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ค�ำน�ำ
เอกสารจดหมายเหตุ คื อ เอกสารส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานชั้ น ต้ น และเป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ของชาติ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน นักศึกษา นักค้นคว้าวิจัย และผู้สนใจ ส�ำหรับใช้ประโยชน์
ในการวางแผนงาน การศึกษาวิจัย และเรียนรู้เรื่องราวในอดีต และยังอาจใช้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้สืบไป
การจัดหมวดหมู่และท�ำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุเป็นภารกิจที่ส�ำคัญยิ่งในกระบวนงาน
จดหมายเหตุ เพราะเอกสารจดหมายเหตุทุกชนิด ทุกชุด ต้องน�ำมาจัดเรียง จัดท�ำค�ำอธิบาย และก�ำหนดรหัส
ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะด�ำเนินการขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไปได้ อันได้แก่ การอนุรักษ์ การท�ำไมโครฟิล์ม การบริการ
และการเผยแพร่
การด�ำเนินงานจัดการเอกสารจดหมายเหตุอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นการควบคุม
เนื้อหาและกายภาพของเอกสาร ท�ำให้ผู้ค้นคว้าสามารถใช้เอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วน รวมทั้ง
บังเกิดความปลอดภัยกับตัวเอกสารในด้านความช�ำรุดและการสูญหายด้วย ดังนั้น นักจดหมายเหตุและผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ตามหลักการ
และวิธีปฏิบัติงานจดหมายเหตุ เพื่อให้กระบวนการจัดเอกสารจดหมายเหตุและท�ำเครื่องมือช่วยค้นด�ำเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีภารกิจและหน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการด�ำเนินการ
จัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท รวมทั้งการจัดท�ำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับการให้บริการ การจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และท�ำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางแก่นักจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รวมทั้งนักจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค หรือผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ ให้สามารถ
น�ำหลักการและวิธีปฏิบัติไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน เข้าใจขั้นตอนการด�ำเนินงานจัดหมวดหมู่และ
ท�ำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุและสามารถน�ำไปประกอบการปฏิบัติงานได้
กรมศิลปากร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร
ด้านงานจดหมายเหตุ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ หน่วยงานทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจในวิชาการแขนงนี้ ซึ่งสามารถน�ำองค์ความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

		
		

(นายประทีป เพ็งตะโก)
อธิบดีกรมศิลปากร

ค�ำชี้แจง
การจัดหมวดหมู่และจัดท�ำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ เป็นภารกิจที่ส�ำคัญยิ่งในกระบวนงาน
หนึง่ ของงานจดหมายเหตุ ตามพระราชบัญญัตจิ ดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๒ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มาตรา ๑๓ (๔), (๘) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีหน้าที่จัดหมวดหมู่และท�ำเครื่องมือช่วยค้น เพื่อให้บริการการศึกษา
การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทต้องน�ำมาจัดเรียง จัดท�ำ
ค�ำอธิบาย และก�ำหนดรหัสให้เรียบร้อยก่อน จึงจะด�ำเนินการตามขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป		
การจัดท�ำคูม่ อื การจัดหมวดหมูแ่ ละท�ำเครือ่ งมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุเล่มนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้าใจและเป็นแนวทางการด� ำ เนิ นงานแก่ ผู ้ ปฏิ บัติง านในหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ และ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค ได้เข้าใจขั้นตอนการด�ำเนินงานจัดหมวดหมู่ การจัดเรียง การจัดท�ำ
ค�ำอธิบาย การก�ำหนดรหัส และการจัดท�ำเครือ่ งมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทต่าง ๆ โดยสามารถ
น�ำไปเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานได้ ส่วนผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุในหน่วยงานอื่น ๆ สามารถน�ำหลักการ
และวิธีการไปปรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งคู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือเฉพาะส�ำหรับ
การจัดหมวดหมู่เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุเท่านั้น ไม่รวมเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ และเอกสาร
ประเภทดิจิทัล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ การรับมอบ
การจัดเรียง การจัดท�ำค�ำอธิบาย การก�ำหนดรหัสเอกสาร หลักการจัดเรียง และขั้นตอนการด�ำเนินงานจัดเก็บ
และลงบัญชีเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท�ำเครื่องมือช่วยค้นและการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ โดยมีการเพิ่มขั้นตอนและค�ำอธิบายอย่างละเอียด
พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดหมวดหมู่และท�ำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้ และน�ำความรู้ที่ปรากฏไปใช้ได้อย่างเข้าใจ
ถู ก ต้ อ ง ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารจั ด การงานจดหมายเหตุ ข องประเทศไทยเข้ ม แข็ ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันตรงตามมาตรฐานงานจดหมายเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้เอกสารจดหมายเหตุได้ถูกจัดเก็บ รักษา
ข้อมูลส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

		
		
		

(นางบุศยารัตน์ คู่เทียม)
นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ
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ค�ำน�ำ			
ค�ำชี้แจง		
สารบัญ			
บทที่ ๑ ความหมายและขอบเขตของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
- ความหมายของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
- ประเภทของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
- ความส�ำคัญของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
- การจัดหาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
บทที่ ๒ การรับมอบ การจัดเรียง และการจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
- การรับมอบเอกสาร (Accession)
๑๒
- การจัดเรียงเอกสาร (Arrangement)
๑๗
- การจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร (Description)
๑๙
บทที่ ๓ การก�ำหนดรหัสเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
๒๕
- การก�ำหนดรหัสเอกสาร (Reference Code)
๒๖
- การก�ำหนดรหัสเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง
๒๘
- การก�ำหนดรหัสเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
๔๖
บทที่ ๔ หลักการจัดเรียง และขั้นตอนการด�ำเนินงานจัดเก็บและลงบัญชีเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ๖๕
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
- หลักการจัดเรียงเอกสารประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ
๖๖
- ขั้นตอนการด�ำเนินงานจัดเก็บและลงบัญชีเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
๖๘
		 • เอกสารประเภทภาพถ่าย (Photography)
๗๒
		 • เอกสารประเภทภาพอัลบั้ม (Photo Album)
๘๑
		 • เอกสารประเภทฟิล์มเนกาทีฟ (Film Negative)
๘๕
		 • เอกสารประเภทสไลด์ (Slide)
๘๙
		 • เอกสารประเภทโปสเตอร์ (Poster)
๙๓
		 • เอกสารประเภทปฏิทิน (Calendar)
๙๕
		 • เอกสารประเภทแถบบันทึกภาพ (Magnetic picture – recording tape)
๑๐๔
		 • เอกสารประเภทแถบบันทึกเสียง (Magnetic sound – recording tape)
๑๐๗
		 • เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง แบบแปลน (Cartographic Archives)
๑๑๒
บทที่ ๕ เครื่องมือช่วยค้นเอกสารประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ
๑๑๗
- ความหมายและประเภทของเครื่องมือช่วยค้น
๑๑๘
- บัญชีเอกสาร (Inventory)
๑๑๘
- บัตรรายการ (Index Card)
๑๒๔
- ฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
๑๒๖
- สรุปขั้นตอนการจัดหมวดหมู่และท�ำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
๑๒๗

๑
บทที่

ความหมายและขอบเขต
ของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

ความหมายของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
เอกสารประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่อความหมายโดยภาพ
ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง ที่ได้บันทึกลงบนวัสดุต่าง ๆ หรือทั้งภาพและเสียง หรือวัสดุอื่นใด
ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ใช้ในขณะนั้น เช่น ภาพถ่าย ฟิล์ม สไลด์ แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ
ซึง่ เอกสารเหล่านีม้ ลี กั ษณะทางกายภาพแตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อกั ษร ในด้านวัสดุ ขนาด
และเนื้อหา เป็นต้น เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุมีรูปลักษณ์และระยะเวลาที่ไม่จ�ำกัด ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการของ
เทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ผลิตวัสดุสื่อสาร เช่น สมัยโบราณวาดภาพลงบนแผ่นหิน แผ่นไม้ แผ่นหนัง ฯลฯ ต่อมาพัฒนา
เป็นกระดาษ ฟิล์ม แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง แถบแม่เหล็ก ฯลฯ ส่วนเนื้อหาของเอกสารจะเกี่ยวเนื่องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน บุคคล ที่ผลิตเอกสารนั้น ๆ เอกสารเหล่านี้อาจได้รับมอบรวมกันมากับกลุ่มเอกสารจากหน่วย
งาน บุคคล หรืออาจได้รับมอบมาโดยไม่รวมกับกลุ่มของเอกสาร ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องมีการด�ำเนินการที่เหมาะสม
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและเนื้อหาที่บันทึกลงบนวัสดุนั้น แตกต่างกันออกไป
นอกจากนีห้ อจดหมายเหตุแห่งชาติยงั มีการจัดเก็บเอกสารประเภทสิง่ พิมพ์อายุสนั้ (Ephemera) ซึง่ หมาย
ถึง สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จัดท�ำขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือจัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีระยะเวลา
ใช้งานไม่นาน โดยทั่วไปมักจะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ตัวอย่างของสิ่งพิมพ์ประเภทนี้ได้แก่แผ่นโฆษณา โปสเตอร์
แผ่นพับ เมนูอาหาร บัตรเชิญ ตั๋ว แสตมป์ ฯลฯ
สิ่งพิมพ์เหล่านี้เป็นผลมาจากการด�ำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานจัดพิมพ์โปสเตอร์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน หรือบัตรเชิญเนื่องในโอกาสพิเศษ เป็นต้น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ อาจได้
รับมอบมาพร้อมกับเอกสารประเภทอื่น หรืออาจได้รับมอบมาเฉพาะประเภทจากนักสะสม สิ่งพิมพ์เหล่านี้นอกจาก
จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเอกสารประเภทอื่นในกลุ่มเอกสารหรือชุดเอกสารแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการ
ของการพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ ความงามทางศิลปะ หรือเนื้อหาสาระที่ได้บันทึกลงบนสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
เมื่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาว่าสิ่งพิมพ์เหล่านี้มีคุณค่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ก็จะรับมอบไว้เพื่อด�ำเนิน
การทางจดหมายเหตุต่อไป

ประเภทของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
การแบ่งเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุออกเป็นประเภทต่าง ๆ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การด�ำเนินงานจัดเรียง
เอกสารทั้งทางกายภาพและเนื้อหาของเอกสารสามารถด�ำเนินการควบคู่กันไป โดยทางกายภาพของเอกสาร
จะท�ำให้สามารถจัดเก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ หมาะสมกับประเภทของเอกสารรวมถึงการจัดเก็บในคลังเอกสาร ท�ำให้การ
อนุรักษ์เอกสารสามารถท�ำได้อย่างเหมาะสมกับเอกสารแต่ละประเภท ทางด้านเนื้อหาของเอกสารท�ำให้ไม่สูญเสีย
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร โดยการจัดท�ำใบแทรกเอกสารและน�ำไปสู่การจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสารและ
เครื่องมือช่วยค้นที่มีประสิทธิภาพ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติแต่ละประเทศอาจแบ่งประเภทเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแตกต่างกันออกไป
ตามขนาดและรูปแบบของการด�ำเนินงาน หรือตามลักษณะทางกายภาพของเอกสารในอารักขาของหอจดหมายเหตุ
นั้น ๆ โดยอาจแบ่งออกตามวัสดุที่ใช้บันทึกเอกสาร แบ่งตามสารสนเทศหรือเนื้อหาของเอกสาร หรือแบ่งตามการ
สือ่ สารความหมายของเอกสาร เช่น การสือ่ ความหมายโดยภาพ (Images) ฟิลม์ ภาพยนตร์ ภาพเคลือ่ นไหว (moving
Images) ได้แก่ ภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ เป็นต้น หรือเสียงที่ได้บันทึกไว้บนวัสดุประเภทต่าง ๆ (Sounds recording) ได้แก่ แถบบันทึกเสียงต่าง ๆ จานเสียง ตลับเทป เป็นต้น
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มักจะได้รบั มอบเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถ่าย หรือทีส่ อื่ ความ
หมายด้วยภาพเป็นจ�ำนวนมาก กรณีนี้หอจดหมายเหตุแห่งชาติอาจแบ่งเอกสารประเภทภาพถ่ายเป็นเอกสารอีก
ประเภทหนึ่งภายใต้เอกสารที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Non – textual records) หรือแยกเป็นอีกประเภทก็ได้ โดย
ก�ำหนดให้เอกสารเหล่านีเ้ ป็นประเภทภาพถ่ายและสือ่ ความหมายด้วยภาพ (photographs / visual records) ได้แก่
ภาพถ่าย ฟิล์มกระจก ฟิล์มเนกาทีฟ ฟิล์มสี สไลด์ อัลบั้มภาพ โปสการ์ด ฟิล์มภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ ภาพพิมพ์
ภาพเขียน ภาพวาด เป็นต้น
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจ�ำแนกประเภทเอกสารจดหมายเหตุ ออกเป็น ๔ ประเภทดังนี้
๑. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อข้อความเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร ด้วยการเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ดว้ ยระบบการพิมพ์ลงบนวัสดุรปู แบบต่าง ๆ เช่น ใบบอก สารตรา
หนังสือโต้ตอบ เอกสารการประชุม ฯลฯ
๒. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่อโดยเสียงหรือภาพ เช่น
ภาพถ่าย เนกาทีฟ สไลด์ โปสเตอร์ บัตรอวยพร ฯลฯ
๓. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) ได้แก่ แผนที่ พิมพ์เขียว แบบ
แปลน แผนผังต่าง ๆ
๔. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine Readable Archives) เป็นเอกสารทีบ่ นั ทึก
ข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัล (Digital File) และค้นคืนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฮาร์ตดิส ฯลฯ
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่เก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปัจจุบัน ได้แก่ เอกสารประเภท
ภาพถ่าย ภาพวาด ฟิล์ม สไลด์ โปสเตอร์ ปฏิทิน โปสการ์ด บัตรอวยพร แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ อัลบั้มภาพ
แสตมป์
ซึง่ ในคูม่ อื เล่มนี้ จะกล่าวถึงการจัดหมวดหมูแ่ ละท�ำเครือ่ งมือช่วยค้นเฉพาะเอกสารประเภทโสตทัศน
จดหมายเหตุเท่านั้น

