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สารจากนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

ลุศักราช ๒๕๕๙ เหตุการณบานเมืองปรับเปลี่ยนผันแปรไปมาก นับตั้งแต นายบรรหาร ศิลปอาชา  

อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแกอนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ การขอคืนทางเทาทั่วกรุงเทพกับหัวเมืองใหญ 

การทวงคนืพืน้ทีป่าทัง้ปาสงวนแหงชาติและทีดิ่น สปก. จากผูมีอทิธพิล การจดัตัง้ศาลอาญาแผนกคดทีจุริตประพฤติ

มิชอบของเจาหนาทีข่องรฐัฯ และในวนัอาทติยที ่ ๗ สงิหาคมนี ้ จะมกีารลงประชามตรัิบหรอืไมรบัรางรฐัธรรมนญู

ฉบับนายมีชัย ฤชุพันธ

สมาคมจดหมายเหตุไทยก็เจริญเติบโตขึ้นมาอีกหนึ่งขวบป และมีกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้น ดังนี้

 ๑. การจัดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๘ และเสวนาเร่ืองการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ: 

  เริ่มตนถูกตองปลายทางดีเลิศ ในวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมใหญ ของ

  สํานักหอสมุดแหงชาติ โดยมีผู เขารวมทั้งสิ้น ๘๒ รายชื่อ (องคการและบุคคล) ทั้งนี้ไดเกิด

  อุบัติเหตุเพลิงไหม บริเวณชั้น ๒ ทําใหตองยายสถานที่เสวนาในวันที่ ๒ มาเปนหองเรียนของ

  มูลนิธิพระดาบส (โดยการประสานงานของนายกิตติศักดิ์ รุงเรืองวัฒนชัย)

 ๒. สมาคมฯ ไดประสานติดตอใหทายาทของพ.ท.ฉุย จิตรนุสนธิ์ กรมแผนที่ทหารใหมอบภาพถาย

 จํานวนเกือบพันภาพใหแกสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้

 ภาพดังกลาวเปนภาพการปฎิบัติราชการของทานในฐานะพนักงานแผนที่ ตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๒ จน

 เกษียณราชการ โดยมีลายมือของทานเขียนบรรยายใตภาพอยางละเอียด 

 ๓. สมาคมฯ โดยความรวมมือของพันธมิตรที่แนบแนน คือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ 

 (สวนโมกข กรุงเทพฯ) ไดติดตอขอรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

 สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสรางเครือขายจดหมายเหตุ  โดยการจัดเสวนาเผยแพรความรูดาน

 จดหมายเหตุเปนรายเดือน รวม ๕ เดือน (เม.ย. – ส.ค. ๒๕๕๙) โดยเวียนจัดไปตามสถานที่ตางๆ 

ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ สมาคมฯจะจัดประชุมใหญสามัญและประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๙ เรื่อง 

จดหมายเหตุเชิงรุก : มิติการใชประโยชนและพลังความรวมมือ ในวันพุธที่ ๑๐ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ  โดยไดรับเกียรติจากศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ดร. เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง ความสําคัญ

ของจดหมายเหตุตอสังคมไทย การจัดประชุมเสวนาเชนนี้ จะเปนการกระตุ นการรับรู และความสนใจให

เกิดแกสาธารณชนไดอยางดีย่ิง และจะทําใหงานจดหมายเหตุเปนที่จับตามองของทุกภาคสวน กับเจริญเติบโต

อยางกาวกระโดดตอไป  

นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค

นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๒



บรรณาธิการแถลง

จดหมายขาวของสมาคมจดหมายเหตุไทยมีกําหนดออกปละ ๑ ฉบับ เดิมมีความตั้งใจวาใหออกใน

ระหวางป จะไดลงตีพิมพวาฉบับที่เทาไร ออกปไหน แตก็มีเหตุขัดของทําใหเลื่อนกําหนดอยูเสมอ เฉพาะในฉบับ

ที่ ๑๐ นี้ จึงกําหนดออกระหวางเดือนกุมภาพันธ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหสอดรับกับฉบับที่ ๙ (กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ - มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘) และเมื่อขึ้นฉบับที่ ๑๑ จะไดเปนของป ๒๕๕๙

จดหมายขาวฉบับที่ ๑๐ ของสมาคมจดหมายเหตุไทยไดรับเกียรติอยางยิ่งจากอาจารยเอนก นาวิกมูล 

นักเขยีนสารคดผีูมผีลงานเปนทีย่อมรบัในระดบัประเทศไดสงบทความวาดวยเรือ่งชางภาพในดวงใจมาเปนความรู

เบื้องตน เพราะภาพถายนับเปนจดหมายเหตุที่สําคัญยิ่งของวิชาจดหมายเหตุ และมีการเรียกใชงานกันอยางบอย

ครั้งมาก

ในเลมนี้ มีงานวิชาการทางดานการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ ๓ บทความ คือ การตรวจประเมิน

ภายในการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุขององคกร การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมเอกสารจดหมายเหตุ

ในหอจดหมายเหตุแหงชาติ และการดูแลรักษาและปองกันหนังสือและเอกสารจากเชื้อรา ซึ่งตองการสงเสริม

ความรูทางดานจดหมายเหตุใหกวางขวางยิ่งขึ้น

สวนบทความเรื่องจดหมายเหตุครอบครัวน้ันเปนความรูที่จะจัดการงานจดหมายเหตุไดดวยตนเอง

อยางงายๆ ไมซับซอน เพื่อสงเสริมใหทุกคนเก็บวัตถุจดหมายเหตุไวกับครอบครัวตนเอง

สุดทายคือบทความเรื่องแหลงรวมมรดกทางวัฒนธรรมยุโรปออนไลนใหญที่สุดในโลก เพื่อแสดงใหเห็น

ความสามารถของระบบอินเตอรเน็ตออนไลนที่ทําใหเราสามารถเรียนรูเรื่องราวตางๆ จากทั่วโลกไดอยางงายดาย

และรวดเร็ว สมาคมฯตองขอขอบพระคุณทานผูเขียนทุกทานมา ณ ที่นี้

สวน Website และ Facebook ของสมาคมฯ ก็ไดรองรับขอมูลความรูตางๆ ใหทานไดคนควาเพราะ

เราลงกิจกรรมตางๆ ตลอด เพื่อใหเห็นความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ วาไดดําเนินกิจการใดไปบาง 

สมาคมจดหมายเหตไุทยหวงัวาเนือ้หาสาระในจดหมายขาวฉบบัที ่๑๐ นีจ้ะเปนประโยชนตอแวดวงวชิา

จดหมายเหตุและบุคคลทั่วไป

นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค

บรรณาธิการ

๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๓



สมาคมจดหมายเหตุไทย กอกําเนิดจากความพยายามของกลุมบุคคลจากองคกรจดหมายเหตุ

ท้ังภาครัฐและเอกชน ดวยความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของเอกสารขอมูลดานประวัติศาสตร รวมทั้ง

ผูปฏิบัติงานในสายวิชาชีพจดหมายเหตุและเอกสาร สมาคมจดหมายเหตุไทยไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ 

เมษายน ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

• เพื่อรวมกลุมองคกร และบุคลากรวิชาชีพจดหมายเหตุ เปนสื่อกลางระหวางผูปฏิบัติงานวิชาชีพ

จดหมายเหตุ กับองคกรจดหมายเหตุอื่นๆ

• เพ่ือเสรมิสรางผลกัดันการศกึษา คนควาและวิจยั วิชาการจดหมายเหตแุละระบบงานจดัการเอกสาร

และสาขาที่เกี่ยวของ

• เพื่อประสานขอตกลงรวมกันในการจัดระเบียบมาตรฐานการจัดเก็บ การอนุรักษ ตลอดจนระบบ

การจัดการจดหมายเหตุและเอกสารขอมูลทุกรูปแบบที่ยังคงอยูในกระแสการใชงาน 

• เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจงานจดหมายเหตอุอกสูสาธารณชน เปนการกระตุนใหมกีารอนรัุกษ

และจัดเก็บขอมูลทางดานประวัติศาสตรและจดหมายเหตุ อันเปนทรัพยสินทางปญญาและมรดก

วัฒนธรรมของชาติ

• เพื่อสนับสนุนและเพิ่มทักษะความรูทางจดหมายเหตุและเอกสารใหแกผู ปฏิบัติในหนวยงาน

จดหมายเหตุและศูนยเอกสาร ดวยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมนนา ฯลฯ

• เพื่อประสานความสัมพันธที่ดีกับนักวิชาการสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน นักประวัติศาสตร นักการ

ศึกษา ภัณฑารักษ นักบริหาร ตลอดจนนักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

• เพ่ือประสานความรวมมอืในการใชทรพัยากรทางจดหมายเหตรุวมกนั ทัง้ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และอุปกรณอื่นๆ

• เพ่ือประสานความสมัพันธและความรวมมอืกบัองคกรและหนวยงานจดหมายเหตรุะหวางประเทศ

เพื่อพัฒนาความรู และแลกเปลี่ยนวิทยาการจดหมายเหตุในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ความเป�นมาและวัตถุประสงค�ของสมาคมจดหมายเหตุไทย

๔



 รายชื่อกรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย
 ป� ๒๕๕๘-๒๕๕๙

นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค  นายกสมาคมฯ

นางสุรียรัตน วงศเสงี่ยม  อุปนายก คนที่ ๑

นางวนิดา  จันทนทัศน  อุปนายก คนที่ ๒

นางสาวนันทกา พลชัย  กรรมการ

นางสาวภาพิศุทธิ์ สายจําปา กรรมการ

นางสาวเอมอร  ตันเถียร  กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวกรรณิกา  ชีวภักดี กรรมการและประชาสัมพันธ

นางจิราภรณ  ศิริธร  กรรมการและปฏิคม

นางสาวภวริศา นิภาวัฒนพงศ กรรมการและนายทะเบียน

นางศิริเพ็ญ นาสกุล  กรรมการและเลขานุการ

นางนิรมล  หลีกอธรรม  อนุกรรมการ

๕



บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอกรอบแนวคิด “การตรวจ

ประเมินภายในการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ” จากทฤษฎีไปสู

ภาคปฏิบัติในมุมมองของผูเขียน 

การจัดการเอกสารที่ดีมีสวนชวยสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในทุก

องคกร ที่กลาวเชนนั้นเพราะการจัดการเอกสารที่ดีจะแสดงถึง ๑) ความ

โปรงใสในการปฏิบัติงาน ๒) ความนาเชื่อถือขององคกร ๓) ขั้นตอนและ

กระบวนการทํางาน ๔) ขอเรียกรองและการปฏิบัติตามและ/หรือไมปฏิบัติ

ตามขอเรียกรอง ๕) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และ ๖) การรักษา

ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลและขององคกร (ANAO, ๒๐๐๒) 

แลวผูบริหารและพนักงานจะทราบไดอยางไรวาการจัดการเอกสารและ

จดหมายเหตุขององคกรของทานมีระบบระเบียบที่ดีและแสดงถึงความ

มีธรรมาภิบาลดังกลาวขางตนแลว ?

การตรวจประเมินภายในการจัดการเอกสาร
และจดหมายเหตุขององค�กร
โดย ศิริเพ็ญ นาสกุล

หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ

ธนาคารแหงประเทศไทย

๑

๖



การตรวจประเมินภายในการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 

(Records and Archives Management Audit)  

คือ เครื่องมือหนึ่งที่ใชในการสํารวจตรวจสอบการบริหารจัดการ

เอกสารและจดหมายเหตุขององคกรเพื่อประเมินและใหขอเสนอแนะ

ในดานตาง ๆ การตรวจประเมินตองอาศัยหลักเกณฑหรือแนวทางที่เปนที่

ยอมรับ  ตัวอยางเชน the State Government Organisation RKP Self-

Evaluation Checklist of Western Australia  เปนตน โดยหัวขอที่ควร

ไดรับการตรวจประเมิน ไดแก

๑) นโยบายและกระบวนการ (Policies and procedures)

๒) ระบบการจดัการเอกสาร (Electronic Documents and Records 

Management System)

๓) ความสอดคลองดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (Laws 

and legislations compliance)

๔) การจัดการดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

(Facility Management) 

๕) การฝกอบรมและใหความรูดานการจดัการเอกสาร (Training and 

education in records management)

ที่สําคัญผู ประเมินที่มีประสบการณจะใหขอเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนางานจัดการเอกสารเพื่อมุงสูการจัดการเอกสารตาม

มาตรฐานสากลดวย  อยางไรกต็าม ปจจยัสาํคญัทีจ่ะทาํใหไดผลการประเมนิ

อยางรอบดาน คือ การคัดเลือกผูแทนที่จะเปนผูใหขอมูลแกผูประเมิน

ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย 

• ผูบริหารและ/หรือผูแทนจากหนวยงานดานการจัดการเอกสาร

หรอืหนวยสารบรรณทีร่บัผดิชอบภาพรวมการจดัการเอกสารขององคกร (ใน

ตางประเทศจะมีตําแหนงที่เรียกวา Records Manager)

• เจาหนาที่ดูแลเอกสารของสวนงานตางๆ ในองคกร (Records 

Officer)

• นักจดหมายเหตุ (Archivist)

• ผูแทนจากสวนงานที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่

รับผิดชอบงานดาน Information and Records Management System

• ผูแทนจากสวนงานที่รับผิดชอบดานกฎหมาย

๗



 จากประสบการณของผูเขียนในการรวมพัฒนาระบบการจัดการ

เอกสารท่ีธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) ตาม “โครงการการปรับเปลี่ยน

การจัดการเอกสารของธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand 

Document and Records Management: BOT-DRM)” ระหวางป ๒๕๕๐-

๒๕๕๔   ในโครงการดังกลาว ธปท. ไดมีการจัดจางที่ปรึกษาผูเช่ียวชาญ

ซึง่มปีระสบการณสงูในดานการจัดการเอกสารและจดหมายเหตจุากประเทศ

ออสเตรเลยีมาใหคาํปรกึษาทางธรุกจิ  โดยในชวงตนของโครงการฯ ทีป่รกึษา

ไดจดัทาํสิง่สงมอบชิน้แรกเปน “รายงานการประเมนิการจดัการเอกสารและ

จดหมายเหตุของธนาคาร”  ที่ปรึกษาจะศึกษาขอมูลภารกิจของ ธปท.  

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ธปท.กฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ รวมถึงการ

สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการเอกสารของธนาคารดังกลาว

ขางตน  ผลของการศึกษาทําใหคณะทํางานโครงการ BOT-DRM มีความ

เขาใจในภาพกวางถึงความสําคัญของการจัดการเอกสาร และมีแนวทางที่

ชัดเจนในการกําหนดขอบเขตงานในระยะสั้นและระยะยาว การวางแผน

กลยุทธ และการกําหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนางานจัดการเอกสารใน

ดานตาง ๆ  ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ๕ ป อาทิ 

• กาํหนดนโยบายการจดัการเอกสาร ๘ ขอ และประกาศใชทัง้องคกร  

นโยบายน้ีไมเคยมกีารกาํหนดมากอน และนบัเปนจดุเปล่ียนทีแ่สดงถงึความ

สําคัญของพนักงานทุกคนทุกระดับวามีหนาที่โดยตรงในการจัดการเอกสาร

ในความรับผิดชอบของตนเอง  

• จดัทาํหมวดหมูเอกสารใหมใหครอบคลมุภารกจิทกุดานของ ธปท. 

โดยใชวิธวีเิคราะหกระบวนการทาํงาน (Business Classification Scheme) 

• จัดหาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Document and Records Management System: EDRMS) ท่ีม ีFunction 

ในการจัดการเอกสารอยางครบวงจรมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

เอกสารและการปฏิบัติงาน  

• จัดทําแผนติดต้ังใชงานระบบ EDRMS การใหความรูดานการ

จดัการเอกสาร  หมวดหมูเอกสาร และฝกอบรมการใชระบบงานดงักลาวให

กับพนักงานทุกระดับ

• จดัทาํระเบยีบการจดัการเอกสารเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑท่ีเกีย่วของ 

นิยาม บทบาทหนาที่ นโยบาย และกระบวนการจัดการเอกสารใหชัดเจน

โดยครอบคลุมทั้งการจัดการเอกสารกระดาษและอิเล็กทรอนิกส

๘



บทสรุป

จากตัวอยางขางตน คงพอแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการตรวจ

ประเมินภายในการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุในฐานะเครื่องมือที่จะ

ชวยใหผูบรหิารและพนกังานไดขอมลูเกีย่วกบัการจดัการเอกสารขององคกร

ในปจจบุนัในหลายมติ ิ เพือ่ทาํใหทกุคนในองคกรมองเหน็ “ขอดีและจดุเดน

ทีค่วรรกัษาในปจจบุนั มองเหน็จดุดอยหรอืส่ิงทีข่าดหายไปเพือ่เรงสรางเสรมิ

และผลักดันใหเกิดขึ้นในอนาคต” ผลลัพธที่จะไดจากการตรวจประเมิน

ภายในจะทําใหองคกรมีทิศทางในการพัฒนาการจัดการเอกสารและ

จดหมายเหตุไดอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการสรางเสริมองคกรใหเปนที่

ศรทัธาและมคีวามนาเชือ่ถอืยิง่ขึน้ จงึนบัเปนงานพฒันาทีคุ่มคาและเปนงาน

ที่ทาทายขององคกรอีกงานหนึ่ง
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ของธนาคารแหงประเทศไทย
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การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม
เอกสารจดหมายเหตุ
ในหอจดหมายเหตุแห�งชาติ
เรียบเรียงโดย นันทกา พลชัย 

นักจดหมายเหตุชํานาญการพิเศษ  กรมศิลปากร

๒

การอางองิทางบรรณานกุรม หมายถงึ รายการเอกสาร สิง่พมิพ หรือ

สารสนเทศอื่นใดที่ผูผลิตผลงานทางวิชาการใชอางอิงในเอกสารผลงาน

วชิาการของตน เพือ่เปนการแสดงหลักฐานทีม่าขององคความรูในเรือ่งนัน้ๆ 

เมือ่ผูอานผลงานวิชาการแลวสนใจรายละเอยีดขอมลูหลกัฐานท่ีนํามาอางองิ 

ก็สามารถติดตามอานรายละเอียดไดตอไป 

มผีูคนควาเอกสารจดหมายเหตใุนหอจดหมายเหตแุหงชาตเิพือ่นาํไป

อางอิงในผลงานทางวิชาการเปนจํานวนมาก แตบอยครั้งท่ีมีการอางอิงไม

ถูกตองหรือไมครบถวน ทําใหเกิดปญหาเมื่อผู ตองการอานเอกสาร

จดหมายเหตุที่มีการอางอิง โดยนํารหัสอางอิงมาคนเอกสารจดหมายเหตุ

ในหอจดหมายเหตุแหงชาติแลวไมสามารถคนหาได การอางอิงทาง

บรรณานกุรมเอกสารจดหมายเหตใุนหอจดหมายเหตแุหงชาตมิรีปูแบบและ

วิธีการเขียนเปนการเฉพาะ และผูคนควาจะตองระมัดระวังตรวจทานการ

เขียนรหัสเอกสารจดหมายเหตุใหถูกตอง มิเชนนั้นจะเกิดปญหาคนหา

เอกสารจดหมายเหตุไมพบ ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้ง ตองเสียเวลาสํารวจเอกสาร

จากบัญชีชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเปนการเสียเวลาโดยไมสมควร

๑๐



การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมอางอิงเอกสารจดหมายเหตุใน

