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การจดัการจดหมายเหตุ - Archives 
Management 

  



การจดัการจดหมายเหตุ - Archives 
Management 

ภาพรวมงานจดหมายเหต ุ

https://mobile.twitter.com/EU_Commission/status/1005337698603659264  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัวชิาและบริบท 

Concept 

แนวคิด/หลกั
วิชา 

Context
บริบท 



บริบท  

ภาพจาก https://wslaw.co.uk/insight/an-unexpected-impact-of-an-aging-society-associative-discrimination/  
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ประเดน็ที่ควรพจิารณา   

เอกสารจดหมายเหต ุ

ภารกิจของหน่วยงาน 

ผู้ใช้ / กลุม่เป้าหมาย  



หลากหลายความหมายของค าว่า  “จดหมายเหต”ุ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Greene, M. A. (2002). The Power of Meaning: The Archival Mission in the Postmodern 
Age. American Archivist, 65(1), 42-55. 

Archival paradigm Recordkeeping paradigm 



Recordkeeping paradigm Archival paradigm 

เอกสาร = หลกัฐาน  เอกสาร = ความทรงจ า  

ความจริงหนึง่เดียว  หลากหลายความหมาย (Postmodernist) 

เป็นของแท้ เช่ือถือได้ สมบรูณ์ 

หลกัฐานของสถาบนัหรือหน่วยงาน ความทรงจ าของชาติ ชมุชน กลุม่คน บคุคล  
อาจรวมถงึคนชายขอบ 

สนบัสนนุธรรมมาภิบาล ความโปร่งใส ประวตัิศาสตร์ อตัลกัษณ์  

Mark Greene เสนอว่าขึน้อยู่กับว่านักจดหมายเหตุท าอะไร ท าท าไม จดหมายเหตุคืออะไร 
และนักจดหมายเหตุให้บริการใครอยู่ (p.43) 



เอกสารจดหมายเหตุในบริบท  
• คงต้องย้อนกลบัมาตอบค าถามท่ีวา่จดหมายเหตขุองท่านเป็นอยา่งไร 
• จดหมายเหตใุนประเทศไทย มีลกัษณะและธรรมชาตอิยา่งไรบ้าง? 

มีจดุเดน่ในการเป็นมรดกทางวฒันธรรม แตค่นมองไมเ่ห็นความเช่ือมโยงกบัการจดัเก็บ
เอกสาร คนทัว่ไปมกัคดิวา่เป็นของโบราณ 

 มีไว้อนรัุกษ์ แตไ่ม่ได้ใช้เป็นทรัพยากรการเรียนรู้    
คณุคา่ในด้านหลกัฐานความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ยงัไมถ่กูเห็นความส าคญัเท่าใดนกั 



 

THE UNFIT PUZZLE:  ARCHIVAL VALUE AND SOCIETY IN 

CONTEMPORARY THAILAND  

 

• Methodology  

   - ศึกษาเอกสาร (Document study) 

   - สมัภาษณ ์(In-depth interview) นักจดหมายเหตุ ผูใ้ช ้

นักวิชาการดา้นจดหมายเหตุจากประเทศไทยและสหราช

อาณาจกัร 

   - Survey แบบสอบถามกลุ่ม potential user groups  

   - สมัภาษณก์ลุ่ม (Focus group) 

 

 



การรับรู้เร่ืองจดหมายเหตุ 

 
ประวัตศิาสตร์ 

 
การศึกษาและ

ความรู้ 

 
 อัตลักษณ์ 

 
สิทธิ  

+/- +/-  - - 

ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม 



สถาบันจดหมายเหตุประเภทต่างๆ  
 

 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย (College and university archives) 

 หอจดหมายเหตุธุรกจิ/ บริษัท (Corporate archives) 

 หอจดหมายเหตุของรัฐ (Government archives)  

  สมาคมประวัตศิาสตร์ (Historical societies)  

 พพิธิภณัฑ์ (Museums)  

 หอจดหมายเหตุศาสนา (Religious archives) 