ความส�ำคัญของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เป็นเสมือนความทรงจ�ำที่สะท้อนถึงพฤติกรรมแนวความคิดทัศนคติ
ในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะต่อหน่วยงานผู้ผลิตเอกสารเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่า และเป็นหลักฐาน
ข้อมูลที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ ดังนี้
๑. มีคณ
ุ ค่าทางประจักษ์พยาน หมายถึง แสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างการบริหารงานและการด�ำเนิน
กิจกรรมของหน่วยงาน บุคคล เป็นหลักฐานส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจ พัฒนาการในการด�ำเนินงาน ประวัติของ
หน่วยงาน รวมถึงประวัติและผลงานของบุคคลในหน่วยงาน และในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
๒. มีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ หมายถึง การมีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาถึงประวัตหิ รือพัฒนาการเกีย่ วกับบุคคล
เหตุการณ์ และสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ
๓. มีคุณค่าทางการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หมายถึงมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และ
เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ให้ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ
๔. เป็นหลักฐานแสดงและใช้คุ้มครองสิทธิของประเทศ หน่วยงาน และปัจเจกบุคคล
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การจัดหาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เป็นเอกสารขององค์กร หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกสารส่วนบุคคล
ซึ่งเกิดขึ้นตามภารกิจและหน้าที่ การได้มาของเอกสารได้มาโดยวิธีการดังนี้ คือ
๑. การรับมอบจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นวิธีการได้มาของเอกสารที่ส�าคัญที่สุด โดยใช้กฎหมายหรือ
ระเบียบเป็นเครื่องมือก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีหน้าที่ต้องส่งมอบเอกสารที่สิ้นกระแสการ
ปฏิบัติงานแล้วให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. การรับบริจาคหรือตามพินัยกรรม คือ การที่บุคคลที่มีผลงานส�าคัญในสาขาวิชาการต่าง ๆ หน่วย
งานเอกชน สมาคม มูลนิธิ บุคคลส�าคัญ หรือบุคคลทั่วไป สะสม รวบรวมเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุไว้ด้วยใจรัก
โดยเจ้าของหรือทายาทเป็นผู้บริจาค หรือมอบให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารส่วนบุคคล
เช่น ภาพถ่ายของนายระบิล บุนนาค อัลบั้มภาพของนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ แถบบันทึกเสียง ของดร. ฉัตรทิพย์
นาถสุภา สไลด์ของนายสัญชัย หมายมั่น ภาพซองบุหรี่ของนางอารีย์ สุสายัณห์ ฯลฯ
๓. การซื้อ คือการด�าเนินการจัดซื้อเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่มีจ�าหน่ายทั่วไปเป็นการรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูล ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งโดยวิธีการจัดซื้อต้นฉบับ หรือจัดซื้อ
ส�าเนา หอจดหมายเหตุแห่งชาติต้องก�าหนดหลักเกณฑ์การเลือกซื้อเอกสารให้ชัดเจน และบุคลากรที่จะด�าเนินการ
จัดซื้อต้องมีความรู้ความสามารถในการประเมินคุณค่าเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่ต้องการจัดซื้อเหล่านั้นด้วย
เช่น การจัดซื้อเอกสารภาพถ่ายทางอากาศ ชุด William Hunts ที่เกี่ยวกับประเทศไทยให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ซึ่งสนับสนุนโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (International Council on Archives : ICA)
๔. การท�าส�าเนา การท�าส�าเนาเป็นการสร้างเอกสารขึ้นใหม่ โดยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น พิมพ์ ถ่าย อัดขยาย
ฯลฯ การได้มาด้วยการท�าส�าเนาเอกสารนี้จ�าเป็นส�าหรับหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ไม่สามารถจัดหาเอกสารต้นฉบับ
ได้ และเอกสารดังกล่าวมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับเอกสารจดหมายเหตุทหี่ อจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาไว้
เช่น ภาพชุด กจช.(อ) บางเรื่อง ซึ่งเป็นส�าเนาภาพที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติรวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ
ภ ๐๐๑ กจช (อ) ๑/๗
ภ ๐๐๑ กจช (อ) ๓/๓๑

ตัวอย่าง
ส�าเนาภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ส�าเนาภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ขณะทรงพระเยาว์

หรือส�าเนาภาพที่กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอส�าเนาภาพมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
ฉ/ร
เป็นส�าเนาภาพจากส�านักพระราชวัง
ฉ/น ๑ เป็นส�าเนาภาพจากกรมประชาสัมพันธ์
ฉ/น ๒ เป็นส�าเนาภาพจากส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯลฯ

10

๒
บทที่

การรับมอบ การจัดเรียง
และการจัดท�าค�าอธิบาย
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

การรับมอบเอกสาร (Accession)
การรับมอบเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ
๑. การรับมอบจากภายนอก เป็นการรับมอบโดยตรงจากหน่วยงานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อตกลง
ที่ก�ำหนดให้หน่วยงานต้องส่งมอบเอกสารที่ครบก�ำหนดอายุการจัดเก็บในหน่วยงาน ให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เพื่อท�ำการประเมินคุณค่า หรือรับบริจาคจากบุคคล องค์กร สมาคม มูลนิธิ สถาบันต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของเอกสาร
ตามนโยบายในการจัดหาเอกสาร เช่น ภาพส่วนบุคคลของนายเสริม ศาสตราภัย ภาพส่วนบุคคลของเจ้ากาวิละวงศ์
ณ เชียงใหม่ ฯลฯ
๒. การรับมอบจากภายในเป็นการรับมอบระหว่างกลุม่ งานภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติทมี่ ภี ารกิจและ
หน้าทีใ่ นการด�ำเนินงานของกลุม่ งานนัน้ ๆ เช่น กลุม่ อนุรกั ษ์เอกสาร กลุม่ บันทึกเหตุการณ์ กลุม่ เอกสารจดหมายเหตุ
และบริการ มอบภาพกิจกรรมการด�ำเนินงานของกลุ่ม ให้กลุ่มบริหารเอกสาร เพื่อน�ำมาประเมินคุณค่า การรับ
มอบเอกสารทั้งสองลักษณะเมื่อน�ำมาประเมินคุณค่าแล้วจะส่งให้กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบด�ำเนินการจัดเรียง จัดท�ำค�ำอธิบาย และท�ำเครื่องมือช่วยค้นเพื่อให้บริการต่อไป
การลงทะเบียนรับมอบเอกสาร
การรับมอบเอกสารที่รับมอบจากหน่วยงานราชการ ระหว่างกลุ่มงาน หรือบุคคลต่าง ๆ จะต้องมีการ
ลงทะเบียนบันทึกหลักฐานการรับมอบไว้ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเสียหายหรือสูญหายของ
เอกสารระหว่างการด�ำเนินงาน ซึ่งหมายถึงการควบคุมทั้งกายภาพ และเนื้อหาสาระให้เอกสารคงความสมบูรณ์
ครบถ้วน อีกทั้งเป็นหลักฐานในการรับมอบ เพื่อน�ำส่งคลังเก็บเอกสารเมื่อด�ำเนินการจัดเรียงเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว
และยังเป็นการบันทึกข้อมูลการด�ำเนินงานของแต่ละกลุม่ งานอีกด้วย ส�ำหรับรายละเอียดทีต่ อ้ งบันทึกจะมีรายละเอียด
และใช้แบบฟอร์มเดียวกับการรับมอบเอกสารลายลักษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. ล�ำดับที่ ให้ลงล�ำดับที่รับเอกสาร /ปี พ.ศ. เช่น ๑/๒๕๖๐, ๔๕/๒๕๖๒
๒. วัน / เดือน / ปี ของการรับมอบเอกสาร ให้ลงวัน เดือน ปี ที่รับมอบเอกสาร
๓. หน่วยงานเจ้าของเอกสาร หมายถึงชื่อหน่วยงาน องค์กร ชื่อบุคคล เจ้าของเอกสารหรือทายาท
ซึ่งเป็นเจ้าของเอกสารหรือเป็นผู้มอบเอกสาร
๔. หนังสือที่ ให้ลงเลขที่หนังสือของหน่วยงานที่ส่งมอบเอกสารให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๕. ลงวันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือของหน่วยงานที่ส่งมอบเอกสาร
๖. เลขทะเบียนการท�ำลายเอกสาร
๗. รหัสแฟ้มโต้ตอบ ให้ลงเลขแฟ้มโต้ตอบ
๘. เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ ให้ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๙. ปริมาณเอกสาร ให้ลงจ�ำนวนปริมาณเอกสารโดยมีหน่วยนับเป็นจ�ำนวน ฟุต รายการ
๑๐. ประเภทเอกสาร ให้ลงประเภทของเอกสารที่รับมอบ เช่น เอกสารลายลักษณ์ ภาพ ฟิล์ม สไลด์
แผนที่ ฯลฯ
๑๑. หมายเหตุ อาจใส่รายละเอียดอื่นใด (ถ้ามี)
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หน่วยงาน
เจ้าของเอกสาร

ลายลักษณ์

๑

๖๐

ขอสงวน

ขอสงวน

ลายลักษณ์

๒

ขอสงวน

หมายเหตุ

ลายลักษณ์ เอกสารส่งมอบ
แผ่น CD
๑ แผ่น
ลายลักษณ์
ขอสงวน

เลขทะเบียน รหัสแฟ้ม เจ้าหน้าที่ ปริมาณเอกสาร ประเภท
หนังสือที่
ลงวันที่
การท�ำลาย
ด�ำเนินการ
โต้ตอบ
ฟุต รายการ เอกสาร
เอกสาร
(สจช.)
คค ๑๐๐๑/๑๘๕๘ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ๑๐๕/๒๕๖๓ กค ๑๐๐๑/๔ วิราทิพย์ ๓๕ ฟุต ๓๐๔ ลายลักษณ์

๓๒/๒๕๖๓ ๑ มิ.ย. ๖๓ ส�ำนักงานเลขานุการกรม
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรงการคลัง
๓๓/๒๕๖๓ ๑ มิ.ย. ๖๓ สถาปัตยกรรม
วธ ๐๔๒๓/๑๐๔๗ ๒๖ พ.ค. ๖๓
วธ ๐๔๒๓/๑ นิภาพร
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
กรมศิลปากร
๓๔/๒๕๖๓ ๔ มิ.ย. ๖๓ สถาบันประสาทวิทยา
สธ ๐๓๑๓/๖๖๓๙ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ๓๐/๒๕๖๓ สธ ๐๓๑๓/๑ เบญญาภา ๒ ฟุต
กรมการแพทย์
๓๕/๒๕๖๓ ๔ มิ.ย. ๖๓ ส�ำนักบริหารกลาง
ทส ๑๔๐๐/๓๓๑ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ๒๖๗/๒๕๖๓
ทส
วิราทิพย์ ๐.๕ ซม.
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๑๔๐๐/๑๓
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๖/๒๕๖๓ ๕ มิ.ย. ๖๓ ส�ำนักงานเลขาธิการ
นร ๑๐๐๗.๑/๑๗ ๒๙ พ.ค.๖๓ ๒๔๘/๒๕๖๓ นร ๑๐๐๗/๔๐ วิราทิพย์ ๙ ฟุต
ส�ำนักงาน ก.พ.
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ล�ำดับที่

วัน เดือน
ปี

ตัวอย่าง
ทะเบียนรับมอบเอกสาร
ประจ�ำปี ......๒๕๖๓................

นอกจากนั้นหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มักจะได้รับมอบเอกสารที่รวบรวมมา โดยไม่ค�ำนึงถึงแหล่งที่มา
และได้มาจ�ำนวนไม่มาก (Artificial Collection) ดังนั้นโครงสร้างของเอกสารจึงแตกต่างไปจากเอกสารประเภทที่
มีโครงสร้างซึ่งเกิดจากภารกิจหน้าที่ เมื่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับมอบเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุเหล่านี้มา
นักจดหมายเหตุจะตัง้ กลุม่ เอกสารเหล่านีข้ นึ้ มาเป็นเอกสารกลุม่ ใหม่โดยไม่นำ� เอกสารไปปะปนกับกลุม่ เอกสารทีม่ อี ยู่
เดิม ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติมักจะได้รับมอบเอกสารประเภทนี้จากกลุ่มบุคคล สมาคม หรือองค์กรต่าง ๆ หรือ
จากนักจดหมายเหตุ นักประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ นักหนังสือพิมพ์ ทีไ่ ด้รวบรวมเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุจากหลาย
แหล่งทีม่ า เช่น สมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมเอกสารเกีย่ วกับงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จากหลายแหล่ง ในขั้นตอนนี้อาจจะดึงภาพถ่าย สไลด์ หรือแผนผัง ออกจากเอกสารกลุ่มใหญ่ ท�ำให้
เอกสารที่ดึงออกมานี้จะสูญเสียแหล่งที่มาหรือล�ำดับของเอกสารไป เอกสารเหล่านี้จะน�ำมาจัดเป็นกลุ่มเอกสารที่มา
รวมกันจากหลายแหล่งทีม่ า (Artificial Collection) ซึง่ ทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะใช้ชอื่ กลุม่ เอกสารนีว้ า่ เอกสาร
ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบมาจากแหล่งอื่น ๆ
ข้อแนะน�ำในการรับมอบเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนใหญ่มักจะได้รับมอบเอกสารประเภทภาพถ่าย หรือเอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุประเภทต่าง ๆ จากบุคคล ครอบครัว หรือทายาท เอกสารเหล่านี้จ�ำเป็นต้องมีการพิจารณาคุณค่าของ
เอกสารก่อนการรับมอบ เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารเหล่านั้นจะมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเอกสารจดหมายเหตุและสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ รวมทั้งไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่หอจดหมายเหตุแห่ง
ชาติที่ไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการเอกสารเหล่านั้น โดยมีองค์ประกอบในการคัดเลือกดังนี้
๑. มีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจยั หรือมีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ เป็นของหายาก คุณภาพและปริมาณ
ของภาพ เสียง สภาพทางกายภาพของเอกสาร อายุการใช้งานของวัสดุที่ใช้ท�ำเอกสาร อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๒. มีความสัมพันธ์หรือความเกีย่ วโยงกับเอกสารจากหน่วยงานหรือเอกสารอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ
๓. ในกรณีของการรับบริจาคจะต้องมีหนังสือมอบหรือพินัยกรรมที่ระบุว่ายินยอมมอบเอกสารให้เป็น
สมบัติของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงลิขสิทธิ์และเงื่อนไขในการใช้เอกสารนั้น เพื่อการอนุรักษ์และการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย หรือเพื่อการด�ำเนินกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๔. ความสามารถและศักยภาพของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการด�ำเนินงานจดหมายเหตุและ
กระบวนการอนุรักษ์ ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับปริมาณเอกสารที่รับมอบ เนื่องจากการรับมอบเอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุ วัสดุทจี่ ดั ท�ำมีจำ� นวนมากจะต้องใช้เวลาและความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้กระบวนงานจดหมายเหตุ
ด�ำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเกินไป อย่างไรก็ตาม
หากผู้บริจาคยินดีให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานควบคู่ไปกับการบริจาคเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติก็สมควร
รับเอกสารเหล่านั้นไว้
๕. ความพร้อมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในการเข้าถึงสารสนเทศทีไ่ ด้บนั ทึกลงบนวัสดุ และการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุลงบนวัสดุชนิดต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
จะสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้ตลอดไป
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ตัวอย่างใบส่งมอบเอกสารให้ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กลุ่มบริหารเอกสาร									
ใบมอบเอกสารส่วนบุคคล
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สจช.

