
โดย 

กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 



 
❑ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ 
❑วตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
❑ขอบเขตของการด าเนินงาน 
❑การด าเนินงานและผลที่ได้รับ 

❑ขอ้เสนอแนะ 
❑ขอ้ซกัถาม-ขอ้แนะน า 

 

ประเดน็ทีจ่ะน ำเสนอ 



 

ความเป็นมาและความส าคญั 

การเปล่ียนแปลงของ
โลกปัจจุบนัในยคุดิจิทลั 
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

พฤติกรรมของมนุษยท่ี์
เปล่ียนแปลงไป                 

ความตอ้งการเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว 

เอกสารท่ีอยูใ่นรูปดิจิทลั    
ซ่ึงเป็นเน้ือหาและรหสัท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้

การเขา้ถึงขอ้มูลอยา่ง             
เท่าเทียมทุกระดบัทั้งใน

และต่างประเทศ 

นโยบายภาครัฐท่ีก าหนดให้
ปรับองคก์ร ส่งเสริมการ
บริการแก่ประชาชนอยา่ง
ทัว่ถึงและเท่าเทียมโดยใช้
เทคโนโลยเีขา้มามีบทบาท 



 

 หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัจดหมายเหตุ พ.ศ. 2556 
 ภาครัฐเนน้ใหมี้การปรับรูปแบบบริการเพื่อประชาชนในการพฒันา            

ซ่ึงหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นหน่ึงในหน่วยงานภาครัฐ 
 ความรู้และเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นงานจดหมายเหตุมีมากข้ึน 
 หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ส่วนหน่ึงไดมี้การโตต้อบเอกสารผา่น

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 สถาบนัมรดกศิลปวฒันธรรมในต่างประเทศลว้นเปล่ียนรูปแบบการ

บริการสู่ออนไลน์ 

 

ความส าคญัของปัญหา 



 
 ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี 
 ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบมีอย่างจ ากัด  
 การจัดการพื้นที่องค์กร 
 กรอบแนวทางในการจัดการจดหมายเหตุรูปแบบใหม่ไม่ชัดเจน ทั้งนโยบาย  

การจัดเตรียมทรัพยากร กระบวนการวิธีด าเนินงานตั้งแต่การรับมอบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  การจัดหมวดหมู่และจัดเรียงเอกสาร การบริการในรูปออนไลน์ 
การอนุรักษ์และจัดเก็บ การประชาสัมพันธ์ 
 

ขอ้จ ากดัในการพฒันา 



 
 National Archives of Japan หน่วยงานท่ีจดัเกบ็เอกสารจดหมายเหตุระดบัประเทศ ซ่ึง

เป็นสมาชิก ICA และเป็นประธาน East Asian regional branch (EASTICA) 

  มีหน่วยงานจดัการดา้นจดหมายเหตุในระดบัภูมิภาค 
 มีเอกสารจดหมายเหตุท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกความทรงจ าแห่งโลก 
 เป็นประเทศท่ีมีวสัดุส าหรับการซ่อมแซมเอกสารท่ีไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศ 

เช่น Japanese Tissue Paper 
 งบประมาณและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

เหตุผลในการเลือกจดัโครงการพฒันาบุคลากร: การประชุมแลกเปล่ียน  
การด าเนินงานดา้นจดหมายเหตุ ณ ประเทศญ่ีปุ่น 



 
 เพื่อประชุมแลกเปล่ียนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การอนุรักษจ์ดหมายเหตุ การจดัการเอกสาร

จดหมายเหตุ เอกสารส่วนบุคคล การจดัแสดงนิทรรศการของ National Archives of Japan, The Japan Center 
for Asian Historical Record, National Research Institute for Cultural Properties Tokyo, Photographic Art 
Museum, Nagoya City Archives and Museum, Toji Temple, Sumitomo Historical Archives Kyoto 
Prefectural Library และศึกษาดูงาน ณ Nittaiji Temple 

 เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ในการด าเนินงานจดหมายเหตุ ระหวา่งนกัจดหมายเหตุไทยกบั            
นกัจดหมายเหตุประเทศญ่ีปุ่น 

 เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ และประสานความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ประเทศไทย และ National Archives of Japan 

 เพื่อใหน้กัจดหมายเหตุมีวิสัยทศัน์ในการน าความรู้และวิทยาการเทคโนโลยสีารสนเทศจดหมายเหตุและ                  
การพฒันาทางดา้นอนุรักษเ์อกสารจดหมายเหตุ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 



 

 การด าเนินงานคร้ังน้ีเป็นเพียงการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน
จดหมายเหตุ  (๑) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (๒) การอนุรักษเ์อกสาร (๓) การจดัการ
เอกสารจดหมายเหตุ ระหวา่งนกัจดหมายเหตุไทยกบันกัจดหมายเหตุประเทศญ่ีปุ่น 
เพ่ือสร้างความสัมพนัธไมตรี และความร่วมมือทางวชิาการ 

 ระยะเวลาในการด าเนินงาน ๑๗-๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
 

ขอบเขตของการด าเนินงาน 



 

การด าเนินงานและผลท่ีไดรั้บ 



 

National Archives of Japan 
 Japan Center for Asian Historical Records 
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo 

 

วนัท่ี ๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 



 

National Archives of Japan (NAJ) 

เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๓๐ น. 



