานอ้างอิ งได้ ซึ่งมี คุ ณ ค่าทั้ งต่ อหน่ ว ยงานเจ้าของเอกสารและ
หน่ ว ยงานทั่ ว ไป คุณ ค่ าอั น ดับ สองของเอกสารแบ่ งได้ 2 ประเภท คื อ (1) คุณ ค่าในด้ านการเป็ น
พยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Evidential Value) เกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานที่ผลิต
เอกสารนั้นขึ้นมาเป็นหลักฐานสะท้อนให้เห็นความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนราชการเจ้าของ
เอกสารและ (2) คุณค่าด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (Information Value) ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้น คว้ าวิ จั ย ได้ แ ก่ คุ ณ ค่ าที่ แ สดงผลการด าเนิ น งานเกี่ย วกั บ โครงสร้างขององค์ ก ร นโยบายและ
กิจกรรมในเชิงการบริห าร และประวัติการดาเนินงานขององค์กร เอกสารที่มีคุณค่าในอันดับสอง
ถือเป็ น เอกสารจดหมายเหตุที่ควรได้รับการคัดเลื อกให้ จัดเก็บในหอจดหมายเหตุ (กรมศิลปากร,
2559: 114-115)
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยได้นาหลักการนิยามคุณค่าของเอกสาร
ตามหลักการของ Schellenberg โดยให้คุณค่าเอกสารเป็น 2 ระดับ คือ คุณค่าของเอกสารในฐานะที่
เป็นหลักฐานการดาเนินงานและคุณค่าของเอกสารในฐานะที่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อความ
เข้าใจในการประเมินคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราต้องเข้าใจนิยามของการประเมินคุณค่า ผู้วิจัยจะกล่าวถึง
นิยามการประเมินคุณค่าในลาดับต่อไป
จากการศึกษานิยามการประเมินคุณค่าตามหลักจดหมายเหตุสากล InterPARES 2 (20022007: 5), Shepherd and Yeo (2003), Pearce-Moses (2005: 22-23) และ William (2006: 3543) กล่ าวว่าการประเมิ น คุ ณ ค่ าเป็ น กระบวนการระบุ คุ ณ ค่ าของเอกสาร (Value) เพื่ อ ก าหนด
ระยะเวลาที่เอกสารควรถูกจัดเก็บ เป็นระยะเวลานานเท่าใด ซึ่งยังต้องคานึงถึงความต้องการของ
หน่ ว ยงาน ความรั บ ผิ ด ชอบ และความคาดหวั ง ของสั ง คม William (2006: 35-43) กล่ า วว่ า
การประเมินคุณค่าเป็นหน้าที่หลักของงานจดหมายเหตุ ในการจะกาหนดว่าเอกสารใดควรถูกจัดเก็บ
เป็นเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารใดควรทาลาย ซึ่งจะต้องมีการใช้ทักษะการประเมินคุณค่า
William (2006: 37) กล่าวว่าการประเมินคุณค่าเอกสาร เป็นขั้นตอนของการประเมินผล
หรือการจัดหาเอกสาร โดยใช้ทักษะในการตัดสินใจโดยทาความเข้าใจว่าเอกสารนั้นมีคุณค่าหรือไม่
ควรจะจัดเก็บไว้หรือไม่โดยใช้การประเมินคุณค่าเอกสาร
ดังนั้น การประเมินคุณค่าคือ กระบวนการพิจารณาและตัดสินว่าเอกสารใดควรจะเก็บ และ
ระยะเวลาในการจัดเก็บควรนานแค่ไหน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหน้าที่หลักของนักจดหมายเหตุ
ในการประเมิน คุณ ค่านั้ น นั กจดหมายเหตุจะต้องพิจารณาถึงคุณ ค่าของเอกสาร ระยะเวลาในการ
จัดเก็บ รวมถึงความต้องการของหน่วยงานและผู้ใช้บริการด้วย
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าให้มากยิ่งขึ้น จะต้องศึกษาพัฒนาการแนวทาง
และหลักทฤษฎีของการประเมินคุณค่า ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง
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กั บ แนวทาง ทฤษฎี และหลั ก ปฏิ บั ติ ในการประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสาร เช่ น Jenkinson (1922),
Schellenberg (1956), Samuels (1986), Duranti (1994), Cook (1997), Cook (2011), Cook
(2013), Pearce-Moses (2005) พบว่าแนวทางในการประเมินคุณค่า มีดังนี้
2.1.1 แนวทางการประเมินคุณค่าของ Jenkinson
Sir Hillary Jenkinson เป็นนักจดหมายเหตุชาวอังกฤษ สั งกัดสานักนายกรัฐมนตรี
ประเทศอังกฤษ (William 2006) สาหรับแนวทางการประเมินคุณค่าของ Jenkinson ได้อธิบายว่า
เอกสาร (Records) เมื่อสิ้นกระแสการปฏิบัติงานจะกลายเป็นจดหมายเหตุ (Archives) และถูกส่งมา
เก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุ เอกสารที่จัดเก็บไว้เป็นจดหมายเหตุเหล่านั้นต้องเก็บรักษาไว้ทั้งหมด ไม่มี
การคัดเลือก การคัดเลือกเพื่อจัดเก็บบางส่วนทาให้เกิดอคติในการเก็บเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุ (Jenkinson, 1922)
นอกจากนี้ Jenkinson (1922) ได้กล่าวว่านักจดหมายเหตุมีหน้าที่ในการเก็บและดูแล
รักษาเอกสารทั้งหมดของหน่วยงาน การจัดเก็บเอกสารเหล่านี้เพื่อการใช้งานของภายในหน่วยงาน
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเพื่อการให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า
Cook (2013) วิเคราะห์ว่าสาหรับแนวคิดของ Jenkinson การสงวนรักษาเอกสารนั้น
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ให้ ผู้ ส ร้ างเอกสารใช้ เป็ น หลั ก ฐานในการบริห ารงานและเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานทาง
กฎหมาย สาหรับคุณค่าทางการวิจัยและทางประวัติศาสตร์เป็นผลพลอยได้ หน้าที่ของนักจดหมายเหตุ
ในความคิดของ Jenkinson นั้น นักจดหมายเหตุมีหน้าที่ในการจัดเรียงเอกสารเพื่อความเป็นระบบ
และจัดทาคาอธิบายเอกสารเหล่านั้น
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปแนวคิดของ Jenkinson ว่า เอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงาน เมื่อเอกสารเหล่านี้สิ้นกระแสการใช้งานแล้ว จะถูกจัดเก็บไว้ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการดาเนินงานและสามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้
หากนาแนวคิดของ Jenkinson มาวิเคราะห์กับเอกสารที่ได้จากการปฏิบัติงานบันทึก
เหตุการณ์ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์แล้วจะเห็นว่าเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเอกสารที่
ได้จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สิ้นกระแสการใช้งานแล้ว แต่เป็นเอกสารที่หน่วยงานต่าง ๆ
ยังใช้ดาเนินงานอยู่ ซึ่งกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์สาคัญเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาหนังสือเท่านั้น ดังนั้น ทฤษฎีดังกล่าวจึงไม่สามารถ
น ามาใช้เป็ น แนวทางในการคัด เลื อกเอกสารประวัติ ศาสตร์ร่ว มสมั ยของกลุ่ มบั น ทึกเหตุ การณ์ ได้
2.1.2 แนวทางการประเมินคุณค่าของ Schellenberg
Theodore Roosevelt Schellenberg นักจดหมายเหตุชาวอเมริกัน และเป็นอดีต
ผู้อานวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Director of Archival Management for
National Archives) (William 2006) ได้สร้างหลักการประเมินคุณค่านี้ขึ้นมาโดย Tschan (2002)
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กล่าวว่า แนวคิดของ Schellenberg มีความแตกต่างจากแนวคิดของ Jenkinson กล่าวคือ แนวคิด
ของ Schellenberg มองว่า เอกสาร (Records) กับจดหมายเหตุ (Archives) แตกต่างกัน เนื่องจาก
เอกสารจดหมายเหตุ เป็ น เอกสารที่ มี ค วามส าคั ญ กว่าเอกสารทั่ ว ไป เพราะเอกสารจดหมายเหตุ
(Archival Records) สามารถใช้อ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัยได้ นอกจากนี้ Schellenberg (1956) ยัง
มองว่าในการดาเนินงานจดหมายเหตุในสมัยใหม่นั้น มีเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานของหน่วยงาน
จานวนมากถูกส่งมายังหอจดหมายเหตุ ทาให้หอจดหมายเหตุไม่สามารถจัดเก็บเอกสารเหล่านั้นไว้ได้
ทั้งหมด อีกทั้งเอกสารเหล่านั้นถูกจัดส่งมาจากหลายที่ ซึ่งบางแห่งไม่ได้จัดเรียงมาอย่างเป็นระบบ จึง
ท าให้ นั ก จดหมายเหตุ ต้ อ งด าเนิ น การคั ด เลื อ กเอกสาร โดยเก็ บ เฉพาะเอกสารที่ มี คุ ณ ค่ า
(Schellenberg 1956) หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าตามแนวคิดของ Schellenberg มองว่า คุณค่า
ของเอกสารแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
คุ ณ ค่ า ขั้ น ต้ น (Primary Value) คื อ คุ ณ ค่ า ต่ อ คนหรื อ องค์ ก รที่ ผ ลิ ต เอกสารนั้ น ๆ
สามารถนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ในการเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจ เช่น คุณค่าทางการบริหาร (Administrative Value) คุณค่าทางการเงิน (Fiscal Value)
และคุณค่าทางกฎหมาย (Legal Value)
คุ ณ ค่ า ขั้ น รอง (Secondary Value) คื อ คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ ทางสั ง คม
วัฒนธรรม ซึ่งนักวิจัย นักประวัติศาสตร์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ คุณค่าอันดับสอง (Secondary
Value) ของ Schellenberg คือ คุณค่าในฐานะหลักฐาน (Evidential Value) และคุณค่าด้านการให้
ข้อมูลข่าวสาร (Informational Value)
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปแนวคิดของ Schellenberg ได้ว่า มุมมองของ Schellenberg
นั้นได้แยกเอกสารกับเอกสารจดหมายเหตุออกจากกัน ซึ่งการที่จะนาเอกสารเหล่านั้นมาจัดเก็บเพื่อ
เป็นเอกสารจดหมายเหตุจะต้องมีการประเมินคุณค่าเอกสารก่อน ซึ่ง Schellenberg ได้นาหลักการ
ประเมินคุณค่าเอกสารมาใช้โดยแบ่งการประเมินคุณค่าเป็น 2 ส่วน คือ คุณค่าของเอกสารในขั้นต้นที่
มีคุณค่าต่อหน่วยงานที่จัดทาเอกสารนั้น ๆ และคุณค่าขั้นรอง เป็นคุณค่าในการนาเอกสารไปใช้ในการ
ค้นคว้าและวิจัย
หากนาแนวคิดของ Schellenberg มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการคัดเลือกเอกสารที่ได้
จากการปฏิบั ติงานบัน ทึกเหตุการณ์ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์โดยคานึงถึงคุ ณ ค่าขั้นต้น (Primary
Value) ที่ แสดงให้ เห็ น ถึงภารกิ จ และหน้ าที่ ข องหน่ วยงานต่าง ๆ นั้ น ไม่ ส ามารถนามาใช้ ในการ
ประเมิน คุณ ค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ ได้ เนื่องจากเอกสารของ
กลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะเน้นถึงเหตุการณ์สาคัญเป็นหลัก แต่ทั้งนี้หากคานึงถึงคุณค่าขั้นรองแล้วจะ
เห็ น ว่ า เอกสารของกลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ มี คุ ณ ค่ า ขั้ น รอง (Secondary Value) คื อ คุ ณ ค่ าทาง
ประวัติศาสตร์หรือทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมีคุณค่าด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (Informational Value)
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เอกสารประวัติศาสตร์ร่ วมสมัย ถือได้ว่าเป็น สารสนเทศที่ ส ามารถน าไปใช้ศึกษาค้น คว้าได้ ดังนั้ น
หลักการดังกล่าวไม่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด แต่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้บางส่วน โดยเฉพาะการ
ประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าด้านข้อมูลข่าวสาร
2.1.3 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Documentation Strategy
แนวทางการประเมิน คุณ ค่าแบบ Documentation Strategy (กลยุท ธ์การจัดการ
เอกสาร) เป็นแนวคิดของ Helen Samuels นักจดหมายเหตุของสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเซตส์
ในการสร้ างกลยุ ท ธ์ก ารจั ด การเอกสารดั งกล่ าวนั กจดหมายเหตุจ ากหลากหลายสถาบั น รวมทั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานเอกสารจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (Brown, 2014)
Samuels (1986) กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวเกิดจากความเปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่มี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทาให้มีข้อมูลจานวนมาก แนวคิดดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าหลักฐานการดาเนินงานต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบกระดาษเท่านั้น ในการประเมินเอกสารนั้น
ผู้สร้างเอกสาร หอจดหมายเหตุ และผู้ใช้เอกสารต้องมีส่วนร่วมในการประเมินเอกสารหรือสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น หอสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ในการสร้างความร่วมมือในการประเมิน
คุณค่าเอกสาร ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อไม่ให้นักจดหมายเหตุมีหน้าที่คัดเลือกเอกสารในความดูแล
ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว วิธีที่จะสนับสนุนการตัดสินใจนี้จึงมีการสร้าง Documentation Strategy
(กลยุทธ์การจัดการเอกสาร) โดยเฉพาะเอกสารของหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ จึงนาเสนอกลยุทธ์
การจัดการเอกสารโดยนั กจดหมายเหตุห รือองค์กรทางจดหมายเหตุควรสร้าง Documentation
Strategy (กลยุทธ์การจัดการเอกสาร) ประกอบด้วย (1) การเลือกหัวข้อหรือระบุประเด็นหลักที่จะ
เก็บข้อมูล (2) การเลือกที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และกาหนดขอบเขตสถานที่ในการดาเนินงาน (3) การ
จัดทาโครงสร้าง หาข้อมูล และการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารที่มีอยู่ และ (4) การเลือก
และจั ด วางกลยุ ท ธ์ แนวคิด ดังกล่ าวมี จุดเด่น คื อ เป็ นการประเมิน คุณ ค่ าของเอกสารที่ไม่ ได้ มอง
เฉพาะตัวเอกสาร แต่ยังใช้บริบทรอบข้างในการพิจารณาเพื่อใช้ในการประเมินคุณค่าเอกสารด้วย
Cox (1990) ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์การจัดการเอกสารถูกนาเสนอโดย Helen W.
Samuels, Larry J. Hackman และ Patricia Aronnson แนวคิดดังกล่ าวเริ่มช่วงต้นและกลาง
ทศวรรษ 1970 เป็นการพยายามเก็บรวบรวมเอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางสังคม
ประเด็ น ของชนกลุ่ ม น้ อ ย และเอกสารอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ในกระแสสั งคมที่ ไม่ ได้ จั ด เก็ บ ไว้ เป็ น เอกสาร
ประวัติศาสตร์
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปแนวคิด Documentation Strategy (กลยุทธ์การจัดการ
เอกสาร) ว่าเป็นการหาวิธีการรวบรวมเอกสารโดยใช้กลยุทธ์ 4 ประเด็น ได้แก่ การเลือกหัวข้อและ
ระบุ ป ระเด็ น หลั กที่ จ ะเก็บ ข้อมูล การเลื อกที่ปรึกษา ผู้ เชี่ยวชาญ และกาหนดขอบเขตสถานที่ใน
การดาเนินงาน การจัดทาโครงสร้าง หาข้อมูล และการตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารที่มี
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อยู่ และการเลือกและจัดวางกลยุทธ์ ทั้งนี้ ถือว่าเป็นแนวคิดที่คานึงถึงประเด็นของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับสังคมและชุมชนด้วย
แนวคิ ด Documentation Strategy (กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเอกสาร) เป็ น แนวคิ ด ที่
คานึงถึงประเด็นของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้ เนื่องจากกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญๆของสังคมด้วย ซึ่งอาจจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ จึงต้อง
ใช้แนวทางอื่น ๆ มาใช้ประกอบการดาเนินการประเมินคุณค่าด้วย
2.1.4 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Macro appraisal
Cook (2005) และ Cook (2011) อธิบ ายว่า การประเมิ น คุ ณ ค่ าแบบแมโคร เป็ น
หลั กการประเมิน คุณ ค่าเอกสารของรัฐ บาลแคนาดา โดยนาหลั กการวิเคราะห์ บ ทบาทหน้าที่เป็ น
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารที่จะจัดเก็บหรือทาลาย เป็นหลักการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเอกสาร
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีจานวนมาก หากรอให้เอกสารเหล่านี้ถูกส่งมอบ
มายังหอจดหมายเหตุก่อนมีการคัดเลือกนั้นทาให้ มีปริมาณเอกสารจานวนมาก อีกทั้งสิ้นเปลืองพื้นที่
จัดเก็บ นอกจากนี้ทาให้การปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลานาน
The National Archives of Canada (2001) อธิบ ายว่า การประเมินคุ ณ ค่ าแบบ
แมโครสามารถใช้ได้กับเอกสารทุกประเภท ทั้งในรูปแบบกระดาษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ แบบ
แปลน ภาพ สื่อโสตทัศน์ เสียง ภาพวาด เป็นต้น
Williams (2006) กล่าวว่าประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และเนเธอร์แลนด์
ใช้การประเมินคุณค่าเอกสารแบบแมโคร (Macro appraisal) โดยเฉพาะการนามาใช้จัดเก็บเอกสาร
ในรูปแบบดิจิทัล เป็นการประเมินคุณค่าเอกสารโดยมองภาพรวมขององค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชน
โดยการวิเคราะห์องค์กรจากระดับบนสู่ระดับล่าง (Top-Down) การวิเคราะห์เอกสารขององค์กรใน
ระดับรัฐบาล กระทรวง กรม สานัก โดยเน้นการประเมินคุณค่าที่หน้าที่ของหน่วยงาน เอกสารเหล่านี้
ก็จะสะท้อนหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นสาคัญ ซึ่งเอกสารใดไม่สะท้อนหน้าที่หลักก็จะคัดเลือกทิ้ง
นอกจากนี้ยังดูที่ความสั มพัน ธ์ของเอกสาร 3 หลักการ คือ ผู้สร้างเอกสาร (Creators) หน้าที่และ
ขั้นตอนของเอกสารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารและเอกสารที่สร้าง
จุดเด่นของแนวทางนี้คือ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และความสอดคล้องของเอกสาร การมองที่
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานผู้สร้างเอกสารมากกว่ามองที่เนื้อหาของเอกสาร เป็นการหลีกเลี่ยงความ
ซ้าซ้อนของเอกสาร ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน และเป็นความสะดวกในการบริหาร
เอกสารในรูปแบบดิจิทัล
จากที่ กล่ าวมาสามารถสรุป แนวคิดการประเมิน คุณ ค่า เอกสารแบบแมโคร (Macro
appraisal) ว่าการประเมินในรูปแบบดังกล่าวจะเน้นการมองเอกสารที่สะท้อนให้เห็นการดาเนินงาน
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ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยไม่ได้พิจารณาจากเอกสารทุกชิ้น ดังนั้นเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกคัดออก
โดยอั ตโนมั ติ นอกจากช่ ว ยลดปริ มาณเอกสารที่ ซ้าซ้ อ นและไม่ จ าเป็ น ยังช่ว ยประหยั ดพื้ น ที่ แ ละ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเอกสารด้วย (Williams, 2006)
จากการวิเคราะห์แนวคิดการประเมินคุณค่าเอกสารแบบแมโคร (Macro appraisal)
จะเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวพิจารณาโดยใช้พันธกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน เอกสารเหล่านี้สะท้อนให้
เห็นหน้ าที่ของหน่ว ยงานนั้นเป็นหลัก แต่แนวคิดดังกล่าวไม่สามารถนามาใช้ในการประเมินคุณค่า
เอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้ เนื่องจากเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์เป็นเอกสารที่สะท้อน
ให้เห็นเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น และเป็นเอกสารที่หลายหน่วยงานได้ร่วมกันทา เอกสารดังกล่าวจึงไม่
สามารถสะท้อนให้เห็นหน้าที่การดาเนินงานได้อย่างชัดเจน หากนาหลักการดังกล่าวมาใช้เอกสาร
เหล่านี้จะถูกประเมินทิ้งทั้งหมด
2.1.5 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Micro appraisal
Cook (2005) กล่ าวว่า หลั งจากที่ มี ก ารจั ด เอกสารโดยใช้ ห ลั ก การประเมิ น คุ ณ ค่ า
เอกสารแบบแมโคร (Macro appraisal) โดยดูคุ ณ ค่าเอกสารในระดับ หน้ าที่ข องหน่ วยงานแล้ ว
จะต้องคานึงถึงการประเมินคุณค่าเอกสารแบบไมโครด้วย
การประเมิ น คุณ ค่ าแบบไมโครเป็ น วิธีก ารประเมิ น คุ ณ ค่ าที่ ดู จากเอกสาร พิ จ ารณา
เอกสารจากระดับ ล่ างขึ้น บน (Bottom – Up) ที่เหมาะจะใช้กับ เอกสารที่ มีป ริมาณน้อ ย เพราะ
ผู้ ป ระเมิ น จะต้ อ งพิ จ ารณาเอกสารโดยดู ที่ ตั ว เอกสารมี คุ ณ ค่ า ของความเป็ น หลั ก ฐานและเป็ น
แหล่ งข้อมูล ดูจากบริบ ทของผู้ สร้ างเอกสาร คุณ ภาพของเอกสาร มี ความสมบู รณ์ จานวนข้อมู ล
การให้ ความรู้ และกายภาพของเอกสาร การจัดทาตารางกาหนดอายุเอกสาร รายการตรวจสอบ
(Check-List) และมีคู่มือในการประเมินคุณค่าที่ทางองค์กรหรือคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุมาใช้ใน
การคัดเลือกด้วย โดยมีตารางกาหนดอายุการเก็บเอกสารเป็นเครื่องมือ โดยหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
เป็นผู้ประเมินคุณค่าก่อน การประเมินคุณค่าตามหลัก Micro appraisal ไม่มีคาตอบที่ถูกต้องแน่นอน
การประเมินคุณค่าเป็นสิ่งที่จาเป็นนักจดหมายเหตุจะต้องมีความรู้ การประเมินคุณค่าแบบดังกล่าว
สร้างความกังวลว่านักจดหมายเหตุเป็นผู้ตัดสินใจในการเก็บรักษาเอกสาร (Williams, 2006)
กล่ าวโดยสรุ ป แนวคิด การประเมิน คุ ณ ค่าแบบไมโคร (Micro appraisal) เป็ น การ
พิจารณาจากแหล่งที่มาและบริบทของเอกสาร รวมทั้งการพิจารณาเนื้อหาของเอกสารอย่างละเอียด
ทาให้เห็นคุณค่าในด้านการเป็นพยานหลักฐานและคุณค่าด้านข้อมูลข่าวสารด้วย
จากการวิเคราะห์หลักการประเมินคุณค่าแบบไมโคร (Micro appraisal) วิธีการจะเน้น
การพิจารณาเนื้ อหาเอกสารอย่างละเอียด เช่น การพิจารณาแหล่งข้อมูลของเอกสาร บริบทของ
ผู้สร้างเอกสาร เป็นต้น หลักการดังกล่าวเหมาะสาหรับนาไปใช้ในการประเมินคุณค่าเอกสารของกลุ่ม
บันทึกเหตุการณ์ เพราะเอกสารเหล่านี้ต้องใช้การพิจารณาโดยดูจากเนื้อหาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
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เหตุการณ์สาคัญ ในการคัดเลือกเอกสารเพื่ อจัดเก็บมาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและจัดเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการอ้างอิงด้วย
2.1.6 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Neo-Jenkinsonians
Cook (2001) อธิ บ ายว่ า แนวคิ ด Neo-Jenkinsonians เป็ น การน าแนวคิ ด ของ
Jenkinson มากล่าวซ้าใหม่ โดยนักวิชาการจดหมายเหตุชาวอเมริกาเหนือ ได้แก่ Duranti, Luciana
และ M. Eastwood, Terence แนวคิดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้ ผู้ผลิตเอกสารควรประเมินคุณค่า
เอกสารของตนเอง โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นการพิสูจน์ว่าเอกสารประเภทใดเป็น
เอกสารที่ แ ท้ จ ริ งและน่ า เชื่ อ ถื อ แนวคิ ด Neo-Jenkinsonians จึ งถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใช้ อี ก ครั้ ง
โดย Cook (2011) กล่าวว่า แนวคิด Neo-Jenkinsonians การประเมินคุณค่าเอกสารจะเน้นที่ความ
แท้ จ ริ ง ของเอกสาร ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของเอกสาร และความเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ของเอกสาร
นอกจากนี้ Duranti (1994) ยังเน้ น ย้าว่ านั ก จดหมายเหตุ จ ะต้ อ งมี ค วามเป็ น กลาง
ในการประเมินคุณค่าเอกสารจึงต้องคานึงถึงคุณค่าด้านการเป็นหลักฐานด้วย
กล่าวโดยสรุปว่าแนวคิด Neo-Jenkinsonians ดังกล่าวเน้นการประเมินคุณค่าเอกสาร
โดยให้เจ้าของเอกสารเป็นผู้ประเมินคุณค่าเอกสารของตน แนวคิดดังกล่าวต้องคานึงถึงคุณสมบัติของ
ความเป็นเอกสาร เช่น ความเป็นของแท้ ความน่าเชื่อถือของเอกสาร เป็นต้น
แนวคิด Neo-Jenkinsonians ดังกล่าวจะเน้นการประเมินคุณค่าเอกสารที่เป็นหลักฐาน
ของหน่ ว ยงานเป็ น หลั ก ในขณะที่ เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ว มสมั ย ของกลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ นั้ น
เป็ น สารสนเทศที่ กลุ่ มบั น ทึกเหตุการณ์ ได้รวบรวมมา และเป็ นเอกสารที่มีทั้งเอกสารต้นฉบับและ
ส าเนาเอกสาร ดั งนั้ น แนวคิดดังกล่ าวไม่ส ามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ การประเมิ นคุ ณ ค่าเอกสาร
กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหมด เนื่องจากเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะเป็นเอกสารที่ได้จาก
การรวบรวมมาไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ แต่เอกสารเหล่านี้เป็นข้อมูลสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา
ค้นคว้า
2.1.7 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Minnesota
Brown (2014) กล่าวว่าในคริส ต์ศักราช 1997 Mark Green และ Todd Daniels
Howell เป็นนักประวัติศาสตร์ของสมาคมนักประวัติศาสตร์ Minnesota ได้นาหลักการการประเมิน
คุณค่าแบบ Minnesota และหลักการประเมินคุณค่าเชิงธุรกิจมาใช้ในการประเมินคุณค่าเอกสาร
จดหมายเหตุ รวมทั้งการนาหลักการหลากหลายมาประยุกต์ใช้รวมกัน เช่น นโยบายการจัดหาเอกสาร
หลักการประเมินคุณค่าแบบ Documentation Strategy การประเมินคุณค่าแบบ Macro appraisal
การประเมิ น คุ ณ ค่ าตามแนวคิ ด Black box method เป็ น ต้ น (Green and Howell, 1997)
Green and Howell (1997) กล่าวว่า แนวคิด Minnesota เป็นหลักการจัดหาเอกสาร
เชิงปฏิบัติมีขั้นตอนการดาเนินงาน 6 ขั้นตอนดังนี้
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1. การระบุขอบเขตการเก็บเอกสาร วิเคราะห์เอกสาร และสารวจนโยบายการจัดหา
เอกสารและการจัดเก็บเอกสารของหอจดหมายเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หลักการนโยบายการจัดหา
เอกสาร Collection Policy)
2. พิ จ ารณาขอบเขตของข้อ มูล ส ารวจหน่ ว ยงาน และเอกสารจากหน่ว ยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิจัย ผู้สร้างเอกสาร (แนวคิด Documentation
Strategy)
3. ก าหนดหลั กเกณฑ์ แ ละจัด ล าดั บ ความส าคั ญ ของธุรกิจ ภู มิ ภ าคต่ าง ๆ และหรือ
ช่วงยุคสมัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ตามลาดับจากเอกสารที่ไม่ควรเก็บ เอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วน
และการเปรียบเทียบระดับคุณค่าทางสังคม เอกสารที่มีความต้องการใช้จานวนมาก เอกสารที่จัดเก็บ
ตามภารกิจ หรือเอกสารชุดใหญ่ที่ควรจัดเก็บในรูปแบบ Microfilm (Green, 1998) (แนวคิด Macro
appraisal)
4. ระบุ ห น้าที่ขององค์กรผู้ส ร้างเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการจัดเก็บ
เอกสาร และระบุระดับของกลุ่มเอกสารที่ต้องการเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (แนวคิดการวิเคราะห์
หน้าที่องค์กร Functional Analysis)
5. ปรับปรุงการจัดลาดับชั้น เชื่อมโยงระดับของกลุ่ม เอกสารกับลาดับความสาคัญใน
การเก็บเอกสาร และทดสอบแนวคิดนี้กับเอกสารจริงในองค์กรธุรกิจ (แนวคิด Black Box Method)
เหมาะสาหรับฐานข้อมูล (Data Based) และการประเมินเอกสารที่ดูจากผลลัพธ์
6. ปรับ ปรุงการดาเนิ นงานวิเคราะห์ เอกสาร ศึกษา ขอบเขตของข้อมูล และปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ
กล่าวโดยสรุปแนวคิด Minnesota ดังกล่าวมีความพยายามในการจัดลาดับความสาคัญ
ของเอกสารที่ มีจ านวนมากที่อ ยู่ ในองค์ กรเพื่ ออานวยความสะดวกในการประเมิน คุณ ค่ าเอกสาร
(William 2006) แต่หลักการดังกล่าวจะเน้นการประเมินคุณค่าในเชิงธุรกิจมาใช้ในการประเมินคุณค่า
เอกสารจดหมายเหตุ โดยเน้ น การจัดล าดับความส าคัญของเอกสาร และเป็นการนาหลั กการและ
แนวคิดที่ห ลากหลายมาประยุ กต์ใช้ เช่น หลั กการ Documentation Strategy แนวคิด Macro
appraisal หลักการวิเคราะห์หน้าที่ของผู้สร้างเอกสาร และแนวคิด Black Box Method รวมทั้ง
นโยบายการจัดหาเอกสาร แนวคิดดังกล่าวสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (Williams,
2006) แต่เหมาะกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดเก็บเอกสาร
เมื่อนาแนวคิด Minnesota ดังกล่าวมาพิจารณากับเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
หลักการดังกล่าวไม่เหมาะกับการนามาใช้ในการประเมินคุณค่าเอกสารบันทึกเหตุการณ์ เนื่องจาก
เอกสารบันทึกเหตุการณ์จะเน้นความสาคัญของเหตุการณ์เป็นหลัก และแนวคิด Minnesota ดังกล่าว
เป็นหลักการที่เหมาะสาหรับการประเมินคุณค่าฐานข้อมูล (Data Based) มากกว่าข้อมูลสารสนเทศ
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2.1.8 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบทฤษฎีกล่องดา
Brown (1988) กล่าวว่า ทฤษฎีกล่องดา (Black Box) เป็นหลักการของ Frank Bole
และ Julia Marks Young นั ก จดหมายเหตุ ของมหาวิท ยาลั ย มิ ชิ เกนชาวอเมริก า (Boles and
Young: 1985) สร้างหลั กการดังกล่ าวเพื่ อเสนอขั้นตอนการตัดสิ น ใจการประเมินคุณ ค่า ซึ่งมีค่ า
น้าหนักที่เห็นอย่างชัดเจน คุณค่าของความเป็นข้อมูล และคุณค่าของราคาในการดูแลรักษา เป็นการ
ใช้ ในการประเมิ น คุ ณ ค่ า สารสนเทศมากกว่ าเอกสาร (Records) จดหมายเหตุ (Archives) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการทางานของของ Frank Bole และJulia Marks Young ที่ทางานเกี่ยวข้องกับการ
เก็บข้อมูลสารสนเทศ เอกสารของมหาวิทยาลัย และเป็นเอกสารประวัติศาสตร์
แนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ค่ า ตามหลั ก ทฤษฎี ก ล่ อ งด า (Black Box) ใช้ ห ลั ก เกณฑ์
3 ประการ ดังนี้
1. คุ ณ ค่ า ของข้ อ มู ล (Value of Information) เป็ น การวิ เคราะห์ ว่ า เมื่ อ เอกสาร
สิ้นกระแสการใช้งานแล้วจะมีคุณค่าต่อหน่วยงานหรือไม่ โดยมีหลักการพิจารณา 3 องค์ประกอบ คือ
บริบทการสร้างเอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร และการใช้เอกสาร
2. งบประมาณในการเก็บรักษาเอกสาร (Cost of Retention) เป็นการพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสาร โดยมีห ลักการพิจารณา 4 องค์ประกอบ คือ งบประมาณในการจัดเก็บ
เอกสาร ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น งาน ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
เอกสาร
3. ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินคุณค่าเอกสาร (Implication of the Appraisal
Recommendations Module) มีหลักการพิจารณา 2 องค์ประกอบ คือ การพิจารณาด้านการเมือง
และการพิจารณาด้านการดาเนินงาน
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ก ล่ อ งด า (Black Box Method) ดั ง กล่ า วโดยสรุ ป จะเน้ น
การประเมินคุณค่าเอกสารที่เป็นข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักโดยการนาบริบทสภาพแวดล้อมมาใช้ใน
การประเมินคุณค่า ซึ่งเป็น กระบวนการประเมินคุณ ค่าที่ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆด้าน และเป็น
กระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลานาน หลักการประเมินคุณค่าดังกล่าว เป็นแนวทางที่เหมาะกับการ
ประเมินคุณค่าเอกสารของหน่วยงานจดหมายเหตุที่มีเอกสารหลายประเภท
หลักการของแนวคิดทฤษฎีกล่องดา จะเน้นคุณค่าของข้อมูล (Value of Information)
เมื่อเอกสารสิ้ น กระแสการใช้งานแล้ ว พิ จารณาโดยใช้องค์ป ระกอบ ของบริบทการสร้างเอกสาร
การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร และการใช้เอกสาร ซึ่งไม่เหมาะกับการประยุกต์ใช้กับเอกสารกลุ่ม
บันทึกเหตุการณ์ได้เนื่องจากเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ถือว่าเป็ นสารสนเทศที่นามาใช้ในการ
เรีย บเรีย งต้น ฉบั บ หนั งสื อเหตุการณ์ สาคัญ ที่ส าคัญ เอกสารที่รวบรวมมนั้นเป็นเอกสารที่ยังไม่สิ้ น
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กระแสการใช้งาน แม้จะเหมาะแก่การใช้ในการประเมินคุณค่ากับเอกสารหลายประเภท แต่หลักการ
ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูงอีกด้วย
2.1.9 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Total archives
Millar (1996) กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นในประเทศแคนาดา โดยเป็นแนวคิด
ที่ได้คานึงถึงการเก็บรวมข้อมูลที่นอกเหนือจากเอกสาร แต่ยังรวมถึงวัสดุอื่น ๆ ด้วย เช่น ข้อมูลที่อยู่
ในสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการรวมตัวของข้อมูล หรือเอกสารจดหมายเหตุของบุคคล และหน่วยงาน
เอกชน หลักการดังกล่าวจึงเป็นการรวบรวมอัตลักษณ์และความสาคัญของการรักษาความทรงจา
โดยรวมของสังคม
Millar (1998) กล่ าวว่า การบริห ารเอกสารจดหมายเหตุในแต่ล ะสั งคมจะขึ้นอยู่กับ
ประวัติศาสตร์ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อวัฒนธรรมของสังคม หลักการ Total
archives มีทั้งหอจดหมายเหตุของชาติ หอจดหมายเหตุท้องถิ่น หอจดหมายเหตุประจารัฐ เป็นต้น
ซึ่งถูกจัดตั้งโดยรัฐบาล เอกชน หรือส่วนบุคคล ซึ่งจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในสื่อต่าง ๆ เช่น ทั้งใน
รูปแบบกระดาษ วิดีโอ ภาพนิ่ง ไฟล์เสียง แถบแม่เหล็ก และสื่อรูปแบบดิจิทัล Millar (1998) กล่าว
ว่าแนวคิดดังกล่าวยังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาด้วย จากเดิมที่มีการแบ่งเอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตอนนี้ยังมีหอจดหมายเหตุของสมาคมประวัติศาตร์
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เป็นต้น
Millar (1998) ยังกล่าวอีกว่า คุณค่าของการจัดทา Total Archives เพื่อเป็นการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งนักจดหมายเหตุมีบทบาทสาคัญการ
ช่ ว ยก าหนดแนวทางการจั ด ระบบเพื่ อ เก็ บ รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ เหล่ านี้ แนวคิ ด Total
Archives พัฒนามาจากการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ยุค คือ
ยุ ค ที่ 1 ช่ ว งศตวรรษที่ 18 ถึ งต้ น ศตวรรษที่ 19 จะเน้ น การรวบรบวมเอกสารของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยเน้นเอกสารของหน่วยงานภาครัฐเป็นสาคัญ
นักจดหมายเหตุมีหน้าที่ดูแลเอกสารหลักฐานชั้นต้น
ยุ ค ที่ 2 ช่ ว งกลางศตวรรษที่ 19 ถึ งปลายศตวรรษที่ 1970 เป็ น ช่ ว งที่ มี ก ารจั ด เก็ บ
เอกสารเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการเอกสารของรัฐ และการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งนักจดหมายเหตุมีหน้าที่ทั้งเป็นผู้ดูแลเอกสารตามกระบวนงานจดหมายเหตุ
ยังต้องทางานรวมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแลรักษาเอกสาร ซึ่งถือว่าเป็น
ยุคของการเกิด “Total Archives”
ยุคที่ 3 ช่วงต้นศตวรรษที่ 1980 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร นักจดหมายเหตุ
ต้องมีหน้าที่ในการดูแลเอกสารทุกประเภททั้งเอกสารในรูปแบบกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งการรวบรวมเอกสารส่วนบุ คคล และเอกสารจดหมายเหตุของเอกชนด้วย ในขณะเดียวกัน
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แนวคิด “Total Archives” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
สรุ ป ได้ว่าแนวคิด “Total Archives” ท าให้ งานจดหมายเหตุมี มุ มมองที่ เปลี่ ย นไป
หอจดหมายเหตุไม่ได้มีการจัดเก็บเฉพาะเอกสารหลักฐานของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่หลักการ
ดังกล่าวยังให้ความสาคัญกับเอกสารและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอีกด้วย
จากหลักการจัดการเอกสารจดหมายเหตุอย่างต่อเนื่อง และแนวคิด Total Archives
ทาให้เห็นพัฒนาการของงานจดหมายเหตุว่า หอจดหมายเหตุไม่ได้จัดเก็บเฉพาะเอกสารหลักฐานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ แต่ งานจดหมายเหตุ ในปั จ จุบั น ยังจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ ว ย เช่ น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องชุมชน และข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารดิจิทัล
หลั ก การนี้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งานของหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ป ระเทศไทย
เนื่องจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย นอกจากมีการปฏิบัติงานตามกระบวนงานจดหมายเหตุ
เพื่ อการรวบรวมเอกสารหลั กฐานการทางานของหน่วยงานแล้ว ยังมีห น้ าที่ในการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญของชาติด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวคิดการประเมิน
คุณค่าเอกสารที่เหมาะสมกับเอกสารบันทึกเหตุการณ์นั้น จึงสรุปเป็นตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางสรุปแนวคิดการประเมินคุณค่าที่เหมาะสมกับเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
แนวทางการประเมินคุณค่า
หลักการสาคัญ
ความเหมาะสม
เอกสาร
1 แนวทางการประเมินคุณค่า เก็บเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งาน
ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้เป็น
ของ Jenkinson
ที่ครบ 7 องค์ประกอบโดยไม่มีการ
แนวทางในการคัดเลือกเอกสาร
คัดเลือกเอกสารทิ้ง ทาให้หอจดหมาย ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
เหตุเป็นเพียงสถานที่จัดเก็บเอกสารที่ กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้ เนื่องจาก
หน่วยงานส่งมาเท่านั้น
เอกสารกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ไม่ใช่
เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานของ
หน่วยงานที่ครบองค์ประกอบ
ความเป็นเอกสารทั้ง 7 ประการ
2 แนวทางการประเมินคุณค่า การแบ่งคุณค่าเอกสารเป็น 2 ส่วนคือ สามารถนามาเป็นแนวทางการ
ของ Schellenberg
คุณค่าของเอกสารเพื่อให้เป็นหลักฐาน ประเมินคุณค่าเอกสารเพี่อให้เป็น
และคุณค่าของเอกสารเพื่อให้เป็น
ข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าและ
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แนวทางการประเมินคุณค่า
เอกสาร