ชื่อผู้มอบ นางสาวสุมิตรา ขันตยาลงกต
ที่อยู่
๕๕ (๒๔/๒๖) ซอยศิริถาวร ถนนรามค�ำแหง ๒๔ หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ .........................................................................................................................................
รายการเอกสาร
๑. อัลบั้มที่ ๑
- รูปภาพ

จ�ำนวน

หมายเหตุ

๑๙๙ ภาพ

๒. อัลบั้มที่ ๒
- รูปภาพ
- โปสการ์ด
- จดหมาย
- หนังสือพิมพ์
- ตั๋วเครื่องบิน

๑๐๙ ภาพ
๑๑ รายการ
๔ รายการ
๒ รายการ
๑๓ รายการ

๓. อัลบั้มที่ ๓
- รูปภาพ
- บัตรเชิญชมนิทรรศการ
- หนังสือพิมพ์

๑๐๙ ภาพ
๕ รายการ
๒ รายการ

๔. อัลบั้มที่ ๔
- รูปภาพ
- บัตรเชิญชมนิทรรศการ

๑๔๐ ภาพ
๗ รายการ
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รายการเอกสาร

จ�ำนวน

๕. อัลบั้มที่ ๕
- รูปภาพ

๑๒๙ ภาพ

๑๔. อัลบั้มที่ ๑๔
- รูปภาพ

๓๓ ภาพ

๑๕. อัลบั้มที่ ๑๕
- รูปภาพ
- หนังสือพิมพ์

๓๗๖ ภาพ
๑ รายการ

๑๖. อัลบั้มที่ ๑๖
- รูปภาพ

๑๗ ภาพ

๑๗. อัลบั้มที่ ๑๗
- รูปภาพ

๑๘ ภาพ

๑๘. อัลบั้มที่ ๑๘
- รูปภาพ

๑๙ ภาพ

หมายเหตุ

เงื่อนไขของเจ้าของเอกสาร
อนุญาตใช้				

อ่าน			

คัดลอก

				

ถ่ายส�ำเนา		

พิมพ์เผยแพร่

ตั้งแต่...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้มอบเอกสาร........................................................................วันที่มอบเอกสาร..................................................
ลงชื่อผู้รับมอบเอกสาร...................................................................วันที่รับมอบเอกสาร..............................................
(ต�ำแหน่ง) ..............................................................................................................
หมายเหตุ แบบฟอร์มมี ๓ ชุด ชุดแรกมอบให้เจ้าของเอกสาร ชุดที่สองเก็บไว้กับเอกสาร ชุดที่สามเก็บเข้า
แฟ้มโต้ตอบที่กลุ่มบริหารเอกสาร
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การจัดเรียงเอกสาร (Arrangement)
ความหมายของการจัดเรียงเอกสาร คือ กระบวนการในการจัดเรียงเอกสารประเภทต่าง ๆ โดยยึดหลัก
การเคารพแหล่งที่มาของเอกสาร และหลักการจัดตามล�ำดับเดิมของเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการคือ
๑. เพื่อรักษาคุณค่าเดิมของเอกสารทั้งทางกายภาพและเนื้อหาสาระของเอกสาร
๒. เพื่อการควบคุมเอกสาร
๓. เพื่อให้สามารถใช้เอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว

หลักการจัดเรียงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

การจัดเรียงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุทุกประเภท มีหลักการเดียวกันกับการจัดเรียงเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ คือ
๑. การจัดเรียงเอกสารตามแหล่งก�ำเนิดหรือตามแหล่งที่มา (Principle of Provenance) คือการจัด
เอกสารของหน่วยงานเดียวกันไว้ดว้ ยกัน เพือ่ สะท้อนให้เห็นภาระหน้าทีแ่ ละกิจกรรมของหน่วยงานทีผ่ ลิตเอกสารนัน้
๒. การจัดเรียงเอกสารตามล�ำดับเดิม (Principle of Original Order) เป็นวิธีการจัดเรียงเอกสารตาม
ล�ำดับเดิมที่หน่วยงานหรือบุคคลเจ้าของเอกสารได้เคยจัดระหว่างการเก็บหรือการใช้เอกสารนั้น เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบเอกสารเหล่านั้นมา สามารถก�ำหนดรหัสเพื่อ
การเรียกใช้ได้เลย โดยคงรูปแบบการจัดไว้เหมือนเดิม เช่น ภาพชุด หวญ รับมอบมาจากหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่ง
จัดตามล�ำดับเดิมเป็นหมวดบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ และเบ็ดเตล็ด
ปัจจุบนั หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ใช้วธิ กี ารจัดเรียงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุทงั้ ๒ วิธี คือ การจัดเรียง
ตามแหล่งที่มาของเอกสารและการจัดเรียงเอกสารตามล�ำดับเดิม
ขั้นตอนการจัดเรียงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุตามแหล่งก�ำเนิดหรือตามแหล่งที่มาของเอกสาร
(Principle of Provenance)
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุทจี่ ะน�ำมาจัดเรียง นอกจากจะรับมอบมาเป็นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
แต่ละชนิดจากหน่วยงาน บุคคล โดยเฉพาะแล้ว บางครั้งเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุมีหลายประเภทปะปนกันมา
ในกลุ่มของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ นอกจากนี้ภายในแฟ้ม มัด กล่อง ของเอกสารอาจมีวัสดุอื่นปะปนมา
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ หรืออาจท�ำให้เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ เช่น คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ แถบกาว เป็นต้น เมือ่ จะด�ำเนินการจัดเรียงเอกสารต้องน�ำสิง่ เหล่านีอ้ อกก่อน เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ที่มากับเอกสารลายลักษณ์ จะจัดเรียงโดยไม่แยกวัสดุโสตทัศนจดหมายเหตุออกจากเอกสาร ต้องจัดเรียง และจัดท�ำ
ค�ำอธิบาย เป็นชุดเดียวกันเมือ่ การจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงจะแยกเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุไปเก็บ
ต่างหาก ตามประเภทของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุโดยเฉพาะ เพื่อการอนุรักษ์เอกสาร โดยมีการจัดท�ำใบแทน
เอกสารที่แยกออกไป
ส่วนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่รับมอบมาจากส่วนราชการ ส่วนบุคคล หรือกลุ่มงานภายในหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติโดยไม่ได้มากับเอกสารลายลักษณ์ จะมีวธิ กี ารจัดเรียง โดยใช้หลักการจัดเรียงเอกสารแบบเดียว
กับเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ แต่จะมีขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่างกันออกไปตามประเภทของเอกสาร
โสตทัศนจดหมายเหตุ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ ๓ และ ๔ ต่อไป
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การจัดเรียงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ มีขั้นตอนดังนี้
๑. รวบรวมเอกสารที่รับมอบจากแหล่งก�ำเนิดเอกสารเดียวกันไว้ด้วยกัน เรียกว่า การจัดกลุ่มเอกสาร
(Records Group)
๒. ศึกษาเอกสารทีจ่ ะด�ำเนินการจัดทัง้ หมด เพือ่ ให้ทราบถึงเนือ้ หา ระยะเวลาและสภาพของเอกสาร เพือ่
วางขอบข่ายการด�ำเนินงาน
๓. ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของหน่วยงานที่เป็นแหล่งก�ำเนิดเอกสาร โครงสร้างการแบ่งส่วน
งาน อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามโครงสร้างในช่วงเวลาของเอกสารที่ได้รับมอบ ถ้าเป็นเอกสาร
ส่วนบุคคลจะต้องศึกษาค้นคว้าประวัติและผลงานของบุคคลเหล่านั้น โดยหาข้อมูลได้จากหนังสือ หรือสอบถามจาก
ทายาทและผูใ้ กล้ชดิ ขัน้ ตอนนีม้ คี วามส�ำคัญมาก เพราะจะช่วยให้นกั จดหมายเหตุเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เนือ้ หา
เอกสารได้อย่างถ่องแท้ เพื่อการจัดแยกเอกสารและด�ำเนินการท�ำเครื่องมือช่วยค้นต่อไป
๔. จัดแยกเอกสารออกเป็นกลุ่มรอง (Sub – group) คือ กรม กอง แผนก โดยยึดโครงสร้างของหน่วย
งานเป็นหลัก
๕. จัดแยกเอกสารกลุ่มรอง ออกเป็นล�ำดับชุดต่าง ๆ (Series) เรียกว่าจัดแยกตามหัวเรื่อง หัวเรื่องนี้อาจ
แบ่งตามประเภทของเอกสารหรือแบ่งตามเรื่อง
๖. ถ้าเอกสารของแต่ละชุดมีปริมาณมากพอ ก็ให้ก�ำหนดเป็นหัวเรื่องย่อย (Sub –series) ได้ โดยเอกสาร
ที่จะก�ำหนดเป็นหัวเรื่องย่อย ควรมีปริมาณเอกสารที่สามารถบรรจุลงกล่องเอกสารขนาดเล็กตามแบบมาตรฐานที่
ก�ำหนดได้ ๑ กล่อง
๗. จัดท�ำข้อมูลค�ำบรรยายเนื้อหาของเอกสารแต่ละรายการ
๘. ก�ำหนดรหัสเอกสารแต่ละหัวเรื่อง
๙. จัดเก็บเอกสารแต่ละหัวเรื่องลงกล่อง โดยเรียงตามล�ำดับ
๑๐. จัดท�ำบันทึกประจ�ำกล่องเอกสาร
๑๑. ติดป้ายประจ�ำกล่องเอกสารที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อควรจ�ำ

- การตั้งชื่อหัวเรื่องเอกสาร ให้พิจารณาวิเคราะห์หาชื่อหัวเรื่องที่เหมาะสม ไม่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด
แต่ละหัวเรื่องควรชัดเจน
- หัวเรือ่ งเอกสาร จะไม่ตายตัวเหมือนหัวเรือ่ งทีใ่ ช้ตามอภิธานศัพท์ ก่อนให้หวั เรือ่ ง ผูป้ ฏิบตั งิ านจัดหมวด
หมู่จะต้องอ่านและวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารทั้งกลุ่มให้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของกระบวนการ
ที่เอกสารถูกผลิตขึ้นมา เพราะเอกสารแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเนื้อหาเอกสารที่หลากหลายและแตกต่างกัน หรือ
แม้แต่เอกสารจากแหล่งก�ำเนิดเดียวกัน แต่เป็นคนละช่วงเวลา มีภารกิจแตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถคาดหมายได้ว่าจะ
มีเอกสารเกี่ยวกับหัวเรื่องใดบ้าง
- ไม่ควรให้หวั เรือ่ งย่อยมาก ๆ จะท�ำให้เอกสารขาดความสัมพันธ์ตอ่ เนือ่ งกัน ส่งผลกระทบต่อการเรียก
ใช้ข้อมูลภายหลัง
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การจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร (Description)
การจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Archival Description) เป็นกระบวนการในการ
วิเคราะห์ รวบรวม และบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของเอกสาร ได้แก่ ผู้ผลิตเอกสาร ชื่อเรื่อง วันที่
จ�ำนวน และเนื้อหาของเอกสาร เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
เอกสารและสามารถน�ำไปใช้ในขั้นตอนการด�ำเนินงานจดหมายเหตุ
การจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุจะด�ำเนินการควบคูไ่ ปพร้อมกับการจัดเรียงเอกสารเพือ่ เป็นการ
ควบคุมทางกายภาพ เนือ้ หาสาระ และโครงสร้างของเอกสารในระหว่างการปฏิบตั งิ านในขัน้ ตอนต่าง ๆ และจะท�ำให้
เอกสารมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ใช้ควบคุมปริมาณเอกสารแต่ละชุดได้อีกด้วย ซึ่งจะน�ำไปสู่การจัดท�ำเครื่องมือช่วย
ค้นเอกสารประเภทต่าง ๆ ต่อไป
ในการจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุมมี าตรฐานการจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุระหว่าง
ประเทศ ISAD (G) (General International Standard Description) ซึ่งจัดท�ำโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่าง
ประเทศ (The International Council on Archives : ICA)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติก�ำหนดสาระส�ำคัญของการจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร ประกอบด้วย
๑. รหัสเอกสาร หมายถึง การก�ำหนดรหัสประจ�ำชุดเอกสาร
๒. ชื่อชุดเอกสาร หมายถึง การก�ำหนดชื่อเรียกประจ�ำเอกสารแต่ละชุด
๓. ระยะเวลาในเอกสาร หมายถึง ช่วงเวลาของการเริ่มต้นและสิ้นสุดของเอกสารชุดนั้น
๔. ปริมาณของเอกสาร หมายถึง ปริมาณของเอกสารแต่ละชุดทีด่ ำ� เนินการจัดเสร็จ โดยระบุเป็นจ�ำนวน
กล่อง / ปึก / ฟุต / แผ่น
๕. ประวัติของเจ้าของเอกสาร หมายถึง ประวัติโดยสังเขปของเจ้าของเอกสาร ได้แก่ ประวัติการจัดตั้ง
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม ประวัติและผลงานบุคคลส�ำคัญ ฯลฯ
๖. เนื้อหาในชุดเอกสาร หมายถึง สรุปเนื้อหาและสาระส�ำคัญของเอกสารชุดนั้นว่าเกี่ยวกับอะไร
๗. ประวัตกิ ารรับมอบ หมายถึง ข้อมูลประวัตกิ ารด�ำเนินการรับมอบเอกสารชุดนัน้ ของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ
๘. หลักการจัดเอกสาร หมายถึง การให้ขอ้ มูลของผูจ้ ดั เรียงเอกสารว่าใช้หลักการจัดเอกสารชุดนีอ้ ย่างไร
๙. เงือ่ นไขในการใช้เอกสาร หมายถึง การระบุการเข้าถึงเอกสารแก่ผใู้ ช้เอกสารว่าจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร
เช่น ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารก่อน หรือให้อ่านเอกสารได้แต่ห้ามท�ำส�ำเนา เป็นต้น
๑๐. ความสัมพันธ์กบั เอกสารชุดอืน่ ๆ หมายถึง ความสัมพันธ์ของเอกสารชุดทีจ่ ดั เรียงเสร็จนีก้ บั เอกสาร
ชุดอื่นที่จัดเสร็จและเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๑๑. ผู้จัดเรียงและจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร หมายถึง ข้อมูลของบุคคล หรือคณะ หรือฝ่าย หรือกลุ่มงาน
หรือหน่วยงานที่ด�ำเนินการจัดเรียงและจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร
๑๒. เวลาที่ด�ำเนินการจัดเอกสารแล้วเสร็จ หมายถึง ข้อมูล วัน เดือน ปี ณ วันที่จัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร
ชุดนั้น
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สรุปขั้นตอนการรับมอบ การจัดเรียง และการจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รับมอบเอกสารจากหน่วยงาน
ภายในส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รับมอบเอกสารจากหน่วยงานภายนอก
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จัดท�ำบัญชีส่งมอบเอกสาร
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด
ลงทะเบียนควบคุมเอกสาร