หอจดหมายเหตุแหงชาติมีความจําเพาะที่ผูใชบริการคนควาวิจัยเอกสาร

จดหมายเหตตุองใหความสาํคญัเปนพเิศษ เนือ่งจากเอกสารจดหมายเหตทุี่

เก็บรักษาและใหบริการในหอจดหมายเหตุแหงชาติเปนเอกสารช้ันตนที่หอ

จดหมายเหตุแหงชาติยังคงรักษาตามรูปแบบสภาพเดิมที่ไดรับมอบมาจาก

หนวยงานเจาของเอกสาร ซึ่งหมายรวมถึงหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

องคกรเอกชน และเอกสารสวนบคุคล ทีห่มดความจาํเปนในการใชเพือ่การ

ปฏิบัติงานหรือเพื่อการตรวจสอบใด ๆ แลว แตเอกสารดังกลาวยังคงมี

คุณคาสําคัญตอประวัติศาสตรของชาติ สมควรเก็บรักษาไวเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมดานจดหมายเหตุตลอดไป 

เมื่อหอจดหมายเหตุแหงชาติไดรับมอบเอกสารที่มีคุณคาสําคั

ญมาแลว นักจดหมายเหตุจะดําเนินการประเมินคุณคา จัดหมวดหมูและ

จัดทําเครื่องมือชวยคนควาเอกสารเพื่อพรอมใหบริการคนควาวิจัยตอไป 

การจดัหมวดหมูเอกสารจดหมายเหตจุะคาํนงึถึงความสาํคญัของแหลงท่ีมา

ของเอกสาร (Principle of Provenance) และความสําคัญของหลักการ

จัดเอกสารตามรูปแบบเดิม (Principle of Original Order) เพื่อใหเอกสาร

จดหมายเหตุสามารถสะทอนใหเห็นภารกิจของเจาของเอกสารท่ีไดจัดทํา

เอกสารนั้น ๆ ขึ้น จากนั้นจะกําหนดรหัสเอกสารจดหมายเหตุแตละหมวด 

แยกออกเปนหมู และแฟมเรื่อง ซึ่งรหัสเอกสารจดหมายเหตุมีความสําคัญ

เปรยีบเสมอืนเลขทะเบยีนประจาํเอกสารทีจ่ะระบุใหทราบตวัตนของเอกสาร

จดหมายเหตุวาเปนเอกสารจดหมายเหตุอะไร ตลอดจนรหัสเอกสารจะ

เชื่อมโยงไปสูสถานที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุดังกลาววาเก็บไวที่ไหน เมื่อ

ผู ค นควาตองการขอใชเอกสารจดหมายเหตุโดยเขียนรหัสเอกสาร

๑๑



จดหมายเหตุอยางถกูตองครบถวน เจาหนาทีป่ระจาํคลงัเก็บเอกสารก็สามารถ

ไปยังสถานทีเ่ก็บเอกสารจดหมายเหตุและหยิบเอกสารดังกลาวนํามาให

บริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว อีกทั้งเมื่อผู คนควาสงคืนเอกสาร

จดหมายเหตุที่ใชอานเสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่ก็สามารถนําเอกสารดัง

กลาวเก็บคืนที่เดิมในคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุไดอยางถูกตอง 

ดวยความสําคัญของรหัสเอกสารจดหมายเหตุที่จะระบุตัวเอกสาร

จดหมายเหต ุและระบสุถานทีจั่ดเกบ็เอกสารจดหมายเหต ุหอจดหมายเหตุ

แหงชาติจึงไดกําหนดวิธีการเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมเอกสาร

จดหมายเหตุเพื่อใหมีสาระครบถวน สามารถเรียกใชและคนคืนเอกสาร

จดหมายเหตุไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

กอนที่จะอธิบายรายละเอียดในการเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม

เอกสารจดหมายเหต ุจาํเปนตองอธบิายใหเขาใจวาเอกสารจดหมายเหตคุอื

อะไร มีกี่ประเภท และมีเอกสารจดหมายเหตุอะไรบางที่ใหบริการคนควา

วจิยัในหอจดหมายเหตุแหงชาติเสียกอน เพ่ือใหเกิดความเขาใจไดกระจางชัด

ยิ่งขึ้นวาเอกสารจดหมายเหตุมีปริมาณมาก มีการจัดทําในสื่อสารสนเทศ

ทุกรูปแบบ และมีการเขียนรหัสที่หลากหลายรูปแบบเพื่อกําหนดความ

เฉพาะเจาะจงของเอกสารจดหมายเหตตุามวสัดนุัน้ ๆ  และแยกจดัเกบ็และ

อนุรักษในคลังเอกสารจดหมายเหตุของสื่อแตละประเภทเปนการเฉพาะ 

เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุแตละประเภทมีความจําเปนตองอนุรักษจัด

เก็บในที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การใชวัสดุครุภัณฑที่แตกตางกัน  

ผูคนควากําลังอานเอกสารจดหมายเหตุ

ในหองบริการคนควาเอกสาร

จดหมายเหตุลายลักษณ 

“กรมหลวงพิชิตปรีชากร”

๑๒



คลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุประเภทตาง ๆ

๑๓



ภาพเอกสารจดหมายเหตุ

แบบเปนสิ่งพิมพ รหัสหนังสือ “น”

เอกสารจดหมายเหตทุีเ่กบ็รกัษาในหอจดหมายเหตแุหงชาตแิบงออก

ไดเปน ๔ ประเภท ประกอบดวย

๑. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณอักษร (Textual  

Archives) ซึ่งมีรูปแบบตางๆ ดังนี้

๑.๑ เอกสารจดหมายเหตุแบบเปนแผนที่มีการเย็บเปนปก

๑.๒ เอกสารจดหมายเหตุแบบเย็บเปนรูปเลม 

๑.๓ เอกสารจดหมายเหตุแบบเปนสิ่งพิมพ รหัสหนังสือ “น”

ภาพเอกสารจดหมายเหตุแบบเปนแผนที่เย็บเปนปกเรื่อง

ภาพเอกสารจดหมายเหตุ

แบบเย็บเปนรูปเลม 

๑๔



๒. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) ซึ่งมีรูปแบบตาง ๆ ดังนี้

 ๒.๑ ภาพจดหมายเหตุ (รหัสยอ “ภ”) ประกอบดวย ภาพบุคคล ภาพเหตุการณ ภาพสถานที่ และ

เบ็ดเตล็ด

ภาพบุคคลบรรจุในกลองเอกสารจดหมายเหตุ

ภาพบุคคลดานหนาภาพ ภาพบุคคลดานหลังภาพ 

แสดงใหเห็นการเขียนรหัส คําอธิบายภาพ

๑๕



ภาพเหตุการณดานหนา – หลังภาพเขียนรหัส คําอธิบายภาพ “เหตุการณนํ้าทวมปมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๖๐ 

สมัยรัชกาลที่ ๖

ภาพเหตุการณดานหนา

ภาพเหตุการณดานหนา

ภาพเหตุการณดานหลัง

ภาพเหตุการณดานหลัง

ภาพสถานทีด่านหนา – ดานหลงัเขียนรหสั คาํอธบิายภาพ “พระตาํหนกัวังพญาไท” และกลอน ใจความวา

“รูปภาพนี้เพื่อให  เตือนใจ

ใหรลึกถึงพญาไท คํ่าเชา

ที่รักที่อาไศรย  บรมศุข

จวบพิภพเปลี่ยนผัน  อยางไดลืมลง”

๑๖



 ๒.๒  ภาพอัลบั้ม (รหัสยอ “ภอ”)

๓. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) 

 ๓.๑ ภาพแผนที่ แผนผัง (รหัส “ผ”)

ภาพอัลบั้ม (รหัสยอ “ภอ”)

ภาพแผนที่ แผนผัง (รหัส “ผ”)

๑๗



 ๓.๒ แบบแปลน โปสเตอร ปฏิทิน (รหัส “ป”)

 ๓.๓ แถบบันทึกเสียง (รหัสยอ “ถ”)

 ๓.๓ แถบบันทึกภาพ รหัสยอ “ว”

 ๓.๔ ฟลม รหัสยอ “ฟ”

แบบแปลน โปสเตอร ปฏิทิน (รหัส “ป”)

ภาพฟลม รหัสยอ “ฟ”

๑๘



ในขณะนี้ หอจดหมายเหตุแหงชาติมีเอกสารจดหมายเหตุ

พรอมใหบริการคนควาวิจัยแกประชาชนเปนจํานวนมาก ดังนี้ 

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ  จํานวน ๑๐,๓๔๐   ฟุต 

ภาพ จํานวน ๔๕๑,๕๕๔ ภาพ

ฟลม จํานวน    ๘๑๖,๑๔๓    ภาพ

แผนที่ แผนผัง แบบแปลน  จํานวน ๒๐,๒๓๓    แผน

โปสเตอร จํานวน ๒,๔๙๖   แผน

ปฏิทิน จํานวน ๔,๔๗๒    แผน

แถบบันทึกเสียง จํานวน ๔,๔๖๗    มวน

วีดิทัศน จํานวน ๔,๐๐๑    มวน

ไมโครฟลม จํานวน     ๑๐,๒๒๗    มวน

ซีดี จํานวน ๗๓๖    แผน

แถบบันทึกภาพดิจิตอล จํานวน ๕๓ มวน

เอกสารเย็บเลม สิ่งพิมพรัฐบาล หนังสือหายาก  จํานวน ๔๔,๐๕๒    เลม

เอกสารการประชุม บันทึกความทรงจํา บันทึกเหตุการณ  จํานวน         ๑,๘๖๗    เรื่อง

เอกสารขาว  จํานวน ๖๗๗,๔๔๓    ขาว  

๔. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (Machine – Readable Archives) 

ภาพเอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (Machine – Readable Archives) 

๑๙



การเขียนเชิงอรรถ

 การเขียนเชิงอรรถมี ๒ รูปแบบ คือ การเขียนเชิงอรรถแบบเต็มรูปแบบอธิบายไวทายหนากระดาษ และ

การเขยีนเชงิอรรถแบบยอ ตอทายขอความทีต่องการอางองิ ใสในวงเลบ็ ซึง่เปนแบบทีน่ยิมเขยีนเชงิอรรถในปจจบัุน 

ดังตัวอยางตอไปนี้

รูปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบเต็ม

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

หนวยงานใหบริการ

เอกสารจดหมายเหตุ

รหัสเอกสาร ชุดเอกสาร 

(หนวยงานที่ผลิต

เอกสาร)

ระยะเวลา หนา

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.๖ ย. ๑/๑ เอกสาร                      

กรมราชเลขาธิการ     

รัชกาลที่ ๖

กระทรวงยุติธรรม

โรงเรียน

กฎหมาย

๒๔ กุมภาพันธ 

๒๔๕๒ – ๑ 

ตุลาคม ๒๔๖๑

๕

รูปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบยอ

๑ ๒ ๓

หนวยงานใหบริการเอกสาร              

จดหมายเหตุ

รหัสเอกสาร หนา

หจช

 (ชื่อยอของหอจดหมายเหตุแหงชาติ)

ร.๖ ย.๑/๑ ๕

 

ตัวอย�างการเขียนเชิงอรรถ

การเขียนเชิงอรรถ

เอกสาร

  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.๖ ย. ๑/๑ เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๖ 

กระทรวงยุติธรรม เรื่องโรงเรียนกฎหมาย (๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ – ๑ ตุลาคม ๒๔๖๑)

เอกสารเย็บเลม

  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.๕ รล. – มท. เลม ๑ เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ

รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย (จ.ศ. ๑๒๒๙ – ๑๒๓๐) หนา ๑๐.

๒๐



ภาพ

  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ภ.สบ. ๑๙.๒.๑/๙ ภาพสวนบุคคลเจากาวิละวงศ ณ เชียงใหม 

ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม

รูปถายทางอากาศ

  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ภ.WH.๒/๑ รูปถายทางอากาศชุด Williams Hunt

รูปบริเวณพระบรมรูปทรงมา (พ.ศ.๒๔๘๙)

แผนที่ แบบแปลน แผนผัง

  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ผ.ร.๕ กษ ๔๒ แผนที่ กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕

กระทรวงเกษตราธิการ แผนที่มณฑลกรุงเกา ประกอบรายงานผูชวยขาหลวงเกษตรจัดการที่ดิน

ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕)

แถบบันทึกเสียง

  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ถ.สบ. ๒/๒  แถบบันทึกเสียงบุคคล นายฉัตรทิพย นาถสุภา 

สัมภาษณ นายจาย แซตั้ง (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒)

โปสเตอร

  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ป.๑๗๙ โปสเตอรกองกามโรค กรมควบคุมโรคติดตอ

เรื่องเอดสเปนแลวตายทุกคน (พ.ศ.๒๕๓๐)

หนังสือจากเอกสาร (น.)

  กระทรวงมหาดไทย. รายงานพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพนุกูลกิจ ร.ศ. ๑๒๒.) 

หนา ๑๙. (กจช.น.ร.๕ม.๒/๔๙)

สิ่งพิมพรัฐบาล (น.๑)

  กระทรวงศึกษาธิการ. ๙๗ ป กระทรวงศึกษาธิการ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ (กรุงเทพ : โรงพิมพคุรุ

สภา. พ.ศ. ๒๕๓๒) หนา ๑๐ (กจช.น.๑/๕๔๖)

หนังสือหายาก (น.๒)

  พระยาศรีสหเทพ (เส็ง). จดหมายเหตุประภาสยุโรป ร.ศ.๑๑๖ เลม๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณ

พิพรรฒธนากร. ร.ศ.๑๒๖(กจช.น.๒/๕๕) 

๒๑



รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

หนวยงานใหบริการ

เอกสารจดหมายเหตุ

ชุดเอกสาร 

(หนวยงานที่ผลิต

เอกสาร)

รหัสเอกสาร ขื่อเรื่อง ระยะเวลา

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.๖ ย. ๑/๑ เอกสารกรมราช

เลขาธิการ รัชกาล

ที่ ๖

กระทรวงยุติธรรม

โรงเรียนกฎหมาย ๒๔ กุมภาพันธ 

๒๔๕๒ – ๑ 

ตุลาคม ๒๔๖๑

ตัวอย�างการเขียนบรรณานุกรม

เอกสาร

 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ ๖ กระทรวงยุติธรรม 

ร.๖ย. ๑/๑ เรื่องโรงเรียนกฎหมาย(๒๔ กุมภาพันธ ๒๔๕๒ – ๑ ตุลาคม ๒๔๖๑)

เอกสารเย็บเลม

 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารเย็บเลมกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ ๕ กระทรวงมหาดไทย

ร.๕รล. – มท.เลม๑  (จ.ศ. ๑๒๒๙ – ๑๒๓๐ ) 

ภาพ

 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ภาพสวนบุคคลเจากาวิละวงศ ณ เชียงใหม ภ.สบ. ๑๙.๒.๑/๙

ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม

รูปถายทางอากาศ

 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. รูปถายทางอากาศ ชุด Williams Hunt ภ. WH.๒/๑

รูปบริเวณพระบรมรูปทรงมา (พ.ศ.๒๔๘๙)

แผนที่ แบบแปลน แผนผัง

 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษตราธิการ ผ.ร.๕ กษ.๔๒

แผนที่มณฑลกรุงเกาประกอบรายงานผูชวยขาหลวงเกษตรจัดการที่ดิน ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)

๒๒



แถบบันทึกเสียง

 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. แถบบันทึกเสียงสวนบุคคล นายฉัตรทิพย นาถสุภา

ภ.สบ.๒/๒ สัมภาษณ นายจาย แซตั้ง (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒)       

หนังสือแยกจากเอกสาร (น.) 

 กระทรวงมหาดไทย รายงานพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย เสดจ็ตรวจราชการเมอืงสพุรรณบรุ.ี กรงุเทพฯ: โรงพมิพบาํรงุนกุลูกจิ. ร.ศ.๑๒๒ (กจช. 

น.ร.๕ม. ๒/๔๙)

สิ่งพิมพรัฐบาล (น.๑)

 กระทรวงศึกษาธิการ. ๙๗ ป กระทรวงศึกษาธิการ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ กรุงเทพ:

โรงพิมพคุรุสภา. พ.ศ. ๒๕๓๒ (กจช. น. ๑/๕๔๖)

หนังสือหายาก (น.๒) 

 ศรีสหเทพ (เส็ง). พระยา. จดหมายเหตุประภาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖ เลม ๒ กรุงเทพ:

โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร. ร.ศ.๑๒๖ (กจช. น. ๒/๕๕)

 เอกสารจดหมายเหตุเปนขอมูลหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตรของประเทศไทยในดานตาง ๆ อีกทั้ง

เปนตนฉบับตัวจริงที่มีความนาเช่ือถือที่สุด ผูคนควาวิจัยจึงนําเอกสารจดหมายเหตุไปใชเปนหลักฐานอางอิง

ประกอบงานเขียน บทความ งานวิชาการ งานวิจัย และที่สําคัญสามารถนําไปใชเปนหลักฐานอางอิงในชั้นศาลได 

การอางองิเอกสารจดหมายเหตแุละบรรณานกุรมโดยมรีายละเอยีดอยางถกูตองครบถวนจะชวยใหผูสนใจสามารถ

เรียกใชเอกสารจดหมายเหตุที่ไดอางอิงไวไดอยางถูกตอง

๒๓



อาณาจกัรฟ�งไจ (Kingdom Fungi) เปน eukaryotic cells มเียือ่หุมนวิเคลยีส ไมมคีลอโรฟลลสังเคราะหแสง 

สรางอาหารเองไมได กินอาหารโดยสรางนํ้ายอยแลวปลอยออกมายอยสารอินทรียจนเปนโมเลกุลเล็กและดูดซึม

เขาเซลล (saprobe) ผนังเซลลของราเปนไคติน (acetylglucosamine subunits) ที่มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 

1-30 µm การเจริญเติบโตตองการความชื้นที่มากกวา 70% อุณหภูมิ 20 – 35 °C pH นอยกวา 5.0 (หรือ

เปนกรด) มีทั้งเปนเสนใยหรือเซลลเดียว ไดแก รา (mold) หรือ ยีสต (yeast) 

Molds (รา) มีลักษณะโคโลนีเปนปุยๆ เสนสาย และหลายเซลลรวมกัน เสนใยของรา เรียกวา hyphae 

หรือ mycelium (หมายถึงกลุมกอน) เสนใยอาจพัฒนาเปน fruiting body เชน เห็ดตางๆ พัฒนาเปนเสนใยแทรก

ในเซลลพืช หรือสัตวเพื่อดูดซึมสารอาหาร และพัฒนาเปนเสนใยที่คลายรากพืชใชดูดซึมสารอาหาร 

ความสําคัญของรา 

ราไดถูกนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน การทําขนมปง การผลิตแอลกอฮอล (เบียร, ไวน) 

ชีส ยาปฏิชีวนะ เชน ราชนิด penicillin (Penicillium), cyclosporin (Cyclosporium) 

ราที่ยอยสลายซากพืช ซากสัตวเปนอาหาร และการอาศัยรวมกันระหวางรากับสาหราย (ไลเคน)

การเปนโทษของราทาํใหสิง่ของผพัุง อาหารเนาเสยี กอโรคในคน สัตว พชื โรคภมูแิพ ราบางชนดิมกีารปลอย

สารพิษ (fungal toxins) เชน สารพิษ Alfa toxins จากราชนิด Aspergillus และโรคที่เกิดจากเชื้อราไดแก กลาก 