หลักการสาคัญ

ความเหมาะสม

ข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย

วิจัยไปประยุกต์ใช้ประเมินคุณค่า
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยได้
เหมาะสมที่จะนามาประยุกต์ใช้
ในการประเมินคุณค่าเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพราะ
ขั้นตอนและวิธีการประเมินเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์
และการดาเนินงานรวบรวม
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่
เริ่มจากการคัดเลือกหัวข้อใน
การบันทึกเหตุการณ์ การมีที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณา
หัวเรื่องและวิธีการรวบรวม
การกาหนดขอบเขตของการ
รวบรวม การหาข้อมูล และ
การตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารที่
รวบรวมมา
ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการ
ประเมินคุณค่าเอกสารของกลุ่ม
บันทึกเหตุการณ์ได้ เนื่องจาก
เอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็น
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น และเป็น
เอกสารที่หลายหน่วยงานได้
ร่วมกันทา เอกสารดังกล่าวจึงไม่
สามารถสะท้อนให้เห็นหน้าที่การ
ดาเนินงานได้อย่างชัดเจน หากนา
หลักการดังกล่าวมาใช้เอกสาร

3 แนวทางการประเมินคุณค่า
แบบ Documentation
Strategy

เป็นการประเมินคุณค่าของเอกสารที่
ยึดหลักการพิจารณาวัตถุประสงค์และ
ความต้องการใช้งานเอกสารเป็น
ตัวกาหนดวิธีการประเมินคุณค่า โดย
เริ่มจาก (1) การเลือกหัวข้อและระบุ
ประเด็นหลักที่จะเก็บข้อมูลที่คานึงถึง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมและ
ชุมชนด้วย (2) การเลือกที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ (3) การกาหนดขอบเขต
สถานที่ในการดาเนินงาน (4) การ
จัดทาโครงสร้าง หาข้อมูล และ
(5) การตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหา
ของเอกสารที่มีอยู่

4 แนวทางการประเมินคุณค่า
แบบ Macro-appraisal

เป็นแนวคิดที่มองบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานผู้สร้างเอกสารมากกว่ามอง
ที่เนื้อหาของเอกสาร เป็นการ
หลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนของเอกสาร
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หน่วยงาน และเป็นความสะดวกใน
การบริหารเอกสารในรูปแบบดิจิทัล
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แนวทางการประเมินคุณค่า
เอกสาร

หลักการสาคัญ

ความเหมาะสม
เหล่านี้จะถูกประเมินทิ้งทั้งหมด

5 แนวทางการประเมินคุณค่า
แบบ Micro-appraisal

6 แนวทางการประเมินคุณค่า
แบบ Neo-Jenkinsonians

7 แนวทางการประเมินคุณค่า
แบบ Minnesota

เหมาะสมที่จะนามาใช้ประเมิน
คุณค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัยเพราะให้ความสาคัญกับ
การให้ข้อมูลข่าวสารตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ
เอกสารประวัติศาสตรร่วมสมัย
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย
เน้นการประเมินคุณค่าเอกสารโดยให้ ไม่เหมาะสมที่จะนามาประยุกต์ใช้
เจ้าของเอกสารเป็นผู้ประเมินคุณค่า กับการประเมินคุณค่าเอกสารกลุ่ม
เอกสารของตน แนวคิดดังกล่าวต้อง บันทึกเหตุการณ์ เนื่องจากเอกสาร
คานึงถึงคุณสมบัติของความเป็น
ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะเป็น
เอกสาร เช่น ความเป็นของแท้
เอกสารที่ได้จากการรวบรวมมา
ความน่าเชื่อถือของเอกสาร
ไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ และกลุ่ม
บันทึกเหตุการณ์ไปร้องขอเจ้าของ
เอกสารมา ไม่ใช่เอกสารที่เจ้าของ
มอบให้มาเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมาย
เหตุ
เป็นการนาหลักการและแนวคิดที่
ไม่เหมาะสมกับการนามาใช้ในการ
หลากหลายมาประยุกต์ใช้ เช่น
ประเมินคุณค่าเอกสารบันทึก
หลักการ Documentation Strategy เหตุการณ์ เนื่องจากแนวคิด
แนวคิด Macro Appraisal หลักการ Minnesota ดังกล่าวเป็นหลักการ
วิเคราะห์หน้าที่ของผู้สร้างเอกสาร
ที่เหมาะสาหรับการประเมินคุณค่า
และแนวคิด Black Box Method
ฐานข้อมูล (Data based) ในเชิง
รวมทั้งนโยบายการจัดหาเอกสาร
ธุรกิจมากกว่าในเชิงข้อมูล
เหมาะกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
เป็นการพิจารณาเอกสารจาก
แหล่งที่มาและบริบทของเอกสาร
รวมทั้งการพิจารณาเนื้อหาของ
เอกสารอย่างละเอียด ทาให้เห็น
คุณค่าในด้านการเป็นพยานหลักฐาน
และคุณค่าด้านข้อมูลข่าวสารด้วย
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แนวทางการประเมินคุณค่า
เอกสาร

8 แนวทางการประเมินคุณค่า
แบบทฤษฎีกล่องดา
(Black Box)
9 แนวทางการประเมินคุณค่า
แบบ Total archives

หลักการสาคัญ

ความเหมาะสม

ต้องการจัดเก็บเอกสารเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การดาเนินธุรกิจ
เน้นการประเมินคุณค่าสารสนเทศเพื่อ ไม่เหมาะที่จะนามาประยุกต์ใช้กับ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่
เจ้าของเอกสารเป็นหลัก
เน้นการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นมรดก
ความทรงจาของชาติ
ไม่ได้จัดเก็บเฉพาะเอกสารหลักฐาน
ของหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศด้วย เช่น ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องชุมชน และข้อมูลสารสนเทศ
ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล

เหมาะสมที่จะนามาประยุกต์ใช้กับ
การประเมินคุณค่าเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เน้นการ
จัดเก็บสารสนเทศในทุกรูปแบบ
ไม่ใช่แค่เอกสารราชการ

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุไม่สามารถ
นามาใช้ประเมินเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยได้ทั้งหมด มีบาง
แนวคิ ด ที่ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ได้ บ างส่ ว น เนื่ อ งจากเอกสารประวัติ ศ าสตร์ร่ว มสมั ย จั ด เป็ น
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม หลักการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุจึงไม่สามารถนามาใช้
คัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุประเทศไทยได้ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงต้องศึกษา
หลักการคัดเลือกสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในลาดับต่อไป
2.2 การคัดเลือกสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมมาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ
เพื่ อให้ เห็ น หลักการคัดเลื อกสารสนเทศมรดกทางวัฒ นธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมจากแหล่งสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม เช่น หอสมุด
และพิพิธภัณฑ์เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกสารสนเทศมรดกทางวัฒ นธรรมเพื่อ
จัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ดังนี้
กรมศิลปากร (2553: 11) กล่าวว่า ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทรัพยากรให้ตรงตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาห้องสมุด ซึ่งเป็นงานประจาที่จะต้องทาต่อเนื่อง โดยการคัดเลือกทรัพยากร
เหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ของบรรณารักษ์ที่จะศีกษาและพิจารณา

44
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่จานวนมาก ทั้งนี้การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศนั้นจะต้อง
คานึ งถึงปั จจั ยต่าง ๆ เช่น ความต้องการของผู้ใช้ ปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศ คุณ ภาพของ
ทรัพยากรสารสนเทศ งบประมาณ และสถานที่ใช้จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีจากัดหรือไม่ โดยมี
หลักเกณฑ์การคัดกเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
1. เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ประโยชน์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายใน
การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด
2. เลือกทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
3. พิจารณาเลือกทรัพยากรสารสนเทศให้สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตโดยเฉพาะการเลือกตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้
4. พิจารณาคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย
5. เลือกทรัพยากรสารสนเทศด้วยความเที่ยงธรรม ไม่ลาเอียง
6. ไม่เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ขัดต่อศีลธรรม
7. เลือกหนังสือที่ผู้เขียนและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตมีความชานาญ มีชื่อเสียง และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
8. ต้องคานึงถึงงบประมาณ เพื่อเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ดีที่สุดและมีความจาเป็นมาก
น้อยตามลาดับ
9. เลือกหนังสือที่ได้รับรางวัลองค์กร สมาคมในวิชาชีพ
10. เลือกหนังสือที่มีฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุด แต่ไม่จาเป็นต้องซื้อทุกครั้งที่มีการจัดพิมพ์ใหม่ถ้ามี
การเพิ่มเติมเนื้อหาเพียงเล็กน้อย
โดยสรุ ป หลั ก การคั ด เลื อ กสารสนเทศทั้ ง 10 ประการดั ง กล่ า ว อาจจะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เป็นปัจจัยร่วมในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้
อย่ างไรก็ตาม การน าปั จ จัย เหล่ านี้ มาใช้ต้องคานึงถึงนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติด้วย
นอกจากนี้ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (2560) กล่าวว่าการจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัลของ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบายและทิศทางการ
จัดการข้อมูล หากองค์กรไม่ได้กาหนดทิศทางและขอบเขตการจัดการข้อมูล ตั้งแต่ต้น จะส่งผลให้
ข้อมูลที่จัดเก็บไม่มีระบบมาตรฐานขององค์กร เพราะไม่ได้มีการกาหนดหรือมอบหมายให้ฝ่ายงาน
หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดการ เนื่องจากข้อมูลจากงานวิจัยซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลเชิง
สถิติ ข้อมูลภาคสนาม ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึกจากการสัมภาษณ์ เป็นต้น ข้อมูล
เหล่านี้เป็นหลักฐานชั้นต้นที่นักวิจัยและประชาชนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า
และวิจัยได้ แต่ความท้าทายคือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่นักวิจัยสร้างและจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถ
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เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ต้องมีกระบวนการจัดการที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ
ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้สร้างข้อมูล ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ข้อมูล
นอกจากนี้ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (2560) ยังกล่าวว่า ข้อมูลที่ดีต้องมีทะเบียน มีที่มา รู้บริบท
ของเวลาและสถานที่ เช่น ภาพถ่าย หากไม่มีรายละเอียดภาพ ภาพเหล่านั้นแทบจะไม่มีประโยชน์
โดยเฉพาะการวิจัยต้องมีการบันทึกข้อมู ลทุกขั้นตอน จะต้องให้ความสาคัญกับการจัดเมทาดาทาหรือ
ตัวแทนข้อมูล พร้อมที่จะให้บริการ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อ สอดคล้องกับรัศมี ชูทรงเดช (2560) กล่าว
ว่าเพื่อให้ข้อมูล มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จะต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการอานวยความ
สะดวกในการจัดการเอกสารและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีการจัดทาระบบมาตรฐานการ
จัดเก็บไฟล์และพัฒนาคลังสาหรับการใช้งานด้วยมาตรฐาน
ทั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ศึกษาแนวปฏิ บัติ การจัดการคลั งข้อมูล ดิ จิทัล ของศูน ย์มานุ ษ ยวิท ยาสิ ริน ธร
(องค์การมหาชน) ในส่วนของกระบวนการคัดเลือกข้อมูลดิจิทัลนั้น มีหลักการคัดเลือกข้อมูลดิจิทัล
3 ประการ ดังนี้
1. กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ข้อมูล ก่อนการจัดเก็บหรือสร้างข้อมูลดิจิทัล เพื่อสามารถ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานคัดเลือกข้อมูลที่จะจัดเก็บได้เจาะจง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ง านของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยการส ารวจความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการ เพื่อกาหนดมาตรฐานการสร้างข้อมูลดิจิทัลและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลที่ตอบสนอง
ความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ควรจะเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบที่มี
ความละเอียดสูง หรือมีข้อกาหนดในการใช้ข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
3. ต้องตรวจสอบที่มาของข้อมูล และเงื่อนไขในการยินยอมให้ใช้สิทธิ์ ในกรณีที่ข้อมูลได้รับ
การรั บ มอบจากผู้ บ ริจ าคหรื อการอ้างอิงข้อมู ล จากแหล่ งข้อมูล อื่น ๆ ผู้ ป ฏิบั ติงานต้องตรวจสอบ
ขั้นตอนการรับบริจาค และเงื่อนไขที่ผู้บริจาค หรือผู้ให้ข้อมูล ผู้บรรยายระบุไว้ในเอกสารข้อตกลงการ
บริจาคเอกสาร วัสดุ หรือเอกสารข้อตกลงยินยอมให้ใช้สิทธิ์อย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ ศูน ย์มานุ ษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) แนะนาว่าก่อนที่จะคัดเลือก หรือสร้าง
ข้อมูลดิจิทัล ควรสร้างรูปแบบของแฟ้มเอกสาร (Folder) ที่จะใช้ จัดเก็บ และเข้าถึงข้อมูลภายในแฟ้ม
ควรมีการจัดกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อสื่อให้เห็นที่มาของข้อมูล หรือวัตถุประสงค์ในการจัดกลุ่ม และ
ควรคัดเลือกชุดมาตรฐานเมทาดาทาระบบเปิดเพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูล
จากข้ อ มู ล ข้ างต้ น ท าให้ เห็ น หลั ก การการคั ด เลื อ กสารสนเทศมรดกทางวั ฒ นธรรม คื อ
การคัดเลื อ กโดยมุ่งเน้ น ที่ผู้ ใช้บ ริการเป็นส าคัญ โดยมีการพิจารณาเลื อกทรัพ ยากรสารสนเทศให้
สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้มีการเลือกตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ นอกจากนี้มีการสารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการก่อนจะคัดเลือกสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
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โดยสรุป หลักการคัดเลือกสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องการจัดเก็บสารสนเทศที่
น่าเชื่อถือ มีเมทาดาทาที่ใช้ควบคุมความน่าเชื่อและการเข้าถึงสารสนเทศ รวมทั้งการเลือกเก็บใน
หั ว เรื่ อ งที่ สั ง คมสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ หลั ก การดั ง กล่ า วสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
การคัดเลื อกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมั ยได้ เนื่องจากเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยก็จัดเป็ น
สารสนเทศมรดกทางวัฒ นธรรมประเภทหนึ่งที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยมุ่งหวังให้เป็น
แหล่งให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญของประเทศไทยที่สมควรเผยแพร่ให้ประชาชนไทย
รับ ทราบและหรือสังคมไทยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ประวัติความเป็นมา รากเหง้า
และอัตลักษณ์ของประเทศได้
3. การจัดเรียงเอกสาร
การจั ดเรีย งหรือการจั ดหมวดหมู่เอกสาร (Arrangement) กรมศิ ล ปากร ให้ ค านิยามว่า
เป็นการศึกษา วิเคราะห์ คัดแยก และจัดหมวดหมู่เอกสารตามโครงสร้างของส่วนราชการของเอกสาร
ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของหน่วยงานในช่วงเวลานั้น ๆ ซี่งเป็นไปตาม
หลักจดหมายเหตุสากล เพื่อให้เอกสารจดหมายเหตุอยู่ในสภาพดี สะดวก และปลอดภัยในการใช้งาน
(กรมศิลปากร, 2559: 143)
สมสรวง พฤติกุล (2539: 64-70) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดเอกสารจดหมายเหตุนั้น
มี 3 ประการหลัก คือ เพื่อรักษาคุณค่าเดิมของเอกสาร เพื่อการควบคุมเอกสาร และเพื่อให้สามารถใช้
งานได้สะดวก รวดเร็ว
Brown (2014) กล่าวว่า การจัดเรียงเอกสารเป็นกิจกรรมหลักในกระบวนการงานจดหมาย
เหตุ เป็นการรักษาบริบท ความแท้จริงของเอกสารโดยเฉพาะเอกสารในรูปแบบกระดาษ สามารถจะมี
อายุได้ยาวนานและเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
โดยสรุป การจัดเรียง คือ การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่เอกสารเพื่อสะท้อนให้เห็น ภารกิจ
และการดาเนิน งานของหน่วยงาน นอกจากนี้ การจัดเรียงยังให้ ประโยชน์ในเรื่องการรักษาคุณค่า
การควบคุม ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน และการรักษาให้ เอกสารมีอายุที่ยาวนานมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์ดังกล่าว การจัดเรียงเอกสารโดยเฉพาะ
เอกสารจดหมายเหตุจาเป็นต้องคานึงถึงหลักการจัดเรียง 6 ประการ ดังนี้
3.1 หลักการจัดเรียง
หลักการจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุ จากการศึกษาบทความ หนังสือ และตาราวิชาการทั้ง
ของต่างประเทศไทยและประเทศไทย เช่น Brown (2014) Williams (2006) สมสรวง พฤติกุล
(2539) และกรมศิลปากร (2559) ได้อธิบายหลักการจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุไว้ ดังนี้
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3.1.1 หลักการจัดเรียงเอกสารตามแหล่งที่มา (principle of provenance)
Brown (2014) กล่ า วว่ า หลั ก การจั ด เรี ย งเอกสารตามแหล่ ง ที่ ม า (Principle of
Provenance) เป็ น การจั ด เอกสารตามแหล่ งที่ มาของเอกสารได้ถูก ผลิ ต ขึ้น โดยผู้ ที่ ส ร้างเอกสาร
เป็ น หลั กการที่ง่าย สามารถแสดงให้ เห็ นความสั ม พัน ธ์ของเอกสารกับ เอกสารชุด อื่นด้ว ย รวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างเอกสารกับเอกสาร ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ กิจกรรมของเอกสารที่
ติดต่อระหว่างกัน Williams (2006) อธิบายว่า เป็นหลักการจัดเรียงเอกสารตามแหล่งที่มาซึ่งจะรักษา
คุณค่าของเอกสารได้ (Evidential Value) ถึงแม้ว่าเอกสารเหล่านั้นจะมีข้อมูลที่มีหัวข้อที่หลากหลาย
สามารถจัดกลุ่มตามหัวเรื่องได้ แต่ก็ไม่ควรจัดเรียงเอกสารตามหัวเรื่อง เนื่องจากบริบทของเอกสารจะ
สูญหาย เพราะการลาดับเวลาของเอกสารเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นไปตามที่ผู้สร้างเอกสารต้องการ และ
ทาให้บริบทของเอกสารสูญหายได้ ดังนั้นควรจัดตามหน่วยงานที่สร้างเอกสาร ผู้ใช้เอกสารสามารถ
ตัดสินคุณค่าและความสัมพันธ์ของผู้สร้างเอกสารหรือจุดประสงค์ของผู้สร้างเอกสารได้ และสะท้อนให้
เห็นถึงการบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถประเมินเอกสารโดยดูจากบริบทแวดล้อม
ของเอกสาร และตัดสินได้จากผู้สร้างเอกสาร อย่างไรก็ตามการจัดเรียงเอกสารรูปแบบดังกล่าวหากไม่
สามารถหาหน่วยงานเจ้าของเอกสารได้ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดเรี ยงเอกสารตามแหล่งที่มา ผู้จัดเอกสาร
จาเป็นต้องรู้โครงสร้างขององค์กร โดยไม่อนุมานว่ามีหน่วยงานหรือบุคคลจากเนื้อหาเอกสารเพียง
อย่างเดียว เช่น ไม่คาดเดาว่าเอกสารฉบับนั้นเป็นเอกสารของฝ่ายเลขานุการ (Secretary) ในองค์กร
เพราะมีค าว่า Secretary ระบุ ในเอกสาร นอกจากนี้ เอกสารจากบริษั ทย่ อยควรแยกจั ดเอกสาร
จดหมายเหตุของแต่ละบริษัทเนื่องจากมีผลทางกฎหมาย หากมีการควบรวมกิจการ (Takeover) ให้
แยกเอกสารจดหมายเหตุออกเป็นช่วงก่อนและหลังการควบรวมกิจการ ถ้าสองบริษัทมีขนาดเท่า ๆ
กันรวมบริษัทกันให้จัดเอกสารจดหมายเหตุใหม่ของบริษัทใหม่หลัง ควบรวมกิจการแล้ว หากมีบริษัท
หนึ่งใหญ่กว่าให้จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุหลังรวมกิจการไว้ที่บริษัทใหญ่กว่า
3.1.2 หลักการจัดเรียงเอกสารตามรูปแบบเดิมของเอกสาร (Principle of Original
Order)
สมสรวง พฤติกุล (2539) อธิบายไว้ว่า หลั กการจัดเรียงเอกสารตามรูปแบบเดิมของ
เอกสาร (Principle of Original Order) เป็นการจัดเรียงเอกสารของหน่วยงานเจ้าของเอกสารได้จัด
ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยงานอาจจะจัดเรียงไว้ตามลาดับเหตุการณ์ วัน เดือน ปี
จัดตามหมายเลขเอกสาร จั ดเรี ย งตามชื่อหน่ วยงานหรือบุคคล หรือจัดเรียงตามหั ว เรื่อง เป็นต้ น
นอกจากนี้ Williams (2006) ยังกล่าวว่า แม้เอกสารจะไม่ได้จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ แต่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของบุคคลและหน่วยงาน การจัดเรียงเอกสารในรูปแบบขององค์กร
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเอกสารและหลักฐานของการดาเนินงาน และได้
เห็นวิธีการเข้าถึงเอกสารของผู้สร้างเอกสารหลักการจัดเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
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ภายในเอกสาร และพัฒ นาการของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เอกสารเหล่ านี้อาจจะมีการระบุเวลาที่สร้าง
เอกสาร ระบุ ตั ว เลขตามล าดับ หรือชุ ดเอกสาร รวมทั้ งจานวน และชื่อ เรื่อ งของเอกสาร ควรจะ
รักษาการจัดเรียงรูปแบบเดิมไว้ ทั้งนี้ต้องระวังการเพิ่มเติมข้อความภายหลังซึ่งจะทาให้ขาดความ
น่าเชื่อถือ ความเป็นต้นฉบับเดิมของเอกสาร อย่างไรก็ตาม การจัดเรียงเอกสารตามรูปแบบเดิมนั้น
อาจจะขาดการตรวจสอบ เช่น การจัด เอกสารการประชุมของคณะกรรมการในหน่วยงานตามลาดับ
เวลา โดยไม่ได้แยกเอกสารของแต่ล ะคณะ ๆ แต่ทั้งนี้ ก็ไม่มีห ลั กเกณฑ์ ที่แน่ชัดว่าต้องจัดอย่างไร
แต่จ ะนิ ยมจัดตามลาดับชั้น ในการบริห ารงาน เช่น คณะมนตรี (Council) มาก่อนคณะกรรมการ
(Committee) และเอกสารของคณะนั้ น ต้ อ งจั ด เรี ย งล าดั บ ที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น บทบาทหน้ าที่ ข อง
หน่วยงาน
3.1.3 การจัดเรียงตามหน้าที่ (Arrangement by Function)
International Council on Archives ได้นาหลักการมาตรฐานคาอธิบายจดหมายเหตุ
ระหว่างประเทศ International Standard Archival Description (General) ISAD (G) มาใช้ใน
การจั ดเรี ย งเอกสารหากไม่ ส ามารถจัดเรียงเอกสารตามแหล่ งที่ มาของเอกสารได้ โดยให้ จัด เรีย ง
เอกสารตามหน้าที่ สภาพทางภูมิศาสตร์ ลาดับเหตุการณ์ เป็นต้น โดยนิยมนาหลักการจัดเรียงเอกสาร
ตามหน้ าที่มาใช้กับการจัดเรียงเอกสารในระดับกลุ่มย่อย (Subgroup) หรือชุดย่อย (Series) ของ
ชุดเอกสาร (Collections) โดยเฉพาะเอกสารที่มีหลายชุด แต่ทั้งนี้ การจัดเอกสารตามหน้าที่ หากไม่ดู
ที่มาหรือลักษณะทางกายภาพของเอกสารอาจจะมีปัญหาในกรณีที่เอกสารมีหน้าที่ที่ทับซ้อนกัน เช่น
เอกสารการจ้างงานควรจัดอยู่ในหมวดเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารทางการเงิน อีกทั้งนักจดหมาย
เหตุแต่ละคนก็ตัดสินใจไม่เหมือนกัน ดังนั้น การจัดเรียงตามหน้าที่เหมาะกับหน่วยงานที่ได้มีการวาง
ระบบการบริหารจัดการเอกสารตามหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยทั่วไปหน้าที่หลักของหน่วยงานสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ด้านบริหาร ด้านการเงิน ด้านบุคลากร และด้านการผลิต และสาหรับเอกสาร
ของบริษัทสามารถแบ่งตามหัวเรื่องได้ ดังนี้ องค์กร ผู้ถือหุ้น การบริหารภายในหน่วยงาน การบัญชี
และการเงิน กฎหมาย การดาเนิ น งาน การตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ บุ คลากรและการจ้ างงาน
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน เอกสารของสาขาต่าง ๆ และเครือญาติ
3.1.4 การจัดเรียงเอกสารตามชุดเอกสาร (Arrangement by Series)
การจัดเรียงเอกสารตามชุดเอกสาร เป็นการจัดเรียงเอกสารโดยดูจากหน้าที่ของเอกสาร
ซึ่งหอจดหมายเหตุหรือหน่วยงานที่จัดเก็บเอกสารจะได้รับชุดเอกสารที่ได้มาจากการดาเนินงานตาม
หน้ าที่ของหน่ ว ยงาน ถึงแม้โครงสร้างหน่ว ยงานจะมีการเปลี่ ยนแปลงหรืองานที่รับผิ ดชอบมีการ
เปลี่ยนแปลง แต่บทบาทหน้าที่เดิมยังคงอยู่ และชุดเอกสารยังคงมีอยู่และความแน่นอนกว่าโครงสร้าง
ของหน่วยงาน การจัดเรียงเอกสารตามชุดเอกสารเหมาะกับเอกสารแบบปิด รัฐบาล และหน่วยงาน
ภาครั ฐ ขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งหน่ ว ยงานบ่ อ ยครั้ ง หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ
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ออสเตรเลียและหอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษจึงเห็นด้วยกับแนวคิดการจัดหมวดหมู่เอกสารตาม
ชุดของเอกสารจะให้ ความสาคัญกับการจัดเรียงแฟ้มเอกสารตามหลักการจัดเรียงตามรูปแบบเดิม
(Original Order) มากกว่าการจัดเรียงเอกสารตามแหล่งกาเนิดเอกสาร (Provenance) (Williams,
2006)
3.1.5 การจัดเรียงเอกสารตามรูปแบบของเอกสาร (Arrangement by Format)
การจัดเรียงเอกสารตามรูปแบบของเอกสาร โดยปกติหอจดหมายเหตุไม่นิยมเก็บแยก
ตามวัสดุของเอกสารเนื่องจากทาให้รูปแบบเอกสารแบบเดิมถูกแยกจากกัน สามารถพบวิธีนี้ได้ในการ
จัดการเอกสารเกี่ยวกับคดีความ คาพิพากษา ซึ่งมีพยานวัตถุประกอบการพิจารณาคดี ซึ่งอาจจะต้องมี
เครื่องมือช่วยค้นเป็นเครื่องมือในการค้นหาเอกสาร (Williams, 2006)
3.1.6 การจัดเรียงเอกสารส่วนบุคคล (Arranging Personal Paper)
เอกสารส่ วนบุ คคลอาจจะไม่สามารถหาบทบาทหน้าที่ห รือแหล่งที่มาของเอกสารได้
ชั ด เจน และอาจจะได้ รั บ เอกสารมาอย่ า งไม่ เป็ น ระเบี ย บ ทั้ งนี้ ค วรจั ด หมวดหมู่ ต ามแหล่ งที่ ม า
(Provenance) และคานึงถึงความสมบูรณ์ (Integrity) ของเอกสาร แต่ทั้งนี้ อาจจะต้องจัดเอกสารใน
รูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย โดยต้องดูจากบทบาทหน้าที่ที่ต่างกัน เป็นการทางานส่วนบุคคล หรือการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สังเกตจากรูปแบบของเอกสาร (Format) ดูจากลาดับเวลา
หรือจากล าดับ ตัว อักษร เช่น โดยทั่วไปจะจัดเอกสารราชการไว้ก่อนเอกสารส่ว นตัว เอกสารของ
ข้าราชการทหารอาจจัดตามลาดับความก้าวหน้าทางอาชีพ นักเขียนจะจัดเอกสารตามผลงาน เช่น
นิยาย นวนิยาย จดหมายโต้ตอบ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ บันทึกประจาวัน ของสะสม สิ่งตีพิมพ์ เอกสาร
ส่วนตัว ชีวประวัติ เป็น ต้น สาหรับเอกสารชิ้นเล็ ก ๆ ไม่ส ามารถจัดเรียงได้ตามรูปแบบที่กล่าวถึง
ทั้งหมด สามารถจัดเก็บในชุดเบ็ดเตล็ด การจัดเอกสารแบบเบ็ดเตล็ดแม้จะมีรูปแบบชัดเจนแต่ก็จัด
หมวดหมู่ได้ยาก อาจจะต้องจัดตามความต้องการของผู้ใช้ แต่ทั้งนี้จะต้องอธิบายได้ว่าทาไมต้องจัดใน
รูปแบบดังกล่าว (Williams, 2006)
โดยสรุป หลักการจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุตามหลักสากลและได้รับการยอมรับมี
2 วิธี คือ
การจัดเรียงเอกสารตามแหล่งที่มา (Principle of Provenance) เป็นหลักการจัดให้
เอกสารที่จัดทาหรือได้รับจากหน่วยงานเดียวกันหรือบุคคลเดียวกันรวมอยู่ด้วยกัน เพื่อสะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องของหน้าที่และกิจกรรมของหน่วยงานและบุคคลเจ้าของเอกสาร
การจัดเรียงเอกสารตามแบบเดิม (Principle of Original Order) เป็นหลักการจัดเรียง
เอกสารตามที่หน่วยงานเจ้าของเอกสารหรือบุคคลเจ้าของเอกสารได้จัดเก็บไว้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
กิจกรรมที่เคยเกิดขึน้

