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Archival appraisal 

◦ ท ำไมตอ้งประเมนิคุณคำ่เอกสำร  เอกสำรจดหมำยเหตุ (Why?) 
◦  แนวทำงและขัน้ตอน  (How?)  

◦  ขอ้ควรค ำนึง บรบิท  กฎหมำย กำรเมอืง วฒันธรรม 
◦ กรณีศกึษำ  

◦ อภปิรำย 



การประเมินคณุค่าจดหมายเหต:ุ 
ความหมาย  

1. กระบวนกำรในกำรระบุวำ่เอกสำรใดมคีุณค่ำ
มำกเพยีงพอและควรเกบ็เขำ้สูห่อจดหมำยเหตุ  
2. กระบวนกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเกบ็
เอกสำร ขึน้กบัขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย และ
คณุประโยชน์ของเอกสำรในปจัจบุนัและอนำคต  

       

(The American Archivists glossary) 
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การประเมินคุณค่าจดหมายเหต:ุ 
บทบาทและความส าคญั 
◦  Appraisal is described as “the most difficult of  

archival challenges” (Cook, 1991, 181)  

◦  Heart of  archival work  

◦  “More consequential to ponder and debate at this 

moment is the very possibility of  the death of  

appraisal with regard to born-digital records.” 

(Gilliland, 2014)  



ถา้ไม่มีการคดัเลอืกเอกสารเป็นจดหมายเหตุ 

•  กำรท ำลำยหลกัฐำน  ควำมโปรง่ใส ธรรมมำภบิำล  

•  กำรท ำลำยหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร ์ ประวตัศิำสตรท์ี่
บดิเบอืน  

•  กำรท ำลำยขอ้มลูทำงกำรศกึษำ  กำรสญูหำยของควำมรู ้ 
คุณคำ่ทำงกำรวจิยั 

•  กำรท ำลำยขอ้มลูกำรท ำงำน  สญูเสยีควำมมปีระสทิธภิำพ  
•  อตัลกัษณ์ สทิธมินุษยชน  

Gilliland, A. (2014). Archival appraisal: practising on shifting sands. In Brown, C. Archives 

and Recordkeeping: theory into practice. London : Facet Publishing.  



แนวทางและ

ขัน้ตอน  
◦  ทฤษฎกีารประเมนิ

คุณค่าเอกสาร

จดหมายเหต ุ

(Archival 
appraisal) มี

หลากหลาย ขึ้นกบั

บรบิท Klett, E. (2019). Theory, regulation and practice in 

Swedish digital records appraisal. Records 
Management Journal, (1/2), p.92. 



จากทฤษฎสู่ีแนวปฏิบัต ิTHEORIES TO APPROACHES  

•  ทฤษฎีการประเมินคณุคา่เอกสารจดหมายเหต ุ(Archival appraisal) อาจแบง่ได้
โดยสงัเขป ดงันี ้ 

1. เกบ็ทุกอย่าง  

 - คนเลือกคือเจ้าของเอกสาร  

 - Neo-Jenkinsonian  

อาศยัวา่ค้นเจอก็เพียงพอ ต้องมี metadata และการค้นคืนท่ีดี 

  



นักจดหมายเหตุเป็นผู้ เลอืก 
เลอืกอย่างไร  
 
 
THEORIES TO 
APPROACHES 

2. เลือกทีละชิน้ (Micro appraisal)  

• Bottom-up approach ทิง้ทลีะชิน้ 

• Too subjective approach?  

เปรยีบเทยีบกบั 

ให้ระบบเป็นผู้ เลือก ก าหนดหน้าท่ีของเอกสารในระบบไปเลย 

(INTERPARES conceptual framework) 



ทฤษฎีคณุค่าจดหมายเหต ุ

Primary value 

Evidential 
value 

Secondary 
value 

Informational 
value 

 Schellenberg’s taxonomy 

เป็นทฤษฎทีีจ่ดัระดบัคุณค่าของเอกสาร

จดหมายเหตเุพือ่ช่วยในการประเมนิ

คุณค่าเอกสาร  

คณุค่าต่อบคุคลหรอืองคก์ร

ที่ผลติเอกสารนั้นเอง 

คณุค่าต่อผูใ้ชอ้ืน่ๆ แบ่ง

ออกเป็น คณุค่าดา้นหลกัฐาน

และดา้นขอ้มูล 



3. เลือกทีละมาก ๆ ดท่ีูมา หน้าท่ี และใครเป็นคนสร้าง 
วิเคราะหห์น้าท่ี กิจกรรมต่าง ๆ – Macro appraisal  
แคนาดา  Terry Cook                     

 4. Documentation strategy  บนัทึกข้อมลูแหล่งแห่งท่ี 
ชมุชน Helen Samuels   

5. แนวทางการคดัเลือกต่าง ๆ ในปัจจบุนั  เช่น  
sampling การเลือกแบบมีส่วนร่วม (Participatory) 
projecting and programming  

นักจดหมายเหตุเป็นผู้ เลอืก 
เลอืกอย่างไร  
 
 
THEORIES TO 
APPROACHES 



นโยบายการประเมนิคุณค่า (Appraisal policy)  

◦  แต่ละสถำบนัควรมนีโยบำยในกำรรบัมอบและกำรประเมนิคุณคำ่ 

◦  ในดำ้นเน้ือหำ ควรทรำบวำ่ตอ้งกำรขอบเขตเน้ือหำใดบำ้ง 

◦  สิง่ส ำคญั คอื กฎหมำย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัหอจดหมำยเหตุแต่ละแหง่ 