 

การประชุมหารือกับ NAJ 



 



 



 

National Archives of Japan (NAJ) 

Fumigation Arrangement and 
Shelving 

Cataloging 

Microfilming Conservation 



 

คลงัจดัเกบ็เอกสาร 



 

หอ้งบริการ 



 

หอ้งซ่อมเอกสาร 



 



 

Leaf casting machine 



 

ประชุมหารือกับ JACAR 



 

ฐานข้อมูลของ JACAR 

The National  Institute for 
Defense Studies of the 

Ministry of Defense 

National Archives of 
Japan 

-text data 
- links to image data 

Other cooperating 
institutions 

The Diplomatic Archives 
of Ministry of Foreign 

Affairs 

JACAR Database 
-text data 
- image data 



 

National Research Institute for Cultural Properties 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๑๕ น. 



 



 
การประชุมหารือ 



 
ห้องสมุด 



 



 
ห้องบันทึกภาพและเสียง 



 
 วัดนิตไตจิ (Nittaiji Temple) 

วนัท่ี ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 



 

วัดนิตไตจิ (Nittaiji Temple) 



 

พระพุทธรูป ภปร 



 

พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 



 

ห้องรับแขกของวัดนิตไตจิ (Nittaiji Temple) 



 
เจ้าอาวาสวัดนิตไตจิ  



 



 

วนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

 Nagoya City Archives and Museum 

เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. 



 

ประชุมหารือ 



 

ห้องคลังเอกสารส าคัญ 

แผ่นดูดกลิน่ 



 

แผ่นยางท าความสะอาด 



 

ห้องคลังเอกสาร 



 

ห้องบริการ 



 

ห้องนิทรรศการ 



 
 วัดโทจิ (Toji Temple) 

วนัท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 



 

Toji Temple 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก และมีเอกสารจดหมายเหตุ                            
Toji Hyakugo Monjo ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก 



 
 Kyoto Institute, Library and Archives 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  



 
การประชุมหารือ 



 

หอ้งคลงัเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งโลก 



 

ห้องคลังเอกสารส่วนบุคคล 



 

ห้องคลังเอกสารส่วนราชการ 



 

คลังเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ 



 

แผน่รองขอบประตู  



 

รายละเอียด ส านักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ 

National Archives of 

Japan 

Nagoya City Archives 

and Museum 

Kyoto Institute, Library 

and Archives 

โครงสร้างองค์กรระดับชาติ ระดับส านัก สังกัดกระทรวง

วัฒนธรรม กรมศิลปากร 

สังกัดภายใต้ส านัก 

นายกรัฐมนตรี 

โครงสร้างองค์กรระดับ

ท้องถิ่น 

หอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาค

ขึ้นตรงกับส านักศิลปากร กรม

ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

สังกัดจังหวัด สังกัดจังหวัด 

การรับมอบเอกสาร มีพระราชบัญญัติจดหมายเหตุ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ใช้ตาราง

ก าหนดอายุเอกสาร เป็น

เครื่องมือในการรับมอบ 

เอกสาร 
บุคลากรต าแหน่งนักจดหมาย

เหตุของส านักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน

โดยตรงกับหน่วยงานเจ้าของ

เอกสาร 

มีพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 

๒๕๔๔ ใช้ตารางก าหนดอายุ

เอกสาร เป็นเครื่องมือในการ

รับมอบเอกสาร  
ส านักงานรัฐมนตรีจะเป็นผู้

ประสานงานระหว่างหน่วยงาน

เจ้าของเอกสารและ National 

Archives of Japan 

หน่วยงานราชการที่อยู่ใน 

Kyoto จดัสง่เอกสารมายงั 
Kyoto Institute, Library 

and Archives 



 

รายละเอียด ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of 

Japan 

Nagoya City Archives and 

Museum 

Kyoto Institute, Library 

and Archives 

การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ด าเนินงานเอง  

-จ้างเหมา 
-ได้รับงบประมาณจากศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศมรดก

ศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร 

Japan Center for Asian 

Historical Records (JACAR) 

รับผิดชอบ 

จ้างเหมา จ้างเหมา 

การอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ

ด้วยการซ่อมแซม 

ด าเนินการเอง  
การซ่อมแซมเอกสารลาย

ลักษณ์ด้วยวิธี sandwich คือ
ประกบหน้าหลงั 

ด าเนินการเอง  
การซ่อมแซมเอกสารลาย

ลักษณ์ด้วยวิธี sandwich 

ส าหรับเอกสารที่ไมแ่ข็งแรง 
ผนึกด้านเดียวส าหรับเอกสาร

ต้นฉบับแข็งแรง 
มีเครื่อง Leaf casting machine 

ส าหรับเอกสารที่ช ารุดมาก 

ด าเนินการเองเฉพาะเอกสารที่

มีสภาพช ารุดน้อย 

จ้างเหมาซ่อมแซมเอกสารด้วย

บริษัทผู้รับจ้าง 

ด าเนินการเองเฉพาะเอกสารที่

มีสภาพช ารุดน้อย 

จ้างเหมาซ่อมแซมเอกสารด้วย

บริษัทผู้รับจ้าง 

อาคาร อาคารสร้างขึ้นตามประโยชน์

การใช้งาน มีรูปแบบภายนอก

ตามแนวคิดผู้ออกแบบ 

อาคารสร้างขึ้นตามประโยชน์

การใช้งาน มีรูปแบบภายนอก

ตามแนวคิดสะท้อนให้เห็น

เอกลักษณ์ของจังหวัด 



 

รายละเอียด ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of 

Japan 

Nagoya City Archives and 

Museum 

Kyoto Institute, Library 

and Archives 

ห้องคลังจัดเก็บเอกสาร

จดหมายเหตุ 

คลังเอกสารลายลักษณ ์อุณหภูมิ 

๒๕ องศาเซลเซียส ความช้ืน

สัมพัทธ์ ๕๕ เปอร์เซ็น 

คลังภาพถ่าย อุณหภูมิ ๒๐ องศา 

ความช้ืนสัมพัทธ์ ๕๕ เปอร์เซ็น 

คลังฟิล์มกระจกและเนกาตฟี 
อุณหภูมิ ๑๘ องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพัทธ์ ๔๐ เปอร์เซ็น 

เปิดเครื่องปรับอากาศตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมง 

คลังเอกสารลายลักษณ ์อุณหภูมิ 

๒๒ องศาเซลเซียส ความช้ืน

สัมพัทธ์ ๕๕% ส าหรับเอกสาร
พิเศษเก็บในคลงัที่ควบคมุ
อณุหภมูิ ๒๐ องศาเซลเซียส 
ความชืน้สมัพทัธ์ ๕๐% 

เปิดเครื่องปรับอากาศตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมง 

เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าคลัง 
เอกสารจดหมายเหตุไม่ใส่ใน

กล่องเอกสาร ยกเว้นมีสภาพ

ช ารุดมาก เพื่อสะดวกต่อการ

ตรวจสอบสภาพเอกสาร 

คลังเอกสารจดหมายเหตุภายใน

ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ ๒๒°c 

ความชืน้สมัพทัธ์ที่ ๕๕% 

มีแผ่นยางท าความสะอาด

รองเท้า 
มีแผ่นดูดกลิ่นวางในแถบ

บันทึกภาพเคลื่อนไหว 
มีถุงกันความชื้นภายในกล่อง

บรรจุเอกสารจดหมายเหต ุ

คลังเอกสารจดหมายเหตุลาย

ลักษณ์ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ ๒๑ 

องศาเซลเซียส และความช้ืน

สัมพัทธ์ ๕๕ เปอร์เซ็นต์  
คลังภาพถ่าย ควบคุมอุณหภูมิอยู่

ท่ี ๑๒ องศาเซลเซียส และ

ความช้ืนสัมพัทธ์ ๔๐ เปอร์เซ็นต์  
คลังฟิล์มกระจกและเนกาตฟี 

ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ ๕ องศา

เซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์ 

๔๐ เปอร์เซ็นต์  
เปิดเครื่องปรับอากาศตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมง 

ห้องบริการ มีเจ้าหน้าที่บริการประจ าห้อง

ให้บริการสอบถาม 

บริการเอกสารจดหมายเหตุ

ต้นฉบับและระบบสืบค้น 

บริการส าเนาเอกสารจดหมาย

เหตุ 

มีเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม 

บริการดินสอ เครื่องเหลาดินสอ 

มีเจ้าหน้าที่บริการประจ าห้อง

ให้บริการสอบถาม 

บริการเอกสารจดหมายเหตุ

ต้นฉบับและระบบสืบค้น 

บริการส าเนาเอกสารจดหมาย

เหตุ 

มีเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม 

มีเจ้าหน้าที่บริการประจ าห้อง

ให้บริการสอบถาม 

บริการเอกสารจดหมายเหตุ

ต้นฉบับและระบบสืบค้น 

ผู้ค้นคว้าส าเนาเอกสารจดหมาย

เหตุด้วยตนเอง 

มีเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม 

บริการดินสอ เครื่องเหลาดินสอ 

มีเจ้าหน้าที่บริการประจ าห้อง

ให้บริการสอบถาม 

บริการเอกสารจดหมายเหตุ

ต้นฉบับและระบบสืบค้น 

บริการส าเนาเอกสารจดหมาย

เหตุ 

มีเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม 

บริการดินสอ เครื่องเหลาดินสอ 



 
 การศึกษาดูงานดา้นอนุรักษเ์อกสารและเทคโนโลยสีารสนเทศควรศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงาน

ภายนอกท่ีรับจา้งประกอบดว้ย The Association for Conservation of National Treasures 
(หน่วยงานท่ีด าเนินงานดา้นอนุรักษ)์ และ Toppan (ด าเนินงานดา้นการสแกนเอกสาร) 
 

ขอ้เสนอแนะ 



 



 



 

ขอบคุณค่ะ 