เกลื้อน เปนตน 

๓

การดูแลรักษาและป�องกันหนังสือ
และเอกสารจากเชื้อรา
โดย พวงพร ศรีสมบูรณ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กรมศิลปากร
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ชนิดของราที่พบมากภายในอาคาร สถานที่ และเปนสาเหตุในการทําลายวัตถุตางๆ มีสองสายพันธุคือ 

Aspergillus และ Penicillium โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับเชื้อรา ไดแก

1.  อาหารของรา ไดแก วัตถุชนิดอินทรียวัตถุ เชน หนังหรือขนสัตว กระดาษ ไม ผา ภาพถาย เปนตน

และพื้นผิวที่มีการสัมผัสจากมือคนทําใหไขมันบนมือปนเปอน พื้นผิวมีเศษฝุนและเศษแมลง

2.  ความช้ืน ราจะเจรญิเตบิโตไดดแีละรวดเรว็เมือ่มคีวามชืน้ในอากาศสงู โดยเฉพาะเมือ่มคีวามชืน้สมัพนัธ

สงูกวา 65% และราจะเจรญิเตบิโตดยีิง่ขึน้ถาอาหารของรานัน้มีการดดูซบัความช้ืนไดดดีวย เชน กระดาษ 

ไมอัด เปนตน

3.  ระบบการหมนุเวยีนอากาศ การจดัการหมนุเวยีนอากาศภายในหอง สถานที ่เปนวธิกีารหนึง่ทีช่วยใหการ

เจริญของราเพิ่มหรือลดลง เนื่องจากความชื้นสามารถสะสมไดที่ตู ผนังหอง เพดาน พรม มาน ดังนั้น

การความคุมความชื้นจะตองระวังไมใหความช้ืนสะสมกับบริเวณเหลานี้ จึงตองเพิ่มระบบหมุนเวียน

อากาศเพื่อลดความชื้นตามสวนตางๆ ของหอง 

4.  อุณหภูมิ ราสามารถเจริญเติบโตไดในอุณหภูมิที่หลากหลาย ซึ่งสปอรของราสามารถมีชีวิตไดที่ 4-30 

องศาเซลเซียส แตอัตราการเจริญเติบโตตางกันโดยที่อุณหภูมิสูงจะเรงการเจริญของราใหเร็วขึ้น

5.  ความเปนกรดเปนดางของอาหารรา สปอรของราสามารถเจรญิเตบิโตไดดีในสภาวะอาหารที่มคีาความ

เปนกรด-ดางที่ 4 - 7 (pH 4-7) หมายถึงอาหารที่มีความเปนกรดเล็กนอย ดังนั้นถาวัตถุมีการลางและ

ลดกรดจะชวยใหราไมเจริญเติบโตบนวัตถุได

การป�องกันการเกิดเชื้อราในห�องหรืออาคารที่จัดเก็บหนังสือและเอกสาร

1. ตรวจสอบความชื้น และอุณหภูมิภายในหองหรืออาคารเปนประจําทุกวัน สถานที่ที่ดีควรมีเครื่องวัด

ความชื้นและอุณหภูมิตามจุดตางๆ โดยพื้นที่ประมาณ ๒๐-๒๕ ตารางเมตร ตอ ๑ จุด เมื่อเกิดปญหา

ความชื้นสูงฉับพลันใหสันนิษฐานวามีการรั่วของนํ้าเขามาภายในหอง อาคาร และตองดําเนินการแกไข

ทันที

2. หมั่นตรวจสอบหนังสือ เอกสาร ชั้นหรือตูหนังสือเปนประจํา วามีปญหาความชื้นปญหาเชื้อราหรือไม 

พรอมทําการจดบันทึก และควรวางชั้นหนังสือ ตูหนังสือใหหางจากผนังหองอยางนอย 30 เซนติเมตร 

ถาเปนตูหนังสือตองทําการระบายอากาศภายในตูเปนประจําทุกวัน

3. จัดการสิ่งแวดลอมในหองใหมีความชื้น อุณหภูมิ ใหเหมาะสม และมีระบบการหมุนเวียนของอากาศดี 

ถาพบปญหารีบแกปญหาทันที (ความชื้นสัมพัทธ 50-65 % อุณหภูมิ 18-25 องศาเซลเซียส) หองหรือ

อาคารที่ดีควรมีเครื่องควบคุมความชื้น และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

4. มกีารคัดแยกคัดกรองหนงัสอื เอกสาร กอนนาํมาจดัเกบ็ในชัน้ ถาไมแนใจวามเีชือ้ราปะปนใหนําหนงัสอื 

เอกสารใสถุงซิปพลาสติกและนําไปจัดเก็บในหองที่จัดเตรียมไว พรอมกับกําจัดเชื้อราดวยวิธีการที่

เหมาะสมตอไป
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5. หมั่นทําความสะอาดหนังสือ เอกสาร ดวยการใชแปรงขนนุมหรือใชเครื่องดูดฝุน (เครื่องดูดฝุนที่มีแผน

กรอง HEPA ) อยางระมัดระวังและทําความสะอาดชั้นวาง พื้นหอง เพดาน เครื่องปรับอากาศ ดวย

สารทําความสะอาดที่กําจัดเชื้อราได เชน เอทิลแอลกอฮอล 70-75 % หรือโซเดียมไฮเปอรคลอรไรด 

0.5 % (สารเคมีที่ใชในการฟอกผาขาว) จํานวน 2-3 ครั้ง ตอ สัปดาห

6. ระมัดระวังไมใหมีสปอรของเช้ือราปะปนมากับวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในหองหรืออาคาร รวมถึงปะปนมา

กับเจาหนาที่และบุคคลที่มาใชบริการ

7. หลีกเลี่ยงการนําตนไม อาหาร เครื่องดื่ม เขามาบริเวณที่จัดเก็บหนังสือ เอกสาร

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดป�ญหาเชื้อรา

ปญหาเชื้อราเกิดขึ้นในหอง บนชั้น ในตู และบนเอกสาร บนหนังสือ 

1. ทําการปองกันผูปฏิบัติงานที่จะทํางานดวยอุปกรณปองกัน และผูที่มีอาการของโรคภูมิแพ หอบหืด ไม

ควรปฏิบัติงานและเขามาภายในพื้นที่

อุปกรณ�ที่ ใช�ป�องกันได�แก�

    1.1 เครื่องปองกันการหายใจ มี 4 ชนิด คือ

 

 

 

 

  1.2 แวนตา

  1.3 ถุงมือ และที่คลุมเทา

Powered air purification

 respiratory system

Full-face respiration

 N100 หรือ N95Half-face respiration  
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2. ใหทาํการประเมนิปญหาพรอมทัง้จดบนัทกึบรเิวณทีเ่กดิเชือ้ราและบรเิวณทีไ่มเกดิเชือ้รา อยางละเอยีด 

3. คัดแยกเอกสาร หนังสือและอุปกรณท่ีมีการปนเปอนเช้ือรา ใสในถุงซิปพลาสติก หรือกลองพลาสติก

และนําสูหองที่เตรียมไวใชในการกําจัดเชื้อรา โดยเปนหองที่มีความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมและมีการ

หมุนเวียนอากาศที่ดี เพื่อทําใหแหงและกําจัดเชื้อราตอไป ถาพบบนชั้นจํานวนมากใหทําการคลุมดวย

พลาสติกหนากอนที่จะทําการกําจัดเชื้อราตอไป

วิธีการกําจัดเชื้อรา

- การทาํความสะอาดเอกสาร หนงัสอื ดวยการดดูฝุนทีม่รีะบบกรองแบบ HEPA หรอืเครือ่งดดูฝุนทีผ่านนํา้ 

หรือ เขาเครื่องดูดฝุนระบบสุญญากาศ และปลอยใหแหง

- ทําความสะอาดเอกสาร หนังสือ ดวยสารเคมีเอทิลแอลกอฮอล 70-75 % หรือโซเดียมไฮเปอรคลอรไรด 

0.5 % (สารเคมทีีใ่ชในการฟอกผาขาว) ดวยความระมดัระวังไมใหเกิดการชาํรดุกับกระดาษเพิม่ขึน้ และปลอยใหแหง

- กาํจดัเช้ือราดวยการใชอากาศแหงและเย็นอยางฉบัพลนั โดยบรรจเุอกสาร หนงัสอืในถงุพลาสตกิหนาชนดิ

โพลีเอสเทอรรีน (Polyethylene, PE) ทําการดูดอากาศออก และแชเย็นที่อุณหภูมิ -18 ถึง -28 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 1-2 สปัดาห เมือ่นาํออกจากเครือ่งทาํความเยน็ควรวางไวทีอ่ณุหภมู ิ0 องศาเซลเซยีส 20 องศาเซลเซียส 

และอุณหภูมิหอง ตามลําดับ เพื่อปองกันการเกิดหยดนํ้าในถุงพลาสติก

4. กําจัดสาเหตุของเชื้อราในหอง หรืออาคาร ไดแก

- การลดความชื้น และตรวจสอบที่มาของความชื้น ทําการซอมแซม

- เพิ่มการหมุนเวียนอากาศ โดยการเปดหนาตาง เปดพัดลม หรือเปดระบบระบายอากาศ

- ลดอุณหภูมิ

- ทําใหวัสดุในหองแหง เชน พรม ผามาน เปนตน

5. ลดการเจริญเติบโตของเชื้อราภายในหอง อาคาร โดยทําความสะอาดพื้นผิว เพดาน ผนังหอง ดวยสาร

เคมีโซเดียมไฮเปอรคลอรไรด 0.5 % (สารเคมีที่ใชในการฟอกผาขาว) ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร ผามาน พรม 

ดวยสารทําความสะอาด

6. ทําการกําจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อรา ดวยสารสกัดจากธรรมธรรมชาติ เชน นํ้ามันหอมระเหย หรือใชถาน

ในการดูดกลิ่น (ถาน 1 กิโลกรัม ตอ พื้นที่หอง 1 ตารางเมตร) 

7. เมื่อแนใจวาในหองหรืออาคาร ไดกําจัดชื้อราหมดแลว จึงนําหนังสือ เอกสารที่มีการกําจัดเชื้อราแลวมา

จัดเก็บเชนเดิม 

เอกสารอ�างอิง

นลิน วงศขัตติยะ (10 ตุลาคม 2558). อาณาจักรรา. สืบคนจาก : http://www.biotech.mju.ac.th. 

Guild, S., & MacDonald, M. (2004). Mould prevention and collection recovery : Guidelines for 

heritage collection. Canadian Conservation Institute Department of Canadian Heritage.
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ครั้งแรกที่ผมเริ่มเก็บสะสมของเกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น ผมก็นิยม

สะสมของเกาและหายากตามทีค่นทัว่ไปนยิม คอื เครือ่งลายคราม เครือ่งถวย 

ปนชา เครื่องเรือนตางๆ และภาพถายเกาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ผมมองผาน

ของเกาประเภทรวมสมัย ประเภทสิ่งของและภาพถายในยุคราวๆ พ.ศ. 

๒๕๐๐ เปนตนมา และกพ็บเหน็เปนประจาํทีพ่อคาของเกานาํมาโละขายใน

ราคาไมแพงเลย ขอยกตวัอยางหนึง่สิง่ท่ีคดิไมออกวาจะมรีาคาสงูไดอยางไร 

คือ กระปองฮอลล เมื่อชวง พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๕ กระปองฮอลลยังไมมี

ราคา เปนของเกาที่แถมใหฟรีๆ แตเมื่อถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ กระปองฮอลลเริ่ม

มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปจจุบันมีราคาประมาณชิ้นละ ๕๐๐ – ๗๐๐ 

บาท

บรรดาของเก�าร�วมสมัย คือ สิ่งของ เครื่องใช เอกสาร ภาพถายที่มี

อยูในความครอบครองของสามัญชนทั่วไปนั้นเอง และเม่ือมีการสูญเสีย

บุคคลในครอบครัว หรือมีการยายบาน สิ่งของเหลานี้จะถูกทิ้ง หรือ ขายให

แกซาเลงแบบไมมกีารไตรตรอง จึงทาํใหของเการวมสมยั ซึง่เราเรยีกวา วสัดุ

จดหมายเหตุถูกขายทิ้งออกมาสูตลาดขายของเกาอยางมากมาย มีส่ิงของ

เหลานี้ใหชมหรือซ้ือหาสะสมไดเกือบทุกสัปดาหในตลาดขายสินคามือสอง 

ทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด เชน ตลาดนินจา ที่อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี ทุกวันศุกรและเสาร

จดหมายเหตุครอบครัว
โดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค

นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

๔

๒๘



แฟมสําหรับจัดเก็บวัสดุจดหมายเหตุ ขนาดใหญ ในแฟมจะมีซองพลาสติก สําหรับสอดเอกสาร กระดาษได

แฟมขนาดกลาง มีซองพลาสติกใสจํานวนมาก สามารถเพิ่มได

แฟมขนาดกลาง สําหรับจัดเก็บวัสดุจดหมายเหตุขนาดมาตรฐานในแฟมจะมีซองพลาสติกจํานวนหนึ่ง หากไมพอ ก็หาซื้อเพิ่มเติมได

แฟมขนาดกลาง

๒๙



เอกสารสําคัญของทุกครอบครัว คือ สมุดพกของบุตรธิดา

เอกสารสําคัญของทุกครอบครัว คือ พาสปอรตและสมุดธนาคาร

๓๐



ปญหาเหลาน้ีเนือ่งจากผูครอบครองสิง่ของเหลานัน้ไมทราบหรอืไมมี

ความรูเรื่องการจัดเก็บวัสถุจดหมายเหตุแบบงายๆ ซึ่งในระดับครอบครัว

ก็สามารถทําไดอยางไมยาก และไมสลับซับซอน ใชพื้นที่ในการจัดเก็บไม

มาก รวมทั้งไมสิ้นเปลืองเวลาในการทํางาน

วัสดุจดหมายเหตุครอบครัว คือ สิ่งของตางๆที่ใชในชีวิตประจําวัน

ของแตละครวัเรอืน เชน เอกสาร ภาพถาย ภาพเคลือ่นไหว แผนบนัทกึเสยีง 

ของเลน เครื่องครัว เครื่องเรือน ฯลฯ บางอยางก็ยังคงใชงานในชีวิต

ประจําวัน บางอยางก็ถูกจัดเก็บอยางดี (รอการนํากลับมาใชอีก เชน โฉนด 

พาสปอรต ภาพถายของบุพการี) บางอยางก็ถูกจัดเก็บแบบขยะ (รอการรื้อ

คนเพื่อแยกวาจะจัดเก็บแบบถาวรหรือจะทิ้งไปเลย) บทความนี้จะไดนํา

เสนอสิ่งของเหลานี้แยกตามประเภท ดังนี้

๑. เอกสาร คือ เอกสารสําคัญ และเอกสารทั่วไปซึ่งเราใชงานในชีวิต

ประจําวัน บางอยางตองคัคแยกเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุ เชน โฉนด 

บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรอืน่ๆ นามบัตร ลายมือของบรรพบรุษุ ใบเสรจ็

รับเงิน เอกสารจางกอสราง แบบงานกอสรางอาคาร ฯลฯ

การจัดเก็บเอกสารเหลาน้ีเปนเร่ืองที่งายมาก กลาวคือ ใหจัดหา

แฟมใส เอกสารทั่วไปสัก ๓ ขนาด คือ ๓๔x๔๔ ซม. , ๒๘x๓๕ ซม., และ 

๑๖x๒๒ ซม. ซึ่งในแตละแฟมจะมีซองพลาสติกใสจํานวนมาก สําหรับสอด

เอกสารแยกเปนแผนๆ ทําใหเราสามารถจัดเก็บและแยกประเภทของ

เอกสารไดงาย และทําใหการใชงานสะดวกข้ึนเพราะเราไมตองจับสัมผัส

ถูกเอกสารอีกตอไป

สิ่งที่ควรระวังคือ ควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัดๆ เปนเวลานาน 

และหามใชเทปใสในการผนึกติดกระดาษทุกรูปแบบ เพราะกาวเทปใสน้ัน

จะเปนตัวทําลาย กระดาษเมื่อเวลาผานไป ๑๐ – ๑๕ ป ท้ังนี้จะตองนํา

ลวดเย็บกระดาษทุกชิ้นออกจากกระดาษ

๒. อัลบั้มภาพถายและฟลม ภาพถายของบรรพบุรุษเปนสิ่งสําคัญ

มาก ภาพ ๑ ภาพ เปรียบไดกับคําบรรยายนับหมื่นคํา ภาพถายภายใน

ครอบครัวที่พบเห็นทั่วไปจะอยูในอัลบั้มภาพแลว เพียงแตขาดคําบรรยาย

ใตภาพและวันเวลาที่ถายภาพนั้น แตหากอัลบั้มภาพเกาชํารุดปกหลุดออก

จากตัวเลม ก็เพียงแตนํามาซอมแบบการซอมหนังสือเกา แตหากชํารุดมาก 

เชน กรอบหกั มตีวัหนอนเจาะพรุน กจ็าํเปนตองทิง้ไป แลวจดัหาอัลบัม้ใหม

มาทดแทน อยางไรก็ตาม ในระยะยาวภาพที่อยูในอัลบั้มยังมีความเสี่ยง

จากปญหาภาพติดกัน

โปสการดและจดหมาย 

รวมทั้งภาพโปรดตัดเก็บสมัยเด็ก

๓๑



ขอสังเกตในการเก็บรักษาภาพเกา มีดังนี้

ฟลมและภาพถายควรจะเก็บไวในที่ซึ่งมีความชื้นนอย (ความชื้น 

สัมพัทธนอยกวา ๔๐ %) มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ (ประมาณ ๑๐ - ๒๕ องศา

เซลเซียส) และมีแสงนอย ๑ 

อัลบ้ัมภาพหรือซองใสฟลมไมควรทํามาจากพลาสติก PVC หรือ 

PVA เพราะพลาสตกิทีทํ่าจากสารเหลาน้ีจะทาํใหภาพซดีเหลอืงได พลาสตกิ

ทีป่ลอดภยั คอื พลาสตกิทีท่าํจาก Polyethylene, Polyester, Polypropylene, 

Mylar D และTri-Acetate ๒

หามนําภาพถายไปเคลือบวัสดุใส ประเภทลามีเนต เพราะจะทําให

ภาพตนฉบับเสียหาย

หากภาพชํารุด ฉีกขาด หามใชเทปกาวใสในการซอมแซม ใหใช

กระดาษบางตัดพอขนาดกับรอยขาด แลวใชกาวแปงเปยกติดผนึกเขาไป

หาเวลาสัปดาหละ ๒-๓ วันๆละ ๓๐ นาที ทําคําบรรยายใตภาพวา

ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร เขียนดวยดินสอไวที่วางหลังภาพ โดยสอบถาม

จากผูอาวุโสในครอบครัว

หากทานมฟีลมตนฉบบัอยูดวย อยาทิง้เดด็ขาด กรณุาเกบ็รกัษาแยก

ไว เพราะปจจุบันเครื่องมือในการสแกนฟลมใหเปนภาพดิจิทัลหางายและ

ราคาเริ่มถูกลงแลว การนําฟลมมาสแกนภาพเก็บรักษาไวในคอมพิวเตอร

เปนเรื่องงายขึ้นมาก   
๑-๒ จากขอเขยีนเรือ่ง “การเกบ็รกัษาฟลมและภาพถาย” รวบรวมโดย 

Thailand Outdoor Netzine (http://www.thailandoutdoor.com/

Photography/Archive/archive.html)