◦  ขัน้ตอนกำรประเมนิคุณคำ่ แนวปฏบิตัใินแต่ละที ่



ตวัอย่าง Appraisal policy 

  

Strategic direction: appraisal policy  

https://www.archives.gov/records-mgmt/initiatives/appraisal.html 

https://www.archives.gov/records-mgmt/initiatives/appraisal.html
https://www.archives.gov/records-mgmt/initiatives/appraisal.html
https://www.archives.gov/records-mgmt/initiatives/appraisal.html
https://www.archives.gov/records-mgmt/initiatives/appraisal.html
https://www.archives.gov/records-mgmt/initiatives/appraisal.html


ตวัอย่าง Appraisal policy (ต่อ) 



ตวัอย่าง 

Appraisal 
policy (ต่อ) 



กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 พระราชบญัญติัจดหมายเหตุแห่งชาติ 

พ.ศ. 2556 
 พรบ.ขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ. 2540  

  หมวด 4 “เอกสารประวติัศาสตร”์ 
 ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวา่ดว้ย

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

  พรบ. ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ฯลฯ  ตารางก าหนดอายุเอกสาร 



Case studies  

◦ 1 . Governmental 

records   

◦  2.  Wellcome Trust, 

England – born-digital 

archives  



Grigg system, 
UK 

Sucha-xaya, N. (2012) A Comparative Study of  

Archival Appraisal in the United Kingdom and 

Thailand.  (MA Dissertation). UCL, UK. 

Note: ในปี 2013 เปลยีน

เป็น 20 years rule 



การประเมินค่าโดยใชต้ารางก าหนดอายุการเก็บ

เอกสาร ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

Sucha-xaya, N. (2012) A Comparative Study of 

Archival Appraisal in the United Kingdom and 

Thailand.  (MA Dissertation). UCL, UK. 



การประเมินค่าจาก
เอกสารท่ีต้องการท้ิง 
ส านักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ 

หน่วยงำนขอท ำลำยเอกสำร 

สจช.อนุมตั ิ

เกบ็ 

สจช.ไม่อนุมตั ิ

ท ำลำย 

 
 ส ำรวจเอกสำร 
 ตัง้คณะกรรมกำร 
 ศกึษำโครงสรำ้งองคก์ร 
 ประเมนิคุณค่ำเอกสำร 

คณะกรรมกำรตดัสนิ ท ำลำย 

สง่มอบให้สจช. 

2) 

ประเมนิคุณค่ำโดยส ำนกัจดหมำยเหตุแห่งชำต ิ

เอกสำร 

ประเมนิครัง้แรก 

ประเมนิครัง้สดุทำ้ย 

 



THEORY, REGLATION AND PRACTICE IN SWEDISH 
DIGITAL RECORDS APPRAISAL  

• มาจากค่านิยมพ้ืนฐานของประเทศ concept of value is 

central.  

•  เน้นเร่ืองสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารของประชาชน  

 
 

• Agent of theories  Nilsson (1976, 1983) Cook (2004) 

• Agent of regulations  Swedish archives act, normative 

documents  

•  Agents of practice  state and municipal sector 

 
Klett, E. (2019). Theory, regulation and practice in Swedish digital records 

appraisal, Records Management Journal, 29 (1/2), pp. 86-102. 
 



WELLCOME TRUST – BORN DIGITAL RECORDS 
APPRAISAL  

ขัน้ตอนกำรประเมนิคุณคำ่ born digital 
records และ sensitivity review  
- Case study ประเมนิคุณคำ่เอกสำรสว่นบุคคล

ของนกัวชิำกำรเรือ่งจโีนม 2 คน  
- ขอ้มลูวจิยัทัง้หมด ≠ จดหมำยเหตุ  
ใชว้ธิปีระเมนิคุณคำ่ 3 วธิ ี 
1. Technical appraisal ใช ้droid  
2.  Bottom-up appraisal  
3.  Sampling  
  

Sloyan, V. (2016). Born-digital archives at the Wellcome 

Library: appraisal and sensitivity review of two hard 

drives. Archives & Records, 37(1), 20–36. 



WELLCOME TRUST – BORN DIGITAL RECORDS APPRAISAL  

Sampling (Sloyan, 2016, p.29) 

Sensitivity review 

 

ในขณะน้ี เคร่ืองยงัไมส่ามารถตรวจจบัได้

อตัโนมติั 

มีเกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบสอบขอ้มลู

อ่อนไหว 

(1) How comprehensive and detailed is the accession 

information, metadata and associated contextual 

information?  

 

(2) How is the information structured, how 

homogenous are the record contents? 

 

 (3) Do folder and/or file names raise suspicions? 

 

(4) Do file formats seem non-sensitive? 

 
  



อภิปรายประเด็นในการประเมินคุณค่าเอกสาร 

1. จากประสบการณใ์นหอจดหมายเหตุของท่าน ท่านพบความทา้ทาย/ ปัญหาในส่วนใด  

 ทฤษฎีการประเมินคุณค่า (Appraisal theories)  

 แนวปฎิบติั (Appraisal norms)  

 การลงมือปฏิบติั (Appraisal practice) 

2. ประสบการณ/์ ค าถามท่ีอยากแชร ์

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 


