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๏ประเดน็ที*น่าสนใจเกี*ยวกบัการจดัการเอกสาร
จดหมายเหตุดจิทิลั
๏ก้าวเดนิและจูงมือกนัก้าวไปข้างหน้า

หัวข้อพูดคุย



เอกสารจดหมายเหตุอยู่ที2ไหน

เอกสาร
จดหมายเหตุ

เอกสาร (records)

สารสนเทศ (information)

จดหมายเหตุอยู่
ที2นี2



นิยามคาํ “เอกสาร” (records)

เอกสารคืออะไร?
l ข้อมูลหรือสารสนเทศที:มกีารบันทกึ

ในรูปแบบใด ๆ รวมถงึข้อมูลที:บันทกึ
ในระบบคอมพวิเตอร์ ที:จดัทาํขึJน รับ
ไว้ โดยหน่วยงานหรือบุคคลเพื:อการ
ดาํเนินงานตามหน้าที: และมกีารใช้
หรือเกบ็รักษาเพื:อเป็นหลกัฐานของ

การดาํเนินกจิกรรมนัJนๆ

What are records? (ISO 30300)

l Information created, received, 
and maintained as evidence and 
as an asset by an organization or 
person, in pursuance of legal 
obligations or in the transaction 
of business (or for its purposes, 
regardless of medium, form or 
format.) 

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกลุ



นิยามคาํ “เอกสารจดหมายเหตุ”
(archives or archival Materials)

เอกสารที6ทรงคุณค่าอนัเป็นหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ของกจิกรรม การบริหารจดัการ 
ความร่วมมือ วฒันธรรม และสตปัิญญา
ขององค์กร (จงึต้องมกีารเกบ็รักษา)



การจัดการเอกสารเอกสาร VS การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ

การจดัการเอกสารที1เกดิจาก
กระบวนการทาํงานทุก
กจิกรรมตั9งแต่การจดัทาํ 
นํามาใช้ จดัเกบ็ จนถงึการ
กาํจดั

การจดัการ
เอกสาร

การจดัการเพื1อสงวนรักษา
เอกสารที1สิ9นกระแสการใช้แต่
ยงัคงมคุีณค่าต่อเนื1องโดยให้มี
คุณลกัษณะเช่นเดมิและ
สามารถนํากลบัมาใช้ได้

การจดัการ
เอกสาร
จดหมายเหตุ



ลกัษณะ/องค์ประกอบของเอกสาร

เอกสาร

บริบท
(context)

โครงสร้าง
(structure)

เนื8อหา
(content)



คุณลกัษณะของเอกสาร

คุณลกัษณะ
ของเอกสาร

ความแท้จริงของเอกสาร 
(authenticity)

ความน่าเชื;อถือ
(reliability)

ความถูกต้องสมบูรณ์
(integrity)

การใช้ได้
(useability)



กระบวนการจดัการเอกสารตามวงจรชีวติเอกสาร 
(records life cycle)

การจดัทาํหรือรับ 
(creation/receipt)

การแจกจ่าย 
(distribution/dissemination)

การใช้ (use)การดูแลรักษา 
(maintenance)

การกาํจดั (disposition)

ทาํลาย

จดหมายเหตุ



การจดัเก็บ
เอกสาร

กระบวนการจดัการเอกสารใน
องคก์ร ตามวงจรชวีติ
เอกสาร (Records Life Cycle)

การใชง้าน
เอกสาร

การสรา้ง
เอกสาร การ

รบั
เอกสา
ร

การ
สง่
เอกส
าร

Source: โครงการ BOT-DRM

การกาํจัดเอกสาร
ทาํลาย

จดหมายเหตุ

การกระจาย



กระบวนการจดัการเอกสารจดหมายเหตุ

การได้มา
(acquire)

การจดั
(arrangement)

การทาํคาํอธิบาย
(description)

การทาํเครื;องมือช่วยค้น
(finding aids)

การบริการ
(reference 
service)

การสงวนรักษา
(preservation)