สมุดตัดเก็บขาวของหัวหนาครอบครัว

๓๒



โปสการดและจดหมาย รวมทั้งภาพโปรดตัดเก็บสมัยเด็ก

๓. สิง่ของทีจ่ดัแสดง ในการดาํเนนิชวีติประจาํวนัของแตละครอบครวั 

วสัดจุดหมายเหตตุางๆกส็ามารถนาํมาจดัแสดงอยูในวิถชีวิีตปกตไิด โดยนาํ

มาจัดแสดงใหเหมาะสมและสอดคลองก็จะไดบรรยากาศที่สวยงาม ดังนี้

๑. เครื่องเรือน เชน ตู โตะ เกาอี้ ชุดรับแขก เคานเตอร

๒. ภาพถายของบรรพบุรุษ จัดหากรอบรูปงามๆ แขวนติดผนัง 

ขอควรระวัง คือ ใหชางทํากรอบใสโฟโตบอรดหนุนภาพกอนเพ่ือมิให

ภาพถายติดกับกระจก

๓. อัลบั้มภาพตางๆ ก็วางเพื่อใหหยิบชมไดงาย

๔. ของสะสมทั่วไป ใหนํามาจัดแสดงในตูโชว หรือจัดใสกรอบรูป

แขวนผนัง

๕. หนงัสอืหายาก นาํมาตัง้โชวเปนชดุๆ กจ็ะสวยงาม แตควรจะตอง

ซอมแซมปกที่ชํารุดกอนที่จะจัดแสดง

 

๔. ภาพยนตรสวนตัว ในอดีตเมื่อเกิดมีเครื่องมือบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวไดในราว พ.ศ. ๒๔๗๐ ผูมีฐานะหนอยก็สามารถซื้อหาเครื่องมือ

เหลานี้มาเลนได ราวๆ พ.ศ. ๒๔๘๐ เปนตนมาเทคโนโลยีอันทันสมัยนี้ ก็

เริม่แพรหลายเขาสูประเทศไทย คนไทยทีม่ฐีานะกน็ยิมถายภาพยนตรไวเมือ่

มีโอกาสทองเที่ยวไปในที่ตางๆ เราอาจจะพบเห็นมวนฟลมภาพยนตรการ

เขามาเที่ยวกรุงเทพฯ ของเศรษฐีจากตางจังหวัด แตการเก็บรักษาและ

อนุรักษฟลมภาพยนตรนั้นเปนเร่ืองละเอียดออน และตองลงทุนสูง จึงขอ

แนะนําใหมอบฟลมภาพยนตรเหลานี้ใหแก หอภาพยนตรแหงชาติ (องคกร

มหาชน) ไปดําเนินการอนุรักษ เพียงแตขอใหเขาสงคืนใหทานเปนรูปแบบ

ดิจิทัล เพื่อทานและครอบครัวจะไดเก็บไวดูกัน

๓๓



๕. ตูจัดเก็บและสถานที่จัดเก็บวัสดุจดหมายเหตุ   ทุกสิ่งทุกอยาง

จะตองจัดเก็บไวในตูจัดเก็บเปนการเฉพาะ ควรดูแลตรวจสอบสภาพพื้นที่

วางตู และสภาพในตู  หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่แสงแดดสงถึงโดยตรงที่วัสดุ

จดหมายเหตุ ไมวางตูจัดเก็บไวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เชน ในหองท่ีมี

รองรอยน้ํารั่วซึมที่ยังไมไดรับการแกไข ทานอาจรูไดจากการไดกลิ่นอับชื้น

ในพื้นที่ดังกลาว  ซึ่งเปนขอบงชี้วาพื้นที่ดังกลาวมีความชื้นสูง  ซึ่งอาจพบ

ปญหาเช้ือราและแมลงตามมาดวยนี้ควรหมั่นดูแลทําความสะอาดฝุนและ

หมัน่ตรวจสอบสภาพวสัดุจดหมายเหตุเปนระยะ เพื่อจะไดปองกันปญหาที่

อาจเกิดข้ึนไดทันกาล สําหรับตูที่เลือกใช หากเปนไปได ควรจัดเก็บไวใน

ตูไมสักแท เพราะไมสักมีคุณสมบัติพิเศษ มีเคมีบางประการที่แมลงไมชอบ 

โดยเฉพาะแมลงประเภทหนอนหนังสือ แมลงสามงาม และปลวก   

คําแนะนําอันสําคัญที่สุด

 ๑. เนื่องจากวัสดุจดหมายเหตุของครอบครัวเปนสิ่งลํ้าคามาก ตองการการเก็บรักษาและอนุรักษอยางดี 

หากสูญหาย หรือชํารุดก็ไมอาจจะเสาะหามาทดแทนได ทานควรจะทําสมุดทะเบียนขึ้นมา ๑ เลมสําหรับเปน

เสมือนทะเบียนของสิ่งของนั้นๆ วามีใครยืมอะไรไป เมื่อไร แลวจะคืนเมื่อไร เพราะหากไมมีสมุดคุมไวนานๆ ไป 

ทานก็ลืม คนยืมก็ลืม เลยสูญหายไปอยางนาเสียดาย ทําเปนลักษณะคลายสมุดที่บรรณารักษใหยืมหนังสือ และ

เมื่อผูยืมนํามาคืนแลว ทานก็ตองนํากลับไปจัดเก็บไวในที่เดิม วัสดุจดหมายเหตุของครอบครัวของทานก็จะไม

สูญหาย และสามารถเก็บรักษาและสงมอบใหแกลูกหลานของทานไดตอไป

 ๒. ขณะนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสารดิจิทัลไดพัฒนาไปอยางมาก ซึ่งชวยใหการทํางานดาน

จดหมายเหตุเปนไปดวยความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ ฉะนัน้หากทานจะรวบรวมประมวลวัสดจุดหมายเหตทุัง้หมด

ใหจัดเก็บในรูปแบบไฟลดิจิทัลก็จะทําใหทานสะดวกในการคนหา หรือใหบริการในอนาคต และจะไดไมตองไปรื้อ

คนวัสดุจดหมายเหตุใหชํารุดยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีเครื่องมือที่สําคัญ คือ เครื่องสแกนธรรมดา (ควรตั้งคาการสแกนไมนอย

กวา ๓๐๐ dpi)  เครื่องสแกนฟลม กลองถายรูปดิจิทัล (ตั้งคาการถายภาพแบบความละเอียดสูงสุด)  และเครื่อง

เก็บขอมูล (external harddisk) 

 อน่ึง สิง่ทีก่ลาวขางตนเปนแนวทางการเริม่การจดัเกบ็จดหมายเหตคุรอบครวัอยางงาย การจดัเกบ็อาจยงั

ไมไดใชวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเทางานจดหมายเหตุ เชน การใชกลอง แฟม  หรือซองที่ผลิตจากวัสดุไรกรด  และ

ไมไดใหความเหน็ในเรือ่งการกาํหนดหมวดหมูในเชงิเนือ้หา หรอื จดักลุมประเภทวตัถจุดหมายเหต ุ ทัง้นี ้เนือ่งจาก

ตองการเปดกวางใหแตละครอบครัวไดเริ่มวางแผนการจัดเก็บวัสดุจดหมายเหตุรวมกันตามความตองการและ

วัตถุประสงคที่แตกตางกัน

๓๔



สมุดตัดเก็บขาวของหัวหนาครอบครัว

สมุดตัดเก็บขาวของหัวหนาครอบครัว

๓๕



อัลบั๊มภาพสําคัญของครอบครัว

อัลบั๊มภาพสําคัญของครอบครัว เอกสารสําคัญของบุคคลในครอบครัว  

มักจะใสกรอบและแขวนติดผนังบาน

๓๖



อัลบั๊มภาพสําคัญของครอบครัว - พรอมคําบรรยายกํากับแตละภาพ

๓๗



อัลบั๊มภาพและภาพของครอบครัว

ฟลมและซอง

ฟลมและซอง

๓๘



ภาพสําคัญของครอบครัว เมื่อทองเที่ยว

ภาพสําคัญของครอบครัวในการทํางาน

๓๙



ภาพสําคัญ ตองใสกรอบรูปเพื่อแขวนผนัง

การจัดแสดงวัสดุจดหมายเหตุในชีวิตประจําวัน

๔๐



วัสดุจดหมายเหตุในชีวิตประจําวัน

วัสดุจดหมายเหตุ คือ โลหขอบคุณจากหนอยราชการ

ฟลมภาพยนตรสวนบุคคล ซึ่งมีคุณคายิ่งนัก

๔๑



ตูจัดเก็บวัสดุจดหมายเหตุแบบงายๆ

๔๒



สภาพหนังสือที่หมดหวังที่จะบูรณะ

ตูจัดเก็บวัสดุจดหมายเหตุแบบงายๆ

๔๓



ช�างภาพ
โดย เอนก นาวิกมูล

คําว�าช�างชักรูป -ช�างภาพ 

คาํวา ชางภาพ เริม่แรกคนไทยเรยีกวา ชางชกัรปู ดงัในหนงัสือพมิพ

บางกอกรีคอรเดอร ของหมอบรัดเลย ฉบับวันที่ ๕ กันยายน ค.๑๘๖๕ พ.ศ.

๒๔๐๘ บอกขาววา 

๕

“ผูที่จะมาชักรูป

อนึ่ง เมื่อเรือกลไฟเจาพยาจะกลับมาถึงอีก,จะมีชาวประเทศยุโรบ

คนหน่ึง.ที่เปนคนชางชักรูป,ช่ือมิศเตอตอมซัน,หมายวาจะมาดวยครั้งนั้น.

เพื่อประสงคจะไดชักรูปตางๆในกรุงเทพฯ,ดวยจะเอาไปสําแดงที่ประเทศ

ยูโรบ.....”

ตอมซัน หรือจอหน ทอมสัน คนนี้เปนชาวอังกฤษ และเปนชางภาพ

ระดับโลก เดินทางเขามาเมืองไทยเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘ ขณะอายุเพียง ๒๘ ป

เทานั้น  เขาไดถายภาพตางๆมากมายทั้งในเมืองไทย เขมร เวียดนาม จีน 

อังกฤษและประเทศอื่นๆ

เม่ือเดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๘ สาํนกัพมิพรเิวอรบุคส ได

นาํภาพถายฝมอื ทอมสนั มาจัดแสดงทีห่อศลิปเจาฟา ตนีสะพานพระปนเกลา 

มีคนตื่นเตนไปดูกันมากมาย ภาพถายของทอมสันคมชัดมาก แมอัดขยาย

เทาบานหนาตางภาพก็ยังไมแตก แลเห็นเสนผม และรายละเอียดลึกลงไป

อีกหลายชั้นอยางไมนาเชื่อ ทานที่สนใจขอใหหาหนังสือชื่อ สยามผานมุม

กลองจอหน ทอมสัน ๒๔๐๘-๙ โดยไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน มาศึกษาได

๔๔



สังฆราชปาเลอกัว  ซีดีเอนก๑๒๕-๐๓๐

๔๕



คาํวาชกัรปูนัน้ พจนานกุรมเกาๆไมอธบิายทีม่า หนงัสอือกัขราภิธาน

ศรับท ของหมอบรัดเลย กับอาจารยทัด พิมพเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๖ กลาวแควา 

“รูปชัก คือ รูปที่เขาทําวิธีอยางฝรั่งเสศ ทําใหรูปเขาไปอยูในแผนเงิน 

เปนตน” 

หมายความวาเมือ่หลุยส เจ.เอม็. ดาแกร ชาวฝรัง่เศส เปดเผยวธิกีาร

ถายรูปแกชาวโลกเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๒ นั้น ระบบที่เรียกวาดาแกโรไทพ ตองใช

แผนเงินรับแสง ถายไดครั้งละ ๑ แผนหรือ ๑ รูป อัดซํ้าไมได  ตอภายหลัง

มีผูอื่นใชกระจกเปนตัวรับแสงแทน จึงอัดหลายๆ รูปได   

ผูเขยีนเคยอานหนงัสอืเลมหนึง่ กลาวเปนทาํนองวาสมยักอนตองเอา

แผนกระจกอาบนํ้ายาใสในกรอบไม และเอากรอบนั้นเขาไปในตัวกลอง

อกีท ีเมือ่เวลาจะถาย กบัเมือ่ถายรปูเสรจ็แลวจงึดงึแผนบงัแสงกบักรอบนัน้

ออก กิริยาในการถายเชนนี้ ทําใหเราเรียกการถายรูปยุคโนนวา ชักรูป สวน

คําวาชางภาพนั้น คงเปนการคิดคําเพื่อเพิ่มศัพทขึ้นอีกทีหลัง เชนเดียวกับ

คําวา ตากลอง 

การเปนชางภาพ ไมวาสมยัแรกหรอืสมยัปจจบุนั ตองมคีวามรูความ

เขาใจในการถายรูปจริงๆ ทั้งเรื่องศักยภาพของกลอง มุมกลอง แสงเงา 

เนือ้หาทีต่องการนาํเสนอ  การจดัองคประกอบ การเขาใจกระบวนการผลิต 

เชนลางอัด หรือเลือกกระดาษ และเมื่อถายภาพแลว ควรอธิบายภาพนั้นๆ

ไดวามีคุณคาอยางไร คือไมใชแคถายรูปติด ภาพที่ไดจากคนที่เปน 

“ชางภาพ” จริงๆ กับนักถายรูปสมัครเลนจึงตางกัน และแมชางภาพ

ดวยกันเองก็ยังอาจแบงไดอีกหลายระดับ

ปจจุบัน เรามี “คนถายรูปได” เปนดอกเห็ด เพราะเปนยุคของกลอง

สําเร็จรูป  และกลองมือถือ เพียงยกกลองขึ้น ก็บันทึกภาพไดแลว แตถา

เอาภาพจากคนถายรูปได กับคนถายรูปเปน มาเปรียบเทียบกัน ก็คงพอ

แยกแยะไดวาใครมีฝมือกวากัน 

๔๖



บาทหลวงลารโนดี ผูนํากลองถายรูปเขามาเมืองไทยตามคําสั่งของสังฆราชปาเลอกัว

เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๘ สไลดเอนก SLA-๑๖๘๗-๐๒๒

๔๗



ช�างภาพยุคแรกของไทย 

ชางภาพยุคแรกของไทยอยางสังฆราชปาเลอกัว และบาทหลวง

ลารโนดี ซึง่นาํวชิาการถายภาพเขามาเมือ่ พ.ศ.๒๓๘๘ (เกากวาหลายประเทศ

ในเอเชีย) ตองรูเรื่องนํ้ายาสรางรูป และกระบวนการอัดรูปซึ่งยุงยากมากๆ 

พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) คนไทยคนแรกที่

เรียนรูวิชาการถายรูปจากสังฆราชปาเลอกัว  ก็ตองเรียนรูเชนนั้น พระยา

กระสาปนฯ ผูนี ้เปนผูฉายพระบรมฉายาลกัษณ ร.๔ ดวยระบบดาแกโรไทพ 

เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๐๐ แลวระบายสีดวยมือ 

ภาพสําคัญดังกลาวคณะราชทูตไทยชุดหมอมราโชทัย นําไปถวาย

สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียพรอมเครื่องบรรณาการและพระราชสาสน

(หรือสาสน) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๐๐  

ฟรานซสิจติร หรอืนายจติร จติราคน ีทีไ่ดเปนขนุสุนทรสาทสิลกัษณ 

ชางภาพหลวงสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ (ภายหลังเปนหลวงอัคนีนฤมิตร ดูแล

โรงแกส) ตองรูจกัฉาบนํา้ยาบนกระจก ถายรปูดวยกระจก และอดัภาพดวย

แสงจากพระอาทติย เพราะยคุโนนยงัไมมไีฟฟา  เวลาถายภาพในทีม่ดื ตอง

รูจักใชผงแมกนีเซียมจุด เพราะแฟลชแบบสมัยหลังยังไมมี 

งานที่นายจิตรถาย เปนงานที่คมชัดสวยงาม และมีคุณคาทาง

ประวัติศาสตร เพราะทานฉายพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว รชักาลที ่๔ (ครองราชยระหวาง พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๑๑) 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๕  (ครองราชยระหวาง 

พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๕๓) ถายภาพเจานาย ขนุนาง ชาวเมอืง และวดั วงั บานเรอืน 

ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดไวมากมาย

 สมัยรัชกาลที่ ๔ ไทยยังมีชางถายรูปไมกี่คน นอกจากฝรั่งที่เขามา

ถายรูปเปนการชั่วคราว อยางพี.รอซิเอร (P.-----)ทอมสัน, เอ.แซกเลอร (ที่

จริงคือ A.Saihtler), อาร.แชนนอน, และ พระยากระสาปนฯ, พระปรีชากล

การ(ปรีชา อมาตยกุล บุตรชายของนายโหมด) กับนายจิตรแลวก็มีเจานาย

อีก ๓ พระองคที่ปรากฏหลักฐานวาถายรูปเปน  คือ 

๑.กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา (ตนสกุล นวรัตน) ซึ่งจนขณะนี้ก็ยังหา

ผลงานไมพบแมแตชิ้นเดียว 

๒.พระองคเจาชายอมฤตย (กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย) หมอบรัดเลย

เคยเขียนถึงในไดอะรี วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ค.ศ.๑๘๕๐ พ.ศ.๒๓๙๓ วา 

๔๘



ฟรานซิส จิตร หรือ ขุนสุนทรสาทิศลักษณ(จิตร  จิตราคนี) ชางภาพหลวงสมัย ร.๔-๕ 

ภายหลังเปนหลวงอัคนีนฤมิตร ทานผูนี้ไดถายภาพบุคคลสําคัญและสถานที่ตางๆไวมาก 

ภาพจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ สไลดเอนก SLC-๐๐๐๑-๐๖๐-

๔๙



“พระองคทรงเปนนักถายภาพแบบดาแกโรไทพ และเปนผูที่เคย

ถายภาพใหขาพเจาหลายครั้งกอนขาพเจาจะเดินทางกลับไป (เยี่ยม) 

อเมริกา พระองคตองการจะซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับการผาตัดหากขาพเจานํา

ชิ้นใหมๆมาจากอเมริกา นอกจากนั้นยังทรงตองการอยางยิ่งที่จะซื้อ

เครื่องพิมพ และวอนขออยางหนักใหเราแบงขายเครื่องพิมพใหแกพระองค

สกัเครือ่ง.........”  (ดเูรือ่ง พระองคเจาชายอมฤตย (กรมหมืน่ภบูดรีาชหฤทยั) 

ชางภาพรุนแรกของไทย ทีผู่เขยีนเขยีนลงใน เนชัน่สดุสปัดาห ฉบบัที ่๑๐๙๐ 

ยังไมเคยรวมพิมพ)

 ๓.สมเด็จเจาฟาชายจุฬาลงกรณ หรือรัชกาลที่ ๕ ทรงเคยฉาย

พระรูปสมเด็จฯกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร เมื่อปสุดทายที่พระชนกคือ 

ร.๔ ทรงครองราชย ดงัมเีลข ๑๘ ปรากฏอยูเหนอืศกัราช ๑๒๓๐ หลงัรปูเปน

หลกัฐาน (ดูหนังสือ ประวัตกิารถายรูปยุคแรกของไทย โดย เอนก นาวิกมลู 

หนา ๓๖๙)

ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ การถายรูปจึงเร่ิมแพรหลายข้ึนเรื่อยๆ มี