ประเมินคุณค่าเอกสาร

น�ำเอกสารมาจัดเรียง

การจัดเรียงเอกสาร
ตามแหล่งก�ำเนิดหรือแหล่งที่มา
(Principle of Provenance)
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การจัดเรียงเอกสาร
ตามล�ำดับเดิม
(Principle of Original Order)

จัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร

ตามมาตรฐานการจัดท�ำ
ค�ำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
ระหว่างประเทศ ISAD (G)

ตัวอย่างการจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร
แถบบันทึกเสียงส่วนบุคคล นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา
แถบบันทึกเสียงส่วนบุคคลนายฉัตรทิพย์ นาถสุภา
ถ สบ ๒
๑๔๔ ม้วน
ประวัติ
นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา เป็นบุตรของ พล.อ.ท. นายแพทย์ทิพย์ และนางฉลวย นาถสุภา เกิดเมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๔ ที่กรุงเทพฯ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๕ และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีเดียวกัน
จากนั้นได้รับปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. เศรษฐศาสตร์จาก Northeastern
University ; M.A.L.D.,Ph.D. ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เน้นหนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจาก
FletcherSchool of Law and Diptomacy, Tufts University
พ.ศ. ๒๕๑๔ ย้ายไปเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนวิชาประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ ทัง้ ของไทยและของโลก ต่อมาได้เลือ่ นขึน้ เป็นผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ตามล�ำดับ และเคย
ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔ เคยด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายกสมาคมประวัตศิ าสตร์
ปัจจุบันท่านด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับต�ำแหน่งในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
นั้น ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นศาสตราจารย์ Seato บัณฑิตวิทยาลัย University of the East ประเทศฟิลิปปินส์ และเป็น
ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวด้วย
ท่านเป็นนักประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจทีม่ ผี ลงานมากมาย เช่น งานเขียนลัทธิเศรษฐกิจการเมือง (พ.ศ. ๒๕๑๙)
; The Political Economy of Siam, 1851 – 1932, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต (พ.ศ. ๒๕๒๗) ปัจจุบันก�ำลัง
ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบ ท่านได้รับเหรียญทองในฐานะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๒๘
แถบบันทึกเสียงชุด ถ สบ ๒ นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา นี้ เป็นแถบบันทึกเสียงค�ำสัมภาษณ์ชาวบ้านในชนบท
และในเมืองท้องถิ่น ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า “ประวัติศาสตร์บอกเล่า” (Oral History)
ค�ำถามส่วนใหญ่จะถามถึงสมัยที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยังเป็นเด็กหรือหนุ่มสาว หรือจดจ�ำค�ำบอกเล่ามาจากบรรพบุรุษของ
ตน ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานอาชีพ ความเชื่อ เป็นต้น ภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีทั้งภาษากลางและภาษาถิ่น
ของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ประนุช ทรัพย์สาร, ชูสิทธิ์ ชูชาติ และสิริลักษณ์
ศักดิ์เกรียงไกร ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖
แถบบันทึกเสียงชุดนี้ นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา ได้นำ� มาประกอบการเขียนหนังสือเรือ่ ง “เศรษฐกิจหมูบ่ า้ นไทย
ในอดีต” ซึง่ ในภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมค�ำถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์และรายละเอียดของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ไว้ด้วย
แถบบันทึกเสียงชุด ถ สบ ๒ นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา มีจ�ำนวน ๑๔๔ ม้วน แบ่งออกเป็นภาคต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑. ภาคกลาง			
จ�ำนวน ๔๑ ม้วน
๒. ภาคเหนือ			
จ�ำนวน ๒๐ ม้วน
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน ๔๘ ม้วน
๔. ภาคใต้			
จ�ำนวน ๓๕ ม้วน
แถบบันทึกเสียงชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน อาชีพ ความเป็นอยู่ ความเชื่อ
ของชาวบ้าน และแถบบันทึกเสียงชุดนี้ ยังเป็นตัวอย่างให้แก่ผทู้ สี่ นใจศึกษาประวัตศิ าสตร์โดยวิธกี าร “ประวัตศิ าสตร์
บอกเล่า” อีกด้วย
หน่วยโสตทัศนจดหมายเหตุ – อส
ตุลาคม ๒๕๓๐
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ตัวอย่างการจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร
ภาพส่วนบุคคล นายเมฆินทร์ พานิชกุล
ภ สบ ๒๕
ภาพส่วนบุคคล นายเมฆินทร์ พานิชกุล (พ.ศ. ๒๕๐๔)
๔๐๗ ภาพ
ประวัติ
นายเมฆินทร์ พานิชกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๗๐ ที่บ้านหนองแหวน ต�ำบลกระแจะ อ�ำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรนายกิ่ม นางไสว พานิชกุล
นายเมฆินทร์ พานิชกุล ได้เข้ารับการศึกษาทีว่ ดั ทองนพคุณ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๘ จนกระทัง่ จบเปรียญ ๗ ประโยค
หลังจากนั้นได้ไปศึกษาภาษาสันสกฤต – ฮินดี ที่เมืองสารนาถ พาราณสี เมื่อปี ๒๕๐๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ไป
ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพิหาร ประเทศอินเดีย ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางภาษาบาลี
นายเมฆินทร์ พานิชกุล เข้ารับราชการทีก่ องหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ในต�ำแหน่งบรรณารักษ์โท เมือ่
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ และปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุ เมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
นายเมฆินทร์ พานิชกุล ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ด้วยโรคหัวใจวาย รวมอายุ ๖๐ ปี ๙
เดือน
ภาพส่วนบุคคลชุดนายเมฆินทร์ พานิชกุล (ภ สบ ๒๕) นี้ นายเมฆินทร์ พานิชกุล มอบให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ภาพส่วนมากเป็นภาพเกี่ยวกับประเทศอินเดีย เช่น
ภาพสถานที่ ภาพบุคคล ภาพคนไทยกลุ่มต่าง ๆ ในแคว้นอัสสัม ภาพต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๔
งานโสตทัศนจดหมายเหตุ
สิงหาคม ๒๕๓๒
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ตัวอย่างการจัดท�ำค�ำอธิบายเอกสาร
ภาพและอัลบั้มภาพกระทรวงการต่างประเทศ
ภ กต
ภอ กต
ภาพและอัลบั้มภาพจากกระทรวงการต่างประเทศ
ระยะเวลา : พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๕๓
ปริมาณ : ๒๒๘ ภาพ
ประวัติ

ภาพประวัติศาสตร์ชุดนี้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ตามหนังสือที่ กต ๐๒๐๐/๒๘๙๘๔
กระทรวงการต่างประเทศได้รับภาพชุดนี้จากนาง Emma Suhr สตรีชาวเยอรมัน อายุ ๘๐ ปี มีถิ่นฐาน
อยู่ที่เมืองฮัมบาร์ก นาย Heinrich Suhr สามีของนางซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว ได้เคยท�ำงานอยู่กับบริษัท Markwald ใน
ประเทศไทย ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๐๗ – ๑๙๑๔ (พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๕๗) ได้สะสมภาพเกี่ยวกับประเทศไทยไว้จ�ำนวน
หนึ่ง ภาพถ่ายเหล่านี้ได้เก็บรักษาไว้อย่างดีตลอดมา นาง Emma Suhr เห็นว่าภาพถ่ายชุดนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทย จึงได้มอบให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และกระทรวงการต่างประเทศ
ได้พิจารณาส่งมอบให้แก่กองจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา
ค้นคว้าของสาธารณชนสืบไป
ภาพถ่ายที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหาดูได้ยากชุดนี้ ประกอบด้วยภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
ในเมืองและในชนบท การประกอบอาชีพท�ำนา หาบเร่ กองเกวียนค้าขาย ภาพสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เช่น ถนน
คลอง วัด วัง ฯลฯ ภาพเหตุการณ์ส�ำคัญ เช่น การเสด็จเยือนประเทศไทยของดุ๊ก โยฮัน อันเบิร์ต และพระชายาใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๖ ภาพศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น เครื่องดนตรีไทย นาฏศิลป์
ไทย พิธีโล้ชิงช้า พิธีแรกนาขวัญ เป็นต้น
ภาพถ่ายชุดนี้ได้บันทึกไว้ด้วยฝีมืออันประณีต ประกอบกับได้รับการเก็บรักษาอย่างดีตลอดมา จึงท�ำให้มี
คุณค่าและความสมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านเนื้อหาและความคมชัด
หน่วยโสตทัศนจดหมายเหตุ – ฝ่ายเอกสารส�ำคัญ
สิงหาคม ๒๕๓๑
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ตัวอย่างการจัดท�าค�าอธิบายเอกสาร
แบบแปลนกรุงเทพมหานคร
ผ กทม
แบบแปลนกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาของเอกสาร : พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔
ปริมาณเอกสาร : ๑๖๐ แผ่น
ประวัติ
งานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานครเริม่ ขึน้ อย่างเป็นทางการเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยเทศบาลนครกรุงเทพ
ได้ก�าหนดให้มีแผนกผังเมืองขึ้นในสังกัดกองโยธา เพื่อควบคุมการก�าหนดผังเมืองให้สอดคล้องกับการขยายตัว
ของเมือง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๔ เทศบาลนครกรุงเทพได้ยกฐานะแผนกผังเมืองขึ้นเป็นกองผังเมือง สังกัด
ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย แผนกวางผังเมือง และแผนกส�ารวจและสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้เพิ่มแผนกวิศวกรรมจราจร
และใน พ.ศ. ๒๕๑๐ กองผังเมืองย้ายไปสังกัดในส�านักปลัดเทศบาล
ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กองผังเมืองยังคงอยู่ใน
สังกัดส�านักปลัดเทศบาล โดยแบ่งงานเป็น ๓ แผนก คือ แผนกธุรการ แผนกวางผังเมือง และแผนกส�ารวจและสถิติ
ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ จากขอบเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครที่ขยายขึ้นตามพื้นที่ กองผังเมืองจึงได้รับ
การปรับปรุงโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งาน ได้แก่ งานวิจัยทางผังเมือง งานแผนที่ งานวางผังเมือง และงาน
ควบคุมทางผังเมือง จากนัน้ ได้ปรับปรุงหน่วยงานและอัตราก�าลังใหม่อกี ครัง้ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบด้วย งานธุรการ
งานวิจัยทางผังเมือง ฝ่าย ๑ ฝ่าย ๒ และฝ่าย ๓
จนกระทั่งในการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง ๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ก�าหนดให้กองผังเมือง
ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เป็น ๖ ฝ่าย กับ ๑ งาน ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายส�ารวจและแผนที่ ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง ฝ่ายวางผังอนุรกั ษ์และปรับปรุงฟืน ฟูเมือง และฝ่ายควบคุมทางผังเมือง
ต่อมาในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนฝ่ายงานของกองผังเมือง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายวางแผน
และประเมินผล และฝ่ายควบคุมทางผังเมือง แบ่งออกเป็น ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทางผังเมือง
แบบแปลนชุดกรุงเทพมหานครนี้ ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้รบั มอบจากกองผังเมือง
สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ และได้ด�าเนินการจัดหมวดหมู่และจัดท�าเครื่องมือช่วยค้น
ตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ โดยจัดแยกตามเนื้อหาของเอกสาร ได้แก่ โครงการอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์
โครงการปรับปรุงบริเวณท่าพระจันทร์ แผนที่เขตกรุงเทพมหานคร การใช้ที่ดิน การสร้างถนน เส้นทางคมนาคม
โครงการปรับปรุงการทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น
กลุ่มเอกสารส�าคัญ ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พฤษภาคม ๒๕๔๘
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๓
บทที่