การเปลี(ยนแปลงสําคญัที(เกดิขึ7น

เกดิเอกสารดจิทิลั

จากการจดัทาํ การ
ใช้งาน และการเกบ็
ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เกดิการตื(นตวัในการ

แสวงหาวธีิการ

จดัการเอกสารดจิทิลั 
รวมทั7งเอกสาร

จดหมายเหตุดจิทิลั

ที(เหมาะสม



แนวคดิการจดัการเอกสารอย่างต่อเนื4อง
(Records Continuum)

ทํางานเป็นทีม 
-ผู้บริหาร                        
-นักคอมพวิเตอร์
-นักจัดการเอกสาร          
-นักจดหมายเหตุ                       
-บรรณารักษ์                 
-นักกฎหมาย 

-การออกแบบระบบ
-การจัดทํา/รับ
-การกระจาย
-การใช้ 
-การดูแลรักษา
-การกาํจัด

นักจดัการเอกสาร/
นักจดหมายเหตุ
(records manager/ 
archivist)

ภาพรวมระบบการจดัการเอกสาร
อย่างต่อเนื4อง



กระบวนการจดัการเอกสารอย่างต่อเนื3อง

การออกแบบระบบ การวางแผนประเมนิคุณค่า

ระบบงานสารบรรณ การประเมนิและปรับปรุง
ระบบ

การให้ความรู้



ประเดน็ที*เป็นจุดเน้น

การจดัการเอกสารเป็นหน้าที*ความ
รับผดิชอบของทุกคนในองค์กร

ทุกองค์กรต้องการออกแบบระบบ
เอกสารขององค์กร

งานการจดัการเอกสารกบังาน
จดหมายเหตุไม่แยกจากกนั

การจัดการเอกสาร เน้น create
reliability และ การจดัการจดหมายเหตุ 
เน้น preserve authenticity



บทบาทของนักจดหมายเหตุ

สร้างความมั7นใจว่าเอกสารอนั
ทรงคุณค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุ
ได้รับการจดัทาํ เกบ็รักษาและมกีาร
นํามาใช้งาน



ความท้าทายของนักจดหมายเหตุ/ผู้รับผดิชอบ

แสวงหากลยุทธ์ วธีิการ แนวปฏบิัต ิมาตรฐานการจดัการเอกสาร
จดหมายเหตุดจิทิลั

หอจดหมายเหตุ สมาคม/
สถาบันการศึกษา

โครงการ ศึกษาวจิยั

หน่วยงานอืJน ๆ 

นกัวชิาชีพ/นกัวชิาการ



ความท้าทายของนักจดหมายเหตุ/ผู้รับผดิชอบ  (ต่อ)

ผลที=เกดิจาการแสวงหาของกลุ่มบุคคล สมาคมและ
สถาบันการศึกษา 

โครงการริเริ=ม
ค้นหาแนวทาง
ปฏบิัต/ิต้นแบบ

การสร้างมาตรฐาน 
กฎต่าง ๆ 

การวจิยั



ตวัอย่างโครงการและการวจิยัในต่างประเทศ

Wellcome Library –The Digital Curator Project

The Library and Archives CanadaTrusted 
Digital Repository-LAC TDR

The Persistent Digital Archives 
&Library System -PeDALS



ตวัอย่างโครงการและการวจิยัในต่างประเทศ (ต่อ)

InterPARES Trust 
www.interparestrust.org

Professor Dr.Luciana Duranti



มาตรฐานสําหรับการจดัการเอกสารและ           
จดหมายเหตุดจิทิลั

สมาคมนักจดหมายเหตุอเมริกนั (The 
Society of American Archivist)

APPM DACS

EAC-CPF EAD

สภาจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (The 
International Council on Archives -ICA)

ISAAR(CPF)

ISAD(G)



มาตรฐานสําหรับการจดัการเอกสารและ           
จดหมายเหตุดจิทิลั (ต่อ)

AGLSRAD 

สภาจดหมายเหตุแคนาดา (Canadian 
Council of Archives) 