รายละเอียดดังเขียนในหนังสือ ประวัติการถายรูปยุคแรกของไทยไปแลว 

จะไมเขียนซํ้าอีก

ภาพประกอบเรื่อง

สมัยกอน ชางภาพไทยมักถายภาพบุคคลเปนหลัก ถายบานเมือง

เปนรอง สวนภาพเหตุการณนั้นยังมีคอนขางนอย จนเมื่อกลองมีขนาด

เล็กลง และใชการไดงายขึ้นแลว ภาพเหตุการณจึงคอยๆมีปริมาณมากขึ้น  

หนังสือเลม หนังสือพิมพ และนิตยสารก็คอยๆเพิ่มรูปประกอบเขาไป

มากขึ้น 

ในยุค ๒๔๗๐ ไดเกิดหนังสือพิมพภาพโดยตรงขึ้น คือหนังสือพิมพ  

“ภาพโฟแทกซ” (Photax Sunday Pictorial)ของประสาท สุขุม แหง

สํานักงานโฟแทกซ ถนนหลานหลวงที่ออกใน พ.ศ.๒๔๗๑ (ออกปเดียว) 

เปนตน (กรณีหนังสือมีภาพมากๆ ในประเทศทางตะวันตกไมตองพูดถึง 

เขาทํามานานแลว เพราะเปนเจาของเทคโนโลยทีัง้ถายรปู วาดรปู ทาํแมพมิพ)

รานโฟแทกซนั้น ขอหมายเหตุสําหรับคนรุนหลังไดทราบเสียเลยวา

ผูเขยีนเคยถายเอกสารโฆษณาจากหนงัสอืพมิพขาวหนงัไทย ฉบบัวนัอาทติย

ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๐ ไว ๑ แผน ทําใหทราบวาตั้งอยู ในหาง

ยอนแซมสันเกา รับลางรูป พิมพรูป ขยายรูป และถายภาพยนตร สราง

ภาพยนตร ฯลฯ  

๕๐



ตัวอยางผลงานของ น.ณปากนํ้า 

จากหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ  

เอนกสแกนANP-๐๐๒๔-๐๕๖

สวนหางยอนแซมสนั ตอมากลายเปนกรมโยธาธกิาร ตรงเชงิสะพาน

ผานฟา ปจจุบันคือพิพิธภัณฑพระปกเกลาเจาอยูหัว

การที่กลองและการพิมพกาวไปขางหนาเรื่อยๆ ทําใหเกิดชางภาพ

แตกแขนงออกไปเรือ่ยๆ ทัง้ชางภาพขาวการเมอืง  ชางภาพสารคด ีชางภาพ

ขาวอาชญากรรม ชางภาพขาวกีฬา ชางภาพขาวบันเทิง ตลอดจนชางภาพ

แฟชัน่ ปจจบุนัชางภาพสาขาตางๆไดมารวมตัวกนัในนาม “สมาคมชางภาพ

สื่อมวลชนแหงประเทศไทย” 

๕๑



ช�างภาพที่ผู�เขียนประทับใจผลงาน

 วาถึงชางภาพไทยที่ผูเขียนชื่นชมและประทับใจในฝมือ นอกจาก

นายจิตรซึง่มผีลงานปรากฏอยางเปนเรือ่งเปนราวแลว เหน็จะเปนอกี ๘ ทาน

ที่พอดูรูปแลวรูสึกทึ่งขึ้นมาทันทีทุกครั้ง คือ

๑.ร.บุนนาค หรือ ระบิล บุนนาค 

ถายภาพสถานที่, ชีวิตคนยุค ๒๔๘๐-๒๔๙๐ ลงในหนังสือยุค

จอมพล ป.พบิลูสงคราม และอืน่ๆ ดวยมมุกลองและแสงเงาทีส่วยงามอยาง

มีศิลปะ ฟลมและภาพโบราณสถานจํานวนหนึ่งของทานเก็บรักษาอยูที่

หอจดหมายเหตแุหงชาติ  ซึง่ทีน่ัน่เคยจดันทิรรศการเมือ่หลายปกอนหนหน่ึง  

ผูเขียนไดเก็บแผนพับไวเปนที่ระลึกหนึ่งแผน และเพิ่งหยิบออกมาหาที่เก็บ

ดีๆเมื่อไมนานมานี้เอง แตพอถึงเวลาจะหยิบมาอานจริงๆ กลับนึกไมออก

วาไปซุกไวท่ีตรงไหน ทําใหไมสามารถสรุปประวัติของทานมาใหอานได 

นี่นับเปนเรื่องของความหลงลืมโดยแท

 ๒.น.ณปากนํ้า หรือ พลูหลวง หรือ อ.ประยูร อุลุชาฎะ (พ.ศ.

๒๔๗๑-๒๕๔๓ อายุ ๗๒ ป) 

เปนศิลปนแหงชาติ ป๒๕๓๕ เกิดที่สมุทรปราการ เรียนศิลปะที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเปนอาจารยใหญโรงเรียนศิลปศึกษา และ

เลขาธกิารมหาวิทยาลยัศลิปากร ภรรยาชือ่นนัทรตัน (เทพหสัดนิ ณ อยธุยา) 

มีบุตรธิดา ๗ คน 

ผูเขียนอานงานของ น.ณปากนํ้า มาตั้งแตเรียนชั้นมัธยมศึกษา จาก

การอานทําใหไดรูวาวัดวาอารามถูกทําลายไปมาก ภายหลัง คือเมื่อ พ.ศ.

๒๕๒๒ ผูเขียนไดไปชวยงานที่วารสารเมืองโบราณซึ่ง น.ณปากนํ้า เปนที่

ปรกึษาใหญอยู จงึไดมโีอกาสตดิตามอาจารยและคณะไปสาํรวจตางจังหวดั

อยูบาง

 ระหวางนั้นผูเขียนไดเห็นอัลบั้มภาพฝมือ น.ณปากนํ้า ซึ่งเมือง

โบราณอัดขยายปดลงกระดาษขนาดใหญประมาณเกือบเทาหนังสือพิมพ

ไทยรัฐ แลวเย็บเขาเลมหนาๆ จํานวนนาจะราว ๔๐ อัลบั้มยักษ ภาพผูคน 

สถานที่ บานเรือน งานศิลปะตามวัดวาอารามในนั้นลวนคมชัด และงดงาม

ทั้งสิ้นจนไมอาจพรรณนาได ขอใหดูภาพบางสวนที่เคยนํามาตีพิมพใน

หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ พ.ศ.๒๕๔๔ (ปกเขียว-ขาว)เอาเถิด  งาน

ช้ินเอกที่วานี้ ถาไดมีการพิมพเผยแพร จะมีคุณคาทั้งดานศิลปะ และ

ประวัติศาสตรศิลปะเปนอยางยิ่ง

๕๒



ตัวอยางผลงานของ อ.วิโรฒ ศรีสุโร 

จากหนังสือ บันทึกอีสานผานเลนส 

เอนกสแกนANP-๐๐๒๔-๐๕๘

ตัวอยางผลงานของ ’รงค วงษสวรรค 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (นั่งคนที่ ๓ จากขวา)

ที่ลาดชะโด อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 

ถายในยุค ๒๕๐๐ ภาพจากหนังสือ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเงาเวลาของ 

’รงค วงษสวรรค สํานักพิมพมติชน 

เอนกสแกน๐๖-๐๐๒๗๑-๐๓๙-

๕๓



๓.รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร (พ.ศ.๒๔๘๓-๒๕๕๑  อายุ ๖๘ ป) 

เกิดที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี จบการศึกษาศึกษาที่คณะสถาปตย

กรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นครราชสีมา และที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

อ.วโิรฒ ไดออกแบบอาคารตางๆ หลายอาคาร เคยออกตระเวนเกบ็

เกวยีนสวยงามจากทีต่างๆไวสาํหรับคนรุนหลงัไดศกึษาดวยเงินสวนตวั ตอง

ออกแรงออกเงินไปนับไมถวน  ผลงานหนังสือมีหลายเลม แตเลมที่ผูเขียน

ชอบมากคือ บันทึกอีสานผานเลนส พิมพเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ กับ เบ่ิงฮูป-

แตมคํา พิมพเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖

ในเลมประกอบดวยภาพถายวิถีชีวิตคนอีสาน ยุค ๒๕๐๐ และยุค

ตอๆ มา พรอมคํากลอนที่เขียนดวยลายมือคลายที่เห็นในสมุดขอยเกา 

คํากลอนนัน้ เตม็ไปดวยอารมณขนั และอารมณศลิปทีก่นิใจ ทาํใหผูอานได

รับรสชาติและความรื่นรมยเปนอยางยิ่ง 

งานถายภาพของ อ.วโิรฒ ดเูทาไรกไ็มเบือ่ เพราะมนัทาํใหเราไดเหน็

ชีวิตวิญญาณของชาวอีสานสมัยที่สิมหรือโบสถอีสาน ศาลา บานเรือนแบบ

เกายังไมถูกรื้อทําลาย ไดเห็นเด็กหนาตาใสซื่อในชนบท ผูหญิง ผูชายและ

คนแกที่กําลังพักผอนหรือทํางานจักสาน ทอผา ฯลฯ ภาพเหลานี้ถายดวย

สายตาของคนสอนศิลปะ จึงงดงามไมแพใคร

๔.อ.สุรัตน� โอสถานุเคราะห� (พ.ศ.๒๔๗๓-๒๕๕๑ อายุ ๗๗ ป) 

เปนผูกอตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, เปนประธานกรรมการบริษัท

โอสถสภา จํากัด และนายกสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ

อ.สรุตัน เลนกลองมานาน ภาพถายของทานนาชมทัง้เนือ้หาของภาพ 

มมุกลอง จนแมการตัง้ชือ่ภาพ พสิจูนไดจากผลงานซึง่เคยพมิพเผยแพรเปน

เลมหลายเลม เฉพาะท่ีผูเขียนมีใกลมือในขณะนี้และจะยกมาเปนตัวอยาง

คือ Vanishing Bangkok ซึ่งพิมพเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔

ในหนังสือดังกลาว จะเห็นวาหลายภาพ ไดจากการรูจักเล็ง คาดเดา

ทาทขีองคนหรอืสตัวทีอ่ยูขางหนา แลวรอจงัหวะถายซึง่ยากทีใ่ครจะตามไป

ทําซํ้าไดอีก   

โฆษณาของรานรานโฟแทกซ 

จากหนังสือพิมพขาวหนังไทย 

ฉบับวันอาทิตยที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๐ 

ไว ๑ แผน ทําใหทราบวาตั้งอยูในหาง

ยอนแซมสันเกา  รับลางรูป พิมพรูป 

ขยายรูป และถายภาพยนตร 

สรางภาพยนตร ฯลฯ  

เอนกสแกน ANP-๐๐๒๔-๐๔๙

๕๔



ผลงานของ รศ.วิวัฒน เตมียพันธ 

เอนกสแกนANP-๐๐๒๔-๐๖๑

๕๕



เราไดเห็นภาพชีวิตคนที่กําลังทําอะไรแปลกๆ (คนตาบอดทําตะปู

ตอกหลงัคาสงักะสหีนา ๑๙๑) ภาพคนหาเชากนิคํา่ และ ภาพทีแ่ฝงอารมณ

ขนัซึง่ยากทีใ่ครจะเลยีนแบบได  (หมาหลบคนหลงัขาเกาอี ้ทาํใหเหน็ตาขาง

เดียว หนา ๙๑ ปายซอยทีเ่ขยีนดวยลายมอืแบบชาวบานแตสวยมากวา ซอย

กูทําเอง หนา ๑๘๓ ภาพลายมือบนประตูที่เขียนดาคนอื่นไววา แอบดูพอ

มงึหรอื ไปแอบดแูมมงึซ ิหนา ๑๘๗)  เมือ่ทกุอยางด ีคอืเรือ่งราวด ีมมุกลอง

ดี และคําบรรยายดีมาประกอบเขาดวยกัน ภาพของ อ.สุรัตนก็ลงตัว

งานถายภาพของ อ.สุรัตน ไมไดมาจากความบังเอิญ หากเปนงาน

ที่มาจากสายตาศิลปนและฝมือของคนที่รูจักใชกลองเปนอยางแนนอน

 

๕.ณรงค� วงษ�สวรรค� หรือ ’รงค วงษสวรรค (พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๕๒ 

อายุ ๗๗ ป) 

ศิลปนแหงชาติ ป๒๕๓๘ เปนทั้งนักเขียน และนักถายภาพฝมือเยี่ยม

’รงค ถายภาพผูคน บรรยากาศกรุงเทพฯ ตางจังหวัด การแสดงโขน

ละคร ฯลฯ ในยุค ๒๕๐๐ รวมทั้งภาพ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช แหงสยามรัฐ 

ที่ ’รงค เขียนหนังสือลงพิมพ เปนจํานวนมาก แตละภาพงามจับจิต 

ยกตัวอยางเชนภาพ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ นั่งเรือกับชาวบานลาดชะโด อ.ผักไห 

จ.พระนครศรีอยุธยา หรือภาพ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ บนดอยขุนตาล เปนตน

๖.อาณัติ บุนนาค (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๕๒๗ อายุ ๖๑ ป) 

ชางภาพในพระองค และหัวหนาสวนชางภาพสวนพระองค ผูฉาย

ภาพพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงรบัดอกบวัจากหญงิชราชือ่ยายตุม ที่ 

จ.นครพนม เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘

อาณตั ิไดฉายภาพ และถายภาพอกีเปนจาํนวนมาก แตสวนใหญถกู

กลนืหายไปกบัขอความทีไ่มระบชุือ่ชางภาพใหเปนทีป่ระจกัษ แมในหนงัสอื

งานพระราชทานเพลงิศพอาณตัใิน พ.ศ.๒๕๒๘ ปกสขีาว ตวัหนงัสอืดาํ รวม

ประวัติหลวงปูแหวน) ก็ลงภาพผลงานของอาณัติเพียงรูปทรงรับดอกบัว

รูปเดียวเทานั้น

๕๖



ตัวอยางหนังสือสมุดภาพของอังกฤษ รวมภาพขาวตางๆ พิมพอยางดี สะอาดตา หนา ๔ ซ.ม.  

เอนกสแกนANP-๐๐๒๔-๐๕๐

๕๗



๗.รศ.วิวัฒน� เตมียพันธ� (เกิด พ.ศ.๒๔๘๔) 

ขาราชการบํานาญ เคยสอนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนเวลาหลายป

อาจารยวิวัฒน หรืออาจารยจ๋ิว ถายรูปบานเรือนท่ีอยูกับธรรมชาติ

ไดสวยจับใจผูเขียนมานานแลว หนังสือเลมหนึ่งที่แสดงฝมือของอาจารยได

เปนอยางดคีอื หนงัสอืชือ่ คลองมอญ ซึง่บนัทกึเรอืนพกัของชาวไทยเชือ้สาย

มอญที่ยานคลองมอญ หัวตะเข ลาดกระบังไดอยางวิเศษ มองภาพไหน 

มุมไหน หนาใดก็งามทั้งสิ้น

อีกเลมหนึ่งคือ มรดกความงามของสภาพแวดลอมทองถิ่นไทย ซึ่ง

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง จัดพิมพ (แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปกขาวดํา) เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ โดย 

อ.ววิฒัน และคณะ (ลอกชือ่ในหนาเริม่ตนของแตละคน นาเสยีดายทีห่นงัสอื

ไมมีเลขหนา!)

งานถายภาพของอ.วิวัฒนในเลมนี้ อยูในชวงตนสุด คือบทแรกสุด 

ตัวอยางภาพคือ ดงไมที่โอบลอมหมูบาน ดงหมาก มะพราว เรือนแพ

รมิแมนํา้สะแกกรงั อทุยัธาน ีกอไผ เรอืนเครือ่งผกู ดงเตย และบานรมิคลอง

แถบอัมพวา เปนตน

เทาที่ยกตัวอยางมานี้จะเห็นวาเปนชางภาพในแนวศิลปวัฒนธรรมแทบจะทั้งหมด  ความจริงชางภาพสาขา

อื่นก็มีอีก แตผูเขียนไมสามารถยกตัวอยางไดหมดเพราะเกรงเรื่องจะยืดยาวและยังตองเสียเวลาประมวลขอมูล

เพิ่มเติมตอไปอีกจนเกินเวลาสงตนฉบับ   

เทาที่ผานมา การรวมภาพบุคคล เหตุการณ สถานที่ ของไทย (อยางเปนกิจจะลักษณะ) ยังมีไมมากเทา

ของฝรั่ง หนังสือบันทึกเหตุการณสําคัญรายปเองก็มักไมคอยใหความสําคัญแกชางภาพท่ีถายภาพเหลานั้นมาให  

ทําใหชางภาพหลายคนตองปดทองหลังพระรํ่าไป  

ยังดีที่เมื่อมีการจัดงานประกวดภาพ คณะกรรมการยุคปจจุบันพยายามพิมพหนังสือรวมงานที่ไดรับรางวัล

อยูบาง แตแมกระนั้น ปริมาณภาพก็ดูจะยังไมคอยเต็มอิ่มอยูดี ผูเขียนจึงคิดวา การทําสมุดภาพเลมหนาๆ รวม

ภาพเหตุการณสําคัญของแตละสาขา แตละป พรอมประวัติชางภาพเปนเรื่องที่พึงกระทําอยางยิ่ง  

 

๕๘



ปกนิตยสาร “ตากลองไทยใหม” ฉบับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๙ 

เอนกสแกน ๐๐๕๔๖-๐๕๙-

๕๙



Europeana แหลงรวมมรดกทางวัฒนธรรมยุโรปออนไลน 

(Europeana Culture Online) ที่มั่งคั่งและใหญที่สุดของโลกในขณะนี้ 

ไดรับความรวมมือของหนวยงานตางๆ ๓,๐๐๐ แหง จาก ๒๘ รัฐสมาชิก

สหภาพยโุรป (Member State of the European Union) และประเทศอืน่ๆ 

อีก ๘ ประเทศ รวมทั้งหมด ๓๖ ประเทศ โดยเชื่อมโยงขอมูลที่แปลงเปน

ระบบดิจิทัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของยุโรป จากแหลงขอมูล เชน 

หอศิลป หอสมุด พิพิธภัณฑ หอจดหมายเหตุและหอภาพยนตร หนวยงาน

จัดเก็บ สื่อโสตทัศน ฯลฯ เพื่อนํามาใหบริการผูใชในการทํางาน การศึกษา

และความบันเทิง หากพบขอมูลใดที่ผู ใชตองการสามารถดาวนโหลด 

พริ้น เซฟ ใช แชร ดู/ฟง ไดอยางเสรี

Europeana - Europeana Sounds 2015
แหล�งรวมมรดกทางวัฒนธรรมยุโรปออนไลน�
ใหญ�ที่สุดของโลก
โดย กรรณิกา ชีวภักดี และ ภวริศา นิภาวัฒนพงศ  

พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ

๖

๖๐



Europeana เปนเวบ็ท่ีเชือ่มโยงขอมลูจาํนวน ๔๕ ลานชิน้ในรปูภาพ

ถาย ภาพเคลื่อนไหว เสียง สิ่งพิมพหนังสือ ภาพวาด แผนที่ ฯลฯ ประกอบ

ดวย ภาพนิ่ง ๒๔ ลาน รูป สิ่งพิมพ (ลายลักษณ อาทิ หนังสือ จดหมาย 

ไดอะรี หนังสือพิมพ ฯลฯ) ๑๖ ลานชิ้น เสียง ๕๒๐,๐๐๐ เสียง ภาพ

เคลือ่นไหว ๗๐๐,๐๐๐ เรือ่ง และวตัถ ุ๓-D ไดแก ภาพอนสุาวรยีและอาคาร

ระบบดิจิทัล ๒๑,๐๐๐ แหง ฯลฯ (สวนเสียงคิดเปน รอยละ ๑.๕ ของขอมูล

ท้ังหมดมีผูใชบริการมากถึง ๑๐ เทาของขอมูลท่ีรวบรวมได) Europeana 

มีขอมูลมหาศาลเปนภาษาตางๆ รวม ๓๒ ภาษาในยุโรปชวยใหผูใชเขาถึง

มรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของยุโรปที่กระจัดกระจายตามที่ตางๆ 