การก�าหนดรหัส
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

การก�ำหนดรหัสเอกสาร (Reference Code)
การก�ำหนดรหัสเอกสาร หมายถึง การก�ำหนดตัวอักษรหรือตัวเลขประจ�ำกลุม่ ชุด แฟ้ม แผ่น ของเอกสาร
เพือ่ สือ่ ให้ทราบถึงแหล่งก�ำเนิดของเอกสาร จ�ำนวนครัง้ ทีจ่ ดั แหล่งทีม่ า โครงสร้างหรือเนือ้ หา ประเภทของเอกสาร และ
ต�ำแหน่งที่จัดเก็บของเอกสาร ทั้งนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร และยังเป็นการควบคุม
เอกสารทางกายภาพ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุทกุ รายการจะต้องมีรหัสประจ�ำรายการทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่ซ�้ำซ้อนกับรายการอื่น เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ การสืบค้น การยืมคืน รหัสเอกสารจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ
ใช้ผสมกันก็ได้ แต่ต้องมีระบบและสื่อความหมายได้ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มีการก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารโดยใช้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน
การก�ำหนดพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุเป็นสัญลักษณ์แทนเอกสารแต่ละ
ประเภทน�ำหน้ารหัสแทนกลุ่มเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีดังนี้
รหัส
ภ
ภอ
ภจ
ภก
ภบ
ผ
ผจ
ป
ปท
ซ
ส
สต
ถ
ว
ฟ
ด
ดภ
ดว
ดส
ดจ
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ประเภทเอกสาร
ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพโปสการ์ด ไปรษณียบัตร ภาพ ส.ค.ส.
ภาพอัลบั้ม
ภาพแยกจากเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
ภาพกิจกรรม
ภาพบันทึกเหตุการณ์
แผนที่ แผนผัง แบบแปลน
แผนที่ แผนผัง แบบแปลน แยกจากเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
โปสเตอร์
ปฏิทิน
สื่อทางคอมพิวเตอร์ (ซีดี ดีวีดี ดิสเก็ต ฯลฯ)
สไลด์
แสตมป์
แถบบันทึกเสียง
แถบบันทึกภาพ (วีดิทัศน์)
ฟิล์มเนกาตีฟ
ไฟล์ดิจิทัล
ไฟล์ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพนิ่ง
ไฟล์ดิจิทัลประเภทไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
ไฟล์ดิจิทัลประเภทไฟล์เสียง/เพลง
ไฟล์ดิจิทัลประเภทไฟล์เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์

การก�ำหนดพยัญชนะอักษรย่อชือ่ หน่วยงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสว่ นกลางและในส่วนภูมภิ าค
มีดังนี้
กจช*		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
หจช*		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สจช*		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
หจภ		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
หจช ชม		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
		 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่
หจช ตง		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
		 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
หจช ยล		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
		 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา
หจช สข		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
		 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
หจช พย		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
		 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา
หจช อบ		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
		 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี
หจช จบ		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
หจช สพ		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
นรม		 เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์		
หมายเหตุ * กจช หจช สจช เป็นชื่อย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่เปลี่ยนโครงสร้างไปตามระยะเวลานั้น ๆ

27

การก�ำหนดรหัสเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติมี ๒ ส่วน คือ
ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง และในหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค
๑. การก�ำหนดรหัสเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง
		 ๑.๑ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุม่ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุทมี่ าจากส่วนราชการ ให้วเิ คราะห์
ตามโครงสร้างหน่วยงานหรือเนื้อหาของเอกสารเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ใช้อักษรย่อของชื่อกระทรวง ทบวง เป็นรหัสแทนกลุ่มเอกสารของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง ทบวง นั้น การก�ำหนดอักษรย่อประจ�ำกระทรวง ทบวง ยึดตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
				 กก		 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		 		 กค		 กระทรวงการคลัง
				 กต		 กระทรวงการต่างประเทศ
				 กษ 		 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
				 กห		 กระทรวงกลาโหม
				 คค		 กระทรวงคมนาคม
				 ดศ		 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
				 ทก		 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
				 ทม		 ทบวงมหาวิทยาลัย
				 ทส 		 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
				 พณ		 กระทรวงพาณิชย์
				 พน		 กระทรวงพลังงาน
				 พม		 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
				 มท		 กระทรวงมหาดไทย
				 ยธ		 กระทรวงยุติธรรม
				 รง		 กระทรวงแรงงาน
				 วท		 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				 วธ		 กระทรวงวัฒนธรรม
				 วว		 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
				 ศธ		 กระทรวงศึกษาธิการ
				 สธ		 กระทรวงสาธารณสุข
				 สร		 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
				 อก		 กระทรวงอุตสาหกรรม
				 อว		 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
			 ๒. ก�ำหนดหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารโดยยึดรหัสการจัดเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
เป็นหลัก แค่ระดับกลุ่มรอง (Sup – group) คือ กรม กอง แผนก
		
๓. ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำหน้า
รหัสกลุ่มเอกสารที่เป็นอักษรย่อของกระทรวง ทบวง นั้น ๆ (ใช้หลักการเดียวกันกับเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์)
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๔. ใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, ... เรียงตามล�ำดับการจัดเรียงตามหลังอักษรย่อของกระทรวง ทบวง นั้น
หลังเครื่องหมาย /
ตัวอย่าง
ภ ศธ / ๑
				 ภ		 หมายถึง		
				 ศธ		 หมายถึง		
								
				 ๑		 หมายถึง		

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของส่วนราชการ คือ
กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้
ภ ศธ ๒/๑

				 ภ		 หมายถึง
				 ศธ		 หมายถึง		
								
				 ๒		 หมายถึง		
								
				 ๑		 หมายถึง		

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของส่วนราชการ คือ
กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารระดับกลุ่มรอง ได้แก่
กรมศิลปากร
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้
ถ วธ / ๑

				 ถ		
				 วธ		
				 ๑		

หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทแถบบันทึกเสียง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของส่วนราชการ คือ กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นแถบบันทึกเสียงล�ำดับที่ ๑ ของแถบบันทึกเสียงชุดนี้
ป สร / ๒

				 ป		 หมายถึง		
				 สร		 หมายถึง		
								
				 ๒		 หมายถึง		

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทโปสเตอร์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของส่วนราชการ คือ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นโปสเตอร์ล�ำดับที่ ๒ ของโปสเตอร์ชุดนี้

หมายเหตุ ทั้งนี้ให้ใช้อักษรย่อชื่อกระทรวง ทบวง ตามระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานนั้น ๆ
เช่น นร เป็นอักษรย่อของส�ำนักนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอักษรย่อมาเป็น สร
ก็ให้ใช้ตามอักษรย่อของหน่วยงานที่ปรากฏในเอกสาร หรือหน่วยงานปัจจุบัน เช่น กระทรวงวัฒนธรรม
ส่งเอกสารมาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ แต่เอกสารในช่วงเวลานั้นเป็นเอกสารชื่อของกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึง่ แต่กอ่ นยังไม่มกี ระทรวงวัฒนธรรม ก็ให้ใช้อกั ษรย่อชือ่ กระทรวงศึกษาธิการ แต่ถา้ เอกสารมี
ทัง้ เป็นชือ่ ของกระทรวงวัฒนธรรมและของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดวู า่ ถ้ามีจำ� นวนเอกสารของกระทรวงใด
มีมากกว่าให้ใช้อักษรย่อของกระทรวงนั้น แต่ถ้ามีจ�ำนวนเอกสารเท่า ๆ กันขอให้อยู่ในดุลพินิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเอกสาร หรือถ้าแยกเอกสารตามระยะเวลาได้ชัดเจนจะแยกจัดเป็น
คนละหน่วยงานก็ได้ (หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาคให้ใช้หลักการเดียวกัน)
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			 ๕. เอกสารที่รับมอบจากหน่วยงานเดียวกันที่ได้ด�ำเนินการจัดกลุ่มเอกสารไปแล้ว ๑ ครั้ง
เมื่อมีการจัดเรียงเอกสารชุดใหม่และได้ก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มตามการจัดเรียงเอกสารชุดนั้น ๆ แล้ว ให้ใช้ตัวเลข
ในวงเล็บ (๒), (๓), (๔), ... ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารของส่วนราชการ ระดับกระทรวง
ทบวง เพื่อแสดงล�ำดับก่อนหลังของการน�ำเอกสารนั้น ๆ มาจัดเรียง และเพื่อไม่ให้เอกสารซ�้ำซ้อนกัน (โดยในการ
จัดครั้งที่ ๑ ไม่ต้องใส่ตัวเลข ๑ ในวงเล็บ)
ตัวอย่าง
ภ (๒) ศธ / ๑
				 ภ หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
				 (๒) หมายถึง		
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
				 ศธ หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของส่วนราชการ คือ กระทรวงศึกษาธิการ
				 ๑ หมายถึง 		
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้
				 ถ หมายถึง		
				 (๒) หมายถึง		
				 สร หมายถึง		
								
				 ๑		 หมายถึง		

ถ (๒) สร / ๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทแถบบันทึกเสียง
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของส่วนราชการ คือ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นแถบบันทึกเสียงล�ำดับที่ ๑ ของแถบบันทึกเสียงชุดนี้

		 ๑.๒ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารหน่วยงานอิสระ ให้วิเคราะห์ตามโครงสร้างหน่วยงาน
หรือเนื้อหาของเอกสารเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อตามชือ่ ของหน่วยงานอิสระนัน้ เป็นรหัสพยัญชนะแทนกลุม่ เอกสาร
ของหน่วยงานอิสระ เช่น
				 ตผ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
				 สภ ส�ำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
				 รถ ราชบัณฑิตยสถาน
				 กทม
กรุงเทพมหานคร
						 ฯลฯ 			
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้
น�ำหน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อของชื่อหน่วยงานอิสระนั้น
			 ๓. ใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, .... เรียงตามล�ำดับการจัดเรียงของเอกสารตามหลังพยัญชนะอักษรย่อ
ของชื่อหน่วยงานอิสระนั้น หลังเครื่องหมาย/ เช่น
				 ภ กทม / ๑
เป็นภาพของกรุงเทพมหานคร ล�ำดับที่ ๑
				 ภ กทม / ๒
เป็นภาพของกรุงเทพมหานคร ล�ำดับที่ ๒
				 ภ กทม / ๓
เป็นภาพของกรุงเทพมหานคร ล�ำดับที่ ๓
				 ภ กทม / ๔
เป็นภาพของกรุงเทพมหานคร ล�ำดับที่ ๔
				 ภ กทม / ๕
................................................................
				 ภ กทม / ๖
................................................................
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ตัวอย่าง
ภ กทม / ๑
				 ภ 		 หมายถึง
รหัสพยัญชนะย่อของเอกสารประเภทภาพ
				 กทม
หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงานอิสระ คือ
								
กรุงเทพมหานคร
				 ๑		 หมายถึง		
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้
			 ๔. เอกสารที่รับมอบจากหน่วยงานอิสระเดียวกันที่ได้ด�ำเนินการจัดกลุ่มเอกสารไปแล้ว ๑ ครั้ง
เมื่อมีการจัดเรียงเอกสารชุดใหม่และได้ก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มตามการจัดเรียงเอกสารชุดนั้น ๆ แล้ว ให้ใช้ตัวเลข
ในวงเล็บ (๒), (๓), (๔), .....ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนกลุ่มเอกสารของหน่วยงานอิสระ เพื่อแสดงล�ำดับ
ก่อนหลังของการน�ำเอกสารนั้น ๆ มาจัดเรียงและเพื่อไม่ให้เอกสารซ�้ำซ้อนกัน (โดยในการจัดครั้งที่ ๑ ไม่ต้องใส่
เลข ๑ ในวงเล็บ)
ตัวอย่าง
ภ (๒) กทม / ๑
				 ภ		 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
				 (๒) 		 หมายถึง
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
				 กทม
หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงานอิสระ คือ
								
กรุงเทพมหานคร
				 ๑		 หมายถึง		
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้
ภ (๓) กทม / ๑
				 ภ		 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
				 (๓)		 หมายถึง		
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๓
				 กทม
หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงานอิสระ คือ
								
กรุงเทพมหานคร
				 ๑		 หมายถึง		
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้
		 ๑.๓ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารของรัฐวิสาหกิจ ให้วิเคราะห์ตามโครงสร้างหน่วยงานหรือ
เนื้อหาของเอกสารเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อตามชื่อของรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นรหัสพยัญชนะแทนกลุ่ม เอกสาร
ของรัฐวิสาหกิจ เช่น
				 อก		 องค์การแก้ว
				 กฟผ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
				 กฟภ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
				 รยส		 โรงงานยาสูบ
							
ฯลฯ
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำ
หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อของชื่อรัฐวิสาหกิจนั้น
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			 ๓. ใช้ตัวเลข ๑, ๒,
รัฐวิสาหกิจนั้นหลังเครื่องหมาย / เช่น
				 ภ รยส / ๑
				 ภ รยส / ๒
				 ภ รยส / ๓
				 ภ รยส / ๔
				 ภ รยส / ๕
				 ภ รยส / ๖

๓, .... เรียงตามล�ำดับการจัดเรียงตามหลังรหัสพยัญชนะอักษรย่อของชื่อ
เป็นภาพของโรงงานยาสูบล�ำดับที่ ๑			
เป็นภาพของโรงงานยาสูบล�ำดับที่ ๒
เป็นภาพของโรงงานยาสูบล�ำดับที่ ๓
เป็นภาพของโรงงานยาสูบล�ำดับที่ ๔
เป็นภาพของโรงงานยาสูบล�ำดับที่ ๕
........................................................