หอจดหมายเหตุแห่งชาตอิอสเตรเลยี 
(National Archives of Australia)



APPM (Archives, Personal Papers, and Manuscript) เป็นมาตรฐานเมทาดา
ในการจดัทาํบัตรรายการสําหรับเอกสารจดหมายเหตุระดบักลุ่มเอกสาร 
(collection level)

DACS (Describing Archives: A Content Standard) มาตรฐานเมทาดานี;เป็นใช้เพื@อทาํ
คาํอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารส่วนบุคคล และหนังสือตวัเขยีน และวสัดุ
ประเภทอื@น ๆ  

EAC-CPF (Encoded Archival Context – Corporate bodies, Persons, and 
Families) เป็นมาตรฐานเกี@ยวกบับริบทที@เกี@ยวกบับุคคล หน่วยงาน และครอบครัว/
ตระกลูที@เกี@ยวข้องกบัการจดัทาํเอกสารจดหมายเหตุ การจดัเกบ็และการดูแลรักษา
เอกสารจดหมายเหตุ ที@ใช้ XML 

EAD (Encoded Archival Description) ใช้ในการจดัทาํคาํอธิบายที@สร้างเป็นเครื@องมือ
ช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุและหนังสือตวัเขยีน โดยการใช้ XML   



ISAAR (CPF) (International Standard Archival Authority Record for 
Corporate Bodies, Persons and Families) เป็นมาตรฐานใช้ในคาํแนะนําการทาํ
คาํอธิบายข้อมูลเกี<ยวกบัผู้รับผดิชอบที<เกี<ยวข้องกบัเอกสารจดหมายเหตุและข้อมูลที<
เชื<อมโยงกบัคาํอธิบายเอกสารจดหมายเหตุอื<น ๆ และผู้รับผดิชอบอื<น ๆ 

ISAD(G) ( General International Standard Archival Description เป็น
มาตรฐานใช้เป็นแนวทางการจดัทาํคาํอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ  

RAD (Rules for Archival Description) เป็นมาตรฐานที<ใช้เป็นกรอบในการจดัทาํเม
ทาดาสําหรับคาํอธิบายเอกสารจดหมายเหตุและคู่มือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุใน
ระดบัต่าง ๆ มีโครงสร้างเนืJอหาคล้ายคลงึกบั AACR2 

AGLS Metadata Standard  เป็นมาตรฐานทาํคาํอธิบายตาํแหน่งที<อยู่เอกสาร (เช่น 
ชื<อเวบ็)



การจดัการเอกสารจดหมายเหตุดจิทิลัในประเทศไทย

การจดัการเอกสารจดหมายเหตุ
อิเลก็ทรอนิกส์

การจดัการเอกสารจดหมายเหตุ
ดจิทิลั (born digital)

หอจดหมายเหตุหลายแห่งไดริ้เริ:ม ??????



ใครก้าวเดนิไปแล้วบ้าง ??

หอจดหมายเหตุ
พทุธทาส

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยจดหมายเหตุมหาวทิยาลยั มสธ.

อื>น ??



การจดัการเอกสารจดหมายเหตุที1สร้างเป็นดจิทิลัตั9งแต่เกดิ

creator use

Transfer

Preserve

Reuse/ 
access

คลงัเกบ็

คลงัเกบ็เอกสาร
จดหมายเหตุดจิทิลั

Recordkeeping 
system



จูงมือกนัก้าวต่อไป

ใคร?

อย่างไร?

ทาํอะไร?



ข้อเสนอแนะ

กาํหนดแนวปฏบิัต ิ
มาตรฐาน 

ทาํวจิยั

ภาครัฐ ??

ภาคเอกชน 
??

สร้างเครือข่ายให้ความรู้ทางวชิาการ

เจ้าภาพ?
??
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เอกสารควรอ่าน (ต่อ)

ชุดวชิา ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เช่น 
ชุดวชิาสารสนเทศลกัษณะพเิศษ ฉบับปรับปรุง
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