ไดอยางทั่วถึงผูใชขอมูลสามารถดาวนโหลด พริ้น เซฟ ใช แชร ดู/ฟง ได

อยางเสรีเพื่อใหเกิดความรักในวัฒนธรรม

๖๑



พื้นฐานการแบงปนมรดกทางวัฒนธรรม คือ การแปลงขอมูลที่มีอยู

ใหเปนดจิทิลั ซ่ึงยุโรปเริม่แปลงขอมลูสือ่โสตทศันและอืน่ๆ เปนดจิทิลัตัง้แต

ป ๒๕๔๘ สมยัประธานาธิบด ีJacques Chirac ตองการใหยโุรปมหีองสมุด

ดิจิทัลที่คนควาทางอินเตอรเน็ตประเภท Virtual European Library และ

สหภาพยโุรปสนับสนุนใหประเทศสมาชิกแปลงขอมลูเปนดจิติอลมากอนแลว 

ในป ๒๕๕๐ จึงเริ่มจัดทําโครงการ Europeana ขึ้นจนกระทั่งในป ๒๕๕๔ 

Europeana จึงกลายเปนแหลงอางอิงออนไลนของยุโรป (Europeana 

Culture Online) 

มรดกดิจิทัลชวยใหเกิดเศรษฐกิจสรางสรรคแตความจริงแลว

รอยละ ๙๐ ของมรดกวัฒนธรรมยังไมไดแปลงขอมูลเปนดิจิทัล จึงจะตอง

ทํางานรวมกับหนวยงานดานวัฒนธรรมและภาครัฐ เพื่อแกปญหา ขณะ

เดยีวกนักพ็ยายามทาํใหขอมลูทีแ่ปลงเปนดจิทิลัถกูนาํมาใชงาน เรยีนรูและ

ใหความบันเทิง ปจจุบันขอมูลดิจิทัลประมาณหนึ่งในสามนําไปใหบริการ

ออนไลน จึงจําเปนจะตองชวยใหขอมูลดิจิทัลที่เหลือในหนวยงานตางๆ ให

สามารถนําออกเผยแพรอยางกวางขวางมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยพัฒนา

มาตรฐานเทคโนโลยีใหมๆ การเปลี่ยนแปลงเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งจะตองพัฒนา

โมเดลธุรกิจรูปแบบใหมเพื ่อจะทําใหสิ่งที่มีอยูสามารถนําขอมูลออกมาให

มนุษยชาติไดใชประโยชนรวมกนัอยางกวางขวาง Europeana ประกอบดวย 

๕ domain คือ European Film Gateway, Euroscreen, APEX 

(Archives Portal Europe Network of Excellence Project), the 

European Library และ Europeana Sounds
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Europeana Sounds เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

และจะสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โครงการมีกําหนดระยะเวลา 

๓ ป ใชงบประมาณจํานวน ๖.๑๔ ลานยูโรรอยละ ๘๐ ไดรับเงินสนับสนุน

จากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จุดมุงหมายเพื่อ

จัดเก็บและใหบริการมรดกทางวัฒนธรรมของยุโรปในรูปเสียงและสิ่ง

เกี่ยวเนื่อง เชน เพลง เสียงพูด เสียงบันทึกสิ่งแวดลอม เสียงรายการวิทยุ 

บทสัมภาษณประวัติศาสตรตามคําบอกเลา ภาพถาย รูปภาพ โนตเพลง 

หนังสือ ฯลฯ โดยจะจัดบริการทางออนไลนเช่ือมโยง metadata โดยใช 

MINT (Metadata Ingestion Tool) พัฒนาโดย National Technical 

University of Athens โดยสามารถรับขอมูล format ตางๆ อาทิ CSV, 

XML, OAI/PMH เพื่อสงขอมูลไปยัง Europeana Data Model (EDM)

วัตถปุระสงคของ Europeana Sounds ตองการเพิม่การจดัเกบ็เสียง

บนฐานขอมูล Europeana Sounds ใหเพิ่มขึ้นจากเดิม ๕๒๐,๐๐๐ เสียง 

เปน ๑ ลานเสยีง และเพิม่สิง่เกีย่วเนือ่งกบัเสยีงอีกประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ ชิน้ 

เพือ่ปรบัปรงุการคนเสยีงและสิง่ทีเ่กีย่วเนือ่งจาํนวน ๒ ลานหวัขอ โดยเชือ่ม

โยง metadata ถึงกันจึงจําเปนจะตองเจรจากับผูถือลิขสิทธิ์ใหเปดชองทาง

บริการเสียงของยุโรปเพื่อปรับปรุง การใหบริการเสียงและสิ่งที่เก่ียวเนื่อง

ทาง Europeana Channels และเพื่อสงเสริมการสรางเครือขายผูจัดหา

ขอมูลกับสมาคม IASA (ยาซา) อยางยั่งยืน

Europeana Sounds ประกอบดวย เสียง เพลงคลาสสิก เพลงปอบ 

เพลงของโลก และเพลงพื้นเมืองเสียงธรรมชาติ การบอกเลาความทรงจํา

และคาํพดู ภาษาตางๆ และภาษาถิน่ Europeana Sounds ดาํเนนิการภาย

ใตการนําของหอสมุดแหงชาติ สหราชอาณาจักร รวมกับหนวยงานตางๆ 

จํานวน ๒๔ องคกร ๑๒ ประเทศ เชน หอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุ 

หนวยงานราชการ หนวยงานไมแสวงหาผลประโยชน มหาวิทยาลัย และ

บริษัทตางๆ เชน SoundCloud, HistoryPin และสมาคมยาซา 

 Europeana Sounds เปดโอกาสใหประเทศตางๆ นอกสหภาพ

ยโุรปสามารถรวมเปนเครอืขาย Europeana Sounds ไดหากมเีสียงหรอืสิง่

เกีย่วเนือ่งทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัยโุรป ดงันัน้หากหนวยงานใดประสงคทีจ่ะรวม

เปนเครือขายจะตองลงนามในขอตกลงแลกเปลี่ยนขอมูลกับ Europeana 

(Europeana’s Data Exchange Agreement หรือ DEA) ขณะนี้สามารถ 

download แบบฟอรมไดแลว ท้ังน้ีจะตองอนุญาตใหสาธารณชนใชขอมูล

ไดฟรี โดยจะตองเชื่อมโยงใหเขาถึงกันไดผาน MINT หากลงนามตกลงแลว

จะให login และ password เพื่อปอนขอมูล

Europeana Sounds เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

๖๓



การที่นําขอมูลเขาไปแชรบน Europeana มีขอดีคือ ทําใหหนวยงาน

เปนที่รูจักและสิ่งที่จัดเปนที่ประจักษและเผยแพรสูสาธารณะ มีโอกาสเปน

สวนหนึง่ของฐานขอมลูทีม่หีลากหลายภาษา ขอมลูมากมายอาจจะเชือ่มโยง

กบัสิง่ทีม่อียูในคอลเลกชันขององคกรของทาน ชวยใหมโีอกาสหาคอลเลกชนั

ที่ตองการจากหนวยงานอื่นที่คลายคลึงกัน และเปนสวนหนึ่งของเครือขาย

บริการขอมูลภายใตมาตรฐานรวมกัน

๖๔



 เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ Europeana Sounds เปดตัวในการ

ประชุมนานาชาติเปน  ครั้งแรกดวยการจัดสัมมนาหัวขอ The Future of 

Historic Sounds หรือ อนาคตเสียงประวัติศาสตร ที่หอประชุมใหญ 

หอสมดุแหงชาตฝิรัง่เศส (BnF) ณ กรงุปารสี สาธารณรฐัฝรัง่เศส เพือ่แสดง

ความมั่งคั่งของมรดกโสตทัศนของยุโรปและความคิดริเริ่มในการมุงสงวน

รกัษาและสงเสรมิใหมรดกโสตทศันในสวนทีย่งัคง ถกูซอนตวัไดรบัการปลด

ปลอยออกมาใหสาธารณชนไดใชกันอยางกวางขวาง การสัมมนาครั้งนี้นับ

เปน   การรวมตวัของผูเชีย่วชาญทัว่ยโุรป บคุคลเหลานีเ้ปนผูกาํหนดอนาคต

ของมรดกโสตทศันโดยระดมความรูและการสนบัสนนุเรือ่งเทคโนโลยใีหมๆ  

เชน จะเปดการบริการมรดกโสตทัศนทางออนไลนอยางไร สนับสนุน 

Europeana ในการสรางชองทางบริการมรดกโสตทัศนอยางถูกกฎหมาย

รวมถึงนวัตกรรมใหมๆ ดานเสียง ในโอกาสนี้ Mr.Mathew Herbert 

ดี.เจ.อิเล็กทรอนิกส ชาวอังกฤษ มีชื่อเสียงในการใชเสียงตางๆ ในชีวิต

ประจําวัน มาสาธิตการสรางสรรคเสียงเพลง

 เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ Europeana Sounds เปดตัวในการ
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สมาคม IASA มีบทบาทหลักในการจัดทําโครงการ Europeana 

Sounds โดยคณะกรรมาธกิารบรหิารสมาคม IASA หารอืกนัตัง้แตป ๒๕๕๖ 

กอนท่ีโครงการจะเริม่อยางเปนทางการ ในป ๒๕๕๘ สมาคม IASA มหีนาที่

วางแผน จัดฝกอบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการในงานสัมมนาทางวิชาการ

ในอนาคต หาแหลงเงนิทนุ สงเสรมิการสงวนรกัษามรดกโสตทศันดานเสยีง 

และหากโครงการนี้จบลง ในป ๒๕๖๐ สมาคม IASA มีนโยบายจะสานตอ

โครงการนี้ใหยั่งยืนตอไป

สาํหรับประเทศไทยมกีรมประชาสมัพันธเปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษ

ส่ือโสตทัศนและเสยีงนานาชาต ิ(International Association of Sound and 

Audiovisual Archive หรือ IASA ยาซา) โดยสงนางสาวกรรณิกา ชีวภักดี 

ผูอํานวยการพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ และนาง

สาวภวริศา นิภาวัฒนพงศ หัวหนาอนุรักษสื่อโสตทัศนพิพิธภัณฑและหอ

จดหมายเหตุประชาสัมพันธ เดินทางไปรวมสมัมนาทางวิชาการเรือ่ง All for 

One-One for All: Common Concerns-Shared Solutions ณ 

หอสมุดแหงชาติฝรั่งเศส กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหวางวันที่ ๒๗ 

กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และหลังจากนั้นไดรวมสัมมนาการเปดตัว

ของ Europeana Sounds ๒๐๑๕ ในหัวขอ the Future of Historical 

Sound ซึ่งทั้งสองคนนี้เปนกรรมการบริหารสมาคมจดหมายเหตุไทยดวย 

สมาคม IASA กอตั้งมา ๔๕ ป มีสมาชิกประเภทสถาบัน ๔๐๐ แหง 

และสมาชิกประเภทบุคคลจาก ๗๐ ประเทศ รวมทั้ง ๒๔ ประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรป สําหรับประเทศไทยมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุกรม

ประชาสัมพันธ เปนสมาชิกสมาคม IASA สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนา

มาตรฐานอาชีพและแนวทางการปฏิบัติใหกับทุกประเทศผานการส่ือสาร 

ความรวมมือ การใหความรู กาํหนดหลกัเกณฑ เผยแพร จดัฝกอบรม ใหการ

ศึกษาแกหนวยงานจดหมายเหตุ หองสมุด สถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ภาคธุรกิจ หนวยงาน ตลอดจนสมาคมตางๆ 

๖๖



สําหรับโครงการ Europeana Sounds สมาคม IASA ไดมอบหมาย

ให Mr.Richard Ranft หัวหนาเสียงและภาพเคลื่อนไหวหอสมุดแหงชาติ 

สหราชอาณาจักร หนึ่งในกรรมาธิการบริหารสมาคมเปน   ผูประสานงาน

และกําลังดําเนินโครงการอยูในขณะนี้ ผูสนใจสามารถติดตามรายละเอียด

เก่ียวกับ Europeana และ Europeana Sounds ไดที่http://www.

europeana.eu และ http://www.europeanasounds.eu/ สวนผูทีป่ระสงค

จะรวมโครงการ Europeana Sounds สามารถศึกษาขอตกลงในการให

ขอมูลไดที่ http://www.iasa-web.org/europeana-sounds-task-force 

๖๗



๗

แนะนํา Website และ 
Facebook ของสมาคมจดหมายเหตุไทย
โดย นิรมล หลีกอธรรม

จะตดิตามข�อมลูข�าวสารของ สมาคมจดหมายเหตไุทย ได�ที่ ไหน?

มีหลายทานสนใจขอมูลดานประวัติศาสตรที่มีการบันทึกเรื่องราว

และเหตุการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในอดตี หนวยงานทีม่กีารรวบรวมเอกสารหรอื

ขอมูลท่ีส้ินกระแสการใชงานแลวและมีการประเมินคุณคาแลววาสมควร

เก็บรักษาตลอดไป ก็คือ หนวยงานดานจดหมายเหตุ ในประเทศไทย

มี “สมาคมจดหมายเหตุไทย” ที่เผยแพรความรู  ความเขาใจ ในงาน

จดหมายเหตุออกสูสาธารณชน 

“สมาคมจดหมายเหตุไทย” จึงไดจัดทําชองทางในการติดตาม 

ขอมลู ขาวสาร และ ประชาสัมพนัธ ดานจดหมายเหต ุทีร่วดเรว็ และทนัสมยั 

๒ ชองทาง คือ

๑. Website สมาคมจดหมายเหตุไทย 

http://www.thaiarchives.com/ ท่ีมทีัง้ขาวสารเกีย่วกบัจดหมายเหต ุอาทิ 
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• กิจกรรมการอบรมทางวิชาการ เสวนาจดหมายเหตุประจําป ไปที่ “กิจกรรม”

• รวมถึงหากตองการลวงลึกเกี่ยวกับสมาคมฯ ก็สามารถไปดูไดที่ “ความเปนมา” และ “ระเบียบ”

• หากทานตองการเปนสมาชิกของสมาคมฯ จะสมัครประเภทไหนดี อัตราการเปนสมาชิกแตละประเภท

เทาใด ไปที่ “สมัครสมาชิก”

• ยังมีจดหมายขาวที่รวบรวมสาระ ความรู บทความ เพียง click ไปที่ “จดหมายขาว” หรือ “Newsletter”

• นอกจากนี้ เรายังมีสวนที่ผูใชสามารถเขาถึงหรือติดตอทางออนไลน แสดงความคิดเห็นไดงายๆ ไปที่ 

“ติดตอเรา”

 เช่ือวาหลาย ๆ  ทานของสมาคมฯ กม็คีวามทนัสมยั ม ีAccount ของสือ่สงัคมออนไลนในยคุ Social Media 

ครองเมืองไมยิ่งหยอนกวากัน ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงไมเพียงแตมี Website เปนชองทางการเผยแพรเทานั้น หาก

แตเรายังไดเพิ่มอีก ๑ ชองทาง คือ 

๒. Facebook Fanpage สมาคมจดหมายเหตุไทย 

https://www.facebook.com/TheAssociationofThaiArchives เพื่อเปนชองทางชั้นเยี่ยมในการ

ประชาสมัพันธ ใหสมาชิกจาํนวนมากไดรู ไดเหน็ ไดตดิตามการเผยแพรขอมลูขาวสารทีร่วดเรว็ เชน ภาพบรรยากาศ

การจัดกิจกรรมตาง ๆ  การประชุมประจาํป การอบรม เสวนา ของสมาคมฯ หรอืของหนวยงานอืน่ดานจดหมายเหตุ

ทั้งไทยและตางประเทศ ใหทานไดกด Like กด Share กันไดผานทาง Social ทันสมัย ทานสามารถเปน Fanpage 

Facebook ของสมาคมฯ ไดทันที เพียงกด Like ที่ Page ดังภาพ ไมตองรอการเพิ่มเปนเพื่อนจากทาง Admin 

Page เลยคะ เรียนเชิญมาเปนเพื่อนกันนะคะ

สะดวกชองทางไหน ตองการสื่อสารกับสมาคมจดหมายเหตุไทยทางใด เพ่ือไมใหพลาดการติดตามขอมูล 

ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับจดหมายเหตุ เชิญแวะชมตามชองทางที่กลาวกันไดคะ
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๘

กิจกรรมของสมาคมฯ
ในป� ๒๕๕๘-๒๕๕๙

๗๐



การเสวนาในวันที่ระลึกจดหมายเหตุสากล ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห�องประชุม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทป�ญโญ

๗๑



กระประชุมใหญ�ประจําป� และสัมมนาทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ณ สํานักหอสมุดแห�งชาติ

๗๒
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การประชุมประจําเดือนของกรรมการสมาคมที่สํานักพิมพตนฉบับ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

การประชุมประจําเดือนของกรรมการสมาคมที่กรมประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ 

๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

นายกสมาคมจดหมายเหตุไทยติดตอประสานงานให

ทายาทพันโทฉุย จิตรนุสนธ มอบภาพเกา จํานวน

เกือบ ๑,๐๐๐ ภาพ ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๗๔



การเสวนาเครือข�ายจดหมายเหตุ ๖ ครั้ง 
โดยการริเริ่มของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ และสนับสนุนจาก

สํานักงานสรัางเสริมสุขภาพ (สสส.) เวียนกันจัดในที่ตางๆ 

ครั้งที่ปรากฎในภาพ จัดที่หองเรียนของโรงเรียนพระดาบส เทเวศน 

๗๕



โครงการประชุมวิชาการประจําป� ๒๕๕๙ 

เรื่อง จดหมายเหตุเชิงรุก : มิติการใช�ประโยชน�และพลังความร�วมมือ
โดย

สมาคมจดหมายเหตุไทย รวมกับ กรมประชาสัมพันธ 

และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ

หลักการและเหตุผล

เมื่อกลาวถึงเอกสารจดหมายเหตุในมุมมองของคนทั่วไปอาจเขาใจวา คือ เอกสารเกาโบราณ   ไมคอยถูกนํามาใช
ประโยชน ไมเกี่ยวของกับเรื่องในชีวิตประจําวันหรือการใชประโยชนของคนทั่วไป แตเมื่อวิเคราะหในเชิงลึกแลวเราจะพบ
วา ความรูจากเอกสารจดหมายเหตุปรากฏสอดแทรกในงานศึกษาคนควาเกี่ยวกับประวัติของเรื่องราวตาง ๆ อยูเสมอ ใน
ทางกลับกันกลับชวยดึงดูดความสนใจใหผูคนไดกลับไปรับรูความเปนมาของสิ่งตาง ๆ และงานดานตาง ๆ ของทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีพัฒนาการที่ยาวนานแตกตางกัน   

ปจจบัุนเราพบการใชประโยชนจากเอกสารจดหมายเหตใุนสาขาวชิาชพีตาง ๆ  มากมาย อาท ินกัประวตัศิาสตร นกั
วชิาการ นักวิจัย สือ่สารมวลชน และมคัคเุทศก เปนตน อยางไรกต็าม การใชประโยชนเอกสารจดหมายเหตุซ่ึงเปนทรพัยสนิ
ทางปญญายอมตองใหความสําคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์ดวย ในขณะที่หอจดหมายเหตุจําเปนที่จะตองเพ่ิมเติมมุมมองในการ
พัฒนางานบริการเชิงรุกเพื่อตอบสนองกลุมเปาหมายทั้งทาง Onsite และ Online 