50
ทั้งนี้ สมสรวง พฤติกุล (2539: 65) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามีการพยายามนาแนวคิดต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ในการการจัดเอกสารจดหมายเหตุ เช่น การจัดเอกสารตามหัวเรื่องและเนื้อหา การจัด
เอกสารตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ การจัดเอกสารตามลาดับ เหตุการณ์ ตามวันเดือน ปี การจัดเอกสารตาม
ประเภท การจัดเอกสารตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาเอกสาร แต่วิธีการเหล่านี้ไม่เหมาะกับ
เอกสารที่มีปริมาณมาก
ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หลักการจัดเรียงทั้ง 6 ประเภทดังกล่าวสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยได้ เพื่อให้เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมี
ความเป็นระเบียบและสามารถค้นคืนได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการจัดเรียงได้ดียิ่งขึ้น
และสามารถนาหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ จะต้องเข้าใจถึงระดับชั้นการจัดเรียงเอกสารด้วย
3.2 ระดับชั้นการจัดเรียงเอกสาร
ระดับชั้นการจัดเรียงเอกสารนั้น International Council on Archives (2000) กล่าวว่า
การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดตามระดับโคงสร้างจากระดับบนสุดสู่ระดับล่าง (Top-Down) ระดับชั้น
บนสุดนั้นจะเป็นภาพรวมของเอกสารทั้งชุดไล่ลงมาสู่เอกสารที่มีความเฉพาะเจาะจง ถึงระดับรายการ
เอกสาร International Standard Archival Description (General) ISAD (G) และมาตรฐานงาน
จดหมายเหตุ ส่ ว นใหญ่ จ ะจั ด เอกสารตามระดั บ ชั้น จากระดับ ชุด เอกสารสู่ ระดั บ รายการเอกสาร
แต่ส าหรับ องค์กรที่มี โครงสร้ างและบทบาทหน้ าที่ ที่มี การเปลี่ ยนแปลง การแบ่ งระดับ ชั้น การจัด
เอกสารในลั กษณะนี้ จ ะไม่ เหมาะสมกับ เอกสารที่ มีการจัด การแบบต่ อเนื่ อง (Continuum) หรือ
เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระดับขั้นการจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุ มีดังนี้
Fonds (Group, Collection)
Sub-fonds (Sub - group)
Sub-sub fonds (Sub - sub group)
Series
File
Item
แต่ทั้งนี้ สมสรวง พฤติกุล (2539) และ Williams (2006) ได้อธิบายว่า สามารถแบ่งตาม
ระดับประเภทใหญ่ก่อน ได้แก่ ระดับคลังเอกสาร (Repository Level) หรือระดับกลุ่มการบริหาร
จัดการ (Management Group Level) เพื่อสะดวกต่อการบริหารงานและจัดเก็บได้สะดวก ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระดับคลังเก็บเอกสาร (Repository level) เป็นการแบ่งเอกสารจดหมายเหตุเป็น
ประเภทใหญ่ (categories) โดยใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้
- แบ่ งตามล าดั บ เหตุ ก ารณ์ เป็ น การแบ่ งเอกสารจดหมายเหตุ ต ามช่ ว งสมั ย ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงการจัดองค์กรของหน่วยงานหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สาคัญ
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- แบ่งตามส่วนราชการ เป็นการแบ่งเอกสารจดหมายเหตุตามการแบ่งส่วนราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงาน
- แบ่งตามระดับการบริหารราชการ เป็นการแบ่งเอกสารจดหมายเหตุตามระดับการ
บริหารราชการ เช่น เอกสารจดหมายเหตุจากส่วนกลาง เอกสารจดหมายเหตุส่วนภูมิภาค
- แบ่งตามแหล่งที่มา เป็นการแบ่งเอกสารจดหมายเหตุตามแหล่งที่มา เช่น เอกสาร
จดหมายเหตุของหน่วยงาน เอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล
- แบ่งตามรูปลักษณ์ของเอกสาร เป็นการแบ่งเอกสารจดหมายเหตุตามรูปลักษณ์ของ
เอกสาร เช่น เอกสารประเภทกระดาษ เอกสารประเภทสื่อโสตทัศน์ เอกสารประเภทแผนที่ เอกสาร
ประเภทภาพถ่าย
- แบบผสม แบ่งเอกสารจดหมายเหตุโดยนาหลักเกณฑ์ต่างๆ มาผสมผสานกัน
ทั้งนี้ การจัดเอกสารระดับนี้อาจจะไม่จาเป็นสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรจดหมายเหตุที่มี
ปริมาณเอกสารปริมาณน้อย
ขั้นที่ 2 ระดับกลุ่ม (Group Level) ให้แบ่งเอกสารจดหมายเหตุเป็นกลุ่มตามแหล่งที่มา
ได้ แ ก่ ตามหน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ ได้ จั ด ท าหรื อ รั บ หรื อ สะสมเอกสารนั้ น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การบริห ารงานหรือการดาเนิ น ธุรกิจ หรือแบ่งตามกิจกรรมการบริห ารหรือภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อให้เอกสารที่เป็นกิจกรรมเดียวกันหรือมาจากบุคคลเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน เอกสารจดหมาย
เหตุของส่วนราชการแบ่งกลุ่มเอกสารตามการแบ่งส่วนราชการ หรือโครงสร้างการบริหารงานเป็น
กระทรวง กรม
เอกสารจดหมายเหตุกลุ่ มใดที่ มีปริมาณเอกสารมากอาจแบ่งกลุ่ มเอกสารเป็ นกลุ่ มย่อย
(Sub Group) เพื่อให้กลุ่มเอกสารมีขนาดพอเหมาะแก่การจัดเก็บและควบคุมดูแลรักษา หลักเกณฑ์ที่
ใช้การแบ่งเอกสารเป็นกลุ่มย่อยอาจแบ่งตามภารกิจ แบ่งตามลาดับเหตุการณ์ แบ่งตามภูมิศาสตร์
ขั้น ที่ 3 ระดั บ ชุ ด เอกสาร (Series Level) หรือ ระดั บ หมวด (Class Level) แบ่ งกลุ่ ม
เอกสารจดหมายเหตุที่มาจากกลุ่มเดียวกันให้เป็นหน่วยย่อย เพื่อรวมเอกสารจดหมายเหตุที่มีเนื้อหา
เดียวกันหรือสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน ดังนั้นการแบ่งเอกสารในระดับนี้เป็นการจัดแยกเอกสารตามระบบ
การจัดแฟ้มเอกสารหรือจัดตามระเบียบเดิมที่หน่วยงานจัดไว้ ดังนี้ จัดแยกตามลาดับเหตุการณ์หรือ
วัน เดือน ปี จัดแยกตามหัวเรื่องหรือเนื้อหา จัดแยกตามภารกิจหรือโครงสร้างการบริหารงาน จัดแยก
ตามรูปลักษณ์หรือตามประเภทของเอกสาร
สาหรับชุดเอกสารหรือหมวดหมู่เอกสารที่มีปริมาณเอกสารมากอาจแบ่งย่อยเป็นชุดเอกสาร
ย่อย (Sub-Series) หรือหมวดย่อย (Sub-Class) โดยแบ่งตามรูปลักษณ์หรือประเภทของเอกสาร
แบ่งตามหัวเรื่องหรือเนื้อหา หรือตามระบบการจัดแฟ้มเอกสาร ในบางครั้งอาจแบ่งชุดเอกสารย่อย
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หรือหมวดย่อยให้มีขนาดเล็กลงไปอีกเป็นชุดย่อย (Sub-Sub-Series) หรือหมวดย่อยย่อย (Sub-SubClass)
ขั้นที่ 4 ระดับแฟ้ม (File Level) ให้จัดเอกสารแต่ละเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันให้เรียงเป็น
ระเบียบไว้ที่เดียวกันหรือแฟ้มกัน ความสัมพันธ์ของเอกสารเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เอกสารที่
จัดทาขึ้นโดยหน่วยงานหรือบุคคลเดียวกัน เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสอดคล้องต่อเนื่องกัน
เป็นเอกสารที่มีรูปลักษณ์แบบเดียวกัน เช่น แผนที่ แผนภูมิ ภาพถ่าย และแถบเสียง
ขั้นที่ 5 ระดับเอกสาร หรือระดับเรื่อง (Document or Item Level) ให้จัดเอกสารแต่ละ
เรื่องหรือแต่ละรายการให้เรียงเป็นระเบียบและอยู่ในสภาพที่สามารถเก็บรักษาได้นานที่สุดหรือให้
พร้อมที่จะถ่ายเป็นวัสดุย่อส่วน
กล่ าวโดยสรุป การจัดวางลาดับชั้นของเอกสารจดหมายเหตุดังกล่าวสามารถนามาใช้กับ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยได้เนื่องจากเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหล่านี้มีสารสนเทศหลาย
รูปแบบทั้งรูปแบบกระดาษ ไฟล์ดิจิทัล รวมถึงวัสดุประเภทอื่น ๆ เช่น ซีดี วีซีดี แผ่นพับ ของที่ระลึ ก
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากจะต้องทาความเข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีการประเมินคุณค่าและ
การจัดเรียงเอกสารแล้ว จะต้อทาความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุทั้งในบริบท
ตามหลักสากลและบริบทประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความ
เหมือนและความแตกต่างของหน้ าที่ของหอจดหมายเหตุส ากลและหอจดหมายเหตุป ระเทศไทย
เพื่อนามาสร้างแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในประเทศไทยได้
4. บทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ
4.1 บทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุตามหลักสากล
คานิยามของหอจดหมายเหตุตามหลักสากล ซึ่งจะส่งบทต่อการกาหนดบทบาทหน้าที่ของหอ
จดหมายเหตุ ซึ่งจากการศึกษาบทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ได้แก่ Kormendy (2007), Yale (2015)
and Roe (2016) ได้อธิบายว่าหอจดหมายเหตุจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ทาให้
บทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุในบริบทสากลมีหน้าที่หลัก ๆ คือ
(1) เพื่อเป็นการแสดงสิทธิประโยชน์ของบุคคล ในการจะเข้าถึงเอกสารหลักฐาน และเพื่อนา
เอกสารเหล่านี้ไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
(2) เป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
(3) ออกแบบและควบคุมการบริหารเอกสารของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ
(4) เพื่อเป็นการส่งต่อวัฒนธรรม สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ่านหลักฐานที่เป็นเอกสาร
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Kormendy (2007) อธิบายว่าในประเทศยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ประชาชนมีความ
ต้องการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุเป็นจานวนมากเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ต่อมา
ในปลายศตวรรษที่ 20 ความต้องการของสังคมเปลี่ยนไปนอกจากเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์
แล้ว ยังกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้ แสดง
ให้ เห็ น ถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติ งานของรัฐบาล รัฐบาลจึงมีความจาเป็ นจะต้องมีการบริห าร
จัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
Yale (2015) กล่าวว่า ในช่วงศตวรรษที่ 19 หน้าที่ของหอจดหมายเหตุของท้องถิ่น มีบทบาท
ในฐานะที่เป็นแหล่งเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต่อมาความต้องการ
ของสังคมเปลี่ยนไปให้ความสาคัญกับเรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม Yale เสนอแนะว่าเอกสารจดหมายเหตุชุดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชาติหรือ
เกี่ย วข้ องกั บ ข้อมู ล ที่ อ่อ นไหวไม่ค วรจะเปิ ดเผย ภายในหอจดหมายเหตุไม่ ได้ มีก ารจัด เก็บ เฉพาะ
เอกสารของรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังมีเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
หนังสือหายาก สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สามารถเก็บไว้เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวหรือสาหรับไว้จัดนิทรรศการ
Kormendy (2007: 176) อธิบายว่าหน้าที่หลักของงานจดหมายเหตุ คือ คัดเลือกเอกสาร
จัดหมวดหมู่ ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ และสงวนรักษาเอกสารให้คงอยู่ยาวนาน เป็นบทบาท
หน้าที่หลักของหอจดหมายเหตุ ทั้งหอจดหมายเหตุของชาติ หอจดหมายเหตุท้องถิ่น และหอจดหมาย
เหตุส่วนบุคคล
ดังนั้นในบริบทสากลหอจดหมายเหตุ มีบทบาทในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์
เมื่อสังคมเปลี่ยนไปหอจดหมายเหตุจะต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปตามความต้องการของสังคม กล่าวคือ
หอจดหมายเหตุมีหน้าที่ในการแสดงให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพ การสืบทอดวัฒนธรรม การออกแบบระบบ
การจัดเก็บเอกสารเพื่อการสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของรัฐที่มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ แต่หน้าที่ที่หอจดหมายเหตุทุกแห่งจะต้องปฏิบัติ คือ การปฏิบัติงานตามกระบวนงาน
จดหมายเหตุตั้งแต่การประเมิน คุณค่าเอกสาร การจัดหมวดหมู่เอกสาร การให้บริการ รวมถึงการ
อนุรักษ์และดูแลเอกสารให้มีความทีส่ มบูรณ์ยาวนานที่สุด
4.2 บทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุตามบริบทประเทศไทย
สาหรับในบริบทของหอจดหมายเหตุในประเทศไทย พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ
พ.ศ. 2556 ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยไว้ว่า
มาตรา 12 ให้ ห อจดหมายเหตุแห่ งชาติเป็นที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการการศึกษา
ค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้เป็นส่วนราชการสังกัดกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม
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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 นิทรรศการและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
(10) สนับสนุนด้านวิชาการแก่หอจดหมายเหตุของหน่วยงานของรัฐ หอจดหมายเหตุท้องถิ่น
และหอจดหมายเหตุเอกชน
(11) ดาเนินการอื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย ราชกิจจานุเบกษา, 2556: 3-4)
นอกจากนี้ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2554
ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ดังนี้
(1) ศึกษาวิเคราะห์และวางระบบเพื่อการรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์ เผยแพร่ และให้บริการ
เอกสารจดหมายเหตุ
(3) ดาเนินงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
(4) บันทึกเหตุการณ์สาคัญของชาติที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ
(5) เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประสานงานกับหอจดหมายเหตุทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(6) เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ องค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุ ส่งเสริม และสนับ สนุนให้ เกิด
เครื อ ข่ ายงานด้ านจดหมายเหตุ ร วมทั้ งประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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นอกจากนี้ Poolsatitiwat (2016: 20) กล่าวว่าบทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุในบริบท
ประเทศไทยบางแง่มุมมีความแตกต่างจากบริบทสากล กล่าวคือ บทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุใน
บริบ ทประเทศไทยมี 2 หน้ าที่ ห ลั ก คือ การบริห ารจัด การเอกสารจดหมายเหตุ และการบั น ทึ ก
เหตุการณ์ซึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้ได้มีการกาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.
2556
จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีบทบาท
หน้าที่ที่เหมือนและแตกต่างจากหอจดหมายเหตุตามหลักสากล กล่าวคือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยมีห น้าที่ในการดาเนิ นงานตามกระบวนงานจดหมายเหตุ ได้แก่ การรับมอบ ประเมิน
คุณค่า จัดหมวดหมู่ จัดทาเครื่องมือช่วยค้น การให้บริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจดหมาย
เหตุ แต่ในขณะเดียวกันหอจดหมายเหตุแห่งชาติในประเทศไทยก็มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างจาก
หอจดหมายเหตุตามหลักสากลคือ การบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่
เดิมของไทยก่อนพุทธศักราช 2475 และยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน การบันทึกจดหมายเหตุการณ์
สาคัญไว้เป็นจดหมายเหตุ มีหลักฐานสาคัญฉบับต่าง ๆ เช่น จดหมายเหตุโหร จดหมายเหตุพระราช
กิจรายวัน พระราชพงศาวดาร เป็นต้น (กรมศิลปากร, 2551: 7)
อย่างไรก็ตาม นอกจากจะศึกษาบทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั้งในบริบทสากล
และบริบทประเทศไทยแล้ว เพื่อสามารถกาหนดแนวทางการคัดลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยนั้น จะต้องเข้าใจถึงการได้มาซึ่งเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษานโยบาย
การรับมอบเอกสารของหอจดหมายเหตุประเทศไทยด้วย
5. นโยบายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูล จากบทความ หนังสือและตาราการบริหารและจัดการงานจดหมาย
เหตุของประเทศไทย พบว่าการดาเนินนโยบายการรวบรวมเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
ประเทศไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ดังนี้
5.1 นโยบายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
จากการศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ จ ดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 (2556: 3-4) พบว่ า
มีการกล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย ดังนี้ หมวด 2 มาตรา 13 (2) กาหนดให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยมีหน้าที่
ติดตาม รวบรวม หรือรับมอบเอกสารจดหมายเหตุจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ในหมวด 2 มาตรา
13 (6) กาหนดให้ ห อจดหมายเหตุแห่ งชาติประเทศไทยมีห น้าที่ในการรวบรวมเอกสารเหตุการณ์
สาคัญของชาติ
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จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 จะเห็นได้ว่า
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารใน 2 ลักษณะ คือ (1) การรวบรวมเอกสาร
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ในกระบวนงานจดหมายเหตุและตรงตามหลักการ
ของหอจดหมายเหตุสากล (2) การรวบรวมเอกสารเหตุการณ์สาคัญของชาติ ซึ่งการรวบรวมเอกสาร
เหตุการณ์สาคัญเป็นหน้าที่หนึ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากบทบาทของ
หอจดหมายเหตุ ต ามหลั ก สากล เนื่ อ งจากหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ป ระเทศไทยนอกจากการ
ดาเนินงานจดหมายเหตุตามกระบวนงานจดหมายเหตุตามหลักสากลแล้ว หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยมีหน้าที่ในการบันทึกเหตุการณ์สาคัญของชาติด้วย ซึ่งในการดาเนินงานบันทึกเหตุการณ์
จะต้องมีการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญนั้นด้วย
นโยบายการรับมอบซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่ งชาติ พ.ศ. 2556 จึง
ส่งผลต่อการดาเนินนโยบายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุในประเทศไทย ดังนี้
5.2 นโยบายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
กรมศิ ล ปากร (2559: 10-11) ได้ อ ธิบ ายการจั ด ระบบและหน้ าที่ ข ององค์ก รภายในของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย พบว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย มีการแบ่งส่วน
ราชการภายใน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กรของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
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1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานช่วยอานวยการ และเลขานุการ
การประชุมของหน่วยงาน
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลในเบื้องต้นของหน่วยงาน
1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน
1.4 ดาเนินการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงานงบประมาณของหน่วยงาน
1.5 ดาเนินงานเกี่ยวงานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะของหน่วยงาน
2. กลุ่มบริหารเอกสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกาหนดระบบการจัดเก็บเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นมาตรฐานกลาง และให้คาแนะนาการจัดระบบการบริหารเอกสารการจัดทาตารางกาหนดอายุ
เอกสาร และการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานบริหารเอกสารของหน่วยงานของรัฐ
2.2 ติดตาม และดาเนินงานด้านบริหารเอกสารของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระเบียบว่า
ด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 เพื่อการคุ้มครองเอกสารสาคัญของชาติตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ
2.3 รับผิดชอบศูนย์เก็บเอกสารซึ่งจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานของรัฐ
2.4 ประเมินคุณค่าเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น
เอกสารจดหมายเหตุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ
2.5 รับผิดชอบการบริหารเอกสารของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่
สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี
3. กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ศึก ษา วิเคราะห์ เพื่ อการจัดหมวดหมู่ และทาคาบรรยายเอกสารจดหมายเหตุ
ประเภทลายลักษณ์ ประเภทโสตทัศน์จดหมายเหตุ และประเภทวัส ดุคอมพิวเตอร์ รวมทั้งจัดท า
เครื่องมือช่วยค้น เอกสารประเภทต่าง ๆ สาหรับใช้ศึกษาค้นคว้า
3.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบเครื่องมือช่วยค้นด้วยการจัดทาฐานข้อมูล
การสืบค้นด้วยระบบสารสนเทศ
3.3 ให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้ค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุ
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายงานด้ านจดหมายเหตุ ประสานงานกับองค์กร
วิชาชีพ จดหมายเหตุในประเทศและต่างประเทศ
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4. กลุ่มบันทึกเหตุการณ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ประเมินเหตุการณ์สาคัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
จากสื่อต่าง ๆ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สาคัญ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
สาคัญโดยตรง
4.2 สังเกตและบันทึกเหตุการณ์สาคัญของชาติ
4.3 เรียบเรียงต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ
4.4 จัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญเพื่อเผยแพร่
4.5 จัดหมวดหมู่ จัดทาเครื่องมือช่วยค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ
5. กลุ่มอนุรักษ์เอกสารมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 วางระบบการจัดเก็บและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
ทุก ประเภทอย่ างเหมาะสม พร้ อมทั้งควบคุมสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับ การอนุ รักษ์ เอกสาร
จดหมายเหตุแต่ละประเภท
5.2 ซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุที่ชารุดตามกระบวนการอนุรักษ์เอกสาร
5.3 จัดทาไมโครฟิล์มและทาสาเนาเอกสารในรูปแบบอื่น เพื่อรักษาต้นฉบับเอกสาร
5.4 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเทคนิคด้ วยระบบจัดเก็บ รักษาและอนุรักษ์ เอกสารที่
สามารถ ป้องกันการชารุดเสื่อมสภาพของจดหมายเหตุได้อย่างเหมาะสมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ประเมินคุณค่าเอกสารที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
6.2 จั ด หมวดหมู่ จั ด ท าเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยค้ น และอนุ รั ก ษ์ เอกสารจดหมายเหตุ ด้ ว ย
เทคโนโลยี สารสนเทศ
6.3 ให้บริการค้นคว้าวิจัยเอกสารจดหมายเหตุด้วยระบบเทคโนโลยี
6.4 ให้บริการนาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.5 รวบรวม บันทึก เรียบเรียง จัดพิมพ์ และเผยแพร่เหตุการณ์พระราชพิธี
จากการศึ ก ษาหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะกลุ่ ม งาน พบว่ า กลุ่ ม งานที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับนโยบายการรับมอบเอกสารและรวบรวมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย คือ
กลุ่ ม บริ ห ารเอกสาร กลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ และหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แต่แนวทางในการรับมอบเอกสาร และวัตถุประสงค์ใน
การรับมอบเอกสารของทั้งสามกลุ่มงานมีความที่แตกต่างกัน ดังนี้
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5.2.1 กลุ่มบริหารเอกสาร
กรมศิลปากร (2559: 10) ได้อธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารเอกสาร
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติป ระเทศไทย มีห น้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการ
รวบรวมเอกสาร ดังนี้ ติดตามและดาเนินงานด้านบริหารเอกสารของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่า
ด้วยความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2548 เพื่ อการคุ้ม ครองเอกสารส าคัญ ของชาติ ตามหลั ก วิช าการ
จดหมายเหตุ
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารเอกสารเป็น
การติดตามรวบรวมเอกสารการปฏิบัติงานของหน่ วยงานภาครัฐตามหลักการของจดหมายเหตุสากล
เพื่อมาเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ ในขณะที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์มีวัตถุประสงค์ในการ
รวบรวมเอกสารเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการเรียบเรียงหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ
5.2.2 กลุ่มบันทึกเหตุการณ์
กรมศิลปากร (2551: 23) กล่าวว่า การบันทึกเหตุการณ์สาคัญเป็นการวิเคราะห์ กลั่นกรอง
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเหตุการณ์ที่ได้รับการประเมิน
คุณค่ามีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติ นักจดหมายเหตุจะต้องดาเนินการแสวงหา สอบค้น
และรวบรวม ประมววลข้อมูล บันทึกเรียบเรียงเหตุการณ์ จัดพิมพ์ และจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงต่อไป สาหรับนโยบายการ
รวบรวมเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญของชาติ
กรมศิลปากร (2559: 11)
ดังนั้น นโยบายการรวบรวมเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะมีความแตกต่างจากการ
รวบรวมเอกสารของกลุ่มบริหารเอกสาร เนื่องจากกลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะรวบรวมเฉพาะเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญของชาติเท่านั้น
5.2.3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
ณั ฏ ฐา กล้ า หาญ (2560: 14) กล่ าวว่ า หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งในสังกัดหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย มี ลั ก ษณะเป็ น หอจดหมายเหตุ ส่ ว นบุ ค คล มี ห น้ า ที่ เก็ บ และรวบรวมเอกสารและ
สารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อจัดหมวดหมู่ จัดทาเครื่องมือช่วยค้นคว้า
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สงวนรักษา อนุรักษ์ จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการค้นคว้าวิจัย
เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
จากที่กล่าวว่าข้างต้น จะเห็นว่านโยบายการรวบรวมเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชจะแตกต่ า งไป เนื่ อ งจากเป็ น
หอจดหมายเหตุเฉพาะ นโยบายการรวบรวมเอกสารจึงเป็นการรวบรวมเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น
การดาเนินนโยบายรวบรวมเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย มีการ
ดาเนินนโยบาย 2 ลักษณะ คือ การรวบรวมเอกสารตามภาระกิจการบริหารเอกสารตามหลักสากล
โดยการรวบรวมเอกสารการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานของรัฐ และในอีกลั กษณะคือการรวบรวม
เอกสารตามบทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการบันทึกเหตุการณ์สาคัญ
ของชาติและการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ เอกสารที่ได้จากการรวบรวมเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์สาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยมีเอกสารที่จัดเก็บใน 2 รูปแบบ คือเอกสารการดาเนินงานของรัฐและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญของชาติหรือบุคคลสาคัญ ทั้งนี้การรวบรวมเอกสารของทั้งสามหน่วยงาน
จะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการคัดเลือกเพื่อนามาจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุจึงมีแนวทางที่
ต่างกัน งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเฉพาะแนวทางการคัดเลือกเอกสารบันทึกเหตุการณ์เพื่อ
จัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ เนื่องจากมีการดาเนินงานและจุดมุ่งหมายมีความ
แตกต่างจากแนวทางการปฏิบัติตามกระบวนงานจดหมายเหตุสากล
6. แนวปฎิบัติงานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
กรมศิลปากร (2551: 23-131 ) กล่าวว่า การบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ แบ่ง
กระบวนการจัดทาเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. การจัดทาต้นฉบับบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ เป็นภารกิจหนึ่งของกลุ่มบันทึก
เหตุการณ์ สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ซึ่งดาเนินงานตามธรรมเนียมปฏิบัติของไทย
แต่เดิม ที่มีการจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีวิธีการจัดทา 2 ลักษณะ ได้แก่
1.1 ปฏิทินจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญประจาวันของชาติ คือ การบันทึกเหตุการณ์
สาคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยบันทึกเหตุการณ์ทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ของแต่ละปีเป็นการรวมเล่มปฏิทินจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญของประเทศไทยในปีนั้น ๆ
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สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2486) การจดบันทึกเหตุการณ์สาคัญในลักษณะปฏิทิน
บันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญมีหลักเกณฑ์การจัดทาขึ้นครั้งแรกตามประมวลคาสั่งกรมศิลปากร
ลงวันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2475 ถึงพุทธศักราช 2495 การจัดทาปฏิทินบันทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์สาคัญประจาวันของชาติในระยะหลัง จัดทาโดยการบันทึกเหตุการณ์สาคัญประจาวันจาก
ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งนักจดหมายเหตุประเมินแล้วว่ามีคุณค่า แล้วนามารวมเล่มเป็นปฏิทิน
บันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ
1.2 การเรียบเรียงบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญเฉพาะเรื่อง เป็นการจัดทา
ร่องรอยหรือเรื่องราวการเกิดเหตุการณ์สาคัญไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยการพิจารณา
คัดเลือกเหตุการณ์ตามความสาคัญของเหตุการณ์ 4 ลักษณะได้แก่ เหตุการณ์เฉพาะเรื่องของบุคคล
สาคัญ เหตุการณ์เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญ เหตุการณ์เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สาคัญ
และเหตุการณ์เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเบ็ดเตล็ด (กรมศิลปากร 2551: 28-40)
2. การรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุเหตุการณ์ ส าคัญ มีการรวบรวมข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ ทั้งเอกสารลายลักษณ์และเอกสารโสตทัศน์ เช่น เอกสารสั่งการ รายงานต่าง ๆ หนังสือ
รายงานทางวิชาการ บทสัมภาษณ์ ภาพถ่ายในอดีต ภาพถ่ายก่อนการดาเนินงาน ภาพถ่ายระหว่าง
การดาเนินงาน และภาพถ่ายหลังการดาเนินงาน แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ซึ่งเอกสารจะขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการรวบรวมเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการประสานงานหน่วยงานเจ้าของงาน
หรือกิจกรรมนั้น ในแต่ละเหตุการณ์สาคัญจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก การรวบรวม
เอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมเหตุการณ์รอบด้าน ซึ่งเอกสารที่ได้จากการรับมอบจาก
หน่วยงานนั้น ๆ แล้ว ยังได้มีการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ
ด้วย (กรมศิลปากร, 2551: 28-40) บางครั้งการรวบรวมเอกสารของการบันทึกเหตุการณ์จะได้รับมา
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ ระหว่างการบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องดาเนินการควบคู่กับขั้นตอนการ
บันทึกเหตุการณ์ บางครั้งเป็นเอกสารที่ได้รับระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเอกสารที่ขอรับ
เพิ่มเติมหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดแล้ว เช่น รายงาน ผลการสรุปเหตุการณ์ เป็นต้น (กรมศิลปากร,
2559: 239-259)
จากภารกิจการดาเนิน งานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ มีหน้าที่หลักในการดาเนินการจัดทา
หนั งสือจดหมายเหตุเหตุการณ์ สาคัญต่าง ๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งในภารกิจดังกล่าว กลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะต้องรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นมา
จัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาหนังสือ แต่เอกสารเหล่านี้ยังสามารถนามาใช้ในการเป็นข้อมูลเพื่อ
สามารถให้ผู้ศึกษา ค้นคว้าสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญ
เหล่านั้น ซึ่งกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้เก็บรวบรวมและจัดเก็บเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าและจัดเรียงเอกสาร งานวิจัย
ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ แต่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
คัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนั้นมีน้อยมาก ผู้วิจัยจึงนาเสนองานวิจัยที่สามารถนามาสร้าง
กรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้เท่านั้น อาทิ
McKemmish (2001) กล่ า วว่ า ทฤษฎี ก ารจั ด เอกสารแบบต่ อ เนื่ อ งถู ก สร้ า งขึ้ น ใน
ปีคริสต์ศักราช 1980 โดย Frank Upward Sue McKemmish และ Livia Iacovino นักวิชาการแห่ง
มหาวิทยาลัย Monash University ความท้าทายของแนวคิดดังกล่าวคือการจัดการเอกสารจะถูก
ควบคุมโดยนักจัดการเอกสารและนักจดหมายเหตุ ทาให้เกิดคาถามระหว่างแนวคิดการจัดการเอกสาร
ในรูปแบบกระดาษและแนวคิดการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ใหม่ที่เป็นผลจากการศึกษาและวิจัยโดยมหาวิทยาลัย Monash
Frank Upward (2000) กล่ าวว่า หลั กการจัดการเอกสารแบบต่อเนื่องเป็ นรูป แบบการ
จัดเก็บ เอกสารที่กาลั งใช้ในประเทศออสเตรเลี ย แนวคิดดังกล่ าวถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่
เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการบริหารจัดการเอกสาร
(Documents) และเอกสารที่ เป็ น หลั ก ฐานการด าเนิ น งาน (Records) ทฤษฎี ก ารจั ด เอกสาร
แบบต่อเนื่องแบ่งเอกสารออกเป็น 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 คือ มิติของการจัดสร้าง (Create) เอกสาร (Documents) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่ง
เอกสารเหล่านี้มีการสร้างร่องรอยการดาเนินงานไว้ (Trace)
มิติที่ 2 คือ มิติของการรวบรวม (Capture) เอกสาร (Records) ของแต่ละหน่วยงานเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ (Activity) ของแต่ละหน่วยงาน เอกสารเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักฐานการ
ดาเนินงาน (Evidence) ของแต่ละหน่วยงาน
มิ ติ ที่ 3 คื อ มิ ติ ข องการบริ ห ารเอกสาร (Organise) ที่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร
(Organisation) ได้ถูกจัดเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการดาเนินงานเมื่อนาเอกสารมารวมกันจะแสดงให้
เห็นถึงหน้าที่ขององค์กร (Function) และความทรงจาขององค์กร (Memory)
มิติที่ 4 คือ มิติของการรวบรวมจดหมายเหตุ (Archives) ที่ได้จากเอกสารที่เป็นหลักฐานการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเอกสารและหรือสารสนเทศที่รวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ เช่น
เอกสารของเอกชน ชุมชน หรือเอกสารของบุคคลสาคัญมาจัดเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุ (Institution)
ดังนั้น เอกสารที่ได้จากการรวบรวมจากชุมชนหรือบุคคลสาคัญเหล่านั้นไม่ได้ สะท้อนให้เห็นหลักฐาน
การปฏิบัติงาน แต่เอกสารที่รวบรวมมานั้นกลายเป็นแหล่งมรดกความทรงจาของชาติ (Collective
Memory)
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ทั้ งนี้ Shepherd and Yeo (2003:9-10) ได้ ก ล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่ า หลั ก การจั ด การเอกสาร
แบบต่อเนื่อง เป็นการสะท้อนให้เห็นมุมมองว่างานจดหมายเหตุมี 2 มิติ คือ
มิติที่ 1 การมองงานจดหมายเหตุในฐานะที่เป็ นเอกสารจดหมายเหตุที่เป็ นหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน (Records Evidence) เมื่อเอกสารเหล่านี้สิ้นกระแสการดาเนินงานและถูกประเมินคุณค่า
ให้เก็บรักษาอย่างมั่นคงถาวรไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการศึกษา วิจัย หรือ
เป็นพยานทางศาลได้
มิติที่ 2 การมองงานจดหมายเหตุในฐานะที่เป็นมรดกความทรงจา (Memory Heritage)
เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของหน่วยงาน แต่เป็นเอกสาร
และวัสดุประเภทอื่น ๆ ที่หอจดหมายเหตุได้รวบรวมมาและประเมินคุณค่าให้เก็ บไว้เป็นความทรงจา
และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป
ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ซึ่งถือ
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยสามารถนาหลักการดังกล่าวมาใช้สร้าง
กรอบแนวคิดในการตีความเอกสารประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน
จดหมายเหตุในฐานะที่เป็นมรดกความทรงจาของชาติ
นอกจากนี้ เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยถือได้ว่า
เป็นสารสนเทศที่เป็นมรดกความทรงจาของสังคม ในการบริหารจัดการสารสนเทศดังกล่าว ผู้วิจัยได้
นาแนวทางในการบริหารจัดการสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ คือ
วิศปัตย์ ชัยช่วย (2017) กล่าวว่า มรดกทางวัฒนธรรมจะถูกจัดเก็บไว้ในสถาบันทางวัฒนธรรม
เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หอสมุด หอจดหมายเหตุ อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ในรูปแบบ
ของศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ เอกสารตัวเขียน เป็นต้น ซึ่งในศตวรรษที่ 21 มรดกทาง
วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่ประเทศสามารถนามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นทาง
เศรษฐกิจ สามารถเพิ่มมูลค่าโดยนาเทคโนโลยีมาประยุกต์สามารถพัฒนาเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
หรือสร้างมูลค่าเป็นสินค้าได้ ทั้งนี้การนามรดกทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์นั้นจะต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี โดยเฉพาะการนาเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ข้อมู ลที่เกี่ยวข้อง
กับ ความเป็ น มา ขั้น ตอนต่าง ๆ ข้อมูล เหล่ านี้ส ามารถน ามาใช้เป็น ประโยชน์ในการน ามาตีความ
ค้นคว้า และวิจัย
วิศปั ตย์ ชัย ช่ ว ย (2017) ได้ อธิ บ ายเพิ่ ม เติม ว่า UNESCO ได้ ป ระกาศอนุ สั ญ ญาระหว่ าง
ประเทศในการรั กษามรดกทางวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ ได้ (Convention for the Safeguarding
Intangible Cultural Heritage) ในปีคริสต์ศักราช 2003 จึงทาให้ขอบเขตของมรดกทางวัฒนธรรม
ชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น
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1) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage: TCH) โดยแบ่งย่อยเป็น
(1) แบบเคลื่อนย้ายได้ (Movable) เช่น ภาพวาด รูปปั้น เหรียญ (2) แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้
(Immovable) เช่น แหล่งโบราณคดี อนุสาวรีย์ เป็นต้น
2) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage: ICH) เช่น ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา เป็นต้น
(UNESCO, 2017) อธิบายว่า สารสนเทศมรดกทางวฒนธรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ด้านมรดกทางวัฒ นธรรม เมื่อมีการประกาศใช้อนุสัญญามรดกโลกในปีคริสต์ศักราช 1992 มี
การจัดตั้งแผนงานของยู เนสโกว่าด้ว ย “ความทรงจาแห่ งโลก” (UNESCO’s “Memory of the
World” Programme: MoW) แผนงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริมการอนุรักษ์มรดกทาง
เอกสารของโลกด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม ช่วยให้เข้าถึงมรดกเอกสารได้ทั่วโลก และเพื่อเพิ่มความ
ตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของมรดกทางเอกสารทั่ ว โลก และได้ มี ก ารให้ นิ ย ามค าศั พ ท์
(Documentary Heritage) หรือมรดกเอกสาร ซึ่งหมายถึงมรดกเอกสารที่เป็นลายลักษณอักษรหรือ
โสตทัศนวัส ดุ เช่น เอกสารฉบั บ ลายมือเขียน เอกสารจดหมายเหตุ หนังสือ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปั จ จุ บั น เอกสารประวัติศาสตร์ร่ว มสมัยที่ได้รวบรวมมานั้น จะอยู่ในรูปแบบ
เอกสารดิจิทัล ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนว
ทางการดาเนินงานเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ดังนี้
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2014) อธิบายว่า การจัดทาแนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล
ของศูน ย์ มานุ ษ ยวิท ยาสิ ริน ธรรมมีวัตถุป ระสงค์ให้ ฐ านข้อ มูล ทุ กฐานมีขั้น ตอนการท างานร่ว มกั น
การดาเนินงานดังกล่าวพบว่า สิ่งที่ต้องคานึงคือ การักษาคุณค่าของข้อมูลดิจิทัลที่มีจานวนมาก เพื่อให้
ข้อมูลเหล่ามีอายุยาวนาน หัวใจสาคัญของการรักษาข้อมูลดิจิทัล คือ การสร้างกระบวนการทางานที่
เป็นขั้นตอนตามวงจรชีวิตของข้อมูลดิจิทัลและการประยุกต์เอามาตรฐานระบบเปิดที่มีมาตรฐานมาใช้
เพื่อรักษาคุณค่าของข้อมูลดิจิทัลเพื่อสามารถส่งต่อความรู้เหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
นอกจากนี้ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (2560) กล่าวว่าการจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัลจะต้อง
กาหนดนโยบายและทิศทางการจัดการข้อมูล หากไม่ได้กาหนดทิศทางและขอบเขตการจัดการข้อมูล
ตั้งแต่ต้น จะส่งผลให้ข้อมูลที่จัดเก็บไม่มีระบบมาตรฐานขององค์กร เนื่องจากข้อมูลจากงานวิจัยซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลภาคสนาม ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึก
จากการสั ม ภาษณ์ เป็ น ต้ น การจั ด เก็ บ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ย ต้ อ งมี
กระบวนการจั ดการที่ เหมาะสมด้ว ย ทั้งนี้ ผู้ ที่มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในการจัดการข้อมูล ประกอบด้ว ย
ผู้สร้างข้อมูล ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ข้อมูลจะต้องทางานร่วมกัน
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จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น
ดังนี้
(1) เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ กลุ่ม บันทึ กเหตุการณ์ ได้รวบรวมมานั้ นมีทั้งเอกสาร
ต้นฉบับและสาเนาเอกสาร
(2) เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงหน้าที่และพันธกิจของหน่วยงาน
และไม่มีคุณสมบัติของความเป็นเอกสารครบทั้ง 7 ประการ แต่เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือ
ได้ ในระดับ หนึ่ งเพราะมี องค์ ป ระกอบของความเป็ น เอกสารอยู่ คือ มี เนื้ อ หา (Content) บริบ ท
(Context) และโครงสร้าง (Structure) เพียงแต่เป็นเอกสารสาเนาไม่ใช่ต้นฉบับ จึงไม่สามารถนาเอา
ไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ แต่เอกสารเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นาไปศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงในงานวิจัยได้
(3) หากนาหลักการจัดการเอกสารแบบต่อเนื่อง (Record Cotinuum) มาวิเคราะห์เอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ทาให้เห็นได้ว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเป็นเอกสารที่สะท้อนให้ เห็นมิติ
ที่สองของงานจดหมายเหตุในมิติของความเป็นมรดกความทรงจาของสังคม
(4) หลักการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุสามารถนามาประยุกต์ใช้คัดเลือกเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยได้ เช่น (1) แนวคิดการประเมินคุณค่า (Value of Records) คือ ได้คานึงถึง
คุณค่าของเอกสารใน 2 ระดับ คือ คุณค่าด้านการดาเนินงานของหน่วยงานและบุคคล และคุณค่าด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย (2) แนวคิดของ Schellenberg โดยการคานึงเอกสารในฐานะที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์หรือทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งนักวิจัย นักประวัติศาสตร์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
(3) แนวคิด Documentation Strategy ซึ่งเป็นแนวคิดที่คานึงถึงประเด็นของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สั งคมและชุม ชน นอกจากนี้ ในการประเมิน คุณ ค่ าเอกสารหลั กการดังกล่ าวจะต้ องให้ ห น่ ว ยงาน
บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสารร่ ว มกั บ นั ก จดหมายเหตุ ด้ ว ย
(4) แนวคิ ด การประเมิ น คุ ณ ค่ าแบบ Micro appraisal (การประเมิ น คุ ณ ค่าแบบไมโคร) ซึ่ งเป็ น
การประเมินคุณค่าเอกสารโดยให้ความสาคัญกับเนื้อหาภายในเอกสารเป็นหลัก (5) หลักการใช้ทฤษฎี
(Total Archives) ซึ่ งจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มรดกทางวั ฒ นธรรม และ(6)
หลักการจัดเรียงเอกสารตามหลัก ISAD (G)
ประเด็นเหล่านี้จะถูกนาไปวิเคราะห์ และสอบยันกับข้อมูลที่ได้จากการสารวจเอกสารและ
การสัมภาษณ์ในบทที่ 4 เพื่อตอบคาถามวิจัยและสร้างแนวทางการประเมินคุณค่าและจัดเรียงในบทที่
5 ต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบด้วย
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)
เป็นการวิจัยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขององค์กร โดยการนาบทเรียนของการแก้ไขปัญหามาเป็นองค์
ความรู้ (Baskerville and Myers, 2004) และเป็ น การประยุ ก ต์ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบ Action
Research โดยการน าเอาวิธีวิจั ย ด้านสั งคมศาสตร์ ด้ านคอมพิ ว เตอร์ ด้านสารสนเทศ และด้ าน
มนุษยศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงานจดหมายเหตุ โดยผู้วิจัยจะใช้องค์กรจดหมายเหตุ คือ บุคลากรของ
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมาเป็น
แหล่งทาวิจัยและจุดมุ่งหมายในการทาวิจัยคือ การหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดเก็บเอกสาร
เพื่อหาแนวทางการประเมินคุณค่าและการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้นาผลการวิจัยมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
ดังนั้น เพื่อหาแนวทางในการคัดเลือกเอกสารบันทึกเหตุการณ์ ผู้วิจัยจึงดาเนินการเก็บข้อมูล
เชิงลึกโดยนาผลจากการเก็บข้อมูล แนวคิ ด และข้อคิดเห็ นต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ได้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลหลายแบบ (Multiple
Methods) ประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (A Literature Study)
การสารวจเอกสาร (A Collection Survey) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured
Interviews) จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบยัน (The Approach of
Triangular Analysis) กับประสบการณ์ของผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสาหรับนามาใช้ศึกษา
วิเคราะห์ เพื่ อ ให้ ท ราบถึงปั จ จั ย ปั ญ หา และอุ ป สรรคต่ าง ๆ ของหอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ กรม
ศิลปากร ที่ส่งผลต่อการคัดเลือกเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ โดยการดาเนินการวิจัยมีขั้นตอน
ดังนี้ คือ การกาหนดแหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ขั้นตอนของการศึกษา
1.1 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 2.1.1 เพื่อเก็บข้อมูล ดังนี้
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1.1.1 ศึกษานิยาม ความหมาย ลักษณะ และบริบทของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกับ
เอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ และจดหมายเหตุอย่างไร
1.1.2 ศึ กษาทฤษฎี และแนวคิดในการประเมิน คุณ ค่าและจัดเรียงเอกสาร เอกสาร
จดหมายเหตุ และจดหมายเหตุแบบต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
1.1.3 ศึกษานโยบาย การบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติงานในเรื่องการรวบรวม คัดเลือก
รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และเผยแพร่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอ
จดหมายเหตุแห่ งชาติป ระเทศไทย เพื่ อน ามาเป็น ข้อมูล ในการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการน า
แนวทางที่คัดเลือกไว้มาใช้กาหนดแนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
1.2 การกาหนดแหล่งข้อมูล ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.2.1 การกาหนดแหล่งข้อมูล
1.2.1.1 เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่รวบรวมและจัดเก็บอยู่ที่หอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติ ประเทศไทย โดยใช้ เอกสารประวัติ ศาสตร์ร่วมสมั ยที่ เกิ ดจากการรวบรวมของกลุ่ มบั นทึ ก
เหตุการณ์ ในเหตุการณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก เป็นกรณีศึกษาในการหาแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย การเลือกใช้เอกสารชุดนี้เนื่องจากเอกสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงเรื่องเอกสาร ผู้วิจัยมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการรวบรวมและบันทึกเหตุการณ์ และเอกสารชุดดังกล่าวเป็นเหตุการณ์
ที่รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารให้แก่หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ เอกสารชุดดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างแก่เอกสารชุดอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันได้
1.2.1.2 การสัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารงานเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม คัดเลือก
รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เกิดจาก
การรวบรวมของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
1.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีบุคลากรในสังกัดจานวนทั้งหมด 105 คน
ตามภาพที่ 4: โครงสร้างบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
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(1) ผู้อานวยการ
(2) นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ (ว่าง)

(3) ฝ่ายบริหารเอกสาร
(8)

(11)

(3.1) หัวหน้ากลุ่ม

(4.1) นักจดหมายเหตุชานาญการ

(เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน)

พิเศษ (ว่าง)

(3.2) เจ้าพนักงานธุรการ

(4.2-4.4) นักจดหมายเหตุชานาญการ

ชานาญงาน

(4.5) นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

(3.3) เจ้าพนักงานการเงินและ

(4.6-4.8) จ้าพนักงานจดหมายเหตุ

บัญชี

ชานาญงาน
(4.9) พนักงานจดหมายเหตุ

(3.4) พนักงานราชการ

(4.10-4.11) ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน

(3.5) นายช่างไฟฟ้า
(3.6-3.8) ลูกจ้างชั่วคราว

เงินกองทุนส่งเสริมงาน

(5) กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุ
และบริการ (18)

(4) กลุ่มบริหารเอกสาร

โบราณคดี
(4.12) ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุ

(5.1) นักจดหมายเหตุชานาญการพิเศษ
(5.2-5.3) นักจดหมายเหตุชานาญการ
(5.4-5.5) นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
(5.6-5.7) เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ
ชานาญงาน
(5.8-5.9) เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ
ปฏิบัติงาน
(5.10) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชานาญงาน
(5.11) นายช่างภาพชานาญงาน
(5.12) พนักงานพิมพ์
(5.13-5.16) ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน
โบราณคดี
(5.17-5.18) ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

(6) กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
(20)
(6.1) นักจดหมายเหตุชานาญ
การพิเศษ
(6.2-6.4) นักจดหมายเหตุ
ชานาญการ
(6.5) นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
(6.6) เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ
ชานาญงาน
(6.7) เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ
ปฏิบัติงาน
(6.8-6.10) ลูกจ้างประจา
(6.11-6.12) พนักงานราชการ
(6.13-6.17) ลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนโบราณคดี
(6.18-6.20) ลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนส่งเสริมงาน
จดหมายเหตุ

1
(7) ลุ่มบันทึเหตุการณ์
(14)

(5.1) นักจดหมายเหตุชานาญการพิเศษ
(รักษาราชการแทน)
(7.1-7.2) นักจดหมายเหตุชานาญการ
(7.3-7.4) นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
(7.5-7.8) เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
(7.9) ลูกจ้างประจา
(7.10-7.12) ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน
โบราณคดี
(7.13-7.14) ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ

(8)หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (23)
(8.1) ผู้อานวยการ
(8.2-8.6) นักจดหมายเหตุชานาญการ
(8.7-8.10) นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
(8.11) เจ้าพนักงานจดหมายเหตุชานาญการ
(8.12) พนักงานราชการ
(8.13) นักวิชาการช่างศิลป์ชานาญการ
(8.14) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(8.15-8.18) ลูกจ้างประจา
(8.19-8.23) ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริม

(9) กองทุนส่งเสริมงาน
จดหมายเหตุ(10)
(9.1-9.3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(9.4-9.6) นักจัดการงานทั่วไป
(9.7-9.8) นักวิชาการงานเงินและบัญชี
(9.9) นิติกร
(9.10) เจ้าพนักงานธุรการ

งานจดหมายเหตุ

ภาพที่ 4 โครงสร้างบุคลากรของสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
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ตารางที่ 2 ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รหัส
1
2
3.1
3.2
3.3
3.4

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ
นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานราชการ

3.5

นายช่างไฟฟ้า

3.6-3.8

4.2

ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ
นักจดหมายเหตุชานาญการพิเศษ
(ว่าง)
นักจดหมายเหตุชานาญการ