		
๔. เอกสารที่รับมอบจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่ได้ด�ำเนินการจัดกลุ่มเอกสารไป
แล้ว ๑ ครั้ง เมื่อมีการจัดเรียงเอกสารชุดใหม่และได้ก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มตามการจัดเรียงเอกสารชุดนั้น ๆ แล้ว
ให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บ (๒), (๓), (๔),...ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อของชื่อรัฐวิสาหกิจนั้น เพื่อแสดงล�ำดับก่อนหลัง
ของการน�ำเอกสารชุดนั้น ๆ มาจัดเรียง และเพื่อไม่ให้เอกสารซ�้ำซ้อนกัน (โดยในการจัดครั้งที่ ๑ ไม่ต้องใส่เลข ๑ ใน
วงเล็บ)
ตัวอย่าง
ภ (๒) รยส / ๑
				 ภ 		 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
				 (๒) 		 หมายถึง		
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
				 รยส
หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของรัฐวิสาหกิจ คือ โรงงานยาสูบ
				 ๑		 หมายถึง		
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้
ภ (๓) รยส / ๑
				 ภ		 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
				 (๓)		 หมายถึง		
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๓
				 รยส		 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของรัฐวิสาหกิจ คือ โรงงานยาสูบ
				 ๑ 		 หมายถึง		
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้
		 ๑.๔ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสาร เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ของส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ และรัฐวิสาหกิจ มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ใช้อักษรย่อของชื่อกระทรวง ทบวง หน่วยงานอิสระ และรัฐวิสาหกิจ ที่ก�ำหนดไว้ เช่นเดียว
กับเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
			 ๒. ก�ำหนดหมายเลขประจ�ำกลุม่ เอกสารโดยยึดรหัสการจัดเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์เป็น
หลักแค่ระดับกลุ่มรอง (Sub – group) คือ กรม กอง แผนก
			 ๓. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำ
หน้ารหัสแทนกลุ่มเอกสารที่เป็นอักษรย่อของกระทรวง ทบวง หน่วยงานอิสระ และรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
			 ๔. ใช้ตวั เลข ๑, ๒, ๓, ..... เรียงตามล�ำดับการจัดเรียงเอกสารตามหลังอักษรย่อของส่วนราชการ
หน่วยงานอิสระ และรัฐวิสาหกิจ หลังเครื่องหมาย / โดยแยกมาตามล�ำดับจากเอกสารลายลักษณ์ที่จัดไว้แล้วแต่น�ำ
มาจัดเรียงล�ำดับใหม่ และมีการจัดท�ำใบแทนเอกสารไว้แทนที่
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				 ภจ		 หมายถึง		
								
				 ศธ		 หมายถึง		
								
				 ๑		 หมายถึง		
								

ตัวอย่าง
ภจ ศธ / ๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนภาพที่แยกมาจาก
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงานราชการ คือ
กระทรวงศึกษาธิการ
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ ล�ำดับที่ ๑ โดยน�ำมาเรียงล�ำดับใหม่

(รหัสเดิมของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ คือ ศธ ๒/๑๗๑)
				 ผจ		 หมายถึง		
								
				 ศธ 		 หมายถึง		
								
				 ๐๗๐๑ หมายถึง		
				 ๑		 หมายถึง		
								

ผจ ศธ ๐๗๐๑/๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนแผนที่ที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงานราชการ คือ
กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารระดับกลุ่มรอง คือ กรมศิลปากร
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ ล�ำดับที่ ๑ โดยน�ำมาจัดเรียงล�ำดับใหม่

(รหัสเดิมของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ คือ ศธ ๐๗๐๑.๑/๑๘๔)
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ตัวอย่างใบแทนเอกสาร
แบบที่ กอส ๒/๒๕๔๘
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ใบแทนเอกสาร

หมายเลขเอกสาร ศธ ๒/๑๗๑

เอกสารดังต่อไปนีไ้ ด้แยกออกจากปึกเอกสาร และจัดเก็บไว้ตามสถานทีท่ ไี่ ด้ระบุไว้ ผูท้ มี่ คี วามประสงค์
จะใช้เอกสารเหล่านี้ กรุณากรอกหมายเลขหรือข้อความที่ปรากฏอยู่ใต้ค�ำว่า “ดูที่” ในใบขอยืมเอกสาร
ทุกครั้ง
เอกสาร 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน .............................
แผนที่ 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน .............................
แผนผัง 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน .............................
พิมพ์เขียว 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ............................
โปสเตอร์ 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ............................
การ์ตูน 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ...........................
ภาพ 				 ขนาด ...........๖˝x ๒˝ .............. จ�ำนวน ........๒ ภาพ.......
ฟิล์มเนกาตีฟ 		 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ...........................
ไมโครฟิล์ม 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
หนังสือ 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
อื่น ๆ 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
รายละเอียด ตัวอย่างเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนมณฑลอุดร (พ.ศ. ๒๔๖๔)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ดูที่
.......ภจ ศธ/๑........
หมายเหตุ ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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			 ๕. เอกสารที่รับมอบจากหน่วยงานเดียวกันที่ได้ด�ำเนินการจัดกลุ่มเอกสารไปแล้ว ๑ ครั้ง และ
ได้ก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มตามการจัดเรียงเอกสารชุดนั้น ๆ แล้ว เมื่อมีการจัดเรียงเอกสารที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ใหม่ ให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บ (๒), (๓), (๔) ... ครั้งที่จัดเดิม ใส่ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อ
ประจ�ำกลุ่มเอกสารของส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ และรัฐวิสาหกิจ

				 ภจ 		 หมายถึง		
								
				 (๖) 		 หมายถึง		
				 สร 		 หมายถึง		
				 ๒		 หมายถึง
								
				 ๑ 		 หมายถึง		
								

ตัวอย่าง
ภจ (๖) สร ๒/๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนภาพที่แยกมาจาก
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสาร เป็นครั้งที่ ๖
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงาน คือ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารระดับกลุ่มรอง คือ
ส�ำนักงานปลัด – กองกลาง
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ ล�ำดับที่ ๑ โดยน�ำมาเรียงล�ำดับใหม่

(รหัสเดิมของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ คือ (๖) สร ๒.๑/๑๖)
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ตัวอย่างใบแทนเอกสาร
แบบที่ กอส ๒/๒๕๔๘
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ใบแทนเอกสาร

หมายเลขเอกสาร (๖) สร ๒.๑/๑๖

เอกสารดังต่อไปนีไ้ ด้แยกออกจากปึกเอกสาร และจัดเก็บไว้ตามสถานทีท่ ไี่ ด้ระบุไว้ ผูท้ มี่ คี วามประสงค์
จะใช้เอกสารเหล่านี้ กรุณากรอกหมายเลขหรือข้อความที่ปรากฏอยู่ใต้ค�ำว่า “ดูที่” ในใบขอยืมเอกสาร
ทุกครั้ง
แผนที่ 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน .............................
แผนผัง 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน .............................
พิมพ์เขียว 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ............................
โปสเตอร์ 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ............................
การ์ตูน 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ...........................
ภาพ 				 ขนาด ...........๖˝x ๑๐˝............ จ�ำนวน .........๑ ภาพ.....
ฟิล์มเนกาตีฟ 		 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ...........................
ไมโครฟิล์ม 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
หนังสือ 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
อื่น ๆ 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
รายละเอียด ตึกพิพิธภัณฑ์สัตว์สตั๊ฟ
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ดูที่
ภจ (๖) สร ๒/๑
หมายเหตุ ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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		 ๑.๕ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
		
เอกสารส่วนบุคคล คือ เอกสารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลซึ่งเป็น
เจ้าของหรือทายาทที่มอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ใช้รหัสพยัญชนะประจ�ำกลุ่มเอกสารว่า สบ (สบ หมายถึง เอกสารส่วนบุคคล)
			 ๒. ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำหน้า
รหัสพยัญชนะย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล สบ
			 ๓. ก�ำหนดรหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคลนั้น โดยใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, ๔,... เรียง
ตามล�ำดับการรับมอบเอกสาร เช่น
				 ภ สบ ๑ เป็นภาพส่วนบุคคลของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร
						 ซึ่งรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๑
				 ภ สบ ๒ เป็นภาพส่วนบุคคลของพระครูวิจิตรการโกศล
						 ซึ่งรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๒
				 ภ สบ ๓ เป็นภาพส่วนบุคคลของพระยานิติศาสตร์ไพศาลย์
						 ซึ่งรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๓
				 ภ สบ ๔ เป็นภาพส่วนบุคคลของนายตรี อมาตยกุล
						 ซึ่งรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๔
				 ภอ สบ ๕ เป็นภาพอัลบั้มส่วนบุคคลของนางอารีย์ สุสายัณห์
						 ซึ่งรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๕
				 ภอ สบ ๖ ................................................................................
				 ภอ สบ ๗ ................................................................................
ตัวอย่าง
ภ สบ ๒
				 ภ หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
				 สบ หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
				 ๒		 หมายถึง		
เป็นภาพส่วนบุคคลที่รับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๒
								
ของพระครูวิจิตรการโกศล
			 ๔. เอกสารที่รับมอบจากบุคคลเดียวกันที่ได้ด�ำเนินการจัดกลุ่มเอกสารไปแล้ว ๑ ครั้ง และได้
ก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุม่ ตามการจัดเรียงเอกสารชุดนัน้ ๆ แล้ว เมือ่ มีการจัดเรียงเอกสารชุดใหม่ ให้ใช้ตวั เลขในวงเล็บ
(๒), (๓), (๔), ..... ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสาร สบ เพื่อแสดงล�ำดับก่อนหลังของการน�ำเอกสาร
นั้น ๆ มาจัดเรียง และเพื่อไม่ให้เอกสารซ�้ำซ้อนกัน (โดยในการจัดครั้งที่ ๑ ไม่ต้องใส่เลข ๑ ในวงเล็บ)
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ภ			 หมายถึง		
(๒)			 หมายถึง		
							
สบ			 หมายถึง		
๑			 หมายถึง		
							
ภ 			 หมายถึง		
(๒)			 หมายถึง		
							
สบ 		 หมายถึง		
๒			 หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภ (๒) สบ ๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารส่วนบุคคลของหม่อมเจ้า
สมัยเฉลิม กฤดากร เป็นครั้งที่ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
เป็นภาพส่วนบุคคลซึ่งรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๑
ของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร
ภ (๒) สบ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารส่วนบุคคลของ
พระครูวิจิตรการโกศล เป็นครั้งที่ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
เป็นภาพส่วนบุคคลซึ่งรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๒
ของพระครูวิจิตรการโกศล

		 ๑.๖ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุม่ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุทแี่ ยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ์ของส่วนบุคคล มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารว่า สบ (สบ หมายถึง เอกสารส่วนบุคคล)
			 ๒. ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้ น�ำหน้า
รหัสพยัญชนะย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล สบ
			 ๓. ใช้รหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคลนั้นโดยใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, .....
เรียงตามล�ำดับการรับมอบของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์เดิม
			 ๔. ใช้ตวั เลข ๑, ๒, ๓, .... ตามหลังตัวเลขทีแ่ ทนรหัสหมายเลขประจ�ำกลุม่ เอกสารส่วนบุคคลนัน้
โดยแยกมาตามล�ำดับจากเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ทจี่ ดั ไว้แล้ว โดยน�ำมาจัดเรียงล�ำดับใหม่หลังเครือ่ งหมาย /
และมีการจัดท�ำใบแทนเอกสารไว้แทนที่ (แบบฟอร์มใบแทนเอกสารให้ใช้แบบเดียวกันกับแบบฟอร์มเอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ)
ตัวอย่าง
ภจ สบ ๑๔ /๑
ภจ			 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนภาพที่แยกมาจากเอกสาร
							
จดหมายเหตุลายลักษณ์
สบ 		 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
๑๔ 		 หมายถึง		
เอกสารส่วนบุคคลทีร่ บั มอบมาล�ำดับที่ ๑๔ คือ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
๑			 หมายถึง 		
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสาร
							
จดหมายเหตุลายลักษณ์ส่วนบุคคล ล�ำดับที่ ๑ โดยน�ำมาเรียงล�ำดับใหม่
(รหัสเดิมของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ คือ สบ ๑๔.๒/๔)
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ผจ 		 หมายถึง		
							
สบ			 หมายถึง		
๑๔		 หมายถึง		
							
๖ 			 หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ผจ สบ ๑๔ / ๖
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนแผนที่ที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
เอกสารส่วนบุคคลที่รับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๑๔
คือ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ส่วนบุคคล ล�ำดับที่ ๖ โดยน�ำมาเรียงล�ำดับใหม่

(รหัสเดิมของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ คือ สบ ๑๔.๒/๔)
			 ๕. เอกสารส่วนบุคคลที่ได้ด�ำเนินการจัดกลุ่มเอกสารไปแล้ว ๑ ครั้ง และได้ก�ำหนดรหัสประจ�ำ
กลุ่มตามการจัดเรียงเอกสารชุดนั้น ๆ แล้ว เมื่อมีการจัดเรียงเอกสารที่แยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุ ลายลักษณ์
ส่วนบุคคลให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บ (๒), (๓), (๔), .... ครั้งที่จัดเดิม ใส่ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสาร
ส่วนบุคคล

ภจ			 หมายถึง		
							
สบ 		 หมายถึง		
๑๔		 หมายถึง 		
(๒)			 หมายถึง		
							
๑			 หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภจ (๒) สบ ๑๔/๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนภาพที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
เอกสารส่วนบุคคลทีร่ บั มอบมาล�ำดับที่ ๑๔ คือ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารส่วนบุคคลของ
คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เป็นครั้งที่ ๒
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ส่วนบุคคล ล�ำดับที่ ๑ โดยน�ำมาเรียงล�ำดับใหม่

(รหัสเดิมของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ คือ (๒) สบ ๑๔/๘)

39

ตัวอย่างใบแทนเอกสาร
แบบที่ สจช ๔/๒๕๔๖
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ใบแทน

หมายเลขเอกสาร สบ ๑๔.๒ / ๔
เอกสารดังต่อไปนีไ้ ด้แยกออกจากปึกเอกสาร และจัดเก็บไว้ตามสถานทีท่ ไี่ ด้ระบุไว้ ผูท้ มี่ คี วามประสงค์
จะใช้เอกสารเหล่านี้ กรุณากรอกหมายเลขหรือข้อความที่ปรากฏอยู่ใต้ค�ำว่า “ดูที่” ในใบขอยืมเอกสาร
ทุกครั้ง
แผนที่ 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน .............................
แผนผัง 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน .............................
พิมพ์เขียว 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ............................
โปสเตอร์ 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ............................
การ์ตูน 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ...........................
ภาพ 				 ขนาด ....๗˝x๑๐˝, ๓˝x๒.๕˝... จ�ำนวน .......๕ ภาพ.......
ฟิล์มเนกาตีฟ 		 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ...........................
ไมโครฟิล์ม 			 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
หนังสือ 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
อื่น ๆ 				 ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
รายละเอียด ห้องสมุดสมัยใหม่ของต่างประเทศ				
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ดูที่
ภจ สบ ๑๔/๑

หมายเหตุ ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ตัวอย่างใบแทนเอกสาร
แบบที่ สจช ๔/๒๕๔๖
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ใบแทน