ผู�รับผิดชอบโครงการ

สมาคมจดหมายเหตุไทย

วัตถุประสงค�

๑. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาและสรางเสริมความรวมมือในงานจดหมายเหตุในลักษณะตาง ๆ 

๒. เพื่อเรียนรูการใชประโยชนจากเอกสารจดหมายเหตุของนักวิชาการและนักวิจัย

๓. เพื่อรวมผลักดันใหมีการใชประโยชนเอกสารจดหมายเหตุอยางกวางขวางและไมละเมิดลิขสิทธิ์

๔. เพื่อใหมุมมองแนวทางการพัฒนาเชิงรุกในการบริการของหอจดหมายเหตุ 

ผู�เข�าประชุม

๑. สมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทยทั้งประเภทบุคคลและองคกร

๒. บุคลากรหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานเอกสาร และจดหมายเหตุ

๓. คณาจารยสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนดานการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 

๔. ผูสนใจทั่วไป

ระยะเวลาการประชุม                                                                 

วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (รวม ๒ วัน)

๗๖



สถานที่   หองประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ เลขที่ ๙ ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม ๖  แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ค�าลงทะเบียน (รวมเอกสารประกอบการประชุม คาตอบแทนวิทยากร อาหารวาง และอาหารกลางวัน

 ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 สมาชิกสมาคมฯ คนละ ๒,๐๐๐ บาท บุคคลทั่วไป ๒,๒๐๐ บาท                      

 หลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 สมาชิกสมาคมฯ คนละ ๒,๒๐๐ บาท บุคคลทั่วไป ๒,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ

๑. คาลงทะเบียนและคาใชจายในการประชุมเบิกไดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๙.๗/ ว.๕ ลงวันที่ 
๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีนิทรรศการจัดแสดงวัสดุอุปกรณและครุภัณฑเพื่องานจดหมายเหตุ

กําหนดการ

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

 ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร                              

 ๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น. นายอภินันท จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ กลาวเปดงาน          

 ๐๙.๑๐-๐๙.๑๕ น. มอบของที่ระลึกขอบคุณวิทยากร                          

  ถายภาพเปนที่ระลึก                                  

๐๙.๑๕-๐๙.๔๕ น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความสําคัญของจดหมายเหตุตอสังคมไทย            
  โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ                 
  เมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                             
 ๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง                               

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  การอภิปราย เรื่อง การพัฒนาความรวมมือเพื่องานจดหมายเหตุไทย :    
  ความสําคัญและแนวทางที่เปนไปได 

  - นายแพทยบัญชา พงษพานิช เลขานุการและคณะกรรมการ        
   มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ

  - นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย รักษาการผูอํานวยการ ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและ 
  เทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สสวท.)                       
  ดําเนินรายการโดย นางจิราภรณ ศิริธร  กรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๗๗



๑๓.๐๐-๑๓.๔๕ น. การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๙ สมาคมจดหมายเหตุไทย           -  
   รายงานการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา                                  
   - รับรองสมาชิก รายงานสถานะการเงิน และการคัดเลือกผูสอบบัญชี                          
   - เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม 

   โดย คณะกรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย

๑๓.๔๕-๑๖.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานจดหมายเหตุไทย                          
   โดย  นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  กรมทรัพยสินทางปญญา 

   ดําเนินรายการโดย นางสาวภวริศา นิภาวัฒนพงศ กรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การบรรยาย/อภิปราย เรื่อง มุมมองของนักวิชาการและสื่อสารมวลชนใน   
   การใชประโยชนจากเอกสารจดหมายเหตุ  

๐๙.๐๐-๑๐.๑๕ น. - ดร. พงศศักดิ์ เหลืองอราม อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร         
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. - นายสัจภูมิ ละออ ผูสื่อขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. สรุป และ ถาม-ตอบ

   ดําเนินรายการโดย นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การเสวนา เรื่อง บริการจดหมายเหตุเชิงรุกที่คาดหวัง 

    - อาจารยภูธร ภูมะธน นักประวัติศาสตรอิสระ

   - ผูแทนหอภาพยนตร องคการมหาชน

   - ผูแทนสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

   ดําเนินรายการโดย นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี กรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย

๑๖.๐๐ น.  ปดงาน

๗๘



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

๑. ไดรับความรูเกี่ยวกับความรวมมือของงานดานจดหมายเหตุในปจจุบัน ตลอดจนสามารถเขาไปมีสวนรวมใน
 กิจกรรมและรวมพัฒนางานและองคความรูดานจดหมายเหตุรวมกันในอนาคต

๒. ไดรบัความรูความเขาใจในการจดัการและใหบรกิารเอกสารจดหมายเหตอุยางถกูตองและสอดคลองกบักฎหมาย
 ลิขสิทธิ์

๒. ไดรับทราบมุมมองของผูใชบริการเอกสารจดหมายเหตุ ตลอดจน ความคิดเห็นที่เปนประโยชนในการพัฒนา
 บริการเชิงรุกของหนวยงานจดหมายเหตุเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย

๗๙



ข�อบังคับ
ของสมาคมจดหมายเหตุไทย

ข�อบังคับ
ของสมาคมจดหมายเหตุไทย

ข�อบังคับ
ของสมาคมจดหมายเหตุไทยของสมาคมจดหมายเหตุไทย

ข�อบังคับ
ของสมาคมจดหมายเหตุไทย

๘๐



หมวดที่ ๑

ความทั่วไป

ขอ ๑. สมาคมนี้มีชื่อวาสมาคมจดหมายเหตุไทย เปนสมาคมวิชาชีพที่เกิดจากการรวมกลุมขององคกร

  หอจดหมายเหตุที่ดําเนินการในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรศาสนา ภาคเอกชน และ

  สวนบุคคล สมาคมจดหมายเหตไุทยจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงคไมมุงแสวงหารายไดหรอืมุงผลประโยชน

  ทางธุรกิจ

  The Association of Thai Archives

ขอ  ๒.  เครื่องหมายของสมาคม…………………………………………………

  รูปของเครื่องหมายสมาคม………………………………………………………

ขอ  ๓.  สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ เลขที่ ๖/๑๒ ซอยวัดบัวขวัญ ๑๘ ถนนงามวงศวาน ๒๓ ตําบลบางกระสอ 

  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ขอ  ๔. วัตถุประสงคในการจัดตั้ง

๔.๑  เพ่ือรวมกลุมบคุลากรและองคกรวชิาชพีจดหมายเหต ุเปนสือ่ประสานงานกลางใหบคุลากร ผูปฏบิตัิ

 งานการจัดการจดหมายเหตุและการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในฐานะที่

 ขอมูลเหลานี้เปนหลักฐานยืนยันประสบการณและความรูของมนุษย

๔.๒  เพ่ือเสรมิสรางผลักดันการศึกษา คนควาและวิจยัวิชาการจดหมายเหตแุละระบบงานจดัการเอกสาร

๔.๓  เพื่อประสานขอตกลงรวมกันในการจัดระเบียบมาตรฐานการจัดเก็บ การอนุรักษ ตลอดจนระบบ

 จัดการจดหมายเหตุและเอกสารขอมูลทุกรูปแบบที่ยังอยูในกระแสการใชงาน

๔.๔  เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจงานจดหมายเหตุออกสูสาธารณชน และเปนการกระตุนความสนใจ

 สาธารณชนใหเขามาใชบรกิารคนควาขอมลูจดหมายเหตอัุนเปนทรพัยสินทางปญญา และมรดกทาง

 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาติและสาธารณชน

๔.๕  เพื่อสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะความรูในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในดานงานจดหมายเหตุจากทุก

 องคกรดวยการจัดฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ฯลฯ

๘๑



๔.๖  เพือ่ประสานความสมัพันธทีดี่กบันกัวิชาการสาขาตางๆ ท่ีเกีย่วของกบักจิกรรมจดหมายเหตเุปนตน

 วา นักประวัติศาสตร นักการศึกษา นักบริหาร ตลอดจนนักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึง

 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๔.๗  เพ่ือประสานความรวมมือในการใชทรัพยากรปฏิบัติงานจดหมายเหตุรวมกัน ท้ังในดานเทคโนโลยี

 สารสนเทศ อุปกรณอื่นๆ

๔.๘ เพื่อประสานความสัมพันธและความรวมมือกับองคกรจดหมายเหตุระหวางประเทศและหอ

 จดหมายเหตุในตางประเทศ ในการพัฒนาความรู การจัดการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนวิทยาการดาน

 จดหมายเหตุทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

หมวดที่ ๒

สมาชิก
ขอ  ๕.  สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ

๕.๑  สมาชิกสามัญ ไดแก 

 ๑. ผูมีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การศึกษา การเรียน การสอน การบริหาร การ

  เผยแพร เอกสารและวิชาการจดหมายเหตุ รวมไปถึงผูสนับสนุนกิจกรรมดานนี้

 ๒. องคกรจดหมายเหตุในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนท่ีสนใจสนับสนุนวัตถุประสงคของสมาคม

  และตองการมีสวนรวมในกิจกรรมของสมาคม

๕.๒  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก

 ๑. บุคคลผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการจดหมายเหตุ และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหตุ

  หรอืเหน็ความสาํคัญตอกจิการดานนีท้ีค่ณะกรรมการเชญิมา ตลอดจนบคุคลทัว่ไปทีส่นใจกจิการ

  จดหมายเหตุ

๕.๓ สมาชิกสมทบ ไดแก

 ๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา

ขอ  ๖.  สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

๖.๑  เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว

๘๒



๖.๒  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย

๖.๓  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ

๖.๔  ไมตองคาํพิพากษาของศาลถงึทีส่ดุใหเปนบคุคลลมละลาย หรอืไรความสามารถหรอืเสมอืนไรความ

 สามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตองคําพิพากษาของ

 ศาลถึงที่สุดในกรณีดังกลาว จะตองเปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิกหรือในระหวางที่เปนสมาชิก

 ของสมาคมเทานั้น

ขอ ๗. คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม

๗.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ    ๕,๐๐๐ บาท

 ๗.๒ สมาชิกสามัญ

       องคกรจดหมายเหตุตลอดชีพ   ๓,๑๐๐ บาท รายป  ๕๐๐ บาท

       สวนบุคคลตลอดชีพ    ๒,๑๐๐ บาท รายป  ๒๐๐ บาท

 ๗.๓ สมาชิกสมทบ ไดแก นิสิต นักศึกษา    รายป ปละ ๑๐๐ บาท

ขอ  ๘.  การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตาม

  แบบสมาคม ตอเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย ๑ คน และใหเลขานุการติดประกาศ

  รายชื่อผูสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคม เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน เพื่อใหสมาชิกอื่นๆ ของสมาคม

  จะไดคัดคานการสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแลวก็ใหเลขานุการนําใบสมัครและหนังสือคัดคาน

  ของสมาชิก (ถาม)ี เสนอตอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนมุตัวิา จะรบัหรอืไมรบัเขาเปนสมาชกิ

  ของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลว ผลเปนประการใด ใหเลขานุการเปนผูแจงให

  ผูสมัครทราบโดยเร็ว

ขอ ๙.  ถาคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัใิหรบัผูสมคัรเขาเปนสมาชกิ กใ็หผูสมคัรนัน้ชาํระเงนิคาลงทะเบยีนและ

  คาบํารุงสมาคมใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขานุการและสมาชิกภาพของผูสมัคร

  ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูสมัครไดชําระเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว แตถาผู

  สมัครไมชําระเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงภายในกําหนด ก็ใหถือวาการสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก

ขอ ๑๐.  สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผูที่คณะกรรมการได 

  พิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม ไดมาถึงยังสมาคม

ขอ ๑๑.  สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้

๘๓



๑๑.๑  ตาย

๑๑.๒  ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการและคณะกรรมการไดพิจารณา

  อนุมัติและสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย

๑๑.๓  ขาดคุณสมบัติสมาชิก

๑๑.๔  ทีป่ระชุมใหญของสมาคมหรอืคณะกรรมการไดพจิารณาลงมตใิหลบชือ่ออกจากทะเบยีน เพราะ

  สมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม

ขอ ๑๒. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก

๑๒.๑  สิทธิเขาประชุมสมาคมประจําป ปละ ๑ ครั้ง

๑๒.๒  สิทธิเขารับการบริการฝกอบรม – ประชุมเชิงปฏิบัติการ / ปาฐกถา สัมมนา เพื่อใหความรู

  แกสมาชิกตามแตโอกาสอันควร (ในอัตราสมาชิก)

๑๒.๓  สิทธิในการรับการบริการติดตอเครือขายสมาชิกทั้งในดานการบริหาร การเผยแพรความรู

  สารสนเทศ ตลอดจนการปรึกษาหารือรวมกันในการพัฒนากิจกรรมจดหมายเหตุ

๑๒.๔  ไดรับสิ่งพิมพวิชาการจดหมายเหตุ เพื่อเปนการเผยแพรขาวสาร (ในอัตราสมาชิก) 

๑๒.๕  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ

๑๒.๖  สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม

  และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมไดคนละ ๑ คะแนนเสียง

๑๒.๗  มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทําหนังสือรองขอตอคณะ

  กรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได

๑๒.๘  มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด

๑๒.๙  มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม

๑๒.๑๐  มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของสมาคม

๑๒.๑๑  มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น

๑๒.๑๒  มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

๘๔



หมวดที่ ๓

การดําเนินกิจการสมาคม

ขอ ๑๓. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๙ คน อยางมาก

  ไมเกิน ๒๐ คน คณะกรรมการนี้ไดมาจากการเลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก 

  ๒ คน ใหนายกเปนผูแตงตั้งผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเขาดํารงตําแหนงตางๆ ของสมาคม ตาม

  ที่ไดกําหนดไวซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขปดังตอไปนี้

๑๓.๑ นายกสมาคม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมเปนผูแทนสมาคมในการติดตอ

 กับบุคคลภายนอกและทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญของ

 สมาคม

๑๓.๒ อุปนายก ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหนาที่นายก

 สมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถจะ

 ปฏบิตัหินาท่ีได แตการทาํหนาทีแ่ทนนายกสมาคม ใหอปุนายกตามลาํดบัตําแหนงเปนผูกระทาํการ

 แทน

๑๓.๓ เลขานกุารทาํหนาทีเ่กีย่วกบังานธรุการของสมาคมทัง้หมด เปนหวัหนาเจาหนาท่ีของสมาคมในการ

 ปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการ

 ในการประชุมตางๆ ของสมาคม

๑๓.๔ ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่เปนผูชวยเลขานุการดานงานธุรการ ประสานการปฏิบัติกิจการภายใน

 สมาคม ตลอดจนชวยเหลือภาระงานของเลขานุการตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๓.๕ เหรัญญิก มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย บัญชีงบดุล

 ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ

๑๓.๖ ปฏิคม มหีนาทีใ่นการใหการตอนรบัแขกของสมาคม เปนหวัหนาในการจดัเตรยีมสถานทีข่องสมาคม 

 และจัดเตรียมสถานที่ประชุมตางๆ ของสมาคม

๑๓.๗ นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการ

 เรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก

๘๕



๑๓.๘ ประชาสัมพันธมีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม ใหสมาชิกและบุคคลโดย

 ทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย

๑๓.๙ กรรมการกลางใหทาํหนาท่ีตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายในทีป่ระชมุกรรมการ หรอืผูบรหิารสมาคม

 รองขอ

ขอ ๑๔.  คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ ๒ ป และเมื่อคณะกรรมการอยูในตําแหนง

  ครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ

  กใ็หคณะกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระรกัษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชดุใหมจะไดรบั

  อนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจาก

  ทางราชการเปนทีเ่รยีบรอยแลว กใ็หทาํการสงและรบัมอบงานกนัระหวางคณะกรรมการชดุเกาและคณะ

  กรรมการชดุใหมใหเปนทีเ่สรจ็ส้ินภายใน ๓๐ วนั นบัตัง้แตวนัทีค่ณะกรรมการชดุใหมไดรบัอนุญาตใหจด

  ทะเบียนจากทางราชการ

ขอ ๑๕.  ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระ ก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิก

  สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทนอยู

  ในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่คนแทนเทานั้น

ขอ ๑๖.  กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ 

๑๖.๑ ตาย

๑๖.๒ ลาออก

๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ

๑๖.๓ ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง

ขอ ๑๗.  กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการ ใหย่ืนใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอคณะ

  กรรมการ และใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก

ขอ ๑๘.  อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ

๑๘.๑ มอีาํนาจออกระเบยีบปฏิบตัติางๆ เพือ่ใหสมาชกิไดปฏบิตัโิดยระเบยีบปฏบิตันัิน้จะตองไมขัดตอขอ

 บังคับฉบับนี้

๑๘.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม

๑๘.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะ

 สามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง

๘๖



๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ

๑๘.๕ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่นๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้

๑๘.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ ตามที่

 ขอบังคับไดกําหนดไว

๑๘.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม

๑๘.๘ มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด 

 ไดเขาช่ือรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญข้ึน ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น 

 ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ

๑๘.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

 ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ

๑๘.๑๐ จดัทาํบนัทกึการประชุมตางๆ ของสมาคม เพ่ือเกบ็ไวเปนหลกัฐานและจดัสงใหสมาชกิไดรบัทราบ

๑๘.๑๑ มีหนาที่อื่นๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว

ขอ ๑๙. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยปละ ๔ ครั้ง โดยใหจัดขึ้นภายในวันที่ ๑๕ ของทุกๆ เดือน 

  ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม

ขอ ๒๐. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมกีรรมการเขารวมประชมุไมนอยกวาครึง่หนึง่ของกรรมการทัง้หมดจงึ

  จะถอืวาครบองคประชมุ มตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการ ถาขอบงัคบัมไิดกาํหนดไวเปนอยางอืน่ กใ็หถอื

  คะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด

ขอ ๒๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอปุนายกสมาคมไมอยูในทีป่ระชมุหรอืไมสามารถปฏบิตัิ

  หนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกต้ังกันเองเพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่

  เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

ขอ ๒๒.  การประชุมของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ

๒๒.๑ การประชุมใหญสามัญ

๒๒.๒ การประชุมใหญวิสามัญ

ขอ ๒๓. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคม – 

  สิงหาคม ของทุกป ระยะเวลาข้ึนอยูกับการกําหนดรวมกันของคณะกรรมการสมาคมแตละวาระ และ 

  ในปที่คณะกรรมการหมดวาระลง ใหจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม

๘๗



ขอ ๒๔. ในการประชุมใหญสามัญประจําป ใหจัดการประชุมสัมมนาวิชาการจดหมายเหตุหรือกิจกรรมวิชาการ

  จดหมายเหตุอื่นๆ เพื่อเปนการเผยแพรความรูและการพัฒนางานจดหมายเหตุ โดยการสัมมนาน้ี ถือ

  เปนความรวมมือของสมาชิกประเภทสถาบันหรือองคกร

ขอ ๒๕.  การประชุมใหญวิสามัญอาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้นดวยการ

  เขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ 

  คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น

ขอ ๒๖. การแจงกาํหนดนดัประชมุใหญใหเลขานกุารเปนผูแจงกาํหนดนัดประชมุใหญใหสมาชกิไดทราบและการ

  แจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจงใหสมาชิก

  ไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงานของสมาคมเปน

  เวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ

ขอ ๒๗.  การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้ 

๒๗.๑ แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป

๒๗.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ

๒๗.๓  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ

๒๗.๔ เลือกตั้งผูสอบบัญชี

๒๗.๕  เรื่องอื่นๆ ถามี

ขอ ๒๘. การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมาก

  เปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด

ขอ ๒๙. ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือไมสามารถ

  จะปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทําหนาที่

  เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

๘๘



หมวดที่ ๔

การประชุมใหญ�
ประเภทการประชุม

๑. ประชุมสามญัประจาํป และใหสมาชกิลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้คณะกรรมการ เมือ่คณะกรรมการดาํรงตาํแหนง

 ครบวาระ

๒. สัมมนารวมถึงกิจกรรมจดหมายเหตุโดยเปนความรวมมือของสมาชิกประเภทสถาบันหรือองคกร

หมวดที่ ๕

การเงินและทรัพย�สิน

ขอ ๓๐.  การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนํา

  ฝากไวในธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-ทาพระจันทร...