4.3

นักจดหมายเหตุชานาญการ

4.4

นักจดหมายเหตุชานาญการ

4.5

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

4.1

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
- บริหารงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
- กาหนดนโยบายของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน
- ให้คาปรึกษา แนะนา เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาการจดหมายเหตุ
- ดูแล ควบคุม และบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการและจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และเลขานุการการ
ประชุมของหน่วยงาน
- ดูแลระบบไฟของหน่วยงานและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ช่วยดูแลระบบไฟของหน่วยงานและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- บริหารงานกลุม่ บริหารเอกสาร
- กาหนดนโยบายและภารกิจของกลุ่มงาน
- (รักษาการ) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารเอกสาร
- รับมอบและประเมินคุณค่าเอกสารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
พลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดในความรับผิดชอบ 3
จังหวัด
- รับมอบและประเมินคุณค่าเอกสารกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร
เอกสารส่วนบุคคล และจังหวัดในความรับผิดชอบ 3 จังหวัด
- รับมอบและประเมินคุณค่าเอกสารกระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สานักนายกรัฐมนตรี และจังหวัดในความรับผิดชอบ 3
จังหวัด
- รับมอบและประเมินคุณค่าเอกสารกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
อุตสาหกรรม หน่วยราชการอิสระ และจังหวัดใน
ความรับผิดชอบ 3 จังหวัด
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รหัส
4.6-4.8
4.9
4.104.11
4.12
5.1

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ
ชานาญงาน
พนักงานจดหมายเหตุ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน
โบราณคดี
ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน
ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
นักจดหมายเหตุชานาญการพิเศษ

5.2-5.3

นักจดหมายเหตุชานาญการ

5.4-5.5

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

5.6

5.11
5.12
5.135.16
5.175.18
6.1

เจ้าพนักงานจดหมายเหตุชานาญ
งาน
เจ้าพนักงานจดหมายเหตุชานาญ
งาน
เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญ
งาน
นายช่างภาพชานาญงาน
พนักงานพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน
โบราณคดี
ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ
นักจดหมายเหตุชานาญการพิเศษ

6.2

นักจดหมายเหตุชานาญการ

5.7
5.8-5.9
5.10

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
- ลงทะเบียนรับมอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินคุณค่าเอกสาร
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และเลขานุการการ
ประชุมของกลุ่มงาน
- ลงทะเบียนรับมอบเอกสาร
- อบเอกสาร
- บริหารงานกลุม่ เอกสารจดหมายเหตุและบริการ
- กาหนดนโยบายและภารกิจของกลุ่มงาน
- รักษาการผู้อานวยการกลุม่ บันทึกเหตุการณ์
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
- นาชมกระบวนงานจดหมายเหตุ
- ให้คาปรึกษาแก่หอจดหมายเหตุสาขาในการจัดหมวดหมู่เอกสาร
จดหมายเหตุ
- ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ, ดูแลระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
และจัดทาฐานข้อมูลสืบค้นด้วยระบบสารสนเทศ
- ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุและจัดทาตารางมอบหมายเวรให้บริการ
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
- ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
- ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
- ปฏิบัติงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับสือ่ โสตทัศนจดหมายเหตุ
- บันทึกภาพและจัดทาสาเนาเอกสารโสตทัศนฺจดหมายเหตุ
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
- บริหารงานกลุม่ อนุรักษ์เอกสาร
- กาหนดนโยบายและภารกิจของกลุ่มงาน
- ดูแลและควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสารลายลักษณ์และเอกสาร
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รหัส
6.3

ตาแหน่ง
นักจดหมายเหตุชานาญการ

6.4
6.5
6.6

นักจดหมายเหตุชานาญการ
นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจดหมายเหตุชานาญ
งาน
6.7
เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ
ปฏิบัติงาน
6.8-6.10 ลูกจ้างประจา
6.11- พนักงานราชการ
6.12
6.13- ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน
6.17 โบราณคดี
6.18- ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริม
6.20 งานจดหมายเหตุ
7.1-7.2 นักจดหมายเหตุชานาญการ

7.3-7.4

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

7.5-7.8
7.9
7.107.12
7.137.14
8.1

เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ
ปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน
โบราณคดี
ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ
นักจดหมายเหตุชานาญการพิเศษ

8.2-8.6

นักจดหมายเหตุชานาญการ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
- ดูแลและควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุและ
ฟิล์มกระจก
- ดูแลและควบคุมการซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ
- ดูแลและควบคุมการจัดทาไมโครฟิล์ม
- จัดเก็บและลงทะเบียนเอกสารในคลังเก็บเอกสาร
- จัดเก็บและลงทะเบียนฟิล์มกระจก
- จัดทาสาเนาไมโครฟิลม์
- ซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ
- ให้บริการยืมคืนเอกสารจดหมายเหตุ
- จัดทาทะเบียนยืม คืน เอกสารจดหมายเหตุในคลังเอกสาร
- รวบรวมและคัดเลือกเอกสารงานบันทึกเหตุการณ์
- บันทึกเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ และเรียบเรียงต้นฉบับ
- วางแผน ควบคุม ดูแลโครงการ
- รวบรวมและคัดเลือกเอกสารงานบันทึกเหตุการณ์
- บันทึกเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ
- วางแผน ควบคุม ดูแลโครงการ
- บันทึกเหตุการณ์
- ช่วยนักจดหมายเหตุดูแลโครงการ
- ดาเนินการจัดทาเอกสารการประชุม
- บันทึกเหตุการณ์และเรียบเรียงต้นฉบับ
- สืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์
- บริหารหน่วยงาน
- กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- กาหนดแผนการทางานของงานของกลุ่มงาน
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รหัส

ตาแหน่ง

8.7-8.10 นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
8.11

เจ้าพนักงานจดหมายเหตุชานาญ
การ

8.12

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

8.13

นักวิชาการช่างศิลป์ชานาญการ

8.14
8.158.18

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ลูกจ้างประจา

8.198.23
9.1-9.3

ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริม
งานจดหมายเหตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

9.4-9.6
9.7-9.8
9.9
9.10

นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการงานเงินและบัญชี
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
- ควบคุมการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในงาน
- บันทึกเหตุการณ์
- บันทึกเหตุการณ์
- จัดทาหนังสือจดหมายเหตุ
- รวบรวมและรับมอบเอกสาร
- บันทึกเหตุการณ์
- จัดทาหนังสือจดหมายเหตุ
- สงวนรักษา อนุรักษ์ จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทใน
รูปแบบดิจิทลั
- ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
- นาชมนิทรรศการ
- กาหนดแผนการทางานของงานสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์
และบริการ
- ออกแบบนิทรรศการและองค์ประกอบศิลป์
- ถ่ายภาพ
- ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
- นาชมนิทรรศการ
- ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของหน่วยงาน
- ดาเนินงานการเงินและพัสดุ
- ดาเนินงานสารบรรณ
- ดาเนินงานธุรการทั่วไป
- จัดหมวดหมู่และจัดทาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ ประเภท
ลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
- ดูแลและติดตามผลการดาเนินงานโครงการทีไ่ ด้รับงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
- จัดทาแฟ้มและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
- ดาเนินงานด้านการเงิน
- ประสานงานและให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
- ดาเนินงานธุการทั่วไป
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จากบุคลากรทั้งสิ้น 105 คน การวิจัยครั้งนี้จะมีการเลือกอย่างมีเงื่อนไข คือ เลือกเฉพาะผู้ที่มี
ส่ว นเกี่ย วข้องกับ การบริ ห ารจั ดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกลุ่ มบันทึกเหตุการณ์ เพื่ อ
กาหนดเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้ และจากตารางที่ 2: ตาแหน่งและ
หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย และตารางที่ 3: จาแนกรหัส
และหน้าที่รับผิดชอบผู้ให้สัมภาษณ์ จะพบว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นไปตามเงื่อนไขจานวน
ทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้
ผู้อานวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 1 คน ตรงกับรหัสที่ 1 ในตารางที่ 2
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารเอกสาร 1 คน ตรงกับรหัสที่ 4.2 ในตารางที่ 2
ผู้อานวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ และรักษาการผู้อานวยการกลุ่มบันทึก
เหตุการณ์ 1 คน ตรงกับรหัสที่ 5.1 ในตารางที่ 2
ผู้อานวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร 1 คน ตรงกับรหัสที่ 6.1 ในตารางที่ 2
บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรวบรวมเอกสารประวัติ ศ าสตร์ร่ว มสมั ย จ านวน 4 คน
ประกอบด้วย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยตรงกับ
รหัสที่ 7.1 7.2 7.3 และ 7.4 ในตารางที่ 2
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จานวน 1 คน
นักจดหมายเหตุชานาญการ 1 คน ตรงกับรหัสที่ 4.2 ในตารางที่ 2
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จานวน 2 คน
ตรงกับรหัสที่ 5.2 และ 5.3 ในตารางที่ 2
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
จานวน 1 ตรงกับรหัสที่ 6.2 ในตารางที่ 2
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จานวน 1 คน ตรง
กับรหัสที่ 5.6 ในตารางที่ 2
สามารถจ าแนกรหั ส และหน้าที่รับผิ ดชอบได้ตามตารางที่ 3: จาแนกรหั ส และหน้าที่
รับผิดชอบของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
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ตารางที่ 3 ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
รหัสผู้ให้สัมภาษณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

NA1

บริหารหน่วยงาน กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานของหน่วยงาน

NA2

บริหารกลุ่มงาน กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านการบันทึกเหตุการณ์
(รักษาราชการแทน)
บริหารกลุ่มงาน กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านการจัดเอกสารจดหมาย
เหตุและให้บริการเอกสาร

NA3

บริหารกลุ่มงาน กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร
จดหมายเหตุ

NA4

บริหารกลุ่มงาน กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เอกสาร

NA5

ประสานงาน รวบรวม เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโครงการที่รับผิดชอบ

NA6

ประสานงาน รวบรวม เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโครงการที่รับผิดชอบ

NA7

ประสานงาน รวบรวม เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโครงการที่รับผิดชอบ

NA8

ประสานงาน รวบรวม เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโครงการที่รับผิดชอบ

NA9

รับมอบและประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ

NA10

จัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ

NA11

จัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ

NA12

จัดเก็บและดูแลคลังเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

NA13

ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
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2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1.1 การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย และบทความทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การศึกษานิยามและคาอธิบายนิยาม ความหมาย และคาจากัดความ
ของเอกสาร (Record) ในบริ บ ทสากล บริบ ทประเทศไทย บริบ ทของหอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ
ประเทศไทย และบริ บ ทของกลุ่ มบั นทึ กเหตุการณ์ หน่ว ยงานจดหมายเหตุ (Archives Agency)
บทบาทหน้ า ที่ของหอจดหมายเหตุในบริบ ทประเทศไทยและบริบทสากล ว่ามีความเหมื อนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร เครื่องมือนี้จะใช้เก็บข้อมูลเพื่อสามารถทาให้เห็นว่าปัจจัยความเหมือนและความ
ต่างของคานิยามดังกล่าวส่งผลต่อการดาเนินการคัดเลือกเอกสาร และสามารถใช้ตอบคาถามงานวิจัย
ในข้องที่หนึ่งและสอง
ประเด็ น ที่ ส อง การศึ ก ษาการนิ ย ามความหมายของคุ ณ ค่ า เอกสาร (Value of
Records) ของงานจดหมายเหตุ การนิ ย ามและการให้ ค วามหมายของการคั ด เลื อ กเอกสาร
(Selection) แนวคิดและทฤษฎีในการคัดเลือกเอกสาร รวมทั้งการนิยามและการให้ความหมายของ
การประเมินคุณ ค่า (Appraisal) แนวคิดและทฤษฎีในการประเมินคุณค่าเอกสาร สามารถใช้ตอบ
คาถามในข้อที่หนึ่งและสอง
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 แบบสารวจเอกสารบันทึกเหตุการณ์ (ดูภ าคผนวก ก บัญ ชีส ารวจเอกสาร
บัน ทึกเหตุการณ์ กลุ่มบั นทึกเหตุการณ์) เป็นการสารวจบริบท (Context) ของเอกสาร ได้แก่ ชื่อ
เหตุการณ์ จานวน ปริมาณของเอกสารในบัญชีสารวจเอกสารบันทึกเหตุการณ์
2.2.2 แบบส ารวจเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ร่ ว มสมั ย งานฉลองพระชั น ษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 (ดูภาคผนวก ข
บัญชีสารวจเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริณ ายก 3 ตุล าคม 2556) เป็ นการส ารวจบริบท (Context) เนื้อหา
(Content) และจานวนของเอกสาร ได้แก่ ชื่อเหตุการณ์ จานวน ปริมาณของเอกสารในบัญชีสารวจ
เอกสารบันทึกเหตุการณ์
2.2.3 แบบสัมภาษณ์ (ดูภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์) จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
คือ
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(1) แบบสั มภาษณ์ ผู้บริห ารหน่วยงานและผู้ บริห ารกลุ่มงาน โดยกาหนดประเด็น
คาถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้ องต้นของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง หน้าที่
รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทางาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ (1) คาถามเกี่ยวกับความหมายของประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
(2) คาถามเกี่ยวกับความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และ (3) เหตุผลที่จัดเก็บเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ประเด็นคาถามเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมาย ความสาคัญ และเหตุผลที่ต้อง
จัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย สามารถนาไปวิเคราะห์การนิยามความหมายและความสาคัญ
ของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกั บ (1) แผนการจั ด เก็ บ เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ร่ ว มสมั ย
แผนการรวบรวม คั ดเลื อก รั บ มอบ จั ดหมวดหมู่ อนุ รั กษ์ และสงวนรั กษา และให้ บริ การเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ประเด็นคาถามเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัยซึ่งสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เพื่อหาปัจจัยที่มีส่วนในการกาหนดแนวทาง
ในการคัดเลือกเอกสารบันทึกเหตุการณ์เพื่อจัดเก็บไว้สาหรับเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับ (1) ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในการดาเนินการจัดเก็บ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในกระบวนการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และ
สงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (2) วิธีการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในกระบวนการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวน
รักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ประเด็นคาถามดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาการ
จัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เพื่อหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการกาหนดแนวทางการคัดเลือก
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับ (1) การวางแผนการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยในกระบวนการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ประเด็นคาถามดังกล่าวทาให้เห็นถึงแนวทางในการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย เพื่อสามารถนาไปเป็นแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
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(2) แบบสัมภาษณ์บุคลากรกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ กลุ่มบริหารเอกสาร กลุ่มเอกสาร
จดหมายเหตุและบริการ และกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร โดยกาหนดประเด็นคาถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล เบื้ องต้นของผู้ให้ สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง หน้าที่
รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทางาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ (1) คาถามเกี่ยวกับความหมายของเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย (2) คาถามเกี่ยวกับความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และ (3) เหตุผลที่จัดเก็บ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับ (1) ขั้นตอนการดาเนินการรวบรวม คัดเลื อก รับมอบ
จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ประเด็นคาถามเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องขั้นตอนการดาเนินการรวบรวม
คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับ (1) ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงานรวบรวม คัดเลือก
รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ประเด็นคาถามเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงานรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับ (1) แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการจัดเรียงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ประเด็ น ค าถามเหล่ า นี้ ถู ก ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ถึ ง วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
อื่น ๆ เพื่อค้น หาปัจจัยที่มีส่วนต่อการกาหนดแนวทางการคัดเลื อกและการจัดเรียงเอกสารบันทึก
เหตุการณ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (A Literature Study)
ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 2.1.1 เพื่อเก็บข้อมูล ดังนี้
3.1.1 ศึกษานิยาม ความหมาย ลักษณะและบริบทของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกับ
เอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ และจดหมายเหตุอย่างไร
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3.1.2 ศึ กษาทฤษฎี และแนวคิดในการประเมิน คุณ ค่าและจัดเรียงเอกสาร เอกสาร
จดหมายเหตุ และจดหมายเหตุแบบต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.1.3 ศึกษานโยบาย การบริหารจัดการ และแนวปฎิบัติงานในเรื่องการรวบรวม คัดเลือก
จั ด เก็ บ จั ด หมวดหมู่ อนุ รั ก ษ์ แ ละสงวนรัก ษา และเผยแพร่เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ร่ ว มสมั ย ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนา
แนวทางที่คัดเลือกไว้มาใช้กาหนดแนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
3.2 การสารวจชุดเอกสาร (A Collection Survey)
การสารวจเอกสารเพื่อนามาเป็นแนวทางการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงาน
ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม
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3.3 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews)
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จานวน
ทั้งสิ้น 13 คน ดังต่อไปนี้
3.3.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารกลุ่มงานซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบายด้าน
ต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุและกลุ่มงานต่าง ๆ จานวน 4 คน เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องนโยบายการรวบรวม
คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.3.2 สั มภาษณ์ บุคลากรผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการจัดการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ
จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จานวน 9 คน เพื่อ
เก็ บ ข้อ มู ล ในประเด็ น ดั งนี้ (1) ความหมายและความส าคั ญ ของเอกสารประวัติ ศ าสตร์ร่ว มสมั ย
(2) ขั้น ตอนการรวบรวม คัด เลื อก รับ มอบ จัดหมวดหมู่ อนุ รักษ์ และสงวนรัก ษา และให้ บ ริก าร
เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย (3) ปั ญ หา และอุ ป สรรคในการรวบรวม คั ด เลื อ ก รั บ มอบ
จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (4) แนวทางการ
แก้ไขปั ญ หาเพื่อพัฒ นาการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และ
ให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.4 วิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การสารวจเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างเรีย บร้อยแล้ว ข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูลจะนามาวิเคราะห์ผลการวิจัยจะถูกนามา
สอบยั น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยอาศั ย การวิ เคราะห์ ข องผู้ วิ จั ย ในฐานะที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ผู้ปฏิบัติงานในรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
ข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูลทั้งสามแบบที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไปในหัวข้อ 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบยัน จะถูกนามาวิเคราะห์ ตามภาพที่ 5: การวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบยัน (The Approach of
Triangular Analysis)

ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบยัน (The Approach of Triangular Analysis)
ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (A Literature
Study) การสารวจชุดเอกสาร (A Collection Survey) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (SemiStructured Interviews) จะถูกนามาวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบยันกับ
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
ของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมสอบยันกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง เพื่อนามาวิเคราะห์ในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) คานิยาม ความหมาย ลักษณะและบริบทความเหมือน และความแตกต่างของเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกับเอกสารและเอกสารจดหมายเหตุ
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(2) หลั ก การและจุ ด เด่ น ของทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น คุ ณ ค่ า
ซึ่ งผู้ วิ จั ย จะส ารวจชุ ด เอกสาร (A Collection Survey) พร้ อ ม ๆ กั บ น าเอาข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) มาวิเคราะห์ ในประเด็นดังต่อไปนี้
(1) นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ
จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
(2) ปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ
จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
(3) แนวทางการการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา
และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
การวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าว เพื่อตอบคาถามวิจัย 4 ข้อ คือ
(1) เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไรและมีคุณลักษณะเช่นไร
(2) ทฤษฎีและแนวคิดการประเมินคุณค่าและการจัดเรียงเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ
และจดหมายเหตุ แบบใดบ้ างที่ ส ามารถน ามาใช้เป็น แนวทางในการคัด เลื อกและจัด เรีย งเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
(3) นโยบาย การบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติของหอจดหมายเหตุแห่งชาติต่อ การ
รวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
(4) แนวทางที่เหมาะสมต่อการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
เป็นเช่นไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
โดยคาตอบข้อ (1) (2) และ (3) จะนามาวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามข้อ (4) เพื่อนาไปสู่
ข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การได้แนวทางที่เหมาะสมต่อการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภท
ไฟล์ภาพนิ่งของหอจดหมายเหตุแห่งชาติต่อไป
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บทที่ 4
การเก็บข้อมูล
บทนี้ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสารวจเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย จานวน 13 คน ในประเด็นต่างๆ จานวน 6 ประเด็น ดังนี้
1. บริบทและเนื้อหาของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
ไทย โดยใช้เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสั งวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เป็นกรณีศึกษา
2. การนิยามความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3. นโยบายการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย
4. แนวทางการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และบริการ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
5. ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และ
สงวนรักษา และบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย
6. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่
อนุรักษ์และสงวนรักษา และบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าวจะถูกนามาวิเคราะห์โดยสอบยันกับข้อมูลที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 และการวิเคราะห์ของผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานรวบรวมและ
คัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย เพื่อตอบคาถาม
งานวิจัย และน าเสนอแนวทางการประเมินคุณ ค่าและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยในบทที่ 5 ต่อไป
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1. บริบทและเนื้อหาของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
โดยใช้เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เป็นกรณีศึกษา
1.1 บริบทของเอกสาร (Context)
จากการสารวจชุดเอกสารในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2 การสารวจชุดเอกสาร (A Collection Survey)
พบว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติประเทศไทย ชุดงานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
เป็ น เอกสารที่ได้รวบรวมมาเพื่อเป็ นข้อมูล สาหรับจัดทาหนังสื อจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา
100 ปี สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก 3 ตุ ล าคม 2556
จากหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้ งในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค เช่ น ส านักพระราชวัง วัดบวรนิเวศวิห าร
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด ส านั กงานวัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
มหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
ผู้วิจัยยังพบอีกว่าเอกสารที่ได้รวบรวมมามีหลายรูปแบบ ได้แก่ เอกสาร ภาพ หนังสือพิมพ์
ระเบียบวาระการประชุม หนังสือ วารสารข่าว แผ่นพับที่ระลึก เข็มที่ระลึก เทปบันทึกเสียง โปสเตอร์
ซีดี ดีวีดี แผนที่ แผนผัง สูจิบัตร กฤตภาคข่าวออนไลน์ ตราไปรษณียากร นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่อยู่ใน
รูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และวิดีโอ เป็นต้น
จากที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ าการรวบรวมเอกสารและข้ อ มู ล ของกลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยไม่ได้รวบรวมเฉพาะเอกสารเท่านั้น แต่จะรวบรวมสารสนเทศ
ทุกอย่างที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญ ๆ นั้นด้วย ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ
ที่ 1.1 กระบวนทั ศน์ จ ดหมายเหตุ ว่ าจดหมายเหตุ น อกจากมี คุณ ค่าในฐานะที่ เป็ น หลั กฐานแล้ ว
จดหมายเหตุยังมีคุณค่าในฐานะที่เป็นมรดกความทรงจาด้วย สิ่งนี้ส่งผลให้นักจดหมายเหตุในปัจจุบัน
นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ดูแลและประเมินคุณค่าเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุแล้ว
นักจดหมายเหตุในปัจจุบันยังมีบทบาทในการบริหารจัดการสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่
เป็น มรดกความทรงจาของชาติ ชุมชน และบุคคลด้วย แนวคิดดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎี
จดหมายเหตุแบบ Record continuum ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 หัวข้อที่ 1.1.2 Record continuum
ว่าเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่ วงคริสต์ศักราช 1980 และ 1990 ที่มองว่างานจดหมายเหตุมี 2 มิติ คือ
มิติ ของเอกสารที่ เป็ น หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ งานและมิ ติ ของความเป็ น มรดกความทรงจาที่ กล่ าวถึ ง
เรื่องราวของชุมชน วิถีชีวิต ความเชื่อ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จาก
มุมมองดังกล่าว หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยในปัจจุบันจะต้องดาเนินงานทั้ง 2 มิติ กล่าวคือ
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นอกจากมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรั ฐ และเอกสารส่ ว นบุ ค คลซึ่ งเป็ น เอกสารที่ ส าคั ญ เพื่ อใช้ ในการอ้ างอิงทางกฎหมายและเป็ น
แหล่ งข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ แล้ ว หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ ป ระเทศไทยต้ อ งมี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การ
สารสนเทศมรดกความทรงจาที่รวบรวมและได้รับมาจากการบันทึกเหตุการณ์ สาคัญของชาติด้วย
ยกตัว อย่างเช่น การบั น ทึกเหตุการณ์ งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็จ
พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก 3 ตุ ล าคม 2556 กลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ส ามารถรวบรวม
สารสนเทศมรดกความทรงจาในเหตุการณ์ดังกล่าวมาได้ ดังนี้
(1) เอกสาร 2,790 แผ่น
(2) ภาพนิ่ง 15 ภาพ
(3) แผนที่ แผนผัง 47 รายการ
(4) ไฟล์เอกสาร 587 รายการ
(5) ไฟล์ภาพนิ่ง 18,276 รายการ
(6) ซีดี ดีวีดี 144 แผ่น
(7) ระเบียบวาระการประชุม 29 เล่ม
(8) รายงานผลการดาเนินงาน 12 เล่ม / ชุด
(9) หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ
(10) หนังสือ 9 เล่ม
(11) วารสารข่าว 4 แผ่น
(12) แผ่นพับ 17 ฉบับ
(13) โปสเตอร์ 12 แผ่น
(14) เข็มที่ระลึก 1 ชิ้น
(15) สูจิบัตร 6 ฉบับ
(16) ตราไปรษณียากร 36 ชุด
(17) เทปบันทึกเสียง 1 ม้วน
(18) ข่าวออนไลน์ 327 แผ่น
จากการส ารวจเอกสารในแต่ล ะรายการอย่างละเอียดอีกครั้ง ผู้ วิจัยยังพบว่า กลุ่ มบันทึ ก
เหตุการณ์ ได้นาสารสนเทศดังกล่าวมาจัดหมวดหมู่ ดังรายละเอียดที่เสนอตามตาราง 4.1: บริบท
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ชุดเอกสารงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ดังนี้

พระประวัติ พระศาสนกิจ
พระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
การจัดเตรียมงานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
3 ตุลาคม 2556

C1

C2

เรื่อง

รหัสเอกสาร

972

169

เอกสาร
(แผ่น)

-

15

ภาพนิ่ง
(ภาพ)

12

-

แผนที่/
แผนผัง
(แผ่น)

262

-

ไฟล์เอกสาร
(รายการ)

-

946

ไฟล์ภาพนิ่ง
(รายการ)

4

-

ซีดี/วีซีดี
(แผ่น/รายการ)

ปริมาณเอกสาร

- ระเบียบวาระการ
ประชุม 29 เล่ม
- หนังสือ 3 เล่ม
- วารสารข่าว 4 แผ่น
- แผ่นพับ 10 ฉบับ
- โปสเตอร์ 4 แผ่น

- หนังสือพิมพ์ 1ฉบับ

สื่อสิงพิมพ์
(ระเบียบวาระการ
ประชุม,รายงาน,
หนังสือ,วารสาร)
(เล่ม/ฉบับ)

- เทปบันทึกเสียง
1 ม้วน

-

อื่นๆ
(รายการ)

ตารางที่ 4 บริบทเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ชุดเอกสารงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3
ตุลาคม 2556

หมาย
เหตุ
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งานฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก (ระหว่างวันอังคาร ที่
1 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556)
การจัดกิจกรรมงานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
สิ่งของที่ระลึกการจัดงานฉลอง
พระชันษา 100 ปีสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

C3

C5

C4

เรื่อง

รหัสเอกสาร

1

424

1,551

เอกสาร
(แผ่น)

-

-

-

ภาพนิ่ง
(ภาพ)

-

-

35

แผนที่/
แผนผัง
(แผ่น)

-

219

106

ไฟล์เอกสาร
(รายการ)

12

12,140

5,178

ไฟล์ภาพนิ่ง
(รายการ)

-

95

45

ซีดี/วีซีดี
(แผ่น/รายการ)

ปริมาณเอกสาร

- รายงานการดาเนิน
กิจกรรม 16 เล่ม/ชุด
- หนังสือ 2 เล่ม

- หนังสือ 4 เล่ม
- สูจิบัตร 6 ฉบับ
- โปสเตอร์ 8 แผ่น
- แผ่นพับ 7 ฉบับ

สื่อสิงพิมพ์
(ระเบียบวาระการ
ประชุม,รายงาน,
หนังสือ,วารสาร)
(เล่ม/ฉบับ)

-เข็มที่ระลึก 1 ชิ้น
-ตราไปรษณียากร
36 ชุด

-

อื่นๆ
(รายการ)

หมาย
เหตุ
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นอกจากนี้แล้ว การสารวจบริบทของเอกสารชุดดังกล่าว ผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น
ดังนี้
ประเด็ น แรก เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย ที่ ก ลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ร วบรวมมานั้ น
เมื่อพิ จารณาตามคุณ สมบั ติของเอกสาร 7 ประการ ได้แก่ เป็น หลั กฐานการดาเนิ นงาน มีเนื้อหา
มีบริบท และโครงสร้าง เป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว มีความสมบูรณ์ มีความสามารถในการใช้งาน
และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถยืนยันความเป็นเอกสารได้ (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 2 หัวข้อ1.2 เอกสาร
และเอกสารจดหมายเหตุ) ผู้วิจัยพบว่า เอกสารทั้งหมด 17 ประเภทที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รวบรวม
มานั้น ไม่มีเอกสารที่มีคุณสมบัติความเป็นเอกสารครบทั้ง 7 ประการ เอกสารทุกประเภทขาดความ
เป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว ดังตาราง 4.2: ตารางแสดงคุณสมบัติของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ตารางที่ 5 ตารางแสดงคุณสมบัติของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย ชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ประเภทเอกสาร

(1) เอกสาร
(2) ภาพนิ่ง
(3) แผนที่ แผนผัง
(4) ไฟล์เอกสาร
(5) ไฟล์ภาพนิ่ง
(6) ซีดี ดีวีดี
(7) ระเบียบวาระการ
ประชุม
(8) รายงานผลการ
ดาเนินงาน
(9) หนังสือพิมพ์
(10) หนังสือ

คุณสมบัติของเอกสาร
บริบทและ ของแท้ที่มี ความสมบูรณ์ ความสามารถ
โครงสร้าง เพียงหนึ่ง
ในการใช้งาน
เดียว

หลักฐาน
การ
ดาเนินงาน

เนื้อหา

ความ
น่าเชื่อถือ

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

-

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

-

√

√

√

√
√

√
√

√
√

-

√
√

√
√

√
√
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ประเภทเอกสาร

(11) วารสารข่าว
(12) แผ่นพับ
(13) โปสเตอร์
(13) แผ่นพับ
(14) เข็มที่ระลึก
(15) สูจิบัตร
(16) ตราไปรษณียกร
(17) เทปบันทึกเสียง
(18) ข่าวออนไลน์

คุณสมบัติของเอกสาร
บริบทและ ของแท้ที่มี ความสมบูรณ์ ความสามารถ
โครงสร้าง เพียงหนึ่ง
ในการใช้งาน
เดียว

หลักฐาน
การ
ดาเนินงาน

เนื้อหา

ความ
น่าเชื่อถือ

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

-

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

-

√

√

√

ตาราง 4.2: ตารางแสดงคุณสมบัติของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชุดของหอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติป ระเทศไทยชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศมรดกความทรงจาในเอกสารชุด
งานฉลองพระชัน ษา 100 ปี สมเด็จ พระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริณ ายก
3 ตุลาคม 2556 ทั้ง 18 ประเภท มีเนื้อหา มีบริบท และโครงสร้าง แต่ไม่ใช่ต้นฉบับ จึงขาดคุณสมบัติ
ความเป็นของแท้ที่มีเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศมรดกความทรงจาในเอกสาร
ชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 ตุลาคม 2556 เป็น สารสนเทศที่เชื่อถือได้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงสามารถจัดเป็นจดหมายเหตุ
ประเภทมรดกความทรงจาตามนิยามความเป็นจดหมายเหตุที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 หัวข้อที่ 1 กระบวน
ทัศน์ ความหมายของเอกสาร จดหมายเหตุ และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (ดูเพิ่มเติมหัวข้อ 1.2
เอกสารและเอกสารจดหมายเหตุ)
ประเด็นที่สอง สารสนเทศมรดกความทรงจาเหล่านี้ถูกจัดไว้ตามโครงเรื่องหนังสือจดหมายเหตุ
งานฉลองพระชัน ษา 100 ปี สมเด็จ พระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริณ ายก
3 ตุล าคม 2556 กล่ าวคือจากการส ารวจโครงเรื่องหนังสื อดังกล่ าว (กรมศิล ปากร, 2558: 9-21)
กับตาราง 4.1: บริบทเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชุดเอกสารงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสั งฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 พบว่าโครงเรื่องของ
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หนั งสือและหมวดหมู่ของเอกสารตรงกัน ดังนั้นจึงอาจกล่ าวได้ว่าสารสนเทศมรดกความทรงจาที่
กลุ่มบันทึกเหตุการณ์รวบรวมมาในแต่ละเหตุการณ์จะถูกจัดหมวดหมู่ตามโครงเรื่องหนังสือไม่ใช่จัด
ตามโครงสร้างของหน่วยงานเหมือนเอกสารจดหมายเหตุ (ดูเพิ่มเติมบทที่ 2 หัวข้อที่ 3 การจัดเรียง
เอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย)
1.2 เนื้อหาเอกสาร (Content)
ผู้วิจัยได้สารวจเนื้อหาของเอกสาร (Content) ทั้ง 18 ประเภท พบว่าเนื้อหาที่อยู่ในเอกสาร
ทุกรายการมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 โดยแยกเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ (1) พระประวัติ
พระราชกรณี ย กิ จ และพระศาสนกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สมเด็ จ พระญาณสั งวร สมเด็ จ พระสั งฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (2) เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานฉลองพระชัน ษา 100 ปี สมเด็จ พระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริณ ายก
3 ตุลาคม 2556 (3) งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สั งฆปริ ณ ายก (ระหว่างวัน อังคาร ที่ 1 ถึงวันจันทร์ ที่ 7 ตุล าคม 2556) (4) การจัดกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวเนื่องในงานรวมทั้งภาพถ่าย เอกสารรายงานการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในโอกาสงานฉลองพระชั น ษา 100 ปี สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 และ (5) สิ่งของที่ระลึกที่ได้จัดทาเนื่องในโอกาส
ดังกล่าวนี้ด้วย
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สารสนเทศมรดกความทรงจาของเอกสารชุดงานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
เป็นสารสนเทศที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณ ายกและเหตุการณ์ งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ในทุกรูปแบบทั้งที่เป็นจดหมายเหตุ สารสนเทศ
โบราณวั ต ถุ และภาพศิ ล ปะ หอจดหมายเหตุ ส ามารถเป็ น แหล่ งรวบรวมสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมที่นอกเหนือจากเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งาน ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 (ดูเพิ่มเติมใน
หัวข้อ 2.2 การบริหารจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมมาจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ)
โดยสรุปจากการสารวจบริบทและเนื้อหาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณ ายก 3 ตุลาคม 2556 พบว่า กลุ่ มบันทึกเหตุการณ์ ได้รวบรวมสารสนเทศมรดกความทรงจา
เหล่านี้ มาเพื่ อใช้อ้างอิงในการจัดทาหนั งสื อจดหมายเหตุเหตุการณ์ ที่ทางกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ ได้
ดาเนิ น การบั น ทึ กมาและเรียกสารสนเทศเหล่านี้ว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลที่ได้มาดังกล่าวยังไม่เพี ยงพอที่จะตอบคาถามงานวิจัยจึงต้องอาศัยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
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บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การเอกสารประวัติ ศ าสตร์ ร่ว มสมั ย เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งนิ ย าม
ความหมาย นโยบาย แนวปฏิบั ติ ปัญ หา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ดังนั้นในหัวข้อต่อไปจะดาเนินการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหัวข้อดังกล่าว
2. การนิยามความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 นิยามและความหมายของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ข้อมูล ที่ได้จ ากการสั มภาษณ์ ผู้บริห ารและบุคลากรหอจดหมายเหตุแห่ งชาติประเทศไทย
จานวน 13 คน เกี่ยวกับการนิยามความหมายของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย พบว่า ทั้ง 13 คน
ได้นิยามความหมายไปในแนวทางเดียวกัน โดย NA1 ได้ให้ความเห็นว่า
“เอกสารประวัต ิศ าสตร์ร่ว มสมัย เป็น เอกสารที ่บ อกเล่า เรื่อ งราว เหตุก ารณ์
ปัจจุบันเป็นเอกสารที่นักจดหมายเหตุรวบรวมมา เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีหลาย
รูปแบบทั้ ง กระดาษ เอกสารโสตทั ศน์ เอกสารดิ จิ ทั ล ในอนาคตเอกสารเหล่ านี้ จ ะ
กลายเป็นเอกสารประวัติศาสตร์” NA1

ในขณะที่ NA2 กล่าวเพิ่มเติมว่า เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเป็นเอกสารที่หน่วยงานยังใช้ใน
การดาเนินงานอยู่ โดย NA2 กล่าวว่า
“เอกสารที่ยังไม่ครบตามตารางกาหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร ตามระเบียบ
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุ พ.ศ.2556 เอกสารเหล่านี้อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ยังไม่ถูกจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ”NA2

NA3 ยังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่า
“เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย คือ เอกสารที่เกิดในช่วงสมัยปัจจุบัน มีเอกสารทุก
รูปแบบ ทั้งที่เป็นเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง” NA3

NA6 ยังได้นิยามความหมายของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่าเป็นเอกสารที่นักจดหมาย
เหตุได้รวบรวมมาเพื่อจัดทาหนังสือจดหมายเหตุ ดังนี้
“เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย คือ เอกสารประเภทลายลักษณ์และสื่อโสตทัศน์
รวมทั้งเอกสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่สะท้อนหรือเกิดจากภารกิจของเหตุการณ์
สาคัญงานนั้น ๆ เป็นเอกสารที่อยู่ในกระแสเหตุการณ์ที่ได้จากการรวบรวมและบันทึก
เหตุการณ์ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นเอกสารสาคัญ เป็นหลักฐานในการอ้างอิง หรือเป็นข้อมูล
ที่ใช้ในการเรียบเรียงและจัดทาต้ นฉบับหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญเฉพาะ
เรื่อง” NA6
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นอกจากนี้ NA10 และ NA12 ให้ความเห็นตรงกันว่า เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเกิดจาก
ภารกิจการดาเนินงานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รวบรวมขึ้นเพื่อจัดทาหนังสือจดหมายเหตุ ดังนี้
“เอกสารที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รวบรวมมา เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดทา
ต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุ” NA10
“เอกสารที่ได้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้
บันทึกเหตุการณ์ และรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สาคัญๆ” NA 12

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงเห็นได้ว่า เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคือ สารสนเทศทุกรูปแบบที่อยู่
ระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รวบรวมขึ้นมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
เรียบเรียงเพื่อจัดทาหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 (หัวข้อที่ 4.2 บทบาทและหน้าที่ของหอ
จดหมายเหตุตามบริบทประเทศไทย)
2.2 ความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ผู้บริหารและบุคลากรต่างเห็นตรงกันว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญ โดย NA1
ให้ความเห็นว่า
“เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเป็นเอกสารที่อยู่ในห้วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์
การรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสามารถจะได้รับข้อมูลเอกสารได้ครบถ้วน
มากกว่ า การได้ รับ เอกสารตามพระราชบั ญ ญั ติ จ ดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ.2556
เนื่ องจากได้ มีการรวบรวมเอกสารตั้งแต่การดาเนิน โครงการ แนวความคิด ในการ
จัดทา เอกสาร รายงานต่างๆ ซึ่งหากเป็นเอกสารจดหมายเหตุต้องรอให้เอกสารครบ
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งเอกสารจะสูญหายและไม่ครบสมบูรณ์ เพราะ
ขาดระบบการบริหารจัดการเอกสารที่ดี เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้ว่าจะเป็น
ฉบับสาเนา แต่ก็สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลยืนยันได้” NA1

NA1 ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า
“การรวบรวมเอกสารเหตุการณ์สาคัญเป็นหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งกาหนดให้มีการเก็บ
ดูแล สงวนรักษา หากเก็บไม่ดีจะมีบทลงโทษและเป็นหน้าที่ของนักจดหมายเหตุที่
จะต้องจัดเก็บเอกสาร เป็นหนึ่งใน (Job Description) ของเรา นอกจากนี้เอกสาร
เหล่านี้คือรากเหง้า เราก็มีหน้าที่เก็บ ถ้าไม่เก็บก็ไม่มีข้อมูล” NA1

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในบริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย มีความ
จาเป็นต้องจัดเก็บและสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
ไทย แม้ว่าเอกสารดังกล่าวจะไม่จัดเป็นเอกสารต้นฉบับ เพราะเอกสารดังกล่าวจะเป็นแหล่งให้ข้อมูลที่
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น่ าเชื่ อ ถือ และครบถ้ ว นได้ ม ากกว่ าเอกสารจดหมายเหตุ ที่ รับ มอบมาจากหน่ ว ยงานราชการตาม
พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เนื่องจากระบบการรับมอบเอกสารที่สิ้นกระแสการ
ใช้งานแล้วในประเทศไทยมีข้อจากัดที่ทาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยไม่สามารถรับมอบ
เอกสารมาได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
ในขณะที่ NA2 ยังให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่า
“เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ร่วมสมั ย มี ความส าคัญ เพราะเป็ น เอกสารที่ ส ามารถ
รวบรวมได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าเอกสารจดหมายเหตุ สามารถเติมเต็มเอกสาร
จดหมายเหตุได้ แม้จะเป็นสาเนาแต่มีข้อมูลสาคัญ การจัดเก็บเก็บตามเนื้อหา ผู้ใช้
สามารถใช้ได้ง่าย สามารถสนับสนุนเอกสารจดหมายเหตุได้” NA2

NA2 ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า
“เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ เป็นข้อมูลที่ใช้
ในการทางานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ การจัดเก็บเพราะให้ความสาคัญกับข้อมูล
และเนื้อหาเป็นสาคัญ”NA2

ข้อมูล ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่าเอกสารประวัติ ศาสตร์ร่ว มสมัยนอกจากมีเนื้ อหาที่มี ความ
ครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว ข้อมูลเหล่านั้นยังสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้เหมือนกับเอกสารจดหมายเหตุ
นอกจากนี้ NA7 ยังมองว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยยังเป็นการให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมจาก
เอกสารจดหมายเหตุกล่าวคือ
“เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญ เนื่องจากข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารนั้นนอกจากจะทาให้เราสามารถเข้าใจการปฏิบัติงานของผู้สร้างเอกสาร
เนื้อหาที่อยู่ภายในเอกสารสามารถสะท้อนภาพสังคม การปฏิบัติงานในยุคสมัยนั้น
ซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งเฉพาะตัวไม่ปรากฏในเอกสารอื่น ๆ” NA7

กล่าวโดยสรุป คือ เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญในการช่วยเติมเต็มเอกสาร
จดหมายเหตุ นอกจากนี้การรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสามารถจะรวบรวมได้ครบถ้วน
สมบูรณ์เนื่องจากสามารถรวบรวมเอกสารได้ทันที เอกสารไม่สูญหาย แม้จะเป็นแค่สาเนาแต่เอกสาร
เหล่านี้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงได้
ความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยดังกล่าว ส่งผลให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยต้องดาเนิน การรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และ
ให้บริการเอกสารดังกล่าวเพื่อเติมเต็มบทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่มรดกความทรงจาของชาติดังที่กล่ าวไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ1.4
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นิยามจดหมายเหตุ ในหัวข้อต่อไปจะนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนโยบาย
การบริหารจัดการเอกสารดังกล่าว
3. นโยบายการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
ไทย
ในหั วข้อนี้ ผู้ วิจั ย จะศึกษาใน 2 ระดับ คือ ระดับภาพรวมของนโยบายการบริห ารจัดการ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและนโยบายการบริหารจัดการเอกสารแต่ละกระบวนการ โดยผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผู้อานวยการและผู้บริหารในแต่ละกลุ่มถึงนโยบายในการดาเนินงานเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยในภาพรวมจานวน 4 คน และสัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวบรวม คัดเลือก
รับ มอบ จั ดหมวดหมู่ อนุ รั กษ์และสงวนรัก ษา และการให้ บ ริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมั ย
จานวน 9 คน เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการแต่ละกระบวนงาน ดังนี้
3.1 นโยบายการบริ ห ารจั ด การเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ วมสมั ย ของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 4 คน ให้คาตอบเรื่องนโยบายการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยไปในแนวทางเดียวกับ NA1 ที่ว่า
“การดาเนินงานเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเริ่มตั้งแต่การการรวบรวมเอกสาร
เหตุการณ์สาคัญที่ได้มีการคัดเลือกและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญใน
การบันทึกเหตุการณ์ สาคัญ เพื่อจัดทาหนังสือและจัดเก็บเอกสารไว้เป็นข้อมูลทาง
ประวัติ ศาสตร์ เหตุการณ์ ส่ วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับ เหตุ การณ์ บุ คคล และสถานที่
สาคัญ โดยมอบหมายให้กลุ่ม บั นทึ กเหตุ การณ์ เป็ นผู้ รับผิ ดชอบในการด าเนิ น งาน
รวบรวม จัดเก็บเอกสารเพื่อนามาจัดทาหนังสือจดหมายเหตุและจัดเก็บเอกสารไว้
เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะมองว่า
เอกสารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการดาเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
การบริหารจัดการเอกสารจึงจะต้องจัดส่งตามระบบเหมือนเอกสารจดหมายเหตุ ”
NA1

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นโยบายการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติป ระเทศไทยโดยภาพรวมคือ การกาหนดแนวทางการรวบรวม คัดเลือก
การรับมอบ การจัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตามหลั กการด าเนิ น งานเอกสารจดหมายเหตุ ดั งนั้ น ในหั ว ข้ อ ต่อ ไปจะเป็ น การน าเสนอข้ อมู ล ใน
กระบวนการจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยตั้งแต่การรวบรวมจนถึงการออกให้บริการ
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3.2 นโยบายการรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีส่วนรับผิดชอบในนโยบายการรวบรวมและคัดเลือกเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจานวน 2 ท่าน ได้คาตอบไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ แนวทางการรวบรวม
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย จะรวบรวมตามโครงเรื่อง
หนังสือจดหมายเหตุที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
“การรวบรวมเอกสารจะรวบรวมตามโครงเรื่องของหนังสือ ตามภารกิจงานหาก
เอกสารยังไม่ครบถ้วนจะต้องรวบรวมเพิ่มเติม เก็บรวบรวม จัดชุดเอกสาร และส่ง
มอบตามระบบของสานักหอจดหมายเหตุ สาหรับเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
กลุ่มบัน ทึกเหตุ การณ์ จะจัดตามโครงเรื่องของหนังสือ เพราะโครงเรื่องที่วางไว้จะ
ดาเนินตามห้วงเวลาของเหตุการณ์ เอกสารที่ซ้าจะคัดทิ้ง เลือกชุดที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อ
ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บเมื่อเอกสารจัดส่งตามระบบจะจัดเป็นชุดพิเศษ” NA2

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แนวทางการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยจะใช้โครงเรื่องเป็นแนวทางในการรวบรวมและจัดเรียงเอกสาร
นอกจากนี้หลักในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย คือ การคัดเลือกเอกสารที่ซ้าออกให้
เหลือเอกสารเพียงชุดเดียว โดยเลือกชุดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านเนื้อหา และความชัดเจนของ
ข้อมูล
โดยสรุป หลักการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยใช้ในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยเป็นเพียงหลักการขั้นต้นในการคัดทิ้งเอกสารที่ซ้าซ้อนตามหลักการของเอกสารจดหมายเหตุ
เท่านั้น แต่หลักหรือวิธีการในการประเมินคุณค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ทางหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยยังไม่ได้มีการกาหนดหลักการที่ชัดเจนเหมือนการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
ที่กาหนดคุณค่าของเอกสารเป็น 2 ขั้น คือ การประเมินคุณค่าในฐานะที่เป็นหลักฐานการดาเนินงาน
และคุณค่าในฐานะที่เป็นหลักฐานอ้างอิงที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน
บทที่ 2 หัวข้อที่ 2.1 การประเมินคุณค่าเอกสาร) สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยควรดาเนินการกาหนดหลักการในการประเมินคุณค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพื่อ
เป็นแนวทางให้นักจดหมายเหตุในกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ใช้ในการคัดเลือกสารสนเทศมาจัดเก็บเป็น
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยต่อไป
3.3 นโยบายการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ
ประเทศไทย
NA1 อธิบายแนวทางการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ว่า
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“มีการกาหนดการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยไว้ในตารางกาหนดอายุ
การจัดเก็บเอกสารของกรมศิลปากร เมื่ อมีการใช้งานเพื่ อจัดท าต้ นฉบั บเสร็จแล้ ว
จะต้องจัดส่งและทาลายตามระบบ ซึ่งนโยบายเดิมได้มีการจัดเก็บเข้าคลังโดยที่ไม่
ผ่านการส่งมอบตามระบบ การจัดเก็บและทาเครื่องมือช่วยค้นแบบเดิมทาให้เอกสาร
ไม่เป็นระบบเดียวกัน เอกสารค้นได้ยาก ในปัจจุบันจะต้องรวบรวม คัดเลือก ส่งมอบ
เพื่อประเมิน จัดหมวดหมู่ และให้บริการ” NA1

NA3 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
“กาหนดให้กลุ่มบั นทึ กเหตุ การณ์ เมื่อใช้เอกสารที่ ได้รวบรวมมาเรีย บเรียงเป็ น
หนังสือจดหมายเหตุ และเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ให้นาเอกสารที่ได้รวบรวมมาจัดส่งให้
กลุ่มบริหารเอกสารสานักหอจดหมายเหตุต่อไป”NA3

ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เห็ น ว่ า กลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต้ อ งด าเนิ น การส่ ง มอบเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่ว มสมัย ที่เสร็จ สิ้ น การใช้งานเพื่อจัดทาหนังสื อจดหมายเหตุให้ กับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยเมื่อครบอายุการเก็บเอกสารตามตารางการกาหนดอายุเอกสารของกรมศิลปากร
นโยบายดั ง กล่ า วแสดงให้ เห็ น ว่ า ในบริ บ ทของหอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ ป ระเทศไทย เอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย คือ เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ ไม่ใช่สารสนเทศ
มรดกความทรงจ าอย่ างที่ผู้ วิจัย ได้ตีความตามคุณ สมบัติความเป็นเอกสาร 7 ประการ การตีความ
ดังกล่าวของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยอาจส่งผลต่อการกาหนดหลักการในการประเมิน
คุณค่าเอกสารชุดดังกล่าว โดยผู้วิจัยจะนาผลที่ได้นี้ไปวิเคราะห์หาแนวทางการประเมินคุณค่าต่อไปใน
บทที่ 5
3.4 นโยบายจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
ไทย
NA2 ได้อธิบายนโยบายจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยว่า
“การจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะเน้นเหตุการณ์เป็นสาคัญ ส่วนใหญ่
กลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะจัดเรียงเอกสารไว้ตามโครงเรื่องหนังสือ เมื่อเอกสารถูกจัดส่ง
มาจะยึ ด การจั ด ตามที่ เอกสารถู กจั ด ไว้ โดยเจ้ า หน้ าที่ ง านจั ด จะตรวจสอบความ
ครบถ้ว นสมบู รณ์ ข องเอกสาร จั ด ใส่ แ ฟ้ ม ให้ รหั ส เอกสารอยู่ ในหมวด พ ซึ่ ง เป็ น
เอกสารเหตุการณ์สาคัญ จัดลงกล่อง ทาเครื่องมือช่วยค้นและให้บริการ” NA2

ข้ อ มู ล ดั ง กล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่ านโยบายการจั ด เรี ย งเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ว มสมั ย ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยคือ การจัดเรียงตามที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้ดาเนินการจัดเรียง
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ไว้แล้ว หลักการนี้มีความคล้ายคลึงกับหลักการจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุที่เรียกว่า หลักการจัดเรียง
เอกสารตามแบบเดิม (Principle of Original Order) นั้นเอง
3.5 นโยบายการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติประเทศไทย
NA4 ได้อธิบายถึงนโยบายการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย โดยกล่าวว่า
“เนื่ องจากเอกสารประวั ติ ศาสตร์ร่วมสมั ยมี หลายรูปแบบ การอนุ รักษ์ และการ
จัดเก็บต้องดูตามลักษณะทางกายภาพของเอกสารเป็นหลัก เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่
เหมาะสม นาจัดเก็บในคลังเอกสารตามมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
ตามหลักสากล” NA4

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านโยบายการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยคือการจัดเก็บตามมาตรฐานการอนุรักษ์เอกสารจดหมาย
เหตุ นั่นแสดงให้เห็นว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยมองว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
คือ เอกสารจดหมายเหตุ
3.6 นโยบายการบริการเอกสารประวัติศ าสตร์ร่ วมสมัยของหอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ
ประเทศไทย
NA2 อธิบายนโยบายการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย ดังนี้
“การให้บริการเหมือนบริการเอกสารจดหมายเหตุ จัดทาคู่มือแนะนาเอกสารตาม
หลัก ISAD (G) บอกรายละเอียดเอกสาร ระยะเวลาเอกสาร ประวัติเอกสาร วิธีการ
จัดเรียงเอกสาร เป็นต้น ส่วนการเข้าถึงเอกสารส่วนใหญ่สามารถนาออกให้บริการได้
เลยเนื่องจากเป็นข้อมูลทั่วไปที่นามาใช้ทาหนังสือจดหมายเหตุสามารถนาออกมา
เผยแพร่ได้ ส่วนเอกสารที่เป็นภาพต่างๆ จะต้องพิจารณาความเหมาะสม เช่น ภาพที่
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องมีการคัดเลือกก่อนให้บริก ารในอนาคตจะ
พัฒ นาระบบการสืบค้นเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บ ริการสามารถสื บค้น ผ่าน
ระบบออนไลน์ได้” NA2

นอกจากนี้แล้ว NA2 ยังพูดถึงสิทธิการเข้าถึงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ดังนี้
“เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย แม้ว่าเป็นเอกสารที่ยังไม่ครบกาหนดตามที่
ตารางกาหนดอายุเอกสารได้กาหนดไว้ แต่ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการจัดทา
หนั งสื อจดหมายเหตุ เอกสารเหล่ า นี้ ส ามารถเผยแพร่ได้ เนื่ องจากเป็ น เอกสารที่
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หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ส่งมอบเพื่อเป็นข้อมูลในการทาหนังสือ แต่อย่างไรก็
ตามก่อนการให้ บ ริการ เอกสารเหล่ านี้ ได้ รับ การคัดเลือกและประเมิ น ข้อมู ล ของ
เอกสาร และความเหมาะสมของข้อมูลก่อนให้บริการ” NA2

ข้อมูล ดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่านโยบายการให้ บริการเอกสารประวัติศ าสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยคือ การกาหนดสิทธิการเข้าถึงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
และการจั ด ท าค าอธิ บ ายและเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยค้ น ตามมาตรฐาน ISAD (G) สิ่ ง นี้ แ สดงให้ เห็ น ว่ า
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยมองว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคือ เอกสารจดหมายเหตุ
โดยสรุป นโยบายการบริห ารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยตั้งแต่การรวบรวมจนถึงการให้บริการ ผู้บริหารกาหนดนโยบายและใช้หลักการ
บริหารเดียวกันกับการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับมอบมาจาก
หน่วยงานราชการตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 นั้นเอง ในหัวข้อต่อไปจะ
กล่าวถึงการนานโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคการปฏิบัติ
4. แนวทางการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดเรียง อนุรักษ์และสงวนรักษา และบริการเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานตั้งแต่การรวบรวม การคัดเลือก การรับมอบ การจัดเรียง อนุรักษ์และสงวนรักษาและ
การบริการเอกสารจดหมายเหตุ ดังนี้
4.1 แนวทางการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย จานวน 4 คน เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงาน
รวบรวมและการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมาจัดเก็บ พบว่า ขั้นตอนในการรวบรวบรวม
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย มีการดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก คือ การกาหนดโครง
เรื่องเพื่อจัดเก็บเอกสาร ขั้นตอนที่สอง คือ การดาเนินการรวบรวมเอกสารตามโครงเรื่อง เอกสารที่
ได้มาจะมี 2 ส่วน คือ เอกสารจากการบันทึกเหตุการณ์และเอกสารที่ได้จากการรวบรวมเอกสารจาก
หน่วยงานต่าง ๆ โดย NA5 ได้อธิบายว่า
“ลักษณะของงานรวบรวมเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ เริ่มจากการได้รับ
โจทย์ว่าเราจะบันทึกเหตุการณ์เรื่องใด โดยมีการวางโครงเรื่องของเหตุการณ์นั้น ๆ
จากนั้นก็จะมีการตั้งคณะทางาน วางโครงเรื่อง และแบ่งหัวข้อตามโครงเรื่องเมื่อได้รับ
หัวข้อแล้ว ก็ดาเนินการติดต่อ ประสานงาน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่
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ได้รับมอบ รวมถึงการจดบันทึก ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อนั้น ๆ ชนิด
ของเอกสารที่รวบรวมได้ มีทุกประเภท มีทั้งที่จดบันทึกเอง ภาพถ่ายที่ถ่ายเอง ทั้งที่
เป็นเอกสารรายงานของคณะกรรมการ คณะทางานฝ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่ได้รับจาก
การรวบรวม ทั้งที่เป็นกระดาษอัด และเป็นไฟล์ดิ จิทัล เครื่องมือจัดเก็บก็ได้มาอย่าง
หลากหลาย มีทั้ งดี วีดี ซี ดี แฟลชไดรฟ์ กระดาษปริ้น หลั งจากการจดบั น ทึ กและ
รวบรวมเอกสารได้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเรียบเรียงต่อไป เมื่อเรียบเรียง
เสร็จแล้ว ก็ส่งรวมเรื่อง รวมภาค ส่งเรื่องที่เรียบเรียงให้ผู้ทรงวุฒิตรวจแก้สานวน แล้ว
ก็เข้าสู่กระบวนการโรงพิมพ์ ส่วนเอกสารที่ได้รับมา ก็นามาจัดหมวดหมู่ จัดทาบัญชี
เอกสารเบื้องต้น โดยจัดเรียงตามโครงเรื่องหนังสือ และส่งมอบให้กลุ่มบริหารเอกสาร
ดาเนินการต่อไป” NA5

นอกจากนี้ NA6 ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงประเภทของเอกสารที่ได้มาในขั้นตอนการรวบรวมดังนี้
“การรวบรวมเอกสารในขั้นตอนนี้จะมีเอกสารที่ได้จากการรวบรวมประสานงาน
ด้วยหนังสือราชการ หรือจากการสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์ อาทิ เอกสาร
ประกอบการประชุม แผนการดาเนินงาน รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เอกสารรายงาน
หรือสรุปผลหลังการปฏิบัติงานที่ได้จากการประสานในภายหลังจากจบเหตุการณ์นั้น
แล้ว ภาพถ่ายการดาเนินงาน ภาพถ่ายการประชุม กฤตภาคข่าวเป็นต้น หลังจากได้รับ
มอบเอกสารและภาพถ่ายแล้วจึงดาเนินการจัดเก็บใส่แฟ้ม ตั้งชื่อเรื่อง เขียนหน้าแฟ้ม
เพื่อสะดวกในการสืบค้นและนามาใช้ในการเรียบเรียง” NA6

ต่อจากนั้น NA7 ได้อธิบายถึงขั้นตอนที่สามว่า
“เมื่ อได้ รับ เอกสารมาแล้ ว น ามาจั ด ท าทะเบี ย น บอกหน่ วยงานเจ้ า ของเรื่อ ง
จ านวนเอกสาร วั น เวลาที่ รับ มอบ ซึ่ ง อาจจะด าเนิ น การควบคู่ไปกับ การคัด แยก
เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์” NA7

โดยสรุป ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การกาหนดโครงเรื่อง (2) การรวบรวมเอกสารตามโครง
เรื่อง และ (3) การลงทะเบียนเอกสาร ขั้นตอนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยมีความแตกต่างจากการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ ข้อมูลที่ค้นพบนี้มีส่วนอย่างมากต่อการ
วางแนวทางในการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่จะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 5
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4.2 แนวทางการคัด เลือกเอกสารประวัติศ าสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย
แนวทางการคัดเลือกเอกสารจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 คน ได้แก่ NA5 NA6
NA7 และNA8 มีความคิดเห็นตรงกัน ดังที่ NA6 อธิบายว่า การคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์มีวิธีการดาเนินการ คือ
“เริ่มแรกต้องสารวจเอกสารที่ได้รับมอบมาทั้งหมด จัดแบ่งเอกสารตามโครงร่าง
หนังสือ ภาค บท หั วเรื่องที่กาหนดไว้ กรณี ที่มีการสาเนาเอกสารหลายฉบับ ควร
เลือกเก็บต้นฉบับหรือฉบับที่มีความสมบูรณ์ ชัดเจนและเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องมาก
ที่สุดเนื้อหาเอกสารต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ
ต้องสื่ อและสะท้ อนภารกิจ กรณี ที่ เอกสารที่ ได้ รับ มอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ ครบชุ ด
เจ้าหน้าที่ต้องประสานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับเอกสารทั้งชุด ภายหลังจากการ
คัดเลือกแล้วจึงจัดเรียงและจัดเก็บเข้าแฟ้ม ลงกล่อง โดยจัดเรียงให้สอดคล้องกับโครง
ร่างหนังสือและหัวเรื่อง” NA6

นอกจากนี้ NA5 ได้เพิ่มเติมว่า
“ในกรณีที่เป็นเอกสารการจดบันทึกและถ่ายภาพของนักจดหมายเหตุกลุ่มบันทึก
เหตุการณ์ได้มีแบบแผนปฏิบัติที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อ ๆ มา ตัวอย่างเช่น ในพิธีบาเพ็ญ
กุศล เราจะต้องแสวงหา รายชื่อพระ หมายกาหนดการ เครื่องบวงสรวง รายละเอียด
ของพิธีนั้น ๆ แล้วกลับมาเรียบเรียงบรรยายตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติเอกสารข้อมูล
ชุดนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งคงไม่ต้องคัดเลือกอีกเพราะเป็นเอกสารที่
เกิ ด จากการผลิ ต ขึ้ น ของนั ก จดหมายเหตุ เองในกรณี ที่ เป็ น เอกสารที่ ไ ด้ จ ากการ
รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อได้รับเอกสารมา เราจะจาแนกเอกสารออกเป็นสอง
ส่วน คือ เอกสารลายลักษณ์ หรือเอกสารที่มีลักษณะเป็นกระดาษ หากได้รับซีดี หรือ
ดีวีดี เราก็จะปริ้นออกมาเป็นกระดาษ แล้วแนบไว้กับกล่องเอกสารในเรื่องเดียวกัน
ส่วนเอกสารโสตทัศน์ จาพวกภาพถ่าย วิดีโอ เรารวมใส่ External หรือ ดีวีดี ไว้ใน
แต่ละเหตุการณ์ โดยแทบจะไม่ได้คัดเลือก แต่เลือกที่จะเก็บไว้ทั้งหมดในเบื้องต้น”
“กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ เหมือนจะยังไม่มีวิธีปฏิบัติที่แน่ชัดกับการคัดเลือกเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย การจัดเก็บเอกสารที่กล่าวไปนั้น โดยเน้นการปฏิบัติสืบเนื่อง
กันมา สิ่งที่เราให้ความสาคัญอย่างแท้จริงก็คือ การที่ชุดเอกสารมีเนื้อหาครอบคลุม
เหตุ การณ์ เน้ น ให้ มี เนื้ อหาที่ ครบถ้ว น เนื่ องจากเราให้ ความส าคัญ กับ เนื้ อหาของ
เหตุการณ์มากกว่าความเป็นต้นฉบับ” NA5

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวทางในการคัดเลือกเอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะ
ยึ ด ตามโครงเรื่ อ งหนั งสื อ จดหมายเหตุ เป็ น ส าคั ญ หลั ก การคั ด เลื อ กจะเน้ น ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
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เหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งจะให้ความสาคัญกับเนื้อหาเอกสารมากกว่าความเป็นต้นฉบับของเอกสารและการ
สะท้อนพันธกิจของหน่วยงานเจ้าของเอกสาร ข้อมูลที่ได้รับมานี้มีส่วนอย่างมากต่อการวางแนวทางใน
การคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่จะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 5
4.3 แนวทางการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ
ประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย จานวน 1 คน โดย NA9 ได้ให้ความเห็นว่า
“เมื่ อกลุ่ ม บั น ทึ กเหตุ การณ์ ได้ รวบรวมเอกสาร และใช้ เป็ น ข้อมู ลในการจัด ท า
ต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุแล้ว ตามตารางกาหนดอายุการจัดเก็บเอกสารได้กาหนด
ไว้ว่าเมื่อใช้งานแล้วเสร็จจัดเก็บครบ 5 ปี จะต้องส่งมอบมายังกลุ่มบริหารเอกสารโดย
จัด ท าบั ญ ชี เอกสารและท าบั น ทึ กข้อความเพื่ อส่ งมอบเอกสาร หลังจากนั้ น จะน า
เอกสารมาลงทะเบี ย นรับ มอบในทะเบี ย นคุ ม เอกสาร ตรวจสอบเอกสารมี ค วาม
ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ จัดทาหนังสือแจ้งตอบกลับ นาเอกสารไปอบ นาเข้าคลัง
เอกสาร และส่งไปยังงานจัดต่อไป” NA9

จากข้ อ มู ล ข้ างต้ น แสดงให้ เห็ น ว่าหลั ก การรับ มอบเอกสารประวัติ ศ าสตร์ร่ว มสมั ย ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ใช้หลักการเดียวกับการรับมอบเอกสารจดหมายเหตุ แต่สิ่งที่
แตกต่ างกัน คือ การประเมิน คุณ ค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่ว มสมัยจะดาเนิ นการโดยกลุ่ มบั นทึ ก
เหตุการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารมาใช้งาน ในขณะที่เอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยรับมอบมาจากหน่วยงานราชการจะถูกประเมินคุณค่าในขั้นตอนการรับมอบ
4.4 แนวทางการจั ดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ
ประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
จานวน 2 คน NA10 ได้อธิบายว่า
“เมื่อได้รับเอกสารจะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ศึกษาเอกสารจากประวัติ และ
โครงเรื่อง เอกสารของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ ส่วนใหญ่จะจัดเรียงเอกสารไว้ตามโครง
เรื่องหนังสือ เมื่อเอกสารถูกส่งมาที่งานจัดจะดาเนินการตรวจสอบเอกสาร ดูความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารมีซ้าหรือไม่ ทั้งนี้หากเอกสารทราบแหล่งที่มาก็จะจัดเรียง
ตามหน่วยงานเจ้าของเอกสาร เช่น เอกสารที่ได้รับมอบจากจังหวัดต่าง ๆ จะแยก
ตามลาดับตั วอักษร ทั้งนี้ การจั ดจะขึ้นอยู่กับเอกสารที่ได้ รวบรวมมา สาหรับ การ
กาหนดรหั ส เอกสารแต่ เดิ ม กลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ เป็ น ผู้ กาหนดเอง รหั ส เอกสาร
ค่อนข้างซับซ้อน ทาให้ค้นได้ยาก และการกาหนดไม่เป็นระบบเดียวกัน ทั้ง นี้ เคยมี
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เอกสาร 2 ชุ ด ที่ ก ลุ่ ม งานจั ด เคยได้ รับ จากกลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ชุ ด
เอกสารเหตุ การณ์ สาคัญ ของกลุ่ มบั น ทึ กเหตุ การณ์ คือ ชุ ดเหตุการณ์ กรณี พิ บัติ ภัย
คลื่น ยักษ์ สึน ามิ และเอกสารเนื่ องในโอกาสครบรอบ 200 ปี กรุงรัตนโกสิน ทร์ ซึ่ ง
กลุ่มงานจัดได้กาหนดให้อยู่ในรหัส เอกสารหมวด พ” NA10

ในขณะที่ NA11 ได้อธิบายว่า
“ขั้น ตอนในการจั ด เรียงเอกสารประวัติ ศาสตร์ร่วมสมั ยนั้ น เราจะใช้หลั กการ
เดี ย วกั บ การจั ด เอกสารจดหมายเหตุ คือ พยายามหาแหล่ ง ที่ ม า เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า
หน่ ว ยงานเหล่ า นั้ น มี บ ทบาทหน้ า ที่ อ ะไร แต่ ทั้ งนี้ เอกสารส่ ว นใหญ่ ที่ ก ลุ่ ม บั น ทึ ก
เหตุการณ์ได้มาจะไม่มีแหล่งที่มาแต่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เราก็จะ
ยึดตามคาสั่งคณะกรรมการนั้น ๆ เสร็จแล้วเราจะกาหนดรหัสไว้พิเศษ โดยใช้รหัส พ
เป็นเอกสารเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญ จัดใส่แฟ้ม ใส่กล่อง ทาเครื่องมื อช่วยค้นตาม
หลักการทางจดหมายเหตุเพื่อให้บริการต่อไป” NA11

จากข้ อ มู ล ดั งกล่ าว แสดงให้ เห็ น ว่ า แนวทางการจั ด เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ร่ว มสมั ย ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยนั้น จะแตกต่างจากการจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจาก
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะเน้นการจัดเอกสารตามเหตุการณ์ สาคัญโดยได้กาหนดหมวดหมู่
เอกสารประวัติศาสตร์ ร่ว มสมัย แยกจากเอกสารจดหมายเหตุ นั่นคื อ รหั ส เอกสารในหมวด พ ซึ่ ง
หลักการจัดเรียงเอกสารในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนให้เห็นโครงสร้างของหน่วยงานเอกสาร
แต่จ ะเน้ น ให้ เห็น ความเหตุการณ์ส าคัญ เป็นหลัก ซึ่งในแต่ละเหตุการณ์ แสดงให้ เห็นว่ามีห น่วยงาน
ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
4.5 แนวทางการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย
จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวทางการอนุ รั ก ษ์ แ ละสงวนรั ก ษาเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยจานวน 1คน โดย NA12 กล่าวว่า
“จัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยทุกประเภทเก็บไว้ในคลังชั้น 4 ทั้งนี้จะ
แยกเก็บตามวัสดุ ทางกายภาพของเอกสาร ซึ่งวัสดุ ทุกชนิดจัด เก็บ ในห้ องเดีย วกัน
ควบคุมอุณหภูมิที่เท่ากัน เนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บค่อนข้างจากัด” NA12

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แนวทางการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย เน้นการดูแลเอกสารตามลักษณะกายภาพของเอกสาร
ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
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4.6 แนวทางการบริการเอกสารประวัติศ าสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ
ประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยจานวน 1 คน โดย NA13 กล่าวว่า
“การให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะให้ผู้บริการใช้คมู่ ือช่วยค้น
เอกสารแต่เอกสารจะถูกแยกตามเหตุการณ์ที่ชัดเจน โดยจะกาหนดให้ใช้รหัส พ
เป็นเอกสารเหตุการณ์สาคัญนัน้ ” NA13

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวทางการให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับหลักการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
แต่การสืบค้นเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีการแยกหมวดหมู่เฉพาะไว้สาหรับการใช้บริการเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่แยกเป็นเหตุการณ์สาคัญ เพื่อให้สามารถค้นหาได้สะดวกมากกว่าการจัด
เอกสารจดหมายเหตุที่จัดตามแหล่งที่มาของหน่วยงานเพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างและภารกิจที่สาคัญ
ของหน่วยงานนั้น ๆ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการและหัวหน้ากลุ่มงานของหอจดหมายเหตุแ ห่งชาติ
ประเทศไทยในเรื่องนโยบายการบริห ารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและการสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยตั้งแต่รับมอบจนถึงออกให้บริการแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารมีนโยบายที่จะบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้เหมือนกับการบริ หารจัดการ
เอกสารจดหมายเหตุ เพราะผู้บริหารนิยามเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่าเป็นเอกสารที่สิ้นกระแส
การใช้งานแล้วของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ และงานบันทึกเหตุการณ์ถือว่าเป็นภารกิจสาคัญภารกิจหนึ่ง
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้แนวคิดและทฤษฎีจดหมายเหตุสมัยใหม่มาวิเคราะห์คุณลักษณะของ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ผู้วิจัยพบว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยไม่ใช่เอกสารจดหมายเหตุ
แต่เป็น จดหมายเหตุประเภทสารสนเทศมรดกความทรงจาที่ไม่สามารถใช้วิธีการรับมอบ ประเมิน
คุณค่า อนุรักษ์และสงวนรักษา และออกให้บริการแบบเดียวกันกับเอกสารจดหมายเหตุได้ทั้งหมด
หัวข้อต่อไปจะนาเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการนาหลักการบริหารจัดการ
เอกสารจดหมายเหตุมาใช้กับเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
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5. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และ
สงวนรักษา และบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์ผู้บ ริหารและบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมั ยตั้งแต่กระบวนงานรับมอบเอกสารจนกระทั่งการให้บริการเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จานวน 13 คน ผู้วิจัยพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
5.1 ปัญหาและอุปสรรคการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจากหน่วยงานภายนอก
5.1.1 ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของเอกสาร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยจานวน 5 คน ได้กล่าวถึงปัญหาการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่คล้ายคลึงกันคือ
ปัญหาเอกสารขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่มีคุณภาพตรงความต้องการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยโดย NA 6 ได้กล่าวว่า
“ขอบเขตของเหตุการณ์ ระยะเวลาการดาเนินการจัดทาหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์
สาคัญเฉพาะเรื่องแต่ละเล่ม หรือการเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแต่ละเรื่อง
มีระยะเวลาในการดาเนินงานค่อนข้างนานทาให้มีการโยกย้ายตาแหน่งผู้รับผิดชอบงาน
หรือผู้ประสานซึ่งเคยประสานงานเรื่องการรับมอบเอกสาร ไว้ ทาให้เอกสารที่ได้รับ
มอบส่วนใหญ่ มีเนื้อหาไม่ครบถ้วนทั้งชุด” NA 6
“ส่วนภาพถ่ายที่ได้รับมอบมามักไม่มีคาบรรยายภาพ หรือคุณภาพของไฟล์ภาพ
ต่าไม่สามารถนามาเป็นภาพประกอบหนังสือได้” NA6

NA5 มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
“ปัญหาด้านความล่าช้าในการขอรับเอกสาร ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
จากการที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สังกัดอยู่ในกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
แต่จะต้องร้องขอเอกสารต่อจากหน่วยงานทุกระดับ ทั้งสานักพระราชวัง ศาล รัฐบาล
กระทรวงต่ าง ๆ หรือกองทั พ ระดั บของผู้ บั งคับบั ญชาเราไม่ มี อานาจในการสั่ งการ
หน่วยงานในระดับที่ ใหญ่ กว่า ลักษณะงานจึงใช้การขอความอนุเคราะห์ ซึ่งก็ต้องท า
หนั งสื อส่ งผ่านไปหน่ วยงานเบื้ องบนผ่านหลายขั้นตอน การที่ หน่ วยงานไม่มี อานาจ
สั่งการ ทั้งพระราชบัญญัติจดหมายเหตุเอง ก็ไม่ได้ระบุบทลงโทษทาให้การทางานของ
เราไม่สมบูรณ์ หน่วยงานยังสามารถปฏิเสธการจัดส่งเอกสารได้ซึ่งก็จะทาให้ข้อมูลของ
เหตุการณ์ไม่สมบูรณ์ตามไปด้วย” NA5

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการรวบรวมเอกสาร ประการแรก คือ การได้รับ
มอบเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เกิดจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารมีภาระงานจานวนมาก ขาด
ผู้ประสานงานหลัก และหน่วยงานไม่มีอานาจในการสั่งงานให้หน่วยงานอื่น ๆ ปฏิบัติตาม
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5.1.2 ความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก
ปัญหาการรวบรวมเอกสารเกิดจากการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกโดย
NA2 กล่าวว่า
“หน่ ว ยงานเจ้ า ของเอกสารไม่ มี เวลารวบรวม ไม่ ได้ เอกสารทั น ท่ ว งที จ ะต้ อ ง
ประสานเพื่อรับมอบเอกสารอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการส่งเอกสารทางไลน์ เช่น
ภาพแต่ ภาพเหล่ า นั้ น มี คุณ ภารต่ า ก็จ ะไม่ ส ามารถจั ด เก็บ ได้ เอกสารที่ ได้ รับ จาก
หน่วยงานไม่ตรงตามที่สานักหอจดหมายเหตุต้องการ โดยเฉพาะรูปภาพ มีคุณภาพ
ต่าเอกสารซ้า ไม่สมบูรณ์ ทาให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน” NA2

ในขณะที่ NA7 กล่าวว่า
“ปัญ หาอุปสรรคในการดาเนินงานรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์
ร่ว มสมั ย คือ หน่ ว ยงานที่ จั ด ท าเอกสารบางครั้งไม่ เห็ น ความส าคั ญ ในการจั ด เก็ บ
เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ เอกสารที่ ไ ด้ รับ มอบไม่ ค รบถ้ ว น ท าให้ ข้ อ มู ล ขาดความ
สมบูรณ์” NA7

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการรวบรวมเอกสาร ประการที่สองคือ ขาดความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานไม่ให้ความสาคัญกับข้อมูลที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยต้องการรวบรวม
5.1.3 ความพร้อมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
นอกจากนี้ ปั ญหาเรื่องรูปแบบเอกสารที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น แต่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยยังไม่มีนโยบายในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดังกล่าว โดย NA5
กล่าวว่า
“ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเอกสารในปัจจุบัน ที่มีความเป็นดิจิทัลมาก
ขึ้น ธรรมชาติของเอกสารดิจิทั ลมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสูญหายไปอย่างรวดเร็ว
เราจะจั ดเก็บเอกสารซึ่งเกิดไวจบไวแบบนี้ ได้อย่างไร เป็ นเรื่องที่ ต้องคิดสาหรับผู้ ที่ มี
หน้าที่จัดเก็บเอกสารสาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ” NA5

นอกจากนี้ NA 5 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
“ปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอต่อความกว้างใหญ่ของเหตุการณ์ หลายเหตุการณ์ที่
เราได้รับมอบหมายให้บันทึกนั้น มีขอบเขตพื้นที่ของเหตุการณ์กว้างขวาง บางเหตุการณ์
เกิดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ บุคลากรของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ปัจจุบัน มีเพียง 15
คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการลงพื้นที่หรือรวบรวมเอกสารได้อย่างครบถ้วน” NA5
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จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการรวบรวมเอกสาร ประการที่สาม คือ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติแห่งชาติประเทศไทยขาดความพร้อมด้านนโยบายการบริหารจัดการ
เอกสารดิจิทัลและขาดแคลนบุคลากรในการดาเนินงานรวบรวมเอกสาร
5.1.4 เทคนิคและวิธีการรับมอบ
ปัญหาอีกประการในการรับมอบ คือ ปัญหาเรื่องการจัดส่งข้อมูล NA7 กล่าวว่า
“เอกสารที่ ได้ รับมอบจากหน่ วยงานหรือคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้อง บางครั้งเป็ น
ข้อมูลที่มีเนื้อหาที่ซ้ากัน เช่น คาสั่งคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง หรือการ
ได้รับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บางครั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณี ย์ เอกสารหรือซีดี
ข้อมูลชารุด หรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง เอกสารที่ได้รับมอบไม่ชัดเจน อ่านไม่ได้ ”
NA7

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการรวบรวมเอกสารประการที่สี่ คือ
ปัญหาการจัดส่งข้อมูลที่ทาให้ข้อมูลเกิดความเสียหายและชารุด ทาให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้
ข้อมู ลดั งกล่ าวสามารถสรุปปั ญ หาของการรวบรวมเอกสารประวั ติ ศาสตร์ ได้
ทั้ งหมด 4 ประการ คื อ (1) ได้ รั บ เอกสารไม่ ค รบถ้ วนสมบู รณ์ (2) ขาดความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล (3) ขาดความพร้อมด้านนโยบายการบริหารจัดการ
เอกสารดิจิทัลและขาดความพร้อมของบุคลากร และ (4) ปัญหาในการจัดส่งข้อมูล ทาให้ข้อมูล
ขาดความเสียหาย
5.2 ปั ญ หาและอุ ป สรรคการคั ด เลื อ กเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย มาจั ด เก็ บ เป็ น
จดหมายเหตุ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริห ารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยจานวน 5 คน พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย มีดังนี้
5.2.1 การคัดเลือกเหตุการณ์
ปัญหาในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ในประเด็นการคัดเลือกเหตุการณ์
NA5 อธิบายว่า
“ในขั้นตอนของการคัดเลือกเหตุการณ์หรือการตั้งโจทย์ว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จะมีชุดเอกสารของเหตุการณ์ สาคัญ เหตุการณ์ใดจัดเก็บไว้ซึ่งขอตีความว่าเป็นการ
คัด เลือกเอกสารประเภทหนึ่ งนะ เนื่ องจากเป็ น ต้ นทางของการได้ม าซึ่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ ผู้ตั้งโจทย์ส่ วนใหญ่คือรัฐบาล อธิบดี ผู้อานวยการซึ่งในระดับ
รัฐบาลไม่มีปัญหามากเท่าไหร่ เนื่องจากการตั้งหัวข้อเหตุการณ์ ก็จะดาเนินไปตาม
ภาพรวมของประเทศ เช่ น การจั ด พระราชพิ ธี ใหญ่ ซึ่ งเกี่ย วเนื่ องกับ สถาบั น หลั ก
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กรณี เหตุ การณ์ ที ม ฟุ ต บอลเยาวชนหมู ป่ าติ ดถ้าหลวง ซึ่งเป็ น เหตุ การณ์ ที่ ส ะท้ อน
ความเป็นไปของประเทศในภาพใหญ่ ที่เห็นว่าเป็นปัญหานั้นคือ ส่วนที่ผู้บริหารระดับ
กรมคัด เลื อก ซึ่ งได้ เน้ น ไปที่ งานด้ านศิล ปวั ฒ นธรรม ซึ่ งเป็ น ภารกิจ หลั กของกรม
ศิลปากร อาทิ การซ่ อมวัด ซ่ อมวัง จะถูกเน้ น ย้ามากเป็ น พิ เศษ ขณะที่เหตุการณ์
สาคัญในมิติอื่น ๆ เช่น มิติขอการเกษตร มิติการเมือง มิติการแพทย์ ขาดหายไป”
NA5

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นปัญหาในการคัดเลือกเอกสาร คือ การคัดเลือกเหตุการณ์
ที่จะจัดทาหนังสือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และกรมศิลปากร โดยเฉพาะการ
จัดทาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงานด้านวัฒนธรรม
แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในมิติอื่นๆ ของสังคมโดยทั่วไป
5.2.2 ความซ้าซ้อนของเอกสาร
ปัญ หาการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ในประเด็นเรื่องความซ้าซ้อนของ
เอกสาร NA6 และ NA7 มีการกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกเอกสารที่คล้ายกัน NA6 กล่าวว่า
“เอกสารมีสาเนาหลายฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาคล้ายกันแต่ข้อมูลมีการเปลี่ยน
แปลง”NA6

ในขณะที่ NA7 ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
“เอกสารที่ได้รับมอบจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง บางครั้งเป็น
ข้อมูลที่มีเนื้อหาที่ซ้ากัน เช่น คาสั่งคณะกรรมการหรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง หรือ
การได้รับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน” NA7

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นปัญหาดังกล่าวคือ เอกสารมีข้อมูลที่ซ้าซ้อนกันหลายชุด
หรือมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ ปนมาด้วย
5.2.3 ความน่าเชื่อถือของเอกสาร
ปัญหาของความน่าเชื่อถือของเอกสารนั้น NA 5 ได้อธิบายว่า
“ในขั้นตอนของการคัดเลือกเอกสารเพื่อจัดเก็บ ปัญหาเรื่องการจาแนกประเภท
ของเอกสาร ในแง่ของเอกสารชั้นต้น หรือเอกสารสาเนา ซึ่งสิ่งที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์
ให้ความสาคัญ คือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเหตุการณ์ มากกว่าความเป็นเอกสาร
ต้นฉบับตามหลักวิชาการจดหมายเหตุแบบดั้งเดิม วิธีการปฏิบัติของเราในปัจจุบัน
เราไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของเอกสารสาเนามากนัก ตราบใดที่สาเนาชุดนั้นทาให้
เนื้อหาของเหตุการณ์มีความครบถ้วนสมบูรณ์” NA5
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ข้อมูล ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่าการคัดเลื อกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะเน้นให้
ความสาคัญกับเนื้อหาและข้อมูลของเอกสารที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าการคานึงถึงความเป็น
ต้นฉบับของเอกสาร
ข้ อ มู ล ข้ างต้ น สามารถสรุ ป ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการคั ด เลื อ กเอกสารประวั ติ ศ าสตร์
ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 3 ประการ คือ (1) ปัญหาการคัดเลือกเหตุการณ์สาคัญที่ไม่
ครบทุกประเด็น ทาให้การรวบรวมเอกสารสาคัญของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยเน้นเฉพาะ
การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บุคคลสาคัญ และประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรม
เท่านั้น (2) ปัญหาเอกสารมีความซ้าซ้อนหลายชุด และ (3) ปัญหาการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยจะเน้นให้ความสาคัญกับเนื้อหาและข้อมูลของเอกสารมากกว่าการคานึงถึงความเป็นต้นฉบับ
ของเอกสาร
5.3 ปัญหาและอุปสรรคการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในฐานะเป็นเอกสารที่
สิ้นกระแสการใช้งานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
จากการสั มภาษณ์ ผู้บ ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย จานวน 3 คน มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า ปัญหาใน
การรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย มีดังนี้
5.3.1 ความสับสนของผู้ปฎิบัติงาน
ปัญหาและอุปสรรคการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย NA1 กล่าวว่า
“เกิดความสับสนในการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เนื่องจากระบบ
เดิมมีการแยกการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจากเอกสารจดหมายเหตุ
แต่ ในปั จ จุบั น จะต้องส่ งมอบตามระบบโดยได้ มีต ารางกาหนดอายุเอกสารระบุ ไว้
ชัดเจน” NA1

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้ เห็ นว่าผู้ บริห ารกาหนดให้ รับมอบเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยในฐานะที่เป็นเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ ในขณะที่ผู้ปฎิบัติงาน
คุ้น ชิ น กั บ ระบบเดิ ม ที่ รั บ มอบเอกสารประวัติ ศ าสตร์ร่ว มสมัย แยกออกจากระบบรับ มอบเอกสาร
จดหมายเหตุ ความแตกต่างนี้ ก่อให้ เกิดความสับสนต่อผู้ปฎิบัติงานได้ห ากไม่มีการชี้แจง วางระบบ
และฝึกปฎิบัติให้ผู้ปฎิบัติงานเข้าใจถึงนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจน
5.3.2 ไม่สามารถส่งมอบเอกสารประวัติศาสตคร์ร่วมสมัยได้ตามตารางการกาหนด
อายุเอกสาร
NA3 กล่าวว่า
“จากการส ารวจเอกสารการรับ มอบเอกสารประวั ติศาสตร์ร่วมสมั ย จากกลุ่ ม
บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ มี ป ริ ม าณน้ อ ย และไม่ ค รบทุ ก เหตุ ก ารณ์ เนื่ อ งจากแต่ ล ะ
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เหตุการณ์ใช้ระยะเวลาในการเรียบเรียงและจัดพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ข้อมูลที่ได้
รวบรวมมาจะต้องใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูล” NA3

ในขณะที่ NA9 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
“เอกสารชุ ดดั งกล่ าวเป็ น ชุ ด เล็ก ๆ เป็ น ชุ ดพิ เศษ จะไม่ค่อยมี ปั ญ หาส่ วนใหญ่
เอกสารจะต้องใช้งานอยู่ จึงไม่ได้มีการส่งมอบ”NA9

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาในการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยคือ เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยบางชุดต้องเก็บไว้เพื่อใช้
ในการตรวจสอบข้อมูลซึ่งจะต้องใช้เวลาเกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในตารางการกาหนดอายุเอกสาร
กลุ่มบันทึกเหตุการณ์จึงไม่ได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวตามระบบที่กาหนดไว้ได้
ข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย 2 ประการ คือ (1) เกิดความสับสนในการดาเนินการรับ
มอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เนื่องจากไม่มีนโยบายที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามได้
และ (2) ไม่สามารถส่งมอบเอกสารตามระบบได้
5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหมวดหมู่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ผู้ วิ จั ย ได้ สั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด เรี ย งเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย จานวน 3 คน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดเรียงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ดังนี้
5.4.1 การจัดหมวดหมู่ตามแหล่งที่มา
ปัญหาในการหมวดหมู่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย NA10 ได้อธิบายปัญหาดังกล่าว
ว่า
“ปัญหาคือเอกสารส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นสาเนาเยอะ เอกสารซ้าซ้อนต้องคัดทิ้ง
เอกสารที่ได้รับไม่ทราบแหล่งที่มา และไม่ระบุวันที่รับเอกสาร” NA10

จากข้ อมู ล ดั งกล่ าว แสดงให้ เห็ น ว่า มี ก ารมองว่าเอกสารประวั ติศ าสตร์ร่ว มสมั ย คื อ
เอกสารจดหมายเหตุจึงต้องการจัดเอกสารตามแหล่งที่มาของเอกสารเหมือนการจัดเอกสารจดหมาย
เหตุ
5.4.2 ความพร้อมของหอจดหมายเหตุ
NA11 ยังอธิบายปัญหาในการหมวดหมู่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพิ่มเติมว่า
“ปัญหาอีกประการในการจัดเรียงเอกสารคือ ขาดแคลนบุคลากรในการจัดเรียง
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการดาเนินงาน” NA11
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จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยขาดแคลนบุคลากร
ในการปฏิบัติงานจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาในการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
มี 2 ประการ คือ (1) มองว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคือ เอกสารจดหมายเหตุจึงต้องการใช้
หลักการจัดเรียงเหมือนเอกสารจดหมายเหตุ (2) ขาดแคลนบุคลากรในการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
5.5 ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย จานวน 2 คน เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการ
อนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ดังนี้
5.5.1 พื้นที่ในการจัดเก็บ
ปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย NA12 อธิบายว่า
“การจั ด เก็บ เอกสารทุ กประเภทเก็บ ในห้ อ งที่ มี ก ารควบคุม อุ ณ หภู มิ ที่ เท่ ากั น
เนื่องจากพื้นที่การจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีพื้นที่จากัด” NA12

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมี
จากัด จึงต้องมีการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยทุกประเภทไว้ในคลังเดียวกัน
5.5.2 ความพร้อมของสถานที่จัดเก็บและเทคโนโลยีในการจัดเก็บ
ปัญหาเรื่องความพร้อมเรื่องสถานที่จัดเก็บและเทคโนโลยีที่จัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย NA4 อธิบายว่า
“สื่อที่จะจัดเก็บเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารดิจิทัล ยังไม่มีระบบและพื้นที่ในการ
สารองข้อมูล ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูล” NA4

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาในการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยคือ ระบบและพื้นที่ในการสารองข้อมูลเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้ง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในการจัดการข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาของการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยมี 2 ประการ คือ (1) ขาดความพร้อมของพื้นที่จัดเก็บเอกสาร จึงต้องจัดเก็บเอกสารแต่ละ
รูปแบบไว้ในอุณหภูมิที่เท่ากัน (2) ไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลเนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการข้อมูล
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5.6 ปัญหาและอุปสรรคในการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ผู้ วิจั ย ได้สั มภาษณ์ บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริการเอกสารประวัติศ าสตร์ร่ว มสมั ยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย จานวน 2 คน เกี่ยวกับปัญหาการบริการเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
5.6.1 การเข้าถึงเอกสาร
ปั ญ หาการบริ การเอกสารประวัติ ศาสตร์ร่ว มสมั ยในประเด็น เรื่องการเข้าถึงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย NA2 อธิบายว่า
“ปัญหาของการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย คือ ผู้ใช้บริการโดยทั่วไป
ยังไม่ทราบว่ามีเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้บริการ คนที่มาใช้บริการเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยส่วนใหญ่ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น
สานักพระราชวัง สานั กช่างสิบหมู่ สานักสถาปัตยกรรม เป็น ต้น โดยมาดูเอกสาร
เหล่านี้เป็นแนวทางในการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมาย” NA2
จ า ก ข้ อ มู ล

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการใช้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคือ การขาดการ
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการ
5.6.2 การใช้งานเอกสาร
NA13 อธิบายว่าปัญหาการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่า
“คู่มือช่วยค้นสาหรับเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีขนาดใหญ่มากเกินไปส่วน
เอกสารที่จัดเก็บบางประเภท เช่น ประมวลข่าวเหตุการณ์สาคัญมีขนาดใหญ่ทาให้
ทาสาเนาเอกสารได้ลาบาก” NA13

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาการให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย คือ
รูปลักษณ์ของเอกสารที่จัดเก็บมีขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้สะดวก
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าปัญ หาของการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมี
2 ประการ คือ (1) ขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรู้จักเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และ
(2) เอกสารที่จัดเก็บมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการให้บริการและทาสาเนาเอกสาร
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ย วกับการรวบรวมจนกระทั่งการให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย ผู้บริหารและบุคลากรได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งผู้วิจัยได้สรุปประเด็นดังกล่าว
ไว้ในหัวข้อต่อไป
6. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดเรียงอนุรักษ์และสงวนรักษา
และบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
6.1 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
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ผู้บริหารและบุคลากร จานวน 5 คน มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นการปฏิบัติงาน
รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ในประเด็ นเรื่อง
ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของเอกสาร NA2 กล่าวว่า
“ควรจะมีการมอบหมายให้มีบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารที่ชัดเจน
เพื่ อ จะได้ ต รวจสอบเอกสาร หากเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นให้ ด าเนิ น การติ ด ตามและ
รวบรวมให้ ค รบถ้ ว นสมบู รณ์ ในการติ ด ตามรวบรวมเอกสารควรมี บั ญ ชี ผู้ ติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ควรมีการจัดทาบัญชีเอกสารเบื้องต้นไว้สาหรับ
ควบคุ ม เอกสาร มี ก ารจั ด ท าระบบการค้ น หาเอกสารเพื่ อ สามารถจะค้ น คื น
เอกสารได้สะดวก ประหยัดเวลา เมื่อจัดเอกสารลงกล่องจะต้องมีป้ายประจากล่องที่
ชัดเจนนอกจากนี้ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจและรู้จักเอกสารจดหมายเหตุมาก
ขึ้น นักจดหมายเหตุจะต้องประสานกับหน่วยงานให้ดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์อันดี
เพราะสามารถเอื้ อ ข้ อ มู ล ให้ กั น หน่ ว ยงานเหล่ า นั้ น จะเห็ น คุ ณ ค่ า ของข้ อ มู ล ที่
หอจดหมายเหตุ ข อความอนุ เคราะห์ แ ละรวบรวมจะให้ ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งดี
บางหน่ ว ยงานจะต้ องสร้ างความเข้าใจและบอกวัต ถุป ระสงค์อย่ างชั ด เจนเพื่ อให้
หน่วยงานเข้าใจ” NA2

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคือ
การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน โดยจัดทาบัญชีคุมเอกสารเบื้องต้น
หากเอกสารไม่ครบถ้ วนให้ ดาเนินการรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้หอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติ ป ระเทศไทยจะต้ อ งสร้ างความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ข องนั ก จดหมายเหตุ แ ละหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการติดต่อรวบรวมเอกสาร
ในขณะที่ NA7 ได้อธิบายแนวทางแก้ปัญหาการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ ดังนี้
“การติดตามเอกสารจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานที่
ตั้ ง ขึ้ น เฉพาะตามภารกิ จ นั้ น นั ก จดหมายเหตุ จ ะต้ อ งประสานงาน ติ ด ตามการ
ดาเนิ นงานของคณะทางานหรือเลขานุการคณะท างานอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่เริ่มต้น
ด าเนิ น โครงการจนกระทั่ ง เสร็ จ สิ้ น ภารกิ จ การแก้ ปั ญ หาด้ า นเทคนิ ค ที่ พ บนั้ น
เมื่อประสานติดต่อหน่วยงานให้จัดส่งเอกสาร จะต้องระบุที่อยู่การจัดส่ง รวมทั้งระบุ
ประเภทไฟล์ และขนาดไฟล์ที่ต้องการให้ชัดเจน ใส่ซองกันกระแทกเพื่อป้องกันการ
ชารุด หรือสูญหายระหว่างการจัดส่งจากต้นทางถึงปลายทาง นอกจากนี้การสร้าง
เครือข่าย โดยร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมการทางานรวบรวมเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เพื่อให้การรับมอบเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เอกสาร
มีความครบถ้วนสมบูรณ์” NA7
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วิธีก ารแก้ ปั ญ หาประการต่ อ มาคื อ การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานตั้ งแต่ เริ่ ม ต้ น การ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้จะต้องประสานเรื่องรายละเอียดการจัดส่งข้อมูลจะต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจน
เช่น ที่อยู่การจัดส่ง รวมทั้งระบุประเภทไฟล์ และขนาดไฟล์ที่ต้องการให้ชัดเจน ใส่ซองกันกระแทกเพื่อ
ป้องกันการชารุด หรือสูญหาย เป็นต้น
นอกจากนี้ NA5 ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
“ปัญหาด้านโครงสร้างหน่วยงานและกฎหมายที่ไม่มีอานาจบังคับใช้เพื่อให้เกิด
การส่ งมอบเอกสารประวัติ ศาสตร์ร่วมสมั ย ซึ่งข้อนี้ หากจะเปลี่ ย นโครงสร้า งหรือ
พัฒนากฎหมายให้มีผลบังคับใช้ อาจต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน วิธีการที่ควรทา
ควบคู่กันไปก็คือ การสร้างการรับรู้ด้ วยกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความตระหนัก หน้าที่ และความจาเป็นในการส่งมอบเอกสาร ปัญหาด้าน
บุคลากรที่ไม่เพียงพอ หากพูดถึงนโยบายบุคลากรที่จะต้องใช้นักจดหมายเหตุเท่านั้น
ที่สามารถดาเนิ นงานประเมิน รวบรวม และจัดเก็บ เอกสารนั้น พี่คิด ว่าน่าจะมีวิธี
จั ด การ ท าให้ ค วามรู้ ท างวิ ช าชี พ จดหมายเหตุ มี อ ยู่ ทั่ ว ไป เช่ น เดี ย วกั บ นั ก บั ญ ชี
นักกฎหมาย และเกิด การจ้างผู้มีทักษะวิชาชีพเหล่านี้ โดยไม่จาเป็นต้องบรรจุเป็น
ข้าราชการ บางทีทักษะงานจดหมายเหตุ อาจถูกบรรจุในหน่วยการศึกษาด้านวิชาชีพ
หรือเป็นสาขาวิชาใน หลักสูตรปริญญาตรี อีกวิธีการหนึ่งคือ การสร้างเครือข่าย ผู้ที่
มี ทั ก ษะทั้ ง กระบวนการรวบรวมและคั ด เลื อ ก ให้ เกิ ด การท างานร่ ว มกั น ตาม
แนวนโยบายของสานักหอจดหมายเหตุ
ปัญหาด้านมิติ เวลาของเอกสาร ซึ่งยังไม่สิ้นกระแสการใช้งาน คงต้องสร้างกรอบ
วิธีการท างานร่วมกัน โดยความร่วมมื อระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ และหน่ วยงาน
การศึกษา
อีกปัญหาหนึ่งที่สาคัญมากคือ รูปแบบของเอกสารในปัจจุบันที่มีการจัดเก็บอย่าง
มากมายหลากหลายวิธี แปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีตามยุคสมัยเป็นปัญหาที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือเช่นกัน หากเราไม่สามารถมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับการพัฒนารูปแบบการรวบรวมเอกสารของตนเอง เราก็ต้องทางานใต้กรอบการ
ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์เทคโนโลยีของกรมศิลปากร
หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพ” NA5

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติคือ การสร้างเครือข่ายด้านงานจดหมายเหตุ โดยเฉพาะด้านการ
บริหารจัดการเอกสารดิจิทัล เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบดิจิทัล
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จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ท าให้ เห็ น ถึ งแนวทางแก้ ไขปั ญ หาคื อ (1) มอบหมายให้ มี ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ดาเนิ น การรวบรวมข้อ มูล โดยจั ดท าบัญ ชี คุมเอกสารเบื้ องต้น หากเอกสารไม่ ครบถ้ วนให้ ติด ตาม
รวบรวมเอกสารให้ ครบถ้ว น (2) ประสานงานกับหน่ว ยงานตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิ บัติงาน โดยระบุ
รายละเอียดการจัดส่งข้อมูลจะต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ที่อยู่การจัดส่ง รวมทั้งระบุประเภท
ไฟล์ และขนาดไฟล์ที่ต้องการให้ชัดเจน ในการจัดส่งเอกสารควรใส่ซองกันกระแทกเพื่อป้องกันการ
ช ารุ ด (3) สร้ างเครื อ ข่ายบุ ค ลากรด้ านงานจดหมายเหตุ และสร้างความร่ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานที่ มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุได้
6.2 ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการคัด เลือ กเอกสารประวัติศ าสตร์ ร่วมสมั ยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจานวน 5 คน
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ NA2 เสนอแนะว่า
“เอกสารส่วนใหญ่ที่รวบรวมมาส่วนใหญ่จะจัดเก็บไว้ จะคัดเลือกเฉพาะเอกสาร
ซ้าออก” NA2

ซึ่งความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ NA7 เสนอแนะ ดังนี้
“ปัญหาเอกสารซ้าหรือเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานนั้นนักจดหมายเหตุ
ควรประสานคณะทางานให้ครบทุกคณะทุกชุดเนื่องจากหน่วยงานหนึ่งอาจจะมีหลาย
หน้าที่ เอกสารที่ซ้าควรจะคัดออกจากเอกสารที่ต้องการ” NA7

ดังนั้นจะเห็นว่าแนวทางในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่ว มสมัย คือ การคัดเลือก
เอกสารที่ซ้าหรือเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญนั้น ๆ ออก
ในขณะที่ NA5 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
“แนวทางแก้ปัญหาทั้งด้านการคัดเลือกเหตุการณ์และการคัดเลือกเอกสารที่จะ
ถูก จัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ คงจะต้องมีการทบทวนการปฏิบัติ ไม่ใช่แค่
ในวงนั ก จดหมายเหตุ ข องหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ แต่ ค งต้ อ งมี ก ารคุ ย กั น ของ
นักวิชาการ ผู้ใช้ ป ระโยชน์ จากเอกสารจดหมายเหตุ มิ ใช่แค่ผู้ จัด เก็บ ว่าคาดหวั ง
เอกสารรูปแบบใดเพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน เพื่อช่วยกันผลักดันสิ่งที่ควรจะเป็น”
NA5

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนั้นต้องการ
ให้มีนักวิชาการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินการคัดเลือกเหตุการณ์และเอกสารที่จะจัดเก็บ
ไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยด้วย
ในขณะที่ NA8 เสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่า
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“ศึกษาทฤษฎี วิ ธี การ และการคัด เลื อกเอกสารเพื่ อ ให้ เกิด ความเข้าใจศึก ษา
โครงสร้างของหน่วยงานและโครงการโดยละเอียด เพื่อความเข้าใจก่อนคัดเลือกและ
ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของเอกสารจั ด เรีย งตามล าดั บ พร้อ มตรวจสอบความครบถ้ ว น
สมบูรณ์ก่อนการส่งมอบมาจัดเก็บ” NA8

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แนวทางประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการคัดเลือกเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ คือ การสร้างความรู้และเข้าใจแก่นักจดหมายเหตุ
ในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับเอกสารที่จะคัดเลือก
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่จะส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป แนวทางในการคั ด เลื อ กเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยได้ 3 ประการ ดังนี้ (1) คัดเลือกเอกสารที่ซ้าหรือเอกสารที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญนั้น ๆ ออก (2) ควรมีนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินการ
คั ด เลื อ กเหตุ ก ารณ์ แ ละเอกสารที่ จ ะจั ด เก็ บ ไว้ ในหอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ ป ระเทศไทยด้ ว ย และ
(3) สร้างความรู้และเข้าใจแก่นักจดหมายเหตุในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและสร้าง
ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่จะส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
6.3 ข้ อ เสนอแนะและแนวทางแก้ ไขการรั บ มอบเอกสารประวัติ ศ าสตร์ ร่ วมสมั ย ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจานวน 3 คน
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย NA1 ได้มีข้อเสนอแนะไว้ว่า
“จะต้องมีการวางระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี กาหนดนโยบาย และสร้างความ
รับรู้แก่บุคลากรให้ปฏิบัติตามตารางกาหนดอายุเอกสารอย่างเคร่งครัด มีการประชุม
พิจารณาประเมินเอกสารว่าเอกสารควรมีการจัดเก็บหรือไม่” NA1

ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมือนกัน ดังนี้
NA3 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
“กาหนดให้ มี ห มวดเอกสารการบั น ทึ กเหตุ การณ์ ไว้ในตารางกาหนดอายุ การ
จั ด เก็บ เอกสารของกรมศิ ล ปากรไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เพื่ อให้ บุ คลากรของกลุ่ ม บั น ทึ ก
เหตุการณ์ใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการเก็บเอกสารบันทึกเหตุการณ์และการส่งมอบ
เอกสารให้หอจดหมายเหตุเมื่อครบอายุการจัดเก็บแล้ว” NA3

ในขณะที่ NA9 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
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“จะต้องส่งมอบเอกสารตามตารางกาหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร เมื่อเอกสารสิ้น
กระแสการใช้ งาน กลุ่ ม บั น ทึ กเหตุ การณ์ จ ะต้ องส่ งมอบบั ญ ชี และเอกสารให้ กลุ่ ม
บริหารเอกสาร เพื่อนาไปจัดเรียงและออกให้บริการต่อไป” NA9

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์คือ การใช้ตารางกาหนดอายุการจัดเก็บเอกสารที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์
มีส่วนร่วมในการจัดทาไม่ใช่แบบที่กรมศิลปากรจัดทาเป็นเครื่องมือในการรับเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
6.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการจัดหมวดหมู่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จานวน
3 คน ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา โดยผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกับที่ NA2 เสนอแนะว่า
“เอกสารส่วนใหญ่ที่รวบรวมมาส่วนใหญ่จะจัดเก็บไว้เฉพาะโดยจัดหมวดหมู่ไว้
เฉพาะเป็นเอกสารเหตุการณ์สาคัญ เอกสารซ้ากันหลายชุด ให้เหลือเพียงชุดเดียว”
NA2

ในขณะที่ NA11 ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดหมวดหมู่เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่า
“จะต้องให้นักจดหมายเหตุทุกกลุ่ม เข้าใจในกระบวนงานจัดเรียงเอกสารเพราะ
เป็นสิ่งสาคัญที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว” NA11

ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เห็ น ว่ า แนวทางและข้ อ เสนอแนะในการจั ด หมวดหมู่ เอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 2 ประการ คือ (1) กาหนดหมวดหมู่เอกสารประวัติศาสตร์ร่ว มสมัยไว้ใน
หมวดหมู่เฉพาะโดยแยกเป็นเอกสารเหตุการณ์สาคัญ ๆ และ (2) ต้องสร้างความเข้าใจแก่นักจดหมาย
เหตุเพื่อสามารถแนะนาผู้ใช้บริการในการให้บริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
6.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากรที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การอนุ รัก ษ์ และสงวนรักษาเอกสารประวัติ ศ าสตร์
ร่วมสมัย จานวน 2 คน ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย NA4 เสนอแนะว่า
“จัดเก็บให้ถูกต้องตามลักษณะทางกายภาพของเอกสาร จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ที่
เหมาะสม จัดเก็บในคลังที่ ได้รับมาตรฐาน ส ารวจเอกสารที่จัดเก็บ ในคลังเอกสาร
ทั้งหมด เพื่ อกาหนดแนวทางแก้ปั ญ หา และจั ดท าคู่มือที่ ได้ม าตรฐาน สามารถใช้
ประกอบในการปฏิบัติงาน และช่วยในการตัดสินใจได้” NA4
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ในขณะที่ NA12 อธิบายเพิ่มเติมว่า
“ควรมีนโยบายการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ต้องการให้คลังเป็น
ระบบมากกว่านี้ และต้องการให้มีระบบสืบค้นที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น” NA12

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวทางและข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสาร
ประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย 2 ประการ คื อ (1) ต้ อ งมี ก ารก าหนดนโยบายในการอนุ รั ก ษ์ เอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติประเทศไทย (2) พัฒ นาระบบสื บค้นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้มีความสะดวกรวดเร็ว
6.6 ข้ อ เสนอแนะและแนวทางแก้ ไ ขการบริ ก ารเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จานวน 2 คน
ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย NA2 เสนอแนะว่า
“ควรมีการสร้างระบบสืบค้นเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เพื่อความสะดวกใน
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ อกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเป็น ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่ น เมื่ อเกิดเหตุการณ์ สาคัญ ๆ เช่ น
พระราชพิธีบรมศพ ควรนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพที่แล้วมาเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับรู้” NA2

ส่วน NA13 ได้อธิบายอีกว่า
“จะต้องมีการจัดทาระบบสืบค้นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สะดวกในการ
ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” NA13

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวทางและข้อเสนอแนะในการบริการเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย 2 ประการ คือ (1) จะต้องมีระบบสืบค้นเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพื่อความสะดวกใน
การให้บริการ และ (2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น
จากการสารวจเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ
ญาณสั งวร สมเด็จ พระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริณ ายก 3 ตุ ล าคม 2556 และเก็บ ข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรในประเด็น (1) การนิยามความหมายและความสาคัญของเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (2) นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
(3) ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะในการบริห ารจั ดการเอกสารประวัติ ศาสตร์ร่ว มสมั ยของ
หอจดหมายเหตุแห่ งชาติป ระเทศไทยพบว่า การสร้างแนวทางในการคั ดเลือกและจัดเรียงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในฐานะที่
เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต้องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
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1. เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย ไม่มีคุณสมบัติ
ของความเป็นเอกสารครบทั้ง 7 ประการ แต่เอกสารเหล่านี้ถือว่าเป็นสารสนเทศมรดกความทรงจาที่
ควรจัดเก็บ
2. การจัดเก็บสารสนเทศมรดกความทรงจาที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์รวบรวมมาในแต่ละเหตุการณ์
จะถูกจัดหมวดหมู่ตามโครงเรื่องหนังสือไม่ใช่จัดตามโครงสร้างของหน่วยงานเหมือนเอกสารจดหมายเหตุ
3. เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคือ สารสนเทศทุกรูปแบบที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รวบรวมขึ้นมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียบเรียงเพื่อ
จัดทาหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ
4. เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความส าคัญ ในการช่ว ยเติม เต็มเอกสารจดหมายเหตุ
แม้จะเป็นเพียงสาเนาแต่เอกสารเหล่านี้สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงได้ เอกสารเหล่านี้
สามารถเติมเต็มบทบาทและหน้ าที่ของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่ ง
รวบรวมและเผยแพร่มรดกความทรงจาของชาติ
5. หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยยังไม่มี นโยบายการบริหารเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยที่ชัดเจน การดาเนินการส่วนใหญ่จะใช้นโยบายและหลักการบริหารเดียวกันกับการบริหาร
จัดการเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากในบริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย เอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยถูกมองว่าเป็นเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์
6. แนวทางการบริห ารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยตั้งแต่การรวบรวม คัดเลือก
รับมอบ ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการไม่สามารถใช้แนวทางการ
บริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุได้ทั้งหมด โดยเฉพาะแนวทางการรวบรวมและคัดเลือกเอกสาร
จดหมายเหตุป ระวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่มีความแตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุ คือ แนวทางการ
รวบรวมและการคัดเลือกเอกสารเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จะยึดตามโครงเรื่องหนังสือจดหมาย
เหตุเป็นสาคัญและใช้หลักการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะให้ความสาคัญกับเนื้อหา
เอกสารมากกว่าความเป็นต้นฉบับของเอกสาร
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และ
สงวนรักษา และบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย คือ การขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ในการการรวบรวมเอกสารและขาดนโยบายในการดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
จากประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ทั้ง 7 ประการดังกล่าวจะใช้ไปเป็นองค์ประกอบในการ
กาหนดแนวทางในบทที่ 5 ต่อไป
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูล ที่น าเสนอในบทที่ 2 สามารถสรุปได้ว่างานจดหมายเหตุมี 2 มิติ ได้แก่ มิติแรกคือ
เอกสารจดหมายเหตุเป็นหลักฐานของการปฏิบัติงานองค์กรหรือหน่วยงาน และมิติที่สองคือ เอกสาร
จดหมายเหตุเป็นมรดกความทรงจาของสังคม ซึ่งเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยจัดอยู่ในงานจดหมายเหตุในมิติที่ 2 แม้เอกสารเหล่านี้จะไม่มีคุณสมบัติของความ
เป็นเอกสารครบทั้ง 7 ประการ แต่เป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือเพราะมีองค์ประกอบของความเป็นเอกสาร
อยู่ คือ มีเนื้อหา (Content) บริบท (Context) และโครงสร้าง (Structure) ถือได้ว่าเป็นสารสนเทศ
มรดกความทรงจาของเหตุการณ์สาคัญนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจดหมายเหตุตามหลักทฤษฎี
การจัด การเอกสารแบบต่ อเนื่ อ ง (Record Continuum) ซึ่งสามารถนาหลั กการประเมิ นคุณ ค่ า
เอกสารจดหมายเหตุมาประยุกต์ใช้ได้ จานวน 5 แนวคิด ได้แก่ (1) แนวคิดการประเมินคุณค่า (Value
of Records) โดยคานึงถึงคุณค่าของเอกสารใน 2 ระดับ คือ คุณค่าด้านการดาเนินงานของหน่วยงาน
และบุ ค คลและคุ ณ ค่ า ด้ า นการศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ จั ย (2) แนวทางการประเมิ น คุ ณ ค่ า ของ
Schellenberg โดยคานึงถึงคุณค่าของเอกสารในฐานะที่มี คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือทางสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งนักวิจัย นักประวัติศาสตร์สามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ได้ (3) แนวทางการประเมินคุณค่า
แบบ Documentation Strategy ซึ่งเป็นแนวคิดที่คานึงถึงประเด็นของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสังคม
และชุมชน นอกจากนี้ในการประเมินเอกสารนั้นหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมใน
การประเมินเอกสารด้วย (4) แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Micro appraisal (การประเมินคุณค่า
แบบไมโคร) ซึ่งเป็ นการประเมินคุณ ค่าเอกสารโดยให้ ความสาคัญกับเนื้อหาเอกสารเป็นหลัก และ
(5) แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Total archives ให้ความสาคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดก
ความทรงจา สาหรับหลักการจัดเรียงเอกสาร (Arrangement) เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยซึ่งเป็น
เอกสารที่ได้รวบรวมมาสามารถใช้รูปแบบการจัดเรียงโดยใช้หลักการจัดเรียงเอกสารตามรูปแบบเดิม
ของเอกสาร (Principle of Original Order) ซึ่งกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้จัดเรียงไว้ในการดาเนินงาน
ซึ่งเอกสารที่รวบรวมมานั้นมีหลายรูปแบบสามารถนาหลักการจัดเรียงเอกสารตามรูปแบบของเอกสาร
(Arrangement by Format) มาประยุกต์ใช้ได้
ส่วนข้อมูลที่นาเสนอในบทที่ 4 มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากบทที่ 2 ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นต่าง ๆ ได้ 5 ประเด็น คือ (1) เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย คือ สารสนเทศทุกรูปแบบที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกลุ่ ม
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บั น ทึ ก เหตุ การณ์ ได้ รวบรวมมาเพื่ อใช้ เป็ น ข้อ มู ล ในการเรียบเรียงเพื่ อจั ดท าหนั งสื อจดหม ายเหตุ
เหตุการณ์ สาคัญต่าง ๆ แต่เอกสารเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นเอกสารครบทั้ง 7 ประการ
อย่างไรก็ตามเอกสารเหล่านี้มีเนื้อหา (Content) บริบท (Context) และโครงสร้าง (Structure) และ
ถือได้ว่าเป็ น สารสนเทศมรดกความทรงจาที่ควรจัดเก็บเพราะเอกสารเหล่ านี้สามารถนามาใช้เป็น
ข้อมูลในการอ้างอิงได้ สามารถเติมเต็มบทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยใน
ฐานะที่เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่มรดกความทรงจาของชาติ (2) การจัดเก็บสารสนเทศมรดก
ความทรงจาที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์รวบรวมมาในแต่ละเหตุการณ์จะถูกจัดหมวดหมู่ตามโครงเรื่อง
หนังสือไม่ใช่จัดตามโครงสร้างของหน่วยงานเหมือนเอกสารจดหมายเหตุ (3) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายการบริหารเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ชั ดเจน การดาเนินการส่วน
ใหญ่จะใช้นโยบายและหลักการบริหารเดียวกันกับการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากใน
บริบทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยถูกมองว่าเป็นเอกสาร
ที่สิ้นกระแสการใช้งานของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ (4) แนวทางการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยตั้งแต่การรวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และให้บริการไม่
สามารถใช้แนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุได้ทั้งหมด โดยเฉพาะแนวทางการรวบรวม
และคัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่มีความแตกต่า งจากเอกสารจดหมายเหตุ
คือ แนวทางการรวบรวมและการคัดเลือกเอกสารเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จะยึดตามโครงเรื่อง
หนังสือจดหมายเหตุเป็นสาคัญและใช้หลักการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะให้ความสาคัญ
กับเนื้อหาเอกสารมากกว่าความเป็นต้นฉบับของเอกสาร (5) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
รวบรวม คัดเลือก รับมอบ จัดหมวดหมู่ อนุรักษ์และสงวนรักษา และบริการเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยเกิดจากการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการการรวบรวมเอกสารและขาด
นโยบายในการดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้พบในบทที่ 2 และบทที่ 5 สามารถนามาใช้เพื่อกาหนดแนวทางการคัดเลือก
และจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยได้ ดังนั้นใน
บทที่ 5 ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนี้คือ แนวทางการประเมินคุณค่าและ
จัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดขอบเขตเอกสาร
1.1 เป็นสารสนเทศมรดกความทรงจาของเหตุการณ์สาคัญนั้น ๆ
ในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยนั้น
จะต้องเข้าใจความหมายและความสาคัญ ของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทยกล่าวคือ เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศ
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ไทยคือ สารสนเทศทุกรูปแบบที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้รวบรวมมาเพื่อจัดทาต้นฉบับหนังสือจดหมาย
เหตุเหตุการณ์สาคัญ เอกสารเหล่านี้เป็นสารสนเทศมรดกความทรงจาที่จัดเก็บไว้เพื่อการค้นคว้าวิจัย
ซึ่งไม่ใช่เอกสารจดหมายเหตุที่สะท้อนให้เห็นภารกิจของหน่วยงาน แต่เป็นจดหมายเหตุประเภทที่ 2
ที่เป็นสารสนเทศมรดกความทรงจาของเหตุการณ์สาคัญนั้น ๆ
1.2 เป็นสารสนเทศมรดกความทรงจาที่สอดคล้องกับโครงเรื่องหนังสือจดหมายเหตุที่
กาหนดไว้
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหล่านี้ไม่เป็นเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติ
ของความเป็นจดหมายเหตุครบทั้ง 7 ประการ แต่เอกสารเหล่านี้มีเนื้อหา (Content) บริบท (Context)
และโครงสร้าง (Structure) ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญ ๆ ครบตามโครงเรื่องของหนังสือจดหมาย
เหตุตามที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ได้กาหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมเอกสาร ซึ่งเป็นบทบาท
หน้าที่ของหอจดหมายเหตุ โดยกลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะต้องดาเนินการบันทึกเหตุการณ์และรวบรวม
เอกสารเหล่านี้มาจัดเก็บเป็นสารสนเทศมรดกความทรงจาของชาติ (ดูบทที่ 2 หัวข้อ 4.2 บทบาทและ
หน้าที่ของหอจดหมายเหตุตามบริบทประเทศไทย หน้า 55)
2. การกาหนดการรับมอบเอกสาร
2.1 กาหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการรับมอบ
เพื่อให้เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและสามารถนา
ออกให้บริการเป็นเอกสารจดหมายเหตุประเภทสารสนเทศมรดกความทรงจา ต้องกาหนดกลุ่มงานที่
รับผิดชอบในการรับ มอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนั่นคือ กลุ่มบริห ารเอกสาร เนื่องจากการ
วิเคราะห์ตามบทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย กลุ่มงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การรั บ มอบเอกสารจดหมายเหตุมาจัดเก็บไว้ที่ ห อจดหมายเหตุแห่ งชาติ คือ กลุ่ มบริห ารเอกสาร
(ดูข้อมูลในบทที่ 2 หัวข้อ 5.2 นโยบายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทย หน้า 57) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากบทที่ 4 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ซึ่งมีนโยบายให้มีการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมาจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมาย
เหตุอย่างเป็นระบบ ดังนั้นเมื่อเอกสารเหล่านี้ได้รับการรวบรวมเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่กลุ่ม
บริหารเอกสาร
2.2 กาหนดการรับมอบเอกสารตามตารางกาหนดอายุเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เพื่อให้การรับมอบเป็นไปอย่างมีระบบ จะต้องมีการจัดทาตารางกาหนดการรับมอบเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งการกาหนดการส่งมอบเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนั้นกาหนดให้ให้กลุ่มบันทึกเหตุการณ์จัดส่งเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
แก่กลุ่มบริหารเอกสารเมื่อหนั งสือจดหมายเหตุเหล่ านั้นได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วหรือกรณี ที่
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เหตุ การณ์ ส าคัญ นั้ น ๆ ไม่ ได้ รับ การตี พิ มพ์ จะต้องจัดส่ งเมื่อได้เรียบเรียงต้ นฉบับ เหตุก ารณ์ นั้น ๆ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเก็บไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี แล้วจัดส่งเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพร้อม
บัญชีเอกสาร
2.3 กาหนดวิธีการและขั้นตอนในการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ขั้นตอนในการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มบันทึกเหตุการณ์จะต้องรวบรวมเอกสารพร้อมจัดทาบัญชีเอกสารที่จัดทาตาม
โครงเรื่องของหนังสือจดหมายเหตุ จานวน 2 ชุด โดยส่งมอบให้กลุ่มบริการเอกสาร จานวน 1 ชุด
และกลุ่มบันทึกเหตุการณ์จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานจานวน 1 ชุด
2.3.2 กลุ่ ม บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความถึ งผู้ อ านวยการหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเพื่อจัดส่งเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพร้อมบัญชีเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหตุการณ์
สาคัญนั้น ๆ
2.3.3 กลุ่ มบริ ห ารเอกสารรับ มอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมั ยและบั ญ ชีเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ลงทะเบียนรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแล้ว ดาเนินการคัดเลือก
เอกสารต่อไป
3. การคัดเลือกเอกสาร
3.1 สารวจเอกสาร
3.1.1 กลุ่มบริหารเอกสารดาเนินการตรวจสอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยตามบัญชี
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโดยวิเคราะห์ว่าสารสนเทศเหล่านี้เป็นสารสนเทศที่น่าเชื่อถือหรือไม่
โดยคานึงถึงเนื้อหา (content) บริบท (context) และโครงสร้าง (structure)
3.1.2 กลุ่มบริหารเอกสารดาเนินการตรวจสอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่าตรง
ตามบัญชีเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยหรือไม่
3.2 หลักในการคัดเลือก
หลั กเกณฑ์ ในการคัดเลื อกเอกสารประวัติศ าสตร์ร่ว มสมัยที่ ส ามารถน ามาใช้ในการ
คัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย มี 4 แนวคิด ดังนี้
3.2.1 ใช้ แนวทางการประเมิน คุ ณ ค่ าแบบ Total archives ในการพิ จารณาคุ ณ ค่ า
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ซึ่งหลักการดังกล่าวงานมองงานจดหมายเหตุเป็นมรดกความทรงจา
ของชาติ
3.2.2 แนวทางการประเมินคุณค่าของ Schellenberg ในการพิจารณาคุณค่าเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในฐานะที่ให้ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้อ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัยได้คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์หรือทางสังคมวัฒนธรรมและเป็นสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ศึกษาค้นคว้าได้
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3.2.3 แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Documentation Strategy ในการพิจารณา
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเนื่องจากเป็นการหาวิธีการรวบรวมเอกสารโดยใช้กลยุทธ์ 4 ประเด็น
ได้แก่ การเลือกหัวข้อและระบุประเด็นหลักที่จะเก็บข้อมูล มีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการกาหนดข้อมูล
และกาหนดขอบเขตสถานที่ในการดาเนินงาน โดยจัดทาโครงเรื่อง และการตรวจสอบเนื้อหาของ
เอกสารตามโครงเรื่องที่กาหนดไว้
3.2.4 แนวทางการประเมิน คุณ ค่าแบบ Macro-appraisal มาใช้พิ จารณาคัด เลื อ ก
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโดยพิจารณาเนื้อหาในเอกสารตรงกับหัวข้อที่กาหนด
4. การจัดเรียงเอกสาร
4.1 ใช้หลั กการจัดเรียงตามหลักจดหมายเหตุ ISAD (G) โดยแบ่งหมวดหมู่เป็นระดับจาก
หัวข้อใหญ่ไปสู่หัวข้อย่อย ได้แก่
4.1.1 ระดับ Fond คือ หัวข้อหลักในโครงเรื่อง
4.1.2 ระดับ Series คือ หัวข้อย่อยของหัวข้อหลักในโครงเรื่อง
4.1.3 ระดับ Files คือ ชุดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อย่อย
4.1.4 ระดับ Items คือ ชิ้นเอกสารในหัวข้อย่อย
4.2 ใช้หลักการจัดแบ่งประเภทสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมจัดเรียงเอกสารในระดับ Items
4.2.1 เอกสาร
4.2.2 ภาพนิ่ง
4.2.3 แผนที่ แผนผัง
4.2.4 ไฟล์เอกสาร
4.2.5 ไฟล์ภาพนิ่ง
4.2.6 ซีดี ดีวีดี
4.2.7 ระเบียบวาระการประชุม
4.2.8 รายงานผลการดาเนินงาน
4.2.9 หนังสือพิมพ์
4.2.10 หนังสือ
4.2.11 วารสารข่าว
4.2.12 แผ่นพับ
4.2.13 โปสเตอร์
4.2.14 เข็มที่ระลึก
4.2.15 สูจิบัตร
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4.2.16 ตราไปรษณียากร
4.2.17 เทปบันทึกเสียง
4.2.18 ข่าวออนไลน์
4.3 ใช้หลักการจัดเรียงตามลาดับเวลาในระดับ item
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ

Fonds

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

Series

พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระ
ญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

Files
พระประวัติ

พระศาสนกิจ

พระเกียรติคุณ

ข้อมูลพระประวัติ

พระจริยวัตร พระกรณียกิจ และพระ

หนังสือพิมพ์รอยธรรม เพื่อ

สมเด็จพระญาณสังวร

เกียรติคุณในฐานะ “พระสังฆบิดร”

พระศาสนาและวัฒนธรรม 1

สมเด็จพระสังฆราช

ข้อมูลจากมูลนิธิสมเด็จพระญาณ

ฉบับ

สกลมหาสังฆปริณายก

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก

Items
ภาพพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการจัดเรียงตามหลักจดหมายเหตุ ISAD (G) โดยแบ่งหมวดหมู่เป็นระดับจากหัวข้อ
ใหญ่ไปสู่หัวข้อย่อย
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5. การจัดทาคาอธิบาย
เนื่องจากเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชุดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 มีเอกสารหลายรูปแบบ ดังนั้น
ในการจัดเรียงเอกสารจะต้องมีการจัดทาเมทาดาทาของข้อมูลระหว่างเอกสารกับวัสดุอื่น ๆ เนื่องจาก
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยไม่ใช่จดหมายเหตุซึ่งจัดทาคาอธิบายเหมือนเอกสารจดหมายเหตุไม่ได้
ดังนั้ น เอกสารแต่ ล ะแบบจะต้ อ งจั ด ท าเมทาดาทาข้ อมู ล เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริก ารสามารถค้ น หาเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้ จาก 4 ขั้นตอนดังกล่าวสามารถนาไปสู่แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยในบทที่ 6 ต่อไป
สรุป
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง
(A Literature Study) และบทที่ 4 การสารวจชุดเอกสาร (A Collection Survey) และสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ผู้บริหารและบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติประเทศไทย นามาสอบยันความถูกต้องของข้อมูลโดยอาศัย การวิเคราะห์ของผู้วิจัยในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานในรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของกลุ่มบันทึก
เหตุ การณ์ พบว่ าแนวทางที่ เหมาะสมในการประเมิ น คุ ณ ค่ าเอกสารประวัติ ศ าสตร์ร่ ว มสมั ย ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยจะต้องมีการดาเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดขอบเขตเอกสาร กล่าวคือ เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติป ระเทศไทย คือ สารสนเทศทุ กรูปแบบที่กลุ่ ม บัน ทึ กเหตุการณ์ ได้ รวบรวมมาเพื่ อจัดท า
ต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ ในงานวิจัยนี้คือ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
และมีเนื้อหา (Content) บริบท (Context) และโครงสร้าง (Structure) ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
สาคัญนั้นครบตามโครงเรื่องของหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
2. การรับ มอบเอกสารประกอบด้ว ย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ กาหนดหน่ว ยงานและ
ผู้รับผิดชอบในการรับมอบ กลุ่มงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับมอบเอกสารจดหมายเหตุมาจัดเก็บ
ไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ คือ กลุ่มบริหารเอกสาร ขั้นตอนที่สอง คือ กาหนดการรับมอบเอกสาร
ตามตารางการกาหนดอายุเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโดยกาหนดให้จัดส่งสารสนเทศมรดกความ
ทรงจาเหล่านี้เมื่อหนังสื อจดหมายเหตุเหล่านั้นได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วหรือกรณีที่เหตุการณ์
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สาคัญนั้น ๆ ไม่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องจัดส่งเมื่อได้เรียบเรียงต้นฉบับเหตุการณ์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ จัดเก็บไว้เป็ นระยะเวลา 5 ปี แล้วจัดส่งมอบให้กลุ่มบริหารเอกสาร และขั้นตอนที่สาม กาหนด
วิธีการและขั้นตอนในการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย โดยกาหนดให้กลุ่มบันทึกเหตุการณ์
จัดทาบันทึกข้อความเรียนผู้อานวยการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อจัดส่งเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยพร้อมบัญชีเอกสารจานวน 2 ชุด กลุ่มบริหารเอกสารรับมอบเอกสารและคัดเลือกเอกสาร
ดังกล่าว
3. การคัดเลื อกเอกสาร โดยเอกสารชุดนี้จะใช้ห ลั กการคัดเลือกเอกสารโดยการคานึงถึง
เนื้อหา (Content) บริบท (Context) และโครงสร้าง (Structure) และตรวจสอบเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัยว่าตรงตามโครงเรื่องหรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่เก็บ ส่วนหลักเกณฑ์ใน
การคั ด เลื อ กเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ว มสมั ย มี 4 แนวคิ ด คื อ แนวทางการประเมิ น คุ ณ ค่ า แบบ
Total archives ในการพิจารณาคุณค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ซึ่งหลักการดังกล่าวงานมอง
งานจดหมายเหตุเป็ นมรดกความทรงจาของชาติ แนวทางการประเมินคุณค่าของ Schellenberg
ในการพิจารณาคุณ ค่าทางประวัติศาสตร์ที่ส ามารถนาไปใช้ศึกษาค้นคว้าได้ แนวทางการประเมิน
คุณค่าแบบ Documentation Strategy Strategy ในการพิจารณาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมโดย
ระบุ ป ระเด็น หลักที่จะเก็บ ข้อมูล มี ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการกาหนดข้อมูล และกาหนดขอบเขต
สถานที่ในการดาเนินงานโดยจัดทาโครงเรื่อง และการตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารตามโครงเรื่อง
ที่กาหนดไว้ และแนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Micro-appraisal โดยพิจารณาเนื้อหาในเอกสาร
ตรงกับหัวข้อที่กาหนด
4. การจัดเรียง ใช้หลักการจัดเรียงตามหลักจดหมายเหตุ ISAD (G) โดยแบ่งหมวดหมู่เป็น
ระดับจากหัวข้อใหญ่ไปสู่หัวข้อย่อย ได้แก่ ระดับ Fond คือ หัวข้อหลักในโครงเรื่อง ระดับ Series คือ
หัวข้อย่อยของหัวข้อหลักในโครงเรื่อง ระดับ Files คือ ชุดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อย่อย และระดับ
Items คือ ชิ้นเอกสารในหัวข้อย่อย
5. การจั ดทาคาอธิบ ายเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะต้องมีการจัดทาเมทาดาทาของ
ข้อมูลระหว่างเอกสารกับวัสดุอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริการสามารถค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอื่น ๆ
ได้ด้วย

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
ในบทนี้ จ ะน าเสนอสรุ ป ผลการวิ จั ย อภิ ป รายผล และข้ อ เสนอแนะ จากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 และ 5 ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ 4 ประการ ดังนี้
1.1 จากการทบทวนวรรณกรรมและสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริก ารและบุค ลากรที่ เกี่ย วข้ องกั บ การ
บริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย พบว่า นิยาม ความหมายของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย คือ สารสนเทศ (Information) ทุกรูปแบบทั้ งเอกสารลายลั กษณ์ เอกสารโสตทัศน์ แผนที่
แผนผัง และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และบุ คคลที่ เกี่ย วข้องเพื่ อเป็น ข้อมู ล ในการเรียบเรียงเหตุการณ์ ส าคัญ และจัดทาต้นฉบั บ
หนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ ตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหล่ านี้สามารถช่วยเติมเต็ม
เอกสารจดหมายเหตุ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แม้จะเป็นแค่สาเนาแต่เอกสารเหล่านี้สามารถนามาใช้เป็น
ข้อมูลในการอ้างอิงได้
1.2 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวคิดในการประเมินคุณค่า
และจัดเรียงเอกสาร เอกสารจดหมายเหตุและจดหมายเหตุแบบต่างๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็ น แนวทางในการคั ด เลื อ กและจั ด เรี ย งเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย มี 4 แนวคิ ด คื อ
(1) แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Total archives ซึ่งหลักการดังกล่าวแสดงให้เห็นมุมมองของงาน
จดหมายเหตุในมิติที่ 2 เป็นจดหมายเหตุในฐานะที่เป็นมรดกความทรงจาของชาติ (2) แนวทางการ
ประเมินคุณค่าของ Schellenberg ในการพิจารณาคุณค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในฐานะที่ให้
ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้อ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัยได้คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือทางสังคมวัฒนธรรม
และเป็นสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์งานฉลองพระชันษา 100
ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 2556 (3) แนวทางการประเมิน
คุณค่าแบบ Documentation Strategy โดยนากลยุทธ์ 4 ประเด็น ได้แก่ การเลือกหัวข้อและระบุ
ประเด็นหลักที่จะเก็บข้อมูล มีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการกาหนดข้อมูล และกาหนดขอบเขตสถานที่ใน
การดาเนินงาน โดยจัดทาโครงเรื่อง และการตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารตามโครงเรื่องมาใช้ในการ
ประเมิน คุณ ค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่ว มสมัย และ (4) แนวทางการประเมิน คุณ ค่าแบบ Micro
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appraisal มาใช้พิจารณาคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโดยพิจารณาเนื้อหาในเอกสารตรง
กั บ หั ว ข้ อ ที่ ก าหนด โดยทั้ ง 4 แนวคิ ด สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการประเมิ น คุ ณ ค่ า เอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยได้
1.3 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย พบว่า นโยบายการบริหารจัดการ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยตั้งแต่การรวบรวมจนถึงการ
ให้ บ ริการ ผู้ บ ริ ห ารกาหนดนโยบายและใช้ห ลั กการบริห ารเดียวกันกับ การบริห ารจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุที่ ห อจดหมายเหตุแห่ งชาติได้รับมอบมาจากหน่ว ยงานราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ
จดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 ส่ ว น แนวทางการจั ด เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยนั้น จะแตกต่างจากการจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจาก
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะเน้นการจัดเอกสารตามเหตุการณ์สาคัญๆ โดยได้กาหนดหมวดหมู่
เอกสารประวัติศาสตร์ร่ว มสมัยแยกจากเอกสารจดหมายเหตุ นั่นคือ รหั สเอกสารในหมวด พ ซึ่ง
หลักการจัดเรียงเอกสารในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนให้เห็นโครงสร้างของหน่วยงานเอกสาร
แต่จะเน้ นให้ เห็นความเหตุการณ์ สาคัญเป็นหลัก หลักการดังกล่าวสามารถนามาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนาแนวทางที่คัดเลือกไว้มาใช้กาหนดแนวทางการคัดเลือกและจัดเรียง
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทย
1.4 แนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติป ระเทศไทย ผลการวิจั ยพบว่า แนวทางที่ เหมาะสมในการคัดเลื อกและจัดเรียงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่ งชาติประเทศไทยเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่เอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในฐานะที่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มีขั้นตอนการดาเนินการ 4 ขั้นตอน
ดังนี้
(1) การก าหนดขอบเขตเอกสาร กล่ า วคื อ เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ร่ว มสมั ย ของหอ
จดหมายเหตุประเทศไทย คือ สารสนเทศทุกรูปแบบที่กลุ่มบันทึกเหตุก ารณ์ได้รวบรวมมาเพื่อจัดทา
ต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สาคัญ ในงานวิจัยนี้ คือ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
และมีเนื้อหา (Content) บริบท (Context) และโครงสร้าง (Structure) ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
สาคัญ ๆ นั้นครบตามโครงเรื่องของหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
(2) การรับมอบเอกสาร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ กาหนดหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบในการรับมอบ กลุ่มงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับมอบเอกสารจดหมายเหตุมา
จัดเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ คือ กลุ่มบริหารเอกสาร ขั้นตอนที่สอง คือ กาหนดการรับมอบ
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เอกสารตามตารางการกาหนดอายุเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย โดยกาหนดให้จัดส่งสารสนเทศ
มรดกความทรงจาเหล่านี้เมื่อหนังสือเอกจดหมายเหตุเหล่านั้นได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วหรือกรณี
ที่เหตุการณ์สาคัญนั้นๆ ไม่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องจัดส่งเมื่อได้เรียบเรียงต้นฉบับเหตุการณ์นั้น ๆ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้จัดเก็บไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี แล้วจัดส่งมอบให้กลุ่มบริหารเอกสาร และขั้นตอนที่
สาม กาหนดวิธีการและขั้นตอนในการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย โดยกาหนดให้กลุ่ ม
บันทึกเหตุการณ์จัดทาบันทึกข้อความเรียนผู้อานวยการสานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ เพื่อจัดส่ง
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพร้อมบัญชีเอกสารจานวน 2 ชุด กลุ่มบริหารเอกสารรับมอบเอกสาร
และคัดเลือกเอกสารดังกล่าว
(3) การคัดเลือกเอกสาร โดยเอกสารชุดนี้จะใช้หลักการคัดเลือกเอกสารโดยการคานึงถึง
เนื้ อ หา (Content) บริ บ ท (Context) และโครงสร้ า ง (Structure) และตรวจสอบเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยว่าตรงตามโครงเรื่องหรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่เก็บ ส่วน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมี 4 แนวคิด คือ แนวทางการประเมินคุณค่า
แบบ Total archives ในการพิจารณาคุณค่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ซึ่งหลักการดังกล่าวงาน
มองงานจดหมายเหตุเป็นมรดกความทรงจาของชาติ แนวทางการประเมินคุณค่าของ Schellenberg
ในการพิจารณาคุณ ค่าทางประวัติศาสตร์ที่ส ามารถนาไปใช้ศึกษาค้นคว้าได้ แนวทางการประเมิน
คุณค่าแบบ Documentation Strategy ในการพิจารณาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมโดยระบุประเด็น
หลักที่จะเก็บข้อมูล มี ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในการกาหนดข้อมูล และกาหนดขอบเขตสถานที่ในการ
ดาเนินงานโดยจัดทาโครงเรื่อง และการตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารตามโครงเรื่องที่กาหนดไว้ และ
แนวทางการประเมินคุณค่าแบบ Micro appraisal โดยพิจารณาเนื้อหาในเอกสารตรงกับหัวข้อที่
กาหนด
(4) การจัดเรียง ใช้หลักการจัดเรียงตามหลักจดหมายเหตุ ISAD (G) โดยแบ่งหมวดหมู่
เป็ น ระดับ จากหั ว ข้อใหญ่ ไปสู่ หั ว ข้อย่อย ได้แก่ ระดับ Fonds คือ หั ว ข้อหลั กในโครงเรื่อง ระดั บ
Series คือ หัวข้อย่อยของหัวข้อหลักในโครงเรื่อง ระดับ Files คือ ชุดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ย่อย และระดับ Items คือ ชิ้นเอกสารในหัวข้อย่อย
2. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยดังกล่าวศึกษาเฉพาะแนวทางในการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมั ย ควรจะมี ก ารจั ด ท าแนวทางการจัด ท าค าอธิบ ายเอกสารประวัติศ าสตร์ ร่ว มสมั ย เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการบริหารจัดการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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พิธีลาช้างเผือกล้ม (3 เมษายน 2553)
การสร้างนพรัตน์สังวาลถวายแด่องค์พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก
การอัญเชิญพระสารีริกธาตุ (ข้อนิ้วพระหัตถ์) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2535

การพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญศิริ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยา
ภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
การบูรณะโบราณสถานบริเวณพระราชวังเดิม

โครงการสร้างบุษบกและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกบนโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม
วรวิหาร

2
3

5

7

6

4

การบูรณะโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

เรื่อง

1

ลาดับที่

1 / 254

357

5

2 / 1,079

1 / 135
1 / 203

จานวน
(กล่อง/แผ่น)
8 / 3,735

ภาคผนวก ก: บัญชีสารวจเอกสารบันทึกเหตุการณ์ กลุ่มบันทึกเหตุการณ์

- หนังสือประชุมพงศาวดาร
- สูจิบัตร 4 ฉบับ
- เอกสารการประชุม 8 ฉบับ
- สูจิบัตร 6 ฉบับ

- รายงานการประชุม 1 เล่ม
- สูจิบัตร 4 ฉบับ
เอกสาร 1 แฟ้ม

- รายงานการประชุม 43 เล่ม
- แผ่นพับ 1 ฉบับ
- หนังสือ 1 เล่ม

หมายเหตุ
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เรื่อง

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนโลหะปราสาท ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร
พิธีสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
การพระราชทานเพลิงศพนายสมคิด โชติกวณิชย์ อธิบดีกรมศิลปากร ณ เมรุวัดกษัตริยาราม ราช
วรมหาวิหาร (14 มิถุนายน 2540)

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช จังหวัดปทุมธานี

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 6 – 20 ธันวาคม 2541

โครงการพัฒนาลุ่มน้าป่าสักชลสิทธิ์

ลาดับที่

8
9
10

11

12

13

14

2/4

3 / 521

3 /801

4 / 1,009

จานวน
(กล่อง/แผ่น)
1 / 273
1 / 293
1 / 66
- สูจิบัตร 8 ฉบับ
- สูจิบัตรที่ระลึกในงา
พระราชทาน
เพลิงศพ 1 ฉบับ
- หนังสือพิมพ์สยามนิวส์ 2
ฉบับ
- สูจิบัตร 32 ฉบับ
- เอกสารการประชุม 1 ชุด
- หนังสือ 71 เล่ม
- หนังสือ 3 เล่ม
- เอกสาร 8 ชุด
- กาหนดการ 1 ฉบับ
- หนังสือ/รายงาน 25 ชุด
- สูจิบัตร 7 ฉบับ
-ระเบียบการประชุม /
เอกสารการประชุม 10 ชุด

หมายเหตุ
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การแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 (10 – 16 มกราคม 2542)

โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุ จังหวัดพะเยา

การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 11 วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2543

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 27

การเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

16

17

18

19

20

เรื่อง

15

ลาดับที่

207

5 / 1,357

53

14

3 / 1,422

2 / 126

จานวน
(กล่อง/แผ่น)

- สูจิบัตร 24 ฉบับ
- เอกสารเย็บเล่ม 11 เล่ม
- หนังสือ 1 เล่ม

- สูจิบัตร 2 ฉบับ

- สูจิบัตร 2 ฉบับ
- สูจิบัตร 18 ฉบับ
- ระเบียบการประชุม 5 เล่ม
- วารสาร 2 เล่ม
- สรุปข่าวกีฬาเฟสปิกเกมส์ 4
เล่ม
- เอกสารการประชุม 1 เล่ม
- กาหนดการ 7 ฉบับ
- หนังสือ 2 เล่ม

หมายเหตุ
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บทโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 13 กรกฎาคม 2543

บทความของคณะอนุกรรมการจัดทาเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสาคัญในคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ สานักนายกรัฐมนตรี เรื่องท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติสาขา
นาฏศิลป์
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ณ ประเทศมาเลเซีย (8 – 17 กันยายน 2544)
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐานใน
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ณ พุทธมณฑล
ถนนสายวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ (2545)

โครงการสร้างสะพานพระรามที่ 8

งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20

21

22

26

27

25

23
24

เรื่อง

ลาดับที่

3 / 896

1 / 41

5 / 1,420

56
1 /590

5

จานวน
(กล่อง/แผ่น)
4

- เอกสารการประชุม 4 เล่ม
- สูจิบัตร 15 ฉบับ
- เอกสารเย็บเล่ม 6 เล่ม
- หนังสือ 3 เล่ม
- ใบปลิว 5 แผ่น
- เอกสารการประชุม 2 เล่ม
- สูจิบัตร 69 ฉบับ
- หนังสือ 4 เล่ม
- สูจิบัตร 1 ฉบับ
- วารสาร 9 ฉบับ

หมายเหตุ
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 (8 – 18 สิงหาคม 2550)

เอกสารการประชุมสัมมนา พุทธศักราช 2552

ข้อมูลการจัดทาหนังสือจดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช 2551

29

30

เรื่อง

28

ลาดับที่

2 / 588

2 / 20

5 / 20

จานวน
(กล่อง/แผ่น)
- สูจิบัตร 3 ฉบับ
- สมุดบันทึก 1 เล่ม
- แผ่นพับ 9 ใบ
- หนังสือ 22 เล่ม
- หนังสือพิมพ์ 24 ฉบับ
- หนังสือ 46 เล่ม
- จุลสาร 1 เล่ม
- เอกสารเย็บเล่ม 2 เล่ม
- หนังสือพิมพ์ 15 ฉบับ
- แผ่นพับ 7 ชุด
- เอกสารเย็บเล่ม 9 เล่ม
- สูจิบัตร 1 ฉบับ
- หนังสือ 6 เล่ม
- แผ่นพับ 7 ชุด
- จดหมายข่าว 3 เล่ม
- วารสาร 1 ฉบับ
- เอกสารเย็บเล่ม 1 เล่ม

หมายเหตุ
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สมัชชาปฏิรูป 2554
จดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณวดี
จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันพระราช
สมภพครบ 150 ปี
จดหมายเหตุวัดมกุฎกษัตริยาราม

ข้อมูลคาวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2550

33
34

37

36

35

ข้อมูลการจัดทาหนังสือจดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช 2552
ข้อมูลการจัดทาหนังสือ จดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อปวงประชาร่มเย็น

เรื่อง

31
32

ลาดับที่

2 / 317

4 / 2,021

13 / 6,665

1 / 207
1 / 312

1 / 732
14 / 2,391

จานวน
(กล่อง/แผ่น)

- หนังสือ 4 เล่ม

- สูจิบัตร 2 ฉบับ

- หนังสือ 44 เล่ม
- แผ่นพับ 39 ชุด
- เอกสารเย็บเล่ม 4 เล่ม
- ซีดี 13 แผ่น
- แฟ้มสมุดภาพ 1 เล่ม
- หนังสือชุด 1 ชุด 10 เล่ม
- ใบตอบรับหนังสือ 4 กล่อง
2,195 แผ่น
- หนังสือ 6 เล่ม
- เอกสารการประชุม 8 เล่ม
- สูจิบัตร 4 ฉบับ

- แผ่นซีดี 59 แผ่น

หมายเหตุ

143

เรื่อง

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ
200 ปี
18 ตุลาคม 2547

ลาดับที่

38

12 / 3,457

จานวน
(กล่อง/แผ่น)

- วารสาร 3 เล่ม
- ซีดี 2 แผ่น
- หมายกาหนดการ 9 ฉบับ
- หนังสือ 19 เล่ม
- หนังสือคู่มือ 1 เล่ม
- หนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติ
ในรัชกาลที่ 4 จานวน 2 ชุด 8
เล่ม
- ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2 ฉบับ
- เอกสารสัมมนาเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสที่วันพระบรมราช
สมภพครบ 200 ปี 1 ชุด
- สูจิบัตร 18 ฉบับ
- รายงาน 2 เล่ม
- วารสาร 3 เล่ม

หมายเหตุ
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39

ลาดับที่

จดหมายเหตุ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรื่อง

12 / 3,665

จานวน
(กล่อง/แผ่น)

- เอกสารประกอบการประชุม
11 เล่ม
- แผนผัง 7 แผ่น
- บัตรเชิญ 3 ฉบับ
- สติ๊กเกอร์งานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3
แผ่น
- ไปรษณียบัตร 4 ฉบับ
- ซีดีภาพ 116 แผ่น
- รายงาน 15 เล่ม
- เข็มที่ระลึก 3 ชิ้น
- สูจิบัตร 29 ฉบับ
- จุลสาร 4 ฉบับ
- วารสาร 5 เล่ม
- หนังสือ 29 เล่ม
- แผ่นพับ 29 ฉบับ
- หนังสือสารคดี 2 เล่ม

หมายเหตุ
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โครงการบูรณะโบราณสถานภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชครบ 60 ปี

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด และศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี
ครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

41

เรื่อง

40

ลาดับที่

18 / 5,754

17 / 1,137

จานวน
(กล่อง/แผ่น)

- สมุดภาพ 1 เล่ม
- รูปภาพ 24 ใบ
- สติ๊กเกอร์ 34 แผ่น
- โปสเตอร์ 3 แผ่น
- ดีวีดี การแสดง 1 ชุด
- รายงานประกอบการตรวจ
จ้าง
130 เล่ม
- พิมพ์เขียวโบราณสถาน
ภายใน
วัดบวรนิเวศวิหาร 95 ชุด
- หนังสือที่ระลึก 4 เล่ม
- อัลบั้มรูป 2 ชุด
- รายงาน 33 เล่ม
- ซีดี 7 แผ่น
- แผนผัง 77 ชุด
- สูจิบัตร 2 ชุด

หมายเหตุ
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โครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ปีงบประมาณพุทธศักราช 2549
- โครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบสถ์ (สิม) วัดสีแก้ว ตาบลสีแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด
- โครงการบูรณะวัดโนนค้อ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
- โครงการบูรณะพระอุโบสถ (สิม) วัดบ้านขอนแก่นเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)

42

43

เรื่อง

ลาดับที่

3 / 820

3 / 594

จานวน
(กล่อง/แผ่น)

- วารสาร 1 เล่ม
- หนังสือ 4 เล่ม
- เอกสารประกอบการประชุม
2 เล่ม
- แผนผังโครงการจัดสร้างพระ
มหามณฑปประดิษฐานพระ
พุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัด
ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (1

- หนังสือ1 เล่ม
- บัญชีมัสยิดที่มีอายุเกิน 60
ปีขึ้นไปที่ขอบูรณะซ่อมแซม
จานวน 2 เล่ม
- แผนผัง 10 แผ่น
- แผ่นซีดี 1 แผ่น
- แผนผัง 1 ชุด
- แผนผัง 10 แผ่น

หมายเหตุ
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เรื่อง

การบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60
ปี พุทธศักราช 2549

ลาดับที่

44

7 / 2,637

จานวน
(กล่อง/แผ่น)

เล่ม 130 แผ่น)
- หนังสือพิมพ์ กทม. สาร
จานวน 2 ชุด
- สูจิบัตรงานฉลองเสาชิงช้า
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2550
จานวน 1 เล่ม
- สูจิบัตรพิธีตั้งเสาชิงช้า
จานวน
1 ฉบับ
- หนังสือมหัศจรรย์เสาชิงช้า
และ ภาพแห่งความทรงจา
ย่านเสาชิงช้าในอดีต 2 เล่ม
- หนังสือที่ระลึกงานงานฉลอง
เสาชิงช้า 1 เล่ม
- กาหนดการพิธีบวงสรวงต้น
รักเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์เสา
ชิงช้า จานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ
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45
46
47

ลาดับที่

การบูรณะปลียอดทองคา พระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาราม
งานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี
3 ตุลาคม 2556

เรื่อง

11/2,937
12/2,550
10/2,500

จานวน
(กล่อง/แผ่น)

- ภาพนิ่ง 15 ภาพ
- แผนที่ แผนผัง 47 รายการ

- ภาพพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จพิธีเปิดเสา
ชิงช้า จานวน 28 รูป
- ซีดีภาพ การเคลื่อนย้ายเสา
ชิงช้าต้นเดิมเข้าเก็บรักษาใน
คลังกลาง ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
- คูม่ ือการปลุกเสกสักมงคล
สายพันธุ์เสาชิงช้า 3 เล่ม
- สูจิบัตรกล้าสักมงคลสาย
พันธุ์
เสาชิงช้า จานวน 10 ฉบับ

หมายเหตุ
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ลาดับที่

เรื่อง

จานวน
(กล่อง/แผ่น)

- ไฟล์เอกสาร 587 รายการ
- ไฟล์ภาพนิ่ง 18,276
รายการ
- ซีดี ดีวีดี 144 แผ่น
- ระเบียบวาระการประชุม
29 เล่ม
- รายงานผลการดาเนินงาน
12 เล่ม/ชุด
- หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ
- หนังสือ 9 เล่ม
- วารสารข่าว 4 แผ่น
- แผ่นพับ 17 ฉบับ
- โปสเตอร์ 12 แผ่น
- เข็มที่ระลึก 1 ชิ้น
- สูจิบัตร 6 ฉบับ
- ตราไปรษณียากร 36 ชุด
- เทปบันทึกเสียง 1 ม้วน

หมายเหตุ
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48

ลาดับที่

งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน)

เรื่อง

15/2,790 แผ่น

จานวน
(กล่อง/แผ่น)
- ข่าวออนไลน์ 327 แผ่น

หมายเหตุ
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5

4

3

2

1

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 2
- พระประวัติสังเขปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 3
- ข้อมูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวฑฺฒนมหาเถร) 3 ชุด
แฟ้ม 4
- ข้อมูลการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลกสุดยอดผู้นาชาวพุทธ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายกแห่งราชอาณาจักรไทย
แฟ้ม 5
- พระจริยวัตร พระกรณียกิจ และพระเกียรติคุณในฐานะ “พระสังฆบิดร” ข้อมูลของมูลนิธิสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ข้อมูลจากเว็บไซต์)

แฟ้ม 1
- พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

เรื่อง

7

1

144

10

7

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

กล่อง 1 พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

ภาคผนวก ข: บัญชีสารวจเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลองพระชันษา 100 ปี

หมายเหตุ
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3

2

1

แฟ้ม 6
- หนังสือพิมพ์รอยธรรมเพื่อพระศาสนาและวัฒนธรรม 1 ฉบับ

เรื่อง

14

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

3

1 เล่ม

แฟ้ม 3
25 มกราคม - เอกสารระเบียบวาระการประชุมหารือเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานฉลองพระชันษา

18

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

แฟ้ม 1
- คาสั่งคณะกรรมการอานวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ที่ 1/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
16 มกราคม แฟ้ม 2
2556
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ

เรื่อง

กล่อง 2 การจัดเตรียมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

6

1-30
กันยายน
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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5

4

2556
15
กรกฎาคม
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 4
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 5
- คาสั่งคณะกรรมการอานวยการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายกที่ พิเศษ/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการก่อสร้างอาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง

22

6

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ
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5

4

3

2

1

เรื่อง

แฟ้ม 1
- รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการจัดทาหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 2
- ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก 3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 3
- ใบเสนอราคาจากบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จากัด (มหาชน)
4 กรกฎาคม แฟ้ม 4
2556
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 5
- การโอนงบประมาณเบิกแทนกัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

8
พฤษภาคม
2556
17 มิถุนายน
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

5

2

4

4

2

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

กล่อง 3 เอกสารการดาเนินงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
หมายเหตุ

155

5

4

3

2

1

เรื่อง

แฟ้ม 2
- โครงการจัดทาหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 3
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 4
- รายการหนังสือในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก
แฟ้ม 5
- สรุปบัญชีแจกจ่ายหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

25 มกราคม แฟ้ม 1
2556
- คาสั่งวัดบวรนิเวศวิหาร

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

กล่อง 4 เอกสารคณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

8

14

25

35

11

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ
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9

8

7

6

28
พฤษภาคม
2556

21
พฤษภาคม
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 6
- รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการจัดทาหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 7
- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 1/2556
- สรุปการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 1/2556
แฟ้ม 8
- เอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
แฟ้ม 9
- เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงาน
ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
และวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งที่ 1/2556
- รายงานการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และวัดบวร

เรื่อง

9

4 เล่ม

7

11 แผ่น

1 เล่ม

3

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ
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14

13

12

11

10

เรื่อง

นิเวศวิหาร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 1/2556 และ
รายงานการประชุมฝ่ายเลขานุการ และวัดบวรนิเวศวิหาร
25
แฟ้ม 10
กรกฎาคม - ขออนุมัติหลักการโครงการจัดทาหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
2556
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 11
17 กันยายน - ขออนุญาตเข้าสังเกตการณ์งานบาเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
2556
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 12
- ทีอ่ ยู่คณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ
แฟ้ม 13
- ตราสัญลักษณ์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- หนังสือพระพุทธไพรีพินาศ
แฟ้ม 14
22 ตุลาคม - หนังสือขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

5

12
1 เล่ม

8

3

10

25

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ
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17

16

15

2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1/2556
แฟ้ม 15
- รายการหนังสือเกี่ยวกับงาน 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 16
- เอกสารวารสารข่าว
แฟ้ม 17
- รายการเอกสารคณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี

เรื่อง

9

4

19

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

159

4

3

2

1

30
กรกฎาคม
2556

25
กรกฎาคม
2556

19
กรกฎาคม
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 3
- การประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกและการจาหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
- การประชุมภายในก่อนพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 4
- พิธีบูชาฤกษ์และพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

แฟ้ม 1
- ภิปรายลายลักษณ์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 2
- เอกสารระเบียบวาระการประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกและการจาหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

เรื่อง

9

1

5

1 เล่ม

10

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

กล่อง 5 พิธีมังคลาภิเษกและการจัดทาเข็มที่ระลึก
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
หมายเหตุ
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8

7

6

5

เรื่อง

29สิงหาคม
2556

แฟ้ม 8
- เอกสารระเบียบวาระการประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 2/2556
- แผ่นพับพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองเหลือง รมดา หน้าตัก 9 นิ้ว ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร

- บัญชีพระสงฆ์ในการสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลอง
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
แฟ้ม 5
- การประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
23 สิงหาคม แฟ้ม 6
2556
- รายงานการประชุมเตรียมการรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงประกอบ
พิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
27 สิงหาคม แฟ้ม 7
2556
- พิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

9 กันยายน
2556
21 สิงหาคม
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

1

3 เล่ม

11

11

23

จานวน
(แผ่น/เล่ม)
2

หมายเหตุ
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9

3 กันยายน
2556

2 กันยายน
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 9
- การประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 2/2556
- รายงานการประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 2/2556
- แผ่นพับเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก 3 ตุลาคม 2556
- เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี

เรื่อง

1 อัน

6

13

1

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

162

3

2

1

เรื่อง

แฟ้ม 1
9 เมษายน - ระเบียบวาระการประชุมหารือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ
2556
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- เทปเสียง
6 มิถุนายน แฟ้ม 2
2556
- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 3
20สิงหาคม - กาหนดการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
2556
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
29 สิงหาคม - รายงานการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
2556
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

กล่อง 6 เอกสารคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

38

16

5

12 แผ่น
2 เล่ม
1 ม้วน

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมาบเหตุ
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6

5

4

เรื่อง

แฟ้ม 4
10 กันยายน - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
2556
สกลมหาสังฆปริณายก
13 กันยายน - บันทึกเหตุการณ์การแถลงข่าวโครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา ตลอดพรรษา 2556 ฉลองพระชันษา
2556
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 5
22 มกราคม - ขอส่งเอกสารประกอบจดหมายเหตุงานประชาสัมพันธ์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
2556
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
- เอกสารภาพประกอบในงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก+ ซีดี
แฟ้ม 6
- เอกสารประชาสัมพันธ์และซีดีเพลงประชาสัมพันธ์
- คู่มือชีวิต
- แผ่นโปสเตอร์ “โครงการกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา”
- แผ่นภาพโปสเตอร์จากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
- ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

2

8 /ซีดี 1 แผ่น
1 เล่ม
1
3

12
1 แผ่น

26

33

3

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมาบเหตุ
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2

1

เรื่อง

กล่อง 7 เอกสารคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

3 ตุลาคม 2556 ธง + สติ๊กเกอร์
- หอจดหมายเหตุพุทธทาส ประสานภาคีองค์กรชาวพุทธจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา“ญาณสังวร”

เรื่อง

แฟ้ม 1
- เลื่อนเวลาการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานฉลองพระชันษา
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 1/2556
- รายงานการเข้าสังเกตการณ์การประชุม
- เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานฉลอง
พระชันษา 100ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ สังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่
1/2556
แฟ้ม 2
29 สิงหาคม - สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป งานฉลองพระ

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

1 เล่ม

2 เล่ม

1

1

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

2

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

หมาบเหตุ

165

4

3

เรื่อง

ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
- กรอบความคิดงานวัดลอยฟ้า ตอน จิตตนคร
แฟ้ม 3
2 กันยายน - แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ
2556
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่2/2556
- หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
- รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา งานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่
2/2556
- แบบสรุปเสนอเรื่อง
แฟ้ม 4
25 กันยายน - รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานฉลองพระ
2556
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่

2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

18

1

4

10

4 เล่ม

2

1

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ
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6

5

เรื่อง

2/2556
- ขอส่งผู้เข้าประชุมแทนในคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 2/2556
แฟ้ม 5
2556
- โครงการปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช สกลมหา
สังฆปริณายก
- รายละเอียดงานเทศกาลพุทธลีลา งานวัดลอยฟ้า จิตตนคร
- แผนประชาสัมพันธ์ งานวัดลอยฟ้า ครั้งที่ 2 ตอน “จิตตนคร” UNSEEN World
- แผนงาน “จิตตนคร” Unseen city 2 ชุด
แฟ้ม 6
1-7 ตุลาคม - กาหนดการงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2556
3 ตุลาคม 2556 ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เอกสารประกอบนิทรรศการพระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
- เอกสารประกอบนิทรรศการพระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก อาคารสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

3 เล่ม

1 เล่ม

4

7
4
134

14

3

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ
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9

8

7

3-7
เมษายน
2557

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 7
- ขอเรียนเชิญร่วมงานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร 101 จิตตนครThe Hidden Capital น้อมราลึกสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- ประเด็นการแถลงข่าวหลวงพี่ใบบุญ
-กาหนดการการแสดงหุ่นสาย “จิตตนคร”เดอะบุดดิสท์พัพเพ็ท โชว์ (Jittanakorn the Buddhist Puppet
Show) น้อมสักการะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ
ปริณายก ณ ตาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และข้อมูลการติดต่อ
- แผ่นโปสเตอร์จิตตนครโพสต์รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
แฟ้ม 8
- เรื่องย่อ ละครหุ่นสาย พุทธจินตนิทาน “จิตตนคร”
- แฟชั่นโชว์ ธรรมดา “ธรรมะศรัทธา” DhammaSaddhaนาโดยคุณติ๋ม พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์
- ศึกษาข้อมูลสาคัญและกิจกรรมเด่นก่อนออกเดินทางไปชม “จิตตนคร” นครหลวงของโลกและของทุกคนใน
งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร 101 จิตตนคร“The Hidden Capital” 2 ชุด
- “จิตตนคร”เดอะบุดดิสท์พัพเพ็ท โชว์ (Jittanakorn the Buddhist Puppet Show)
แฟ้ม 9
- ข้อมูลหุ่นชักหรือหุ่นสายกับผลงานด้านต่างๆ

เรื่อง

128

8

6
1
8

8

5

2

2

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ
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2

1

เรื่อง

แฟ้ม 1
1-7 ตุลาคม - ซีดีงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2556
- ภาพสมเด็จพระเทพเสด็จพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
-รูปเหรียญที่ระลึก งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา
ยก 3 ตุลาคม 2556
- ภาพงานฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา
- 100 ปี 1 นาทีธรรม และสารธรรม TV
- รวมภาพกิจกรรมงานสมเด็จพระสังฆราช จากกรมประชาสัมพันธ์
แฟ้ม 2
- งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
สารคดีสั้น
- พระธรรมกถาในการฝึกหัดอบรมจิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทาพระราชทานในการ
บาเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา ครบ 8 รอบ 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก 6 ชุด

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

6

1

1
2
1

1

1
1

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

กล่อง 8 เอกสารบันทึกเหตุการณ์และจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
หมายเหตุ

169

2

1

แฟ้ม 3
- สารคดีพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ 5 ชุด
- ซีดี รวมข้อมูลสื่อประเภทต่างๆ จัดทาเนื่องในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง

5
2

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

แฟ้ม 1
- คาสั่งคณะกรรมการอานวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก3 ตุลาคม 2556
- ขอเชิญประชุม เรียนอธิบดีกรมศิลปากร
แฟ้ม 2
-ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธี งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

เรื่อง

2 เล่ม

2

2

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

กล่อง 9 เอกสารคณะกรรมการฝ่ายพิธีงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

3

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

170

5

4

3

เรื่อง

แฟ้ม 3
29 สิงหาคม - โครงการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป เทิดพระเกียรติในมหามงคลวโรกาศยิ่ง งานฉลองพระชันษา
2556
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- โครงการปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ฉลองพระชันษา 100 ปี และตราฉลอง 100 ปี
- สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป งานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 4
-ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- โครงการหุ้มทองคายอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยาร่วมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 5
- การประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกและการจาหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- เอกสารระเบียบวาระการประชุมหารือการจัดพิธีมังคลาภิเษกและการจาหน่ายเข็มที่ระลึก งานฉลองพระชันษา
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- ร่างกาหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธีมังคลา

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

1 เล่ม

10

3

1 เล่ม

10
1 เล่ม

3

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

171

7

6

ภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และเอกสารประกอบ
แฟ้ม 6
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธี งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 2/2556
- การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธี งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช สกล
มหาสังฆปริณายก เรียนผู้อานวยการสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง

แฟ้ม 7
19 กันยายน - ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฝ่ายพิธี งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
2556
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 3/2556
- ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฝ่ายพิธี งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 3/2556จานวน 2 ชุด
- หลักฐานการจ่ายเบี้ยเลี้ยงประชุม คณะกรรมการฝ่ายพิธี งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 3/2556
- หนังสือฝึกใจ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- สรุปการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธี งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

1 เล่ม

4

100

2 เล่ม

1

1 เล่ม

จานวน
(แผ่น/เล่ม)
4

หมายเหตุ

172

1

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 1
- ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดเตรียมทันตกรรมเคลื่อนที่ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช
100 ปี
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
- ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง

กล่อง 10 เอกสารบันทึกเหตุการณ์และจดหมายเหตุพิธีและกิจกรรมพิเศษ
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 3/2556
- มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2556 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีงานฉลองพระชันษา
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก3 ตุลาคม 2556

เรื่อง

1

4

1

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

1

จานวน
(แผ่น/เล่ม)
2

หมายเหตุ

หมายเหตุ

173

5

4

3

2

9 กันยายน
2556

7 สิงหาคม
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 2
- ขออนุญาตจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556
- แบบอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคลสตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์
แฟ้ม 3
- กาหนดการพิธีพุทธาภิเษกมังคลาภิเษกพระพุทธชินสีห์จาลอง พระกริ่ง พระไพรีพินาศ พระนิรันตรายครอบ
น้ามนต์ 1 ศตวรรษ เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- เอกสารประกอบการเรียบเรียง
- แผ่นพับพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองเหลือง รมดา หน้าตัก 9 นิ้ว ฉลอง100 ปี
แฟ้ม 4
- หมายจากสานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
แฟ้ม 5
- กาหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่
ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม
2556 ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

เรื่อง

2

2

41
3

4

12

32

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

174

8

7

6

เรื่อง

1 ตุลาคม
2556

แฟ้ม 8
- เอกสารประกอบการเรียบเรียงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บาเพ็ญกุศลงานฉลองพระชันษา 100 ปี
- แผนที่บริเวณตักบาตรถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร และผังบริเวณวัด
- กาหนดการพิธีทาบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จานวน 200 รูป ถวายเป็นกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ณ ถนน
พระสุเมรุ บริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
- ผังการวางโต๊ะใส่บาตร
- คากราบทูลถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันประสูติเจริญพระชันษา 100 ปี ผู้กราบทูล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ วัดบวรนิเวศ

แฟ้ม 6
9 กันยายน - เอกสารประกอบการเรียบเรียงงานพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
2556
สังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 และเหรียญพระรูปพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
แฟ้ม 7
1-7 ตุลาคม - กาหนดการงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3
2556
ตุลาคม 2556 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

5
2

88
13
3

21

99

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

175

10

9

1 ตุลาคม
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

วิหาร
แฟ้ม 9
- โครงการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป เทิดพระเกียรติงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2 ชุด
- ร่างและคากล่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต
ไทย 4 ทวีป
แฟ้ม 10
- คากล่าวรายงานของผู้อานวยการ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อนายกรัฐมนตรีในโอกาศเป็นประธาน
เปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป เนื่องในงานฉลองพระชนมายุครบ 100 พรรษา สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2 ชุด
- กาหนดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ชุด
- เอกสารประกอบการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง

72/1 เล่ม

12

4

6

18

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

176

2

1

เรื่อง

1-3 ตุลาคม แฟ้ม 1
2556
- สรุปรายงานการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ณ วัดบวรนิเวศวิหารและมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)
- เอกสารบันทึกเหตุการณ์ การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป เนื่องในงานฉลองพระชนมายุครบ
100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ณ อาคารสุชีพ
ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
2 ตุลาคม แฟ้ม 2
2556
- พิธีบาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง 18 พระองค์ พระ
บูรพาจารย์ และพระบุพการี
- ซีดีภาพงานพิธีบาเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน วัดบวรนิเวศวิหาร
- แผนผังพิธีบาเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน (100 ปี สมเด็จพระสังฆราช) ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารและ
เอกสารเรียบเรียง
- บัญชีพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ในการบาเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

กล่อง 11 เอกสารบันทึกเหตุการณ์และจดหมายเหตุพิธีและกิจกรรมพิเศษ
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

22

1
7

59

19

124

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

177

4

3

เรื่อง

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
แฟ้ม 3
- หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี
แฟ้ม 4
26 กันยายน - บทเรียบเรียงการบาเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
2556
มหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร : เวลา 10.00 นาฬิกา พิธีเจริญพระพุทธ
มนต์นพเคราะห์ถวายเป็นพระกุศลเทิดพระเกียรติ : เวลา 13.00 นาฬิกา การบาเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระ
ชันษา 100 ปี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- ผังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 2 ชุด
- ผังภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2 ชุด
- หมายรับสั่ง ลงวันที่ 26 กันยายน 2556
- พระราชกิจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุครบ 100
พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2 ชุด
- กาหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ถวายเป็นพระกุศลเทิดพระเกียรติ 3 ชุด
- บัญชีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

5
1

4
4
1
4

23

1 เล่ม

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

178

2

1

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

5

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 1
- กาหนดการงานแสดงมุทิตาจิต ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ณ อาคารวชิรญาณสามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
แฟ้ม 2
- ประมาณการงบประมาณสาหรับงานบาเพ็ญพระกุศลงานฉลองพระชันษา 100 ปี

เรื่อง

กล่อง 12 เอกสารบันทึกเหตุการณ์และจดหมายเหตุพิธีและกิจกรรมพิเศษ
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

- ลาดับภาพพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 5
- กาหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินไปในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
เนื่องในพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ณ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร ชั้น 6
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 3 ตุลาคม 2556 และเอกสารประกอบการเรียบเรียง

เรื่อง

2

3

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

14

จานวน
(แผ่น/เล่ม)
24

หมายเหตุ

หมายเหตุ

179

5

4

3

เรื่อง

- รายการเครื่องไทยธรรมและกัปปิยภัณฑ์ งานบาเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
1-4 ตุลาคม แฟ้ม 3
2556
- แผนผังการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม “สังฆราชบูชา” และเอกสารบันทึกเหตุการณ์ประกอบการ
เรียบเรียง
- ร่างกาหนดการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จังหวัดนครปฐม และ ซีดี รูปภาพจากสานักพุทธศาสนา
5 ตุลาคม แฟ้ม 4
2556
- คากล่าวถวายรายงาน คาประกาศเกียรติคุณ ข่าวใน Website มมร.
- แผนผังกาหนดการและลาดับภาพพิธี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทูลถวายปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ พระ
อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
6 ตุลาคม แฟ้ม 5
2556
- แผนผังและลาดับภาพพิธีสถาบันแม่ชีไทยมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมศิษย์เก่า
พอ.มมร. และพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

21

21
43

20
18
ซีดี 1 แผ่น

จานวน
(แผ่น/เล่ม)
18

หมายเหตุ

180

8

7

6

7 ตุลาคม
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 7
- เอกสารการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จากสานักงานพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
แฟ้ม 8
- การประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
- รายชื่อสานักศาสนศึกษาที่ได้รับพระสังฆราชูปถัมภ์ทุนส่งเสริมการศึกษา
- ซีดี บันทึกภาพในพิธี

แฟ้ม 6
-บทเรียบเรียงมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร บาเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
- ผังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
-กาหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลพระพรชัยมงคลโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
- ลาดับภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลพระพรชัยมงคลโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 2 ชุด

เรื่อง

1
1
1

6

8

5

1

12

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

181

14

13

12

11

10

9

23-28
กุมภาพันธ์
2557

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 9
- บทบวงสรวงเอกสารจากพระครูสิทธิไชยบดี (พราหมณ์ ยศ)
แฟ้ม 10
- กาหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
อย่างเป็นทางการ
แฟ้ม 11
- โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร และข่าวกิจกรรมจากจังหวัดเพชรบูรณ์
แฟ้ม 12
- หนังสืองานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 13
- สูจิบัตรงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัด
บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
แฟ้ม 14
- หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในงานฉลองพระชนมายุครบ 100 พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก จากมหาเถรสมาคมสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิมพ์

เรื่อง

28

27

2 เล่ม

16

36

6

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

182

4

3

2

1

กันยายน
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 1
- เอกสารสาสน์จากศาสนสถาน The Dalai Lama , Buddhist Summit จากประเทศญี่ปุ่น S.N.Goenka
Principal Teacher จากมุมไบ เนื่องในโอกาสฉลอง 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก
-โครงการมอบพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่คณะสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้
ครั้งที่ 4 โดยพระอธิการไพรินทร์ สิริวัฒฑโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ณ
วัดพรหมนิวาส อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
แฟ้ม 2
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์สานักพระพุทธศาสนา
แฟ้ม 3
- ข่าวออนไลน์จาก คม ชัด ลึก
แฟ้ม 4
- ข้อมูลหนังสือโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง

กล่อง 13 สาส์นจากผู้นาชาวพุทธและผู้นาศาสนาในต่างประเทศถวายพระพร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และเอกสารจากสานักพระพุทธศาสนา

5

18

11

1

4

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

183

7

6

5

ตุลาคม
2556

3 ตุลาคม
2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 5
- โครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้นได้บุญยกทีม ร่วมงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี
- โครงการประกวดภาพถ่าย “งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก”
แฟ้ม 6
- ข้อมูลจังหวัดต่าง ๆ ที่จัดงานฉลอง 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 7
- ขอมอบตราไปรษณียากรที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และสิ่งสะสมพร้อมทั้งประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องการ
สร้างและจาหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่อง

36

6

2

3

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

184

พฤษภาคม
2556

มิถุนายน
2556

กรกฎาคม
2556

สิงหาคม
2556

กันยายน

1

2

3

4

5

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 4
- ข่าวออนไลน์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 5
- ข่าวออนไลน์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แฟ้ม 1
- ข่าวออนไลน์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 2
- ข่าวออนไลน์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 3
- ข่าวออนไลน์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 ตุลาคม 2556

เรื่อง

56

29

21

15

11

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

กล่อง 14 ข่าวออนไลน์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
หมายเหตุ

185

10

9

8

7

6

เรื่อง

3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 6
ตุลาคม
- ข่าวออนไลน์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2556
3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 7
พฤศจิกายน - ข่าวออนไลน์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2556
3 ตุลาคม 2556
กุมภาพันธ์ แฟ้ม 8
2557
- ข่าวออนไลน์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 9
มีนาคม
- ข่าวออนไลน์ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2557
3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 10
- ข่าวออนไลน์เอกสารประกอบการเรียบเรียง

2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

85

4

21

2

54

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

หมายเหตุ

186

5

4

3

2

1

2556

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

แฟ้ม 1
- รายละเอียดประกอบการจ้างพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 2
- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
แฟ้ม 3
- คานาและคาปรารภนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสการจัดทาหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระ
ชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แฟ้ม 4
- ต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุภาคที่ 1 พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) ฉบับแก้ไข
แฟ้ม 5
- ต้นฉบับแก้ไข ภาคที่ 3 ภาคที่ 4

เรื่อง

55

40

3

7

1

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

กล่อง 15 ต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
หมายเหตุ

187

เรื่อง

ซีดี 1 แผ่น

ซีดี 1 แผ่น

จานวน
(แผ่น/เล่ม)

กรุงเทพมหานคร
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองวัฒนธรรม สานักวัฒนธรรม กีฬา
และ

2

3

หน่วยงาน

22 มกราคม 2557

17 มกราคม 2557

17 ธันวาคม 2556

วัน/เดือน/ปี

1

3

13

1

3

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

-

-

-

-

11

1,070

-

1

-

-

-

-

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

หมายเหตุ

- แผ่นซีดีเปิดไม่ได้

หมายเหตุ

กล่อง 16 การจัดกิจกรรมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในส่วนภูมิภาค

แฟ้ม 6
- ซีดี ภาพจดหมายเหตุ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ
สุวฑฺฒนมหาเถร) ประกอบหนังสือภาคที่ 1-4
- ซีดี E-book งาน 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก

1

ลาดับที่

6

ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

188

สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัดกระบี่
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สานักวัฒนธรรมจังหวัด
กระบี่

จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลท่าม่วง
จังหวัดขอนแก่น

5

6

7

8

9

งานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การท่องเที่ยว

หน่วยงาน

4

ลาดับที่

20 พฤศจิกายน

-

29 ตุลาคม 2556

21 มกราคม 2557

29 มกราคม 2557

27 มกราคม 2557

วัน/เดือน/ปี

2

-

1

5

2

2

2

1

1

1

1

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

5

-

-

-

-

39

420

-

57

176

20

843

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

หมายเหตุ

189

15

14

13

12

11

10

ลาดับที่

จังหวัดชลบุรี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยนาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดเชียงราย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
จันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน

4 พฤศจิกายน
2556

31 ตุลาคม 2556

28 พฤศจิกายน
2556
7 มกราคม 2557

4 พฤศจิกายน
2556

5 พฤศจิกายน
2556

2556

วัน/เดือน/ปี

1

2

2

1

1

1

1

1

9

1

2

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

1

18

6

1

1

-

204

56

911

58

-

188

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

-แผ่นซีดีเปิดไม่ได้ 1
แผ่น

หมายเหตุ

190

จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดตรัง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
จังหวัดตาก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

16

21

22

23

20

19

18

17

หน่วยงาน

ลาดับที่

1 มกราคม-31
ธันวาคม 2556
-

23 มกราคม 2557

13 พฤศจิกายน
2556
8 พฤศจิกายน
2556
7 พฤศจิกายน
2556
7 พฤศจิกายน
2556

28 มกราคม 2557

วัน/เดือน/ปี

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

37

3

4

-

3

-

1

1

23

334

225

-

80

-

490

246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

-

1

1

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

- แผ่นซีดีเปิดไม่ได้
2 แผ่น

- แผ่นซีดีเปิดไม่ได้

หมายเหตุ

191

จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดน่าน
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

จังหวัดบึงกาฬ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

24

29

31

30

28

27

26

25

หน่วยงาน

ลาดับที่

26 พฤศจิกายน
2556
27 พฤศจิกายน
2556
11 พฤศจิกายน

31 ตุลาคม 2556

5 พฤศจิกายน
2556
7 มกราคม 2557

15 มกราคม 2557

11 ธันวาคม 2556

วัน/เดือน/ปี

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

1

8

1

1

-

2

-

5

71

641

161

202

89

13

5

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

หมายเหตุ

192

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพังงา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

32

38

37

36

35

34

33

หน่วยงาน

ลาดับที่

22 มกราคม 2557

28 พฤศจิกายน
2556
4 พฤศจิกายน
2556
13 ธันวาคม 2556

29 พฤศจิกายน
2556
19 ธันวาคม 2556

2556
12 พฤศจิกายน
2556

วัน/เดือน/ปี

1

1

5

1

4

1

1

2

2

1

-

5

3

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

-

1

1

-

-

2

-

1,161

400

28

-

12

116

85

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

2

-

-

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

หมายเหตุ

193

31 ตุลาคม 2556

จังหวัดระนอง

45

46

7 พฤศจิกายน
2556
11พฤศจิกายน
2556
27 พฤศจิกายน
2556
21 พฤศจิกายน
2556

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดแพร่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
จังหวัดพะเยา
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดพะเยา
จังหวัดภูเก็ต
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

จังหวัดมหาสารคาม
พฤศจิกายน 2556
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดยโสธร
13 พฤศจิกายน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
2556

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

44

43

42

41

40

39

ลาดับที่

4

4

1

-

1

8

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

1

-

1

-

3

1

10

-

38

-

-

575

38

275

155

21

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

- แผ่นซีดีเปิดไม่ได้
2 แผ่น

หมายเหตุ

194

จังหวัดเลย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
สานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดศรีษะเกษ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

51

53

52

50

49

48

จังหวัดราชบุรี
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลาปาง
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

หน่วยงาน

47

ลาดับที่

30 ตุลาคม 2556

14 มกราคม 2557

14 มกราคม 2557

11 พฤศจิกายน
2556

5 พฤศจิกายน
2556
22 พฤศจิกายน
2556
31 ตุลาคม 2556

วัน/เดือน/ปี

1

3

1

1

44

1

1

1

1

1

1

1

1

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

-

1

-

-

9

1

1

129

350

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

- แผ่นซีดีเปิดไม่ได้

- แผ่นซีดีเปิดไม่ได้

หมายเหตุ

195

59

58

57

56

55

54

ลาดับที่

ศรีษะเกษ
จังหวัดสกลนคร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสตูล
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน

6 พฤศจิกายน
2556
19 พฤศจิกายน
2556

14 พฤศจิกายน
2556

25 พฤศจิกายน
2556
25 พฤศจิกายน
2556
14 พฤศจิกายน
2556

วัน/เดือน/ปี

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

-

1

-

1

14

1

84

16

84

57

51

19

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

หมายเหตุ

196

จังหวัดสระบุรี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หนองบัวลาภู
จังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

60

66

65

64

63

62

61

หน่วยงาน

ลาดับที่

14 พฤศจิกายน
2556

14 พฤศจิกายน
2556
14 พฤศจิกายน
2556

5 พฤศจิกายน
2556
14 พฤศจิกายน
2556
14 พฤศจิกายน
2556
31 ตุลาคม 2556

วัน/เดือน/ปี

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

8

-

1

1

11

1

-

768

215

22

82

75

122

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

- แผ่นซีดีเปิดไม่ได้

หมายเหตุ
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สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 2 ธันวาคม 2556

69

68

14 พฤศจิกายน
2556
17 มกราคม 2557

วัน/เดือน/ปี

จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงาน

67

ลาดับที่

1

1

1

1

1

1

เอกสาร ซีดี ดีวีดี
(แผ่น) (แผ่น)

11

-

1

-

135

19

-

-

-

1

-

-

ไฟล์
ไฟล์ภาพ หนังสือ รายงาน
เอกสาร (รายการ) (เล่ม) (เล่ม/ชุด)
(รายการ)

ข้อมูลไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
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ชื่อไฟล์
106ND300

2556-10-01 (กล้องพี่นวล)

2556-10-01 (กล้องพี่นุช)
2556-10-02 (กล้องพี่หญิง)
2556-10-03 เย็น (กล้องพี่นวล)
2556-10-04 (กล้องพี่หญิง)
2556-10-05 (กล้องพี่เอ็กซ์)
2556-10-05 (กล้องพี่นุช)
2556-10-06 (กล้องพี่เอ็กซ์)
2556-10-06 (กล้องพี่นุช)
2556-10-06 (กล้องพี่เอ็กซ์)

ลาดับที่
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

451
425
77
234
188
124
80
75
80

จานวน (รายการ)
รายละเอียด
262
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร เสด็จพระราช
ดาเนินไปในพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3
ตุลาคม 2556
792
พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป

บัญชีสารวจเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ไฟล์เอกสารดิจิทัล
หมายเหตุ
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24

23

19
20
21
22

ลาดับที่
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อไฟล์
2556-10-06 (กล้องพี่นุช)
2556-10-07 (กล้องพี่เอ็กซ์)
New folder
Somdet Full Size
Somdet Resized
เหรียญ
แผนผังงาน 100 ปี
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ
ไปรษณีย์
งาน100ปี (ประจักษ์ เสาอีง่อง)
พิธีมอบตราสัญลักษณ์ 29 ส.ค. 56
พิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึก 100 ปี
9 ก.ย 56 (กล้องพี่หญิง)
พิธีมังคลาภิเษกเช็มที่ระลึก 100 ปี
9 ก.ย. 56 (กล้องพี่พจน์)
พุทธาภิเษก 28 ส.ค. 56
281

91

19
322
286
152

จานวน (รายการ)
75
136
62
442
442
12
46

รายละเอียด

หมายเหตุ
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ภาคผนวก ค:แบบสัมภาษณ์
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
สาหรับผู้บริหาร (ผู้อานวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแผนการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการจัดเก็บเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1.4 ประสบการณ์ในการทางาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 ในความคิดของท่าน เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ทาไมจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแผนการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.1 ท่านมีแผนการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการจัดเก็บเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
4.1 ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในการดาเนินการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.2 ท่านแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
5.1 ในอนาคตท่านวางแผนการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
สาหรับผู้บริหาร (ผู้อานวยการกลุ่มบันทึกเหตุการณ์)
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแผนการรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการรวบรวมและคัดเลือก
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาการรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.4 ประสบการณ์ในการทางาน
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 ในความคิดของท่าน เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ทาไมจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแผนการรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.1 ท่านมีแผนการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.2 ท่านมีแผนการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาให้การรวบรวมและ
คัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
4.1 ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในการดาเนินการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ท่านแก้ไขปัญหาการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหล่านั้นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.3 ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในการดาเนินการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.4 ท่านแก้ไขปัญหาการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหล่านั้นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาการรวบรวมและการคัดเลือกเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
5.1 ในอนาคตท่านวางแผนการพัฒนาการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
5.2 ในอนาคตท่านวางแผนการพัฒนาการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
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แบบสัมภาษณ์
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
สาหรับผู้บริหาร (ผู้อานวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ)
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแผนการจัดเรียงและบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการจัดเรียงและการบริการ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาการจัดเรียงและบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1.4 ประสบการณ์ในการทางาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 ในความคิดของท่าน เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ทาไมจะต้องมีการจัดเก็บประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแผนการจัดเรียงและบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.1 ท่านมีแผนการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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3.2 ท่านมีแผนการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการจัดเรียงและบริการ
เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
4.1 ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในการดาเนินการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................
4.2 ท่านแก้ไขปัญหาการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหล่านั้นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.3 ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในการดาเนินการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาการจัดเรียงและบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
5.1 ในอนาคตท่านวางแผนการพัฒนาการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
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5.2 ในอนาคตท่านวางแผนการพัฒนาการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสัมภาษณ์
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
สาหรับผู้บริหาร (ผู้อานวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร)
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแผนการอนุรักษ์เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์เอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการวางแผนการอนุรักษ์เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1.4 ประสบการณ์ในการทางาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 ในความคิดของท่านเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ทาไมจะต้องมีการจัดเก็บประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับแผนการอนุรักษ์เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.1 ท่านมีแผนการอนุรักษ์เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์เอกสาร
ประวัติศาสตร์ ร่วมสมัย
4.1 ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านพบในการดาเนินการอนุรักษ์เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีอะไรบ้าง
...................................................................................................................... ..........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.2 ท่านแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหล่านั้นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการวางแผนการอนุรักษ์เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
5.1 ในอนาคตท่านวางแผนการพัฒนาการอนุรักษ์เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

214
แบบสัมภาษณ์
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
บุคลากร (งานรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานรวบรวมและคัดเลือกเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 ค าถามเกี่ ย วกั บ แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาการด าเนิ น งานรวบรวม และคั ดเลื อกเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

215
1.4 ประสบการณ์ในการทางาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 ในความคิดของท่าน เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ทาไมต้องมีการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานรวบรวมและคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
3.1 การดาเนินงานรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..........
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3.2 การดาเนินงานคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานรวบรวมและคัดเลือกเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
4.1 ในการดาเนินงานรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในแต่ละขั้นตอน ท่านมีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.2 ในการดาเนินงานคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในแต่ละขั้นตอน ท่านมีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการรวบรวมและคัดเลือกเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
5.1 ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อพัฒนาการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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5.2 ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อพัฒนาการคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
บุคลากร (งานรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.4 ประสบการณ์ในการทางาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 ในความคิดของท่านเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ทาไมต้องมีการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.1 การดาเนินงานรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงานรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
4.1 ในการดาเนินงานรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในแต่ละขั้นตอน ท่านมีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
5.1 ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อพัฒนาการรับมอบเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
บุคลากร (งานจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดเรียง เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.4 ประสบการณ์ในการทางาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 ในความคิดของท่าน เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ทาไมต้องมีการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.1 การดาเนินงานจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงานจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
4.1 ในการดาเนินงานจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในแต่ละขั้นตอน ท่านมีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
5.1 ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อพัฒนาให้การจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
บุคลากร (งานอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1.4 ประสบการณ์ในการทางาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 ในความคิดของท่าน เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ทาไมต้องมีการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
3.1 การดาเนินงานอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะต้องมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
4.1 ในการดาเนินงานอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในแต่ละขั้นตอน ท่านมี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
5.1 ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อพัฒนาให้การอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสาร
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์
แนวทางการคัดเลือกและจัดเรียงเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศไทยเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุ: กรณีศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยงานฉลอง
พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
บุคลากร (งานบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย)
คาถามในแบบสัมภาษณ์มี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่อ – นามสกุล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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1.4 ประสบการณ์ในการทางาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน (ปี)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.1 ในความคิดของท่าน เอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีความสาคัญอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 ทาไมต้องมีการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
3.1 การดาเนินงานบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
4.1 ในการดาเนินการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในแต่ละขั้นตอน ท่านมีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการบริการเอกสารประวัติศาสตร์
ร่วมสมัย
5.1 ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อพัฒนาการบริการเอกสารประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง
สารบัญหนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระฃันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
คาปรารภ
คานา
คาชี้แจง
ภาคที่ 1 พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร)
พระประวัติ
ทรงบรรพชา
ทรงอุปสมบท
ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมและภาษาต่างประเทศ
สมณศักดิ์
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หมายกาหนดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม
พระสุพรรณบัฏ
ใบกากับพระสุพรรณบัฏ
ประกาศพระบรมราชโองการใหญ่
พัดยศสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช
พระตราตาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช
พระศาสนกิจ
ตาแหน่งหน้าที่ในการคณะสงฆ์และการพระศาสนา
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
พระกรณียกิจพิเศษ
พระกรณียกิจด้านการพระศาสนาในต่างประเทศ
พระกรณียกิจด้านการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม
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วัดบวรนิเวศวิหาร
การสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ
การก่อสร้างวัดในต่างประเทศ
การก่อสร้าง “ตึกสกลมหาสังฆปริณายก” ในโรงพยาบาลและโรงเรียน
พระนิพนธ์
ประเภทเรียงความ
ประเภทคาบรรยายและโอวาท
ประเภทเทศนา
การจัดทาปทานุกรมบาลี – ไทย – อังกฤษ – สันสกฤต
การรวบรวมและแปลหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
พระเกียรติคุณ
ผู้นาสูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ภาคที่ 2 การจัดเตรียมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี
การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ของรัฐบาล
คณะกรรมการอานวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการฝ่ายพิธี งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานฉลองพระชันษา
100ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
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การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของวัดบวรนิเวศวิหาร
คณะกรรมการอานวยการงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะอนุกรรมการฝ่ายพระราชพิธีและบาเพ็ญพระกุศล
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ และผลงานสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และปฏิคม
คณะอนุกรรมการฝ่ายดาเนินการและประสานงาน
การกาหนดกรอบวงเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ชื่อการจัดงานและกาหนดระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปีฯ
การพิจารณาคาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปีฯ
การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปีฯ
การประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
การจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 พระมหากรุณาธิคุณและพระ
กรุณาธิคุณ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระมหากรุณาให้การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
สิ่งของที่ระลึกการจัดงานฉลองพระชันษาฯ
พัดรองที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ย่ามที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ฉลองพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556
เหรียญพระบรมรูปเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษก สิ่งมงคลสักการะที่ระลึก ในโอกาสงานฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
พิธีพุทธาภิเษกมังคลาภิเษกพระพุทธชินสีห์จาลอง พระกริ่ง 1 ศตวรรษ พระพรีพินาศพระ
นิรันตราย ครอบน้าพระพุทธมนต์ 1 ศตวรรษ เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ่งมงคลสักการะฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 13 นาฬิกา 30 นาที
พิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 กับพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน
พุทธศักราช 2556 เวลา 9 นาฬิกา

234
ภาค 3 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัน
อังคาร ที่ 1 ถึงวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 7 นาฬิกาพิธีประทานยาและเวชภัณฑ์แก่
ตารวจตระเวนชายแดน ตามโครงการน้าพระทัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ประทานอุปถัมภ์ยาและเวชภัณฑ์ทั่วประเทศ ณ ตาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 7 นาฬิกา 25 นาที นิทรรศการ “พระชันษา
100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร” ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร วันอังคาร
ที่ 1 ถึงวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป งานฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)
วันอังคาร ที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 16 นาฬิกา
วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
การทรงบาเพ็ญพระกุศลส่วนพระองค์ ทรงบาตรพระสงฆ์ 19 รูป ณ ตาหนักคอยท่า ปราโมช
และทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ณ ท่าวาสุกรี วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 6 นาฬิกา 30
นาที
พิธีบาเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง 18
พระองค์ พระบูรพาจารย์ และพระบุพการี ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม
พุทธศักราช 2556 เวลา 14 นาฬิกา

235
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ
วิหาร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 18 นาฬิกา 40
นาที
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจใน
วันคล้ายวันประสูติ และโปรดให้ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ วันพฤหัสบดี ที่ 3
ตุลาคม พุทธศักราช 2556
การทรงบาเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุครบ 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
การทรงบาเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุครบ 100 พรรษา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ
วิหาร วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที
การทรงบาเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุครบ 100 พรรษา ณ พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 17 นาฬิกา 30 นาที
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ถวายเป็นพระกุศลเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา
100 ปี ของคณะธรรมยุติกนิกาย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม
พุทธศักราช 2556 เวลา 13 นาฬิกา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานใน
การทอดผ้าป่าสามัคคี 84,000 กอง ณ อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 15 นาฬิกา
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
พระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสงานฉลองพระชันษา 100
ปี 3 ตุลาคม 2556 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 14
นาฬิกา
การส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ตลอดพรรษากาล 2556 ฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ณ ลานหน้าอาคาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
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วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทูลถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ
พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 14 นาฬิกา
วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
สถาบันแม่ชีไทย มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชมรมศิษย์เก่า พอ. มมร.
และพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสงานฉลองพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 14 นาฬิกา
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุร
ฉัตรและพุทธศาสนิกชน บาเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสงานฉลองพระชันษา 100ปี 3
ตุลาคม 2556 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 14
นาฬิกา
คณะสงฆ์ถวายพระกุศล ถวายพระพร และการประทานพระบรมสารีริกธาตุประจาอาเภอ
มหาสงฺฆราชวรชยมงฺคลทานคาถา บทสวดถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชันษา 100ปี
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
มหาเถรสมาคมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศล ถวายพระพร และเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระบรม
สารีริกธาตุประจาอาเภอ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดสาคัญของแต่ละอาเภอทั่วพระ
ราชอาณาจักร
สาส์นจากผู้นาชาวพุทธและผู้นาศาสนาในต่างประเทศถวายพระพร สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในงานฉลองพระชันษา 100ปี ฯ
สมเด็จพระเทน ซิน เกียตโซ ทะไลลามะแห่งทิเบต สานักงานองค์ทะไลลามะ เมืองลาซา
ทิเบต

237
สาธุคุณ ดร. คิวเซ เอ็นชินโจห์ ประธานสุดยอดผู้นาชาวพุทธ การประชุมสุดยอดพุทธ
ศาสนิกแห่งโลก ผู้ก่อตั้งนิกายพุทธศาสนาเน็นบุทซึโชแห่งญี่ปุ่นเอ็ส. เอ็น. โกเอ็นกา สถาน
วิปัสสนานานาชาติ มุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
ภาคที่ 4 การจัดกิจกรรมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ในต่างประเทศ ในส่วนกลาง และภูมิภาค
การจัดกิจกรรมงานฉลองพระชันษา 100 ปีฯ ในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม เมืองโบลิเวีย รัฐนอร์ทแคโรไลนา
วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.
สาธารณรัฐอินเดีย
การหุ้มทองคาฉัตรยอดพระมหาโพธิเจดีย์ ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร
พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย
การจัดกิจกรรมงานฉลองพระชันษา 100 ปีฯ ในส่วนกลาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดบวรนิเวศวิหาร
สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
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การจัดกิจกรรมงานฉลองพระชันษา 100ปี ฯ ในส่วนภูมิภาค
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดตรัง
จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดน่าน
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จังหวัดพะเยา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดแพร่
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดยโสธร
จังหวัดระนอง
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
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จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคผนวก
คณะกรรมการอานวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการฝ่ายพิธีงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานฉลองพระชันษา 100
ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
คณะกรรมการอานวยการงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทาหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

ประว ัติผู ้เขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพิมพ์

นางสาวพนิดา วงศ์บุญ
12 พฤษภาคม 2533
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. 2551 โรงเรียนสตรีพัทลุง (ศิลป์-ฝรั่งเศส)
พ.ศ. 2555 สาเร็จการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
197 หมู่ที่ 7 ตาบลร่มเมือง อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. 2559 นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
พ.ศ. 2560 นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ กลุ่มบันทึกเหตุการณ์