หมายเลขเอกสาร สบ ๑๔.๒ / ๔
เอกสารดังต่อไปนีไ้ ด้แยกออกจากปึกเอกสาร และจัดเก็บไว้ตามสถานทีท่ ไี่ ด้ระบุไว้ ผูท้ มี่ คี วามประสงค์
จะใช้เอกสารเหล่านี้ กรุณากรอกหมายเลขหรือข้อความทีป่ รากฏอยูใ่ ต้คำ� ว่า “ดูท”ี่ ในใบขอยืมเอกสารทุกครัง้
แผนที่ 					
ขนาด ........................................ จ�ำนวน .............................
แผนผัง 					
ขนาด ........................................ จ�ำนวน .............................
พิมพ์เขียว 				
ขนาด ........................................ จ�ำนวน ............................
โปสเตอร์ 				
ขนาด ........................................ จ�ำนวน ............................
การ์ตูน 					
ขนาด ........................................ จ�ำนวน ...........................
ภาพ 					
ขนาด ........................................ จ�ำนวน ...........................
ฟิล์มเนกาตีฟ 			
ขนาด ........................................ จ�ำนวน ...........................
ไมโครฟิล์ม 				
ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
หนังสือ 					
ขนาด ........................................ จ�ำนวน ..........................
อื่น ๆ .......แบบแปลน....
ขนาด ........๒๐˝x๒๙˝.............. จ�ำนวน ......๑ แผ่น........
รายละเอียด แปลนพื้นชั้นที่ ๒, ๓ หอสมุดคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ดูที่
ผจ สบ ๑๔/๖

หมายเหตุ มาตราส่วน 1 : 100
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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๑.๗ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติรวบรวมเนื่องในวาระพิเศษ
(Related to Special Occasion Record)
			 คือ การรวบรวมเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุเรือ่ งเดียวกัน ทีม่ คี วามส�ำคัญระดับชาติ หรือระดับ
ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกันจากหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมี
การจัดตัง้ เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน และเมือ่ สิน้ สุดเหตุการณ์หรือเสร็จภารกิจแล้ว คณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานดังกล่าวก็จะสิน้ สุดลง ทัง้ นี้ รวมถึงเอกสารส่วนบุคคลทีม่ บี ทบาทภารกิจ
ในเรื่องดังกล่าวด้วย เช่น งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ งาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฯลฯ
			 การให้รหัสเอกสารประจ�ำกลุ่มเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติรวบรวมเนื่องในวาระพิเศษ
มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ก�ำหนดรหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุม่ เอกสารว่า พ (พ หมายถึง เอกสารทีร่ วบรวมเนือ่ ง
ในวาระพิเศษ)
			 ๒. ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำหน้า
รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสาร
			 ๓. ก�ำหนดรหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารโดยใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, .... เรียงตามล�ำดับเอกสาร
ที่รวบรวมเนื่องในวาระพิเศษ นั้น ๆ เช่น
				 ภ พ ๑ ภาพรวบรวมเนื่องในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 			
				 ภ พ ๒ ภาพรวบรวมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
						 พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
						 พระชนมพรรษา ๕ รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก			
				 ภ พ ๓ ภาพรวบรวมเนื่อง.................................................................
				 ภ พ ๔ ภาพรวบรวมเนื่อง.................................................................

ภ 		 หมายถึง
พ		 หมายถึง
๑ 		 หมายถึง
						

ตัวอย่าง
ภพ๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารที่รวบรวมเนื่องในวาระพิเศษ
เป็นภาพที่รวบรวมเนื่องในวาระพิเศษ ซึ่งได้รับมอบมา
เป็นเรื่องที่ ๑ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

		 ๑.๘ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบจากแหล่งอื่น ๆ
(Collective Group)
			 กลุ่มเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติก�ำหนดไว้เป็นกลุ่มเอกสารที่รวบรวมและรับมอบจาก
แหล่งอื่น ๆ อาจจะเป็นเอกสารจากบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรต่าง ๆ เป็นเอกสารเฉพาะเรื่อง
ที่มีปริมาณไม่มากพอจะจัดเป็นกลุ่มเอกสารเฉพาะได้ จึงน�ำมารวมกันหลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ หน่วยงาน หรือ
หลาย ๆ บุคคล และรวบรวมมาด�ำเนินการจัดเรียง มีหลักปฏิบัติดังนี้
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			 ๑. ก� ำ หนดรหั ส พยั ญ ชนะประจ� ำ กลุ ่ ม เอกสาร โดยใช้ อั ก ษรย่ อ แทนชื่ อ หน่ ว ยงานของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ว่า กจช (อ) หจช (อ) หรือ สจช (อ) .... (กจช หจช หรือ สจช เป็นอักษรย่อตามชื่อโครงสร้าง
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่เปลี่ยนไปตามระยะเวลานั้น ๆ (อ) หมายถึง เอกสารรับมอบจากแหล่งอื่น ๆ)
			 ๒. ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำหน้า
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของชื่อหน่วยงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
			 ๓. ก�ำหนดรหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสาร โดยใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, ..... เรียงตามล�ำดับการรับ
มอบ เช่น
				 ภ กจช (อ) ๑
เป็นภาพที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๑
							
เรื่อง คณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ (คณะราษฎร์)
				 ภ กจช (อ) ๒
เป็นภาพที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๒
							
เรื่อง คณะรัฐมนตรีสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
				 ภ กจช (อ) ๓
เป็นภาพที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๓
							
เรื่อง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖
				 ภ กจช (อ) ๔
...................................................................................................
				 ภ สจช (อ) ๑
เป็นภาพที่ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๑
							
เรื่อง การฝึกซ้อมเสือป่าในสมัย ร. ๖ ที่ จังหวัดนครปฐม
				 ภ สจช (อ) ๒
เป็นภาพที่ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๒
							
เรื่อง เด็กชุดเกศากันตฺ์ ผู้ใหญ่ใส่เครื่องแบบ
				 ภ สจช (อ) ๓
.......................................................................................................

ภ 		 หมายถึง		
สจช หมายถึง		
							
อ)		 หมายถึง		
๑		 หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภ สจช (อ) ๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนชื่อหน่วยงานของ
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เอกสารรับมอบจากแหล่งอื่น ๆ					
เป็นภาพที่ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๑
เรื่อง การฝึกซ้อมเสือป่าในสมัย ร.๖ ที่จังหวัดนครปฐม

		 ๑.๙ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารที่เป็นกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
			 กลุ่มเอกสารที่เป็นกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ คือ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ทีบ่ นั ทึกเรือ่ งราวกิจกรรม โครงการ การด�ำเนินงานต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติทจี่ ดั ขึน้ ทัง้ นีร้ วมถึงการศึกษา
ดูงานด้านจดหมายเหตุ การเข้าเยีย่ มชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การฝึกงานของนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม
หรือการไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ การให้รหัสประจ�ำกลุม่ เอกสาร มีหลักปฏิบตั ิ
ดังนี้
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			 ๑. ก� ำ หนดรหั ส พยั ญ ชนะประจ� ำ กลุ ่ ม เอกสาร โดยใช้ อั ก ษรย่ อ แทนชื่ อ หน่ ว ยงานของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ว่า กจช หจช หรือ สจช ..... (กจช หจช หรือสจช เป็นอักษรย่อตามชื่อโครงสร้างของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่เปลี่ยนไป)
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้
น�ำหน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อชื่อหน่วยงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
			 ๓. ก�ำหนดรหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสาร โดยใช้ตัวเลขปีพุทธศักราช และใช้ตัวเลข ๑, ๒,
๓, ...หลังเครื่องหมาย / เรียงตามล�ำดับเหตุการณ์ของกิจกรรมนั้น ๆ เช่น
				 ภก กจช ๒๕๑๙ ภาพกิจกรรมของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๑๙
				 ภก หจช ๒๕๔๐ ภาพกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๔๐
				 ภก สจช ๒๕๖๐ ภาพกิจกรรมของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๐

ภก 		 หมายถึง		
กจช 		 หมายถึง		
๒๕๑๙ /๑ หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภก กจช ๒๕๑๙/๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพกิจกรรม
รหัสพยัญชนะอักษรย่อชื่อหน่วยงานของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
เป็นภาพกิจกรรมของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๑๙
ล�ำดับที่ ๑ เรื่อง .......................................................................

ภก			 หมายถึง		
สจช		 หมายถึง		
๒๕๖๐/๑ หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภก สจช ๒๕๖๐/๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพกิจกรรม
รหัสพยัญชนะอักษรย่อชือ่ หน่วยงานของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เป็นภาพกิจกรรมของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประจ�ำปี
๒๕๖๐ ล�ำดับที่ ๑ เรื่อง ..........................................................

๑.๑๐ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
			 กลุ่มเอกสารที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ คือ เอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุ ที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธี พิธี รัฐพิธี และ เหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ ของ
ประเทศ หรือโครงการกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งไม่
รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องในวาระพิเศษ และเมื่อไปบันทึกเหตุการณ์เสร็จแล้วต้องน�ำมาเรียบเรียงและจัดพิมพ์
ต้นฉบับเพื่อน�ำออกให้บริการ การให้รหัสเอกสารประจ�ำกลุ่มเอกสาร มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ก� ำ หนดรหั ส พยั ญ ชนะประจ� ำ กลุ ่ ม เอกสาร โดยใช้ อั ก ษรย่ อ แทนชื่ อ หน่ ว ยงานของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ว่า กจช หจช หรือ สจช .... (กจช หจช หรือ สจช เป็นอักษรย่อตามชื่อโครงสร้างของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่เปลี่ยนไป)
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้
น�ำหน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อชื่อหน่วยงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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			 ๓. ก�ำหนดชื่อเรื่องเหตุการณ์ส�ำคัญ โดยใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓ ... และเรียงล�ำดับตามเหตุการณ์
ในแต่ละเรื่องนั้น ๆ เช่น
				 ภบ กจช ๑
เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง
							
พิธีสมโภชและขึ้นระวางช้างส�ำคัญ จังหวัดเพชรบุรี
				 ภบ กจช ๒
เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
							
เรื่อง ..............
				 ภบ หจช ๑
เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง
							
พิธีเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงเทพฯ
				 ภบ หจช ๒
เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
							
เรื่อง ...............
				 ภบ สจช ๑
เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
							
เรื่อง พิธีปลูกต้นไม้ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
							
นายกรัฐมนตรี ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
				 ภบ สจช ๒
เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
							
เรื่อง ...............

ภบ หมายถึง
สจช หมายถึง
๑		 หมายถึง
						

ตัวอย่าง
ภบ สจช ๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพบันทึกเหตุการณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อชื่อหน่วยงานของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พิธีปลูกต้นไม้ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นบันทึก
เหตุการณ์ เรื่องที่ ๑

๑.๑๑ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุม่ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุทมี่ าจากส่วนราชการในส่วนภูมภิ าค
ที่ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับผิดชอบ* (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ) มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ให้ใช้รหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารก�ำหนดตามลักษณะโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิน่ ซึง่ แบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ คือ ส่วนราชการประจ�ำจังหวัด ส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอ และส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการเดียวกับที่ก�ำหนดของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
			 ๒. ก�ำหนดรหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนชือ่ หน่วยงานของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ว่า กจช
หจช หรือ สจช ...... (กจช หจช หรือ สจช เป็นอักษรย่อตามชื่อโครงสร้างของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่เปลี่ยนไป)
น�ำหน้าพยัญชนะอักษรย่อจังหวัดที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
			 ๓. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้
น�ำหน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อชื่อหน่วยงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
หมายเหตุ* ตามประกาศกรมศิลปากร เรือ่ ง ปรับปรุงการก�ำหนดเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
		 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภ			 หมายถึง		
สจช		 หมายถึง		
นบ			 หมายถึง		

ตัวอย่าง
ภ สจช นบ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดนนทบุรี ทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสาร

ป 			 หมายถึง		
สจช		 หมายถึง		
ปท			 หมายถึง		

ป สจช ปท
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทโปสเตอร์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดปทุมธานี ทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสาร

๒. การก� ำ หนดรหั ส เอกสารโสตทั ศ นจดหมายเหตุ ใ นหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค
ให้วิเคราะห์ตามโครงสร้างหน่วยงานหรือเนื้อหาของเอกสารเป็นหลัก
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค จัดเก็บคือ
๒.๑ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น
๓ กลุ่ม ตามลักษณะโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น คือ ส่วนราชการประจ�ำจังหวัด ส่วน
ราชการประจ�ำอ�ำเภอ และส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารที่ก�ำหนดไว้เช่นเดียวกับเอกสาร
ลายลักษณ์ มีแนวทางในการให้รหัสหมายเลขประจ�ำเอกสาร มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๒.๑.๑ ในการจัดเอกสารทั้ง ๓ กลุ่ม คือ ส่วนราชการประจ�ำจังหวัด ส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอ
และส่วนราชการส่วนท้องถิ่นให้ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาคนั้น เป็นรหัส
น�ำหน้าพยัญชนะอักษรย่อของชื่อจังหวัดที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร เช่น
					 หจช ชม
เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
							
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่
					 หจช ตง
เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
							
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
					 หจช จบ
เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
					 หจช สพ
เป็นพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ
			
			 ๒.๑.๒ ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อสองตัวแรกของชื่อจังหวัด ที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสารตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นรหัสพยัญชนะน�ำหน้ากลุ่มเอกสาร เช่น
					 กบ เป็นพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
					 ขก เป็นพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
					 สพ เป็นพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
					 อบ เป็นพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร ฯลฯ
			 ๒.๑.๓ ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้
น�ำหน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
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ภ			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง		
							
ตง			 หมายถึง		

ตัวอย่าง
ภ หจช ตง ตง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดตรัง ที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร

ป			 หมายถึง		
หจช สข		 หมายถึง		
							
สข			 หมายถึง

ป หจช สข สข
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทโปสเตอร์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดสงขลา ทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสาร

ภอ 		 หมายถึง		
หจช สพ		 หมายถึง		
อท			 หมายถึง		

ภอ หจช สพ อท
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพอัลบั้ม
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดอ่างทอง ทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสาร

ว			 หมายถึง		
หจช อบ หมายถึง		
							
							
อด			 หมายถึง		
							

ว หจช อบ อด
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทแถบบันทึกภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดอุดรธานี
ที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร

			 ๒.๑.๔ ใช้หมายเลข ๑, ๒ และ ๓ ก�ำหนดเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำกลุ่มเอกสาร ดังนี้
					 เลข ๑ เป็นสัญลักษณ์แสดงกลุ่มเอกสารส่วนราชการประจ�ำจังหวัด
					 เลข ๒ เป็นสัญลักษณ์แสดงกลุ่มเอกสารส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอ
					 เลข ๓ เป็นสัญลักษณ์แสดงกลุ่มเอกสารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
			 ๒.๑.๕ ก�ำหนดรหัสหมายเลขประจ�ำกลุม่ เอกสารส่วนราชการประจ�ำจังหวัด ส่วนราชการประจ�ำ
อ�ำเภอ และส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
					 - เอกสารส่วนราชการประจ�ำจังหวัด เช่น ส�ำนักงานประมงจังหวัด ส�ำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ฯลฯ ให้ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของชื่อจังหวัดตามด้วยตัวเลข
สัญลักษณ์ประจ�ำกลุม่ เอกสาร คือ ๑ แล้วจึงใส่จดุ ทศนิยมตามด้วยหมายเลขของส่วนราชการประจ�ำจังหวัดนัน้ ๆ โดย
ใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓ .....การให้หมายเลขประจ�ำส่วนราชการนี้ได้ก�ำหนดให้ใช้เหมือนกันทุกหอจดหมายเหตุแห่งชาติใน
ส่วนภูมิภาค ยกเว้นจังหวัดไหนที่มีหน่วยงานมากกว่าที่ก�ำหนดไว้ ก็ให้เพิ่มเข้าไป และให้แจ้งไปยังหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติในส่วนภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อใช้หมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารให้เหมือนกัน
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					 รหัสหมายเลขส่วนราชการประจ�ำจังหวัด
					 ๑.๑ ส�ำนักงานจังหวัด
					 ๑.๒ ที่ท�ำการปกครองจังหวัด
					 ๑.๓ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
					 ๑.๔ ส�ำนักงานคลังจังหวัด
					 ๑.๕ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
					 ๑.๖ ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
					 ๑.๗ ส�ำนักงานประมงจังหวัด
					 ๑.๘ ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
					 ๑.๙ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
					 ๑.๑๐ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
					 ๑.๑๑ ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
					 ๑.๑๒ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
					 ๑.๑๓ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
					 ๑.๑๔ ส�ำนักงานสถิติจังหวัด
					 ๑.๑๕ ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด
					 ๑.๑๖ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
					 ๑.๑๗ ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด
					 ๑.๑๘ ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
					 ๑.๑๙ เรือนจ�ำจังหวัด
					 ๑.๒๐ ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด
					 ๑.๒๑ ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
					 ๑.๒๒ ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด
					 ๑.๒๓ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด			
					 ๑.๒๔ ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
					 ๑.๒๕ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
					 ๑.๒๖ ส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัด
					 ๑.๒๗ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
					 ๑.๒๘ ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
					 ๑.๒๙ ส�ำนักงานพลังงานจังหวัด
					 ๑.๓๐ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
					 ๑.๓๑ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
					 ๑.๓๒ ส�ำนักงานสัสดีจังหวัด
					 ๑.๓๓ ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
					 ๑.๓๔ ............................................................
หมายเหตุ รหัสหมายเลขส่วนราชการประจ�ำจังหวัดใดที่มีมากกว่าที่ก�ำหนดไว้ ให้ระบุเพิ่มเติมได้
(ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
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ตัวอย่าง
ส่วนราชการประจ�ำจังหวัด
จังหวัดตรัง						
จังหวัดสงขลา
ตง ๑.๑ ส�ำนักงานจังหวัด			
สข ๑.๑ ส�ำนักงานจังหวัด
ตง ๑.๒ ส�ำนักงานปกครองจังหวัด		
สข ๑.๒ ส�ำนักงานปกครองจังหวัด
ตง ๑.๓ ส�ำนักงานสรรพสามิตจังหวัด		
สข ๑.๓ ส�ำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
ตง ๑.๔ ............................................		
สข ๑.๔ ...........................................

ภ			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง		
							
ตง			 หมายถึง		
๑			 หมายถึง		
๒			 หมายถึง		

ตัวอย่าง
ภ หจช ตง ตง ๑.๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดตรัง ที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
หน่วยงานระดับจังหวัด
ส�ำนักงานปกครองจังหวัด เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดล�ำดับที่ ๒

ป			 หมายถึง		
หจช สข		 หมายถึง		
							
สข			 หมายถึง		
๑			 หมายถึง		
๓			 หมายถึง		

ป หจช สข สข ๑.๓
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทโปสเตอร์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดสงขลา ทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสาร
หน่วยงานระดับจังหวัด
ส�ำนักงานสรรพสามิตจังหวัด เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดล�ำดับที่ ๓

				
- เอกสารส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอ เช่น ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอ ฯลฯ ให้ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของชื่อจังหวัด ตามด้วยตัวเลขสัญลักษณ์ประจ�ำกลุ่ม คือ เลข ๒ แล้วจึงใส่
จุดทศนิยม แล้วให้หมายเลขของส่วนราชการอ�ำเภอ ซึ่งจะเป็นไปตามรหัสหมายเลขของส่วนราชการประจ�ำจังหวัด
ที่มีชื่อเรียกอย่างเดียวกัน แล้วจึงแยกเอกสารออกเป็นอ�ำเภอต่าง ๆ
					 รหัสหมายเลขส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอ
					 ๒.๑ อ�ำเภอ
					 ๒.๒ ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ
					 ๒.๓ ส�ำนักงานประมงอ�ำเภอ
					 ๒.๔ ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอ
					 ๒.๕ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ		
					 ๒.๖ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ
					 ๒.๗ ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา........
					 ๒.๘ ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
					 ๒.๙ หน่วยสัสดีอ�ำเภอ
					 ๒.๑๐ .........................................................
หมายเหตุ รหัสหมายเลขส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอใดที่มีมากกว่าที่ก�ำหนดไว้ให้ระบุเพิ่มเติมได้
(ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
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ตัวอย่าง
ส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอ
จังหวัดสงขลา					
จังหวัดสุพรรณบุรี
สข ๒.๗ ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ			
สพ ๒.๗ ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ
.๑ อ�ำเภอเมือง					
.๑ อ�ำเภอเมือง					
.๒ อ�ำเภอหาดใหญ่				
.๒ อ�ำเภอบางปลาม้า
.๓ อ�ำเภอสทิงพระ				
.๓ อ�ำเภอสองพี่น้อง				
.๔ อ�ำเภอระโนด					
.๔ อ�ำเภอศรีประจันต์
.๕ ........................				
.๕ ..............................

ป			
หจช สพ		
สพ			
๒			
๗			
ภ			
หจช สพ		
สพ			
๒			
๗			
๑			

หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		

ตัวอย่าง
ป หจช สพ สพ ๒.๗
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทโปสเตอร์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดสุพรรณบุรี ทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสาร
หน่วยงานระดับอ�ำเภอ
ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ เป็นหน่วยงานระดับอ�ำเภอล�ำดับที่ ๗

หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		
หมายถึง		

ภ หจช สพ สพ ๒.๗.๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดสุพรรณบุรี ทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสาร
หน่วยงานระดับอ�ำเภอ
ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอเป็นหน่วยงานระดับอ�ำเภอล�ำดับที่ ๗
อ�ำเภอเมือง

					 - เอกสารส่วนราชการส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ให้ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของชื่อจังหวัด ตามด้วยตัวเลขสัญลักษณ์ประจ�ำกลุ่ม
เอกสาร คือ เลข ๓ แล้วใส่จุดทศนิยม ตามด้วยรหัสหมายเลขของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตามที่ก�ำหนด
				
รหัสหมายเลขส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
					 ๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด		
					 ๓.๒ เทศบาล
						 ๓.๒.๑ เทศบาลนคร
						 ๓.๒.๒ เทศบาลเมือง
						 ๓.๒.๓ เทศบาลต�ำบล
					 ๓.๓ สุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล
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ตัวอย่าง
จังหวัดสงขลา
สข ๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สข ๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
						
๓.๒ เทศบาลนครสงขลา
						
๓.๓ สุขาภิบาลต�ำบล
							 ๓.๓.๑ สุขาภิบาลต�ำบลคอหงส์
							 ๓.๓.๒ สุขาภิบาลต�ำบล...........
						
๓.๓ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
							 ๓.๓.๑ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขารูปช้าง
							 ๓.๓.๒ องค์การบริหารส่วนต�ำบล..........

ภ 			 หมายถึง		
หจช สข		 หมายถึง		
							
สข			 หมายถึง		
๓.๑		 หมายถึง		

ตัวอย่าง
ภ หจช สข สข ๓.๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
รหัสหมายเลขส่วนราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ป			 หมายถึง		
หจช สข		 หมายถึง		
							
สข			 หมายถึง		
๓.๒		 หมายถึง		

ป หจช สข สข ๓.๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทโปสเตอร์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดสงขลา
รหัสหมายเลขส่วนราชการส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลนครสงขลา

			 ๒.๑.๖ เอกสารที่รับมอบจากหน่วยงานเดียวกันที่ได้ด�ำเนินการจัดกลุ่มเอกสารไปแล้ว ๑ ครั้ง
เมื่อมีการจัดเรียงเอกสารชุดใหม่และได้ก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารตามการจัดเรียงเอกสารชุดนั้น ๆ แล้ว ให้ใช้
ตัวเลขในวงเล็บ (๒), (๓), (๔), .... ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อของชื่อจังหวัดที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร

ภ 			 หมายถึง		
หจช สข		 หมายถึง		
							
(๒)			 หมายถึง		
สข			 หมายถึง		
๓.๑ 		 หมายถึง		

ตัวอย่าง
ภ หจช สข (๒) สข ๓.๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
รหัสหมายเลขส่วนราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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		 ๒.๒ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุม่ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุทแี่ ยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ์ของส่วนราชการ มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. เอกสารโสตทั ศ นจดหมายเหตุ ข องหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค แบ่ ง ตาม
ลักษณะโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑. ส่วนราชการประจ�ำจังหวัด
๒. ส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอ และ ๓. ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารที่ก�ำหนดไว้
เช่นเดียวกับเอกสารลายลักษณ์
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้
น�ำหน้าพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
			 ๓. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมภิ าคน�ำหน้าพยัญชนะอักษร
ย่อของชื่อจังหวัดที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
			 ๔. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของชือ่ จังหวัดทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสารน�ำหน้ารหัสหมายเลข
ประจ�ำกลุ่มเอกสาร
			 ๕. ใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, ....... ตามหลังรหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสาร โดยแยกมาตามล�ำดับ
จากเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ที่จัดไว้แล้ว แต่น�ำมาจัดเรียงล�ำดับใหม่ตามหลังเครื่องหมาย / และมีการจัดท�ำ
ใบแทนเอกสารไว้แทนที่ (โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลาง)

ภจ			 หมายถึง		
							
หจช จบ		 หมายถึง		
ชล			 หมายถึง		

ตัวอย่าง
ภจ หจช จบ ชล ๑.๒/๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนภาพที่แยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดชลบุรี ทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสาร

๑			 หมายถึง		
๒			 หมายถึง		
๑			 หมายถึง		
							

รหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสาร คือ หน่วยงานระดับจังหวัด
ส�ำนักงานปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดล�ำดับที่ ๒
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ์ ล�ำดับที่ ๑ โดยน�ำมาจัดเรียงล�ำดับใหม่

(รหัสเดิมของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์คือ หจช จบ ชล ๑.๒/๘)

			
			 ๖. เอกสารทีร่ บั มอบจากหน่วยงานเดียวกัน ทีไ่ ด้ดำ� เนินการจัดกลุม่ เอกสารไปแล้ว ๑ ครัง้ และได้
ก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุม่ เอกสารตามการจัดเรียงเอกสารชุดนัน้ ๆ แล้ว เมือ่ มีการจัดเรียงเอกสารทีแ่ ยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ ให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บ (๒), (๓), (๔), ... ครั้งที่จัดเดิม ใส่ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อของ
ชื่อจังหวัดที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
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ภจ			 หมายถึง		
							
หจช จบ		 หมายถึง		
(๒)			 หมายถึง		
ชล			 หมายถึง		
		 ๑		 หมายถึง		
		 ๒		 หมายถึง		
		 ๑		 หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภจ หจช จบ (๒) ชล ๑.๒/๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนภาพที่แยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดชลบุรี ทีเ่ ป็นหน่วยงานผูผ้ ลิตเอกสาร
รหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสาร คือ หน่วยงานระดับจังหวัด
ส�ำนักงานปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดล�ำดับที่ ๒
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุ
ลายลักษณ์ ล�ำดับที่ ๑ โดยน�ำมาจัดเรียงล�ำดับใหม่

(รหัสเดิมของเอกสารลายลักษณ์คือ หจช จบ(๒) ชล ๑.๒/๔)
		 ๒.๓ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุม่ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุของหน่วยงานอิสระ และรัฐวิสาหกิจ
ให้วิเคราะห์ตามโครงสร้างหรือเนื้อหาของเอกสารเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อตามชื่อหน่วยงานอิสระนั้น เป็นรหัสพยัญชนะแทนกลุ่มเอกสาร
ของหน่วยงาน เช่น
หน่วยงานอิสระ
				 คตง		 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
				 ปปช
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
				 กกต
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
				 อส		 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
				 ปปง
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ฯลฯ
				
				
				
				
				
				
				

รฟท
กฟภ
กปภ
ททท
กคช
บขส
กสท

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ฯลฯ

53

			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำหน้ารหัสพยัญชนะ
อักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
			 ๓. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมภิ าค น�ำหน้ารหัสพยัญชนะ
อักษรย่อของจังหวัดที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
			 ๔. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดที่เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสารน�ำหน้าพยัญชนะอักษร
ย่อของชื่อหน่วยงานอิสระและรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
			 ๕. ใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, ....เรียงตามล�ำดับการจัดเรียงเอกสารตามหลังพยัญชนะอักษรย่อของ
ชื่อหน่วยงานอิสระและรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ หลังเครื่องหมาย /
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ภ 			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง 		
							
ตง			 หมายถึง		
กกต		 หมายถึง		
							
๑			 หมายถึง		

ตัวอย่าง
ภ หจช ตง ตง กกต /๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงานอิสระ คือ