ขอ ๓๑.  การลงนามในตัว๋เงนิหรอืเชค็ของสมาคม จะตองมลีายมอืชือ่ของนายกสมาคม หรือผูทาํการแทนลงนาม

  รวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได

ขอ ๓๒.  ใหนายกสมาคม มอีาํนาจสัง่จายเงินของสมาคมไดครัง้ละไมเกนิ ...๕๐,๐๐๐...บาท (...หาหมืน่บาทถวน...) 

  ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมัติใหจายเงินไดครั้งละ

  ไมเกิน ...๑๐๐,๐๐๐... บาท (...หนึ่งแสนบาทถวน...) ถาจําเปนจะตองจายเกินกวานี้ ตองไดรับอนุมัติจาก

  ที่ประชุมใหญของสมาคม

ขอ ๓๓. ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ...๒๐,๐๐๐...บาท (...สองหมื่นบาทถวน...) ถา

  เกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให

ขอ ๓๔. เหรัญญกิจะตองทําบญัชีรายรบั รายจาย และบญัชงีบดลุ ใหถกูตองตามหลกัวชิาการ การรับหรอืจายเงนิ

  ทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูทําการแทนรวมกับเหรัญญิก

  หรือผูทําการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง

๘๙



ขอ ๓๕. ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต

ขอ ๓๖.  ผูสอบบัญชี มอีาํนาจหนาทีจ่ะเรยีกเอกสารทีเ่ก่ียวกับการเงนิและทรพัยสนิจากคณะกรรมการและสามารถ

  จะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของสมาคมได

ขอ ๓๗. คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีเมื่อไดรับการรองขอ

หมวดที่ ๖

การเปลี่ยนแปลงแก� ไขข�อบังคับและการเลิกสมาคม

ขอ ๓๘.  ขอบังคบัของสมาคมจะเปลีย่นแปลงแกไขไดโดยมตขิองทีป่ระชมุใหญเทานัน้ และองคประชมุใหญจะตอง

  มสีมาชิกสามญัเขารวมประชุมไมนอยกวาครึง่หนึง่ของสมาชกิสามญัทัง้หมด มตขิองทีป่ระชมุใหญในการ

  ใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามัญที่เขารวม

  ประชุมทั้งหมด

ขอ ๓๙.  การเลกิสมาคมจะเลกิไดกโ็ดยมติของทีป่ระชมุใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตขุองกฎหมาย 

  มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามัญที่เขา

  รวมประชุมทั้งหมด และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

ขอ ๔๐.  เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยู หลังจากที่ไดชําระบัญชี

  เปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของกรมศิลปากร เพื่อใชในกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแหงชาติ (ผูรับ

  ตองมีฐานะเปนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน)

๙๐



หมวดที่ ๗

บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๑.  ขอบังคับฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

  เปนตนไป

ขอ ๔๒.  เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมดเปน

  สมาชิกสามัญ

      (ลงชื่อ)...................................................................ผูจัดทําขอบังคับ

          (นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค)

๙๑



ทะเบียนสมาชิก
สมาคมจดหมายเหตุไทย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ทะเบียนสมาชิก
สมาคมจดหมายเหตุไทย

ทะเบียนสมาชิก
สมาคมจดหมายเหตุไทย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ทะเบียนสมาชิกทะเบียนสมาชิก
สมาคมจดหมายเหตุไทย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สมาคมจดหมายเหตุไทย
ทะเบียนสมาชิก

สมาคมจดหมายเหตุไทย
ทะเบียนสมาชิก

สมาคมจดหมายเหตุไทย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๙๒



สมาชิกประเภทหน�วยงาน/องค�กร ตลอดชีพ (H.สมาชิกกิตติมศักดิ์, P.สมาชิกทั่วไป)

ชื่อหน�วยงาน/องค�กร หมายเลขสมาชิก

๑ หองเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ P.๒๕๔๗/๐๐๑

๒ หอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแหงประเทศไทย P.๒๕๔๗/๐๐๒

๓ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผานคุณปติมา จันทมณีโชติ) P.๒๕๔๗/๐๐๓

๔ บริษัท กัญญามาลยภาพยนตร จํากัด P.๒๕๔๗/๐๐๔

๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน P.๒๕๔๗/๐๐๕

๖ งานหอจดหมายเหตุ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง P.๒๕๔๗/๐๐๖

๗ สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา P.๒๕๔๗/๐๐๗

๘ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี P.๒๕๔๘/๐๐๑

๙ สํานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต P.๒๕๔๘/๐๐๒

๑๐ มูลนิธิสยามกัมมาจล P.๒๕๔๘/๐๐๓

๑๑ กลุมอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล P.๒๕๔๘/๐๐๔

๑๒ โครงการจดหมายเหตุ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร P.๒๕๔๘/๐๐๕

๑๓ สํานักหอสมุดกฎหมายมหาชน สํานักงานศาลปกครอง P.๒๕๔๙/๐๐๑

๑๔ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม P.๒๕๔๙/๐๐๒

๑๕ บริษัท โรเตอร (ประเทศไทย) จํากัด P.๒๕๔๙/๐๐๓

๑๖ สํานักราชเลขาธิการ P.๒๕๕๐/๐๐๑

๑๗ พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ P.๒๕๕๐/๐๐๒

๑๘ จดหมายเหตุรัฐสภา กลุมงานพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ P.๒๕๕๐/๐๐๓

๑๙ สํานักวิชาการ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร P.๒๕๕๐/๐๐๔

๒๐ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ P.๒๕๕๐/๐๐๕

๒๑ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง P.๒๕๕๐/๐๐๖

๒๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี P.๒๕๕๐/๐๐๗

๒๓ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) P.๒๕๕๐/๐๐๘

๒๔ หางหุนสวนจํากัดสํานักพิมพซิลคเวอรม P.๒๕๕๐/๐๐๙

๒๕ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร P.๒๕๕๐/๐๑๐

๙๓



สมาชิกประเภทหน�วยงาน/องค�กร ตลอดชีพ (H.สมาชิกกิตติมศักดิ์, P.สมาชิกทั่วไป)

๒๖ หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตรเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร P.๒๕๕๐/๐๑๑

๒๗ แหลงเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช P.๒๕๕๐/๐๑๒

๒๘ สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง P.๒๕๕๐/๐๑๓

๒๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร P.๒๕๕๐/๐๑๔

๓๐ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต P.๒๕๕๐/๐๑๕

๓๑ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี P.๒๕๕๐/๐๑๖

๓๒ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ P.๒๕๕๐/๐๑๗

๓๓ ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย P.๒๕๕๑/๐๐๑

๓๔ มูลนิธิเจมสเอช ดับเบิลยู ทอมปสัน P.๒๕๕๑/๐๐๒

๓๕ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด P.๒๕๕๑/๐๐๓

๓๖ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด (คุณวุฑฒิ  ณัฐเมธิกุล) P.๒๕๕๑/๐๐๔

๓๗ สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข P.๒๕๕๑/๐๐๕

๓๘ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน P.๒๕๕๑/๐๐๖

๓๙ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม P.๒๕๕๓/๐๐๑

๔๐ งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล P.๒๕๕๓/๐๐๒

๔๑ พิพิธภัณฑประวัติการพยาบาลไทย P.๒๕๕๓/๐๐๓

๔๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม P.๒๕๕๔/๐๐๑

๔๓ สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร P.๒๕๕๔/๐๐๒

๔๔ หนวยพิพิธภัณฑศิริราช P.๒๕๕๔/๐๐๓

๔๕ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ (ฝายหองสมุด) P.๒๕๕๔/๐๐๔

๔๖ หอจดหมายเหตุ  มหาวิทยาลัยพายัพ P.๒๕๕๔/๐๐๕

๔๗ พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว P.๒๕๕๕/๐๐๑

๔๘ กลุมงานหอสมุดและพิพิธภัณฑ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร P.๒๕๕๕/๐๐๒

๔๙ กระทรวงการตางประเทศ (กองบรรณสารและหองสมุด) P.๒๕๕๖/๐๐๑

๕๐ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ P.๒๕๕๘/๐๐๒

๕๑ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ P.๒๕๕๘/๐๐๘

๙๔



สมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ (H.สมาชิกกิตติมศักดิ์, P.สมาชิกทั่วไป)

ชื่อ หมายเลขสมาชิก

๑ ชวน หลีกภัย P.๒๕๔๗/๐๑๑

๒ ศ.มารุต บุนนาค P.๒๕๔๗/๐๐๙

๓ ดร.ชาญวิทย  เกษตรศิริ P.๒๕๕๐/๐๑๘

๔ พนิดา  ภัทรพิเศษพงศ H.๒๕๔๗/๐๐๑

๕ ชาญณรงค - รัตนพร  เตชะรัชตกิจ H.๒๕๔๘/๐๐๑

๖ ธนพล  ทับทิม P.๒๕๔๗/๐๐๘

๗ กมลเทพ อรรถกมล P.๒๕๔๗/๐๑๐

๘ แพทยหญิงกรรณิการ ตันประเสริฐ P.๒๕๔๗/๐๑๒

๙ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค P.๒๕๔๗/๐๑๓

๑๐ รองศาสตราจารย ดร.สมสรวง  พฤติกุล P.๒๕๔๘/๐๐๖

๑๑ อุบลกาญจน  เธียรอุกฤษฏ P.๒๕๔๘/๐๐๗

๑๒ วนิดา  จันทนทัศน P.๒๕๔๘/๐๐๘

๑๓ วิศาล  รุจทิฆัมพร P.๒๕๔๘/๐๐๙

๑๔ อ.สมฤทธิ์  ลือชัย P.๒๕๔๘/๐๑๐

๑๕ ลัดดา  วิวัฒนสุระเวช P.๒๕๔๙/๐๐๔

๑๖ ดรุณี  แกวมวง P.๒๕๕๐/๐๑๙

๑๗ นเรนทร  ปญญาภู P.๒๕๕๐/๐๒๐

๑๘ สุนทรี  สังขอยุทธ P.๒๕๕๐/๐๒๑

๑๙ เอมอร  ตันเถียร P.๒๕๕๐/๐๒๒

๒๐ กรรณิกา  ชีวภักดี P.๒๕๕๐/๐๒๓

๒๑ อัจฉรา  เพงพานิช P.๒๕๕๐/๐๒๔

๒๒ ทรงจิต  พูลลาภ P.๒๕๕๐/๐๒๕

๒๓ กชกร  แซแต P.๒๕๕๐/๐๒๖

๒๔ พัชรินทร  ชันทอง P.๒๕๕๐/๐๒๗

๒๕ ประกายศรี  โขสูงเนิน P.๒๕๕๐/๐๒๘

๙๕



สมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ (H.สมาชิกกิตติมศักดิ์, P.สมาชิกทั่วไป)

๒๖ สุภาพร  สมจิตต P.๒๕๕๐/๐๒๙

๒๗ พจนา  มนตรีสา P.๒๕๕๐/๐๓๐

๒๘ ชูจิตร  สุดถนอม P.๒๕๕๐/๐๓๑

๒๙ ธเนศ  กองประเสริฐ P.๒๕๕๐/๐๓๒

๓๐ ปราณี  วงษชวลิตกุล P.๒๕๕๐/๐๓๓

๓๑ พ.ต.อ.(พิเศษ) วิชาญ  จําปศรี P.๒๕๕๐/๐๓๔

๓๒ ทรงยศ  แววหงษ P.๒๕๕๑/๐๐๗

๓๓ Ms. Linda  S. Mclntosh P.๒๕๕๑/๐๐๘

๓๔ นพ.พรชัย  พรกุลประสิทธิ์ P.๒๕๕๑/๐๐๙

๓๕ อ.จรูญรัตน  สุวรรณภูสิทธิ์ P.๒๕๕๓/๐๐๔

๓๖ วาสนา  สุขพันธโพธาราม P.๒๕๕๓/๐๐๕

๓๗ พันธุพิงค  ธรรมธัช P.๒๕๕๓/๐๐๖

๓๘ ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช P.๒๕๕๓/๐๐๗

๓๙ นพ.บุญเทียม พิทักษดํารงกิจ P.๒๕๕๓/๐๐๘

๔๐ สายัณห  จันทรวิภาสวงศ P.๒๕๕๓/๐๐๙

๔๑ อภิรักษ  ธัญญาสาธุกุล P.๒๕๕๓/๐๑๐

๔๒ สันติ  อิศรพันธุ P.๒๕๕๓/๐๑๑

๔๓ เอื้ออารีย ปานพิมพใหญ P.๒๕๕๔/๐๐๖

๔๔ อ.ขนิษฐา  วงศพานิช P.๒๕๕๕/๐๐๓

๔๕ สุภัตรา  ภูมิประภาส P.๒๕๕๕/๐๐๔

๔๖ จิราภรณ  ศิริธร P.๒๕๕๕/๐๐๕

๔๗ สุรียรัตน  วงศเสงี่ยม P.๒๕๕๕/๐๐๖

๔๘ ธนาพล  อิ๋วสกุล P.๒๕๕๕/๐๐๗

๔๙ อ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ P.๒๕๕๕/๐๐๘

๕๐ ประจักษ คงตระกูล P.๒๕๕๖/๐๐๑

๕๐ นางสาวนันทกา พลชัย P.๒๕๕๗/๐๐๑

๙๖



สมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ (H.สมาชิกกิตติมศักดิ์, P.สมาชิกทั่วไป)

๕๑ นางสาวภาพิศุทธิ์  สายจําปา P.๒๕๕๗/๐๐๒

๕๒ นางสาวศิริเพ็ญ นาสกุล P.๒๕๕๗/๐๐๓

๕๓ นางสาวอําพัน พิมพนุกูล P.๒๕๕๘/๐๐๑

๕๔ นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท P.๒๕๕๘/๐๐๓

๕๕ นางสาวนิภา พรฤกษงาม P.๒๕๕๘/๐๐๔

๕๖ พ.ต.อ.จิรดุล โสตถิพันธุ P.๒๕๕๘/๐๐๕

๕๗ นายเอนก นาวิกมูล P.๒๕๕๘/๐๐๖

๕๘ นายภูธร ภูมะธน P.๒๕๕๘/๐๐๗

๕๙ นายสันติ อรุณศิริ P.๒๕๕๘/๐๐๘

สมาชิกประเภทองค�กรรายป� (A.สมาชิกทั่วไป)

ชื่อ วันที่สมัครหร�อต�ออายุสมาชิก

๑ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม -------------------------

๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ -------------------------

๓ สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแมโจ -------------------------

๔ หนวยจดหมายเหตุ  สํานักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๐/๐๔/๒๕๕๘

๕ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี -------------------------

๖ งานจัดหาและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-------------------------

๗ ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม -------------------------

๘ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) -------------------------

๙ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร -------------------------

๑๐ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘

๙๗



สมาชิกประเภทบุคคลรายป� (A.สมาชิกทั่วไป, S.นักศึกษา)

ชื่อ วันที่สมัครหร�อต�ออายุสมาชิก

๑ ชูชีพ  บัวขาว -------------------------

๒ อัศวิน  ตันติวิกัยการ -------------------------

๓ ธัญพร  เมฆสิน -------------------------

๔ นิภา  พรฤกษงาม -------------------------

๕ ปกรณ  กองทอง -------------------------

๖ วีรกิตติ์  ชัยวินิต -------------------------

๗ สุดาพร  จันทรเจริญสม -------------------------

๘ ประสิทธิ์  สุวรรณา -------------------------

๙ รสสุคนธ  ทรงอาชา -------------------------

๑๐ อุไรวรรณ  พะมณี -------------------------

๑๑ เยาวลักษณ  กรึงไกร -------------------------

๑๒ ปราณี  รําจวนจร -------------------------

๑๓ ธนรัตน  บุญรุง -------------------------

๑๔ นางสุมลฑริกาญจณ มายะรังษี ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

๑๕ นางสาวขวัญวริณญา มายะรังษี ๐๙/๐๖/๒๕๕๘

๙๘



ลําดับที่................../............................

ใบสมัครสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย
๑. ชื่อหนวยงาน           

เลขที่  หมู/ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย   

โทรศัพท      โทรสาร   E-mail.    

ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย    (  ) ตลอดชีพ (  ) รายป

๒. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)     อายุ ป  อาชีพ    

สถานที่ติดตอ           

เลขที่  หมู/ซอย  ถนน   ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย     

โทรศัพท    โทรสาร   E-mail     

ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย   (  ) ตลอดชีพ (  ) รายป

๓. ประเภทสมาชิก

 ๓.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ   ๕,๐๐๐ บาท

 ๓.๒ สมาชิกสามัญ

  องคกรจดหมายเหตุตลอดชีพ  ๓,๑๐๐ บาท รายป    ๕๐๐ บาท

  สวนบุคคลตลอดชีพ   ๒,๑๐๐ บาท รายป     ๒๐๐ บาท

 ๓.๓ สมาชิกสมทบ ไดแก นิสิต นักศึกษา    รายป ปละ  ๑๐๐ บาท

๔. ขาพเจาสมัครสมาชิกโดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร ชื่อบัญชี 

สมาคมจดหมายเหตุไทย เลขที่บัญชี ๑๕๕-๒-๐๒๒๒๖-๙ จํานวน  บาท (   )

หรือ ชําระเงินสด      จํานวน  บาท (   )

ขาพเจารับรองวาจะปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของสมาคมฯ โดยชอบทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................ผูสมัคร

  (...................................................)

  วันที่............................................

 หมายเหตุ  ๑. สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิ์ไดรับสิ่งพิมพวิชาการ การเขารวมประชุมทางวิชาการประจําป โดยชําระคาลงทะเบียนใน  
  อัตราสมาชิก การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ และสิทธิการบริการติดตอประสานงานสมาชิกเครือขายสมาคม ฯลฯ 
 ๒. สงใบสมัครและสําเนาการโอนเงินมาที่
  สมาคมจดหมายเหตุไทย ๖/๑๒ ซ.วัดบัวขวัญ ๑๘ ถ.งามวงศวาน ๒๓ ต.บางกะสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
  โทรสาร ๐-๒๙๕๒-๙๒๐๓

๙๙



หอจดหมายเหตุแหงชาติ  National Archives of Thailand 

http://www.nat.go.th/

ขอขอบคุณ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ  Buddhadasa Indapanno Archives (Suanmokkh Bangkok)

http://www.bia.or.th/html_th

พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ

http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM

๑๐๐
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