   คอลเลคช่ันพเิศษ (Special collections) 

  https://www2.archivists.org/usingarchives/typesofarchives  

https://www2.archivists.org/usingarchives/typesofarchives
https://www2.archivists.org/usingarchives/typesofarchives
https://www2.archivists.org/usingarchives/typesofarchives
https://www2.archivists.org/usingarchives/typesofarchives
https://www2.archivists.org/usingarchives/typesofarchives


House of European History 
  

  

  

  

  

  

  

 European  

 https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24   

https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://www.youtube.com/watch?v=zCCmC9Q3b24
https://historia-europa.ep.eu/en


Black Cultural Archives  

  

  

  

  

  

  

  

  

 https://blackculturalarchives.org/subject-guides  
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หอจดหมายเหตุของท่านอยู่ในประเภทใด? 



ภารกจิขององค์กร 
  

 ภารกจิของหน่วยงาน (Mission) การเขียนนโยบาย คูม่ือ ต้อง
สอดคล้องกบัภารกิจขององค์กร 

 

Mission Statement  
A written declaration of an organization's core purpose and focus that 
normally remains unchanged over time. Properly crafted mission 
statements (1) serve as filters to separate what is important from 
what is not, (2) clearly state which markets will be served and how, 
and (3) communicate a sense of intended direction to the entire 
organization. 
 
http://www.businessdictionary.com/definition/mission-
statement.html   

http://www.businessdictionary.com/definition/mission-statement.html
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ผู้ใช้บริการ/ กลุ่มเป้าหมาย  
 ใครคือผู้ใช้บริการหลกัของหอจดหมายเหต ุ

 ผู้ใช้อาจมีหลายกลุม่ มีความต้องการตา่งๆกนัไป 
เช่น  

       -นกัวิจยั มีความรู้ในเร่ืองท่ีท ามาก ต้องการข้อมลู
ลกึซึง้ ต้องการเคร่ืองมือช่วยค้นท่ีหาได้ละเอียด 

       - ผู้ใช้มือสมคัรเลน่ ต้องการใช้เวลาวา่งผอ่นคลาย  

      -  ต้องการหาข้อมลูเฉพาะ ฯลฯ 

 



Schwartz Value Survey  



RESULTS OF 

THE STUDY 1 :  

VALUE 

conservation 



RESULTS OF 

THE STUDY 1 :  

VALUE 



1st category 

Traditional Thai values 

& Thai definition of 

archives 

 

2nd category 

Existing Thai values but 

Western archival 

system has not fulfilled 

 

3rd category 

New values archives 

can support 

  

 

 

Tradition 

Power   

Universalism (peace, love 

for others) 

 

  

Hedonism (fun-loving, 

materialism) 

Benevolence 

  

  

Security  

Achievement  

Self-direction 



เข้าใจบริบท 

  กลา่วโดยสรุป พบความขดัแย้งระหวา่งวฒันธรรมดัง้เดมิของไทยกบัวฒันธรรมในการ
จดัการจดหมายเหตสุมยัใหม ่ 
  การพฒันาการเข้าถึงและการใช้จดหมายเหตใุนสงัคมไทยจงึสามารถแบง่เป็น 2 ทางคือ  
1) การปรับการเข้าถึงให้เข้ากบัวฒันธรรม เช่น การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ 
2) การใช้จดหมายเหตสุร้างคา่นิยมใหมใ่นบริบทโลกปัจจบุนั เช่น ความโปร่งใส ความมี
ประสิทธิภาพ 



หลกัวชิา 



Concept หลกัวชิากบัการประยุกต์ใช้  

  วงจรชีวิตเอกสาร Records lifecycle - Records continuum  

  Principle of provenance: Respect des fonds  

  การสงวนรักษา  

 การเขา้ถึงจดหมายเหตุและการใช ้ 

  กฎหมายและจริยธรรม 



กระบวนงานจดหมายเหตุ 

การประเมิน

คุณค่า 

การท าค า

บรรยาย 

เครื่องมือช่วย

คน้/การเขา้ถึง 

การใช ้             

จดหมายเหตุ 





งานวจิยัเร่ือง แนวปฏิบัตกิารจดัการข้อมูลด้านมานุษยวทิยาส าหรับศูนย์
มานุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

 จุดประสงค์  

- เพ่ือศกึษานโยบายและแนวปฏิบตัิเร่ือง
การจดัการข้อมลูของหน่วยงานทางด้าน
มานษุยวิทยาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

- พฒันาแนวปฏิบตัิการจดัการข้อมลู
ด้านมานษุยวิทยาส าหรับศนูย์
มานษุยวิทยาสริินธร  (องค์การมหาชน)  



แนวปฏิบัติ
ส าหรับศมส. 

• ศมส.ใช้ในแนวปฏิบัตินี้ส ำหรับกำร
พัฒนำร่ำงนโยบำยเรื่องกำรจัดกำร
ข้อมูล 

การสนทนา
ระดมความ

คิดเห็น 

• พัฒนำแนวปฏิบัติให้เหมำะสมกับ
บริบทของศมส. จำกควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของจำก
ผู้เชี่ยวชำญและนักวิชำกำร 

การศึกษา
เอกสาร 

• ศึกษำนโยบำยกำรจัดกำรข้อมูลและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

• วิเครำะห์นโยบำยและแนว
ปฏิบัติกำรจัดกำรข้อมูล  



การศึกษาเอกสาร และการเขียนแนวปฏิบัติส าหรับศมส. 
 รายงานการศกึษานโยบาย พบความจ าเป็นในการบรูณาการความรู้ของการจดัการข้อมลูกบัเข้ากบั
ประเดน็ทางจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางการจดัการข้อมลูควบคูก่บัการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมท่ีนกั
มานษุยวิทยาพงึยดึถือ  

 หลกัการ/ แนวปฏิบตัิการจดัการข้อมลูด้านมานษุยวิทยาของศมส. โดยแบง่ออกเป็น  
 

 1. ขอ้มูลทีส่ร้างโดยผูเ้ชีย่วชาญหรือนกัวิชาการภายในศมส.  
 2. ส าหรบันกัวิจยัหรือผูไ้ดท้นุสนบัสนนุการวิจยัจากศมส.  
 3. ส าหรบัศูนย์ขอ้มูลหรือหน่วยงานบริการสารสนเทศของศมส.  



องค์ประกอบที่ต้องมีในนโยบาย/ คู่มอื 

 1) เป็นเอกสารประเภทใด  

 2) เป็นพนัธกิจขององค์กร 

 3) ใครเป็นผู้ปฏิบตัิ 

 4) แบง่งานตามกระบวนงาน หรือ 
ผู้ รับผิดชอบ อิงตามทฤษฎีท่ีน ามา
ประยกุต์ให้เข้ากบัแนวปฏิบตัิ  



แหล่งข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ 
• ICA International Council on Archives 
https://www.ica.org/en/guidance-0  

• ARA (Archives and Records Association) UK and Ireland 
http://www.archives.org.uk/publications/best-practice-guidelines.html  

• IRMT (International Records Management Trust)  

https://www.irmt.org/education-and-training/education-and-training-2  

•  Society of American Archivists Glossary  

•https://www2.archivists.org/glossary  
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แหล่งข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ 
• วารสาร 
• Society of American archivists  

• Archives and records  

• Comma 

• Archivaria  

• Archives and manuscripts 
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แหล่งข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ 
•  สมสรวง พฤติกลุ.  หลกัและแนวปฏิบตัิงานจดหมายเหตสุ าหรับภาครัฐ
และเอกชน. นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2539. 

• International Council on Archives. Code of 
ethics, 2000 

• International Council on Archives. ISAD (G): 
General International Standard Archival 
Description, 2000.  

• Sherphed, E. and Yeo, G. Managing Records : a 
Handbook of Principles and Practice. London: 
Facet Publishing, 2003.  

 

 

https://www2.archivists.org/glossary


Thank you  

Email: 

naya.s@chula.ac.t

h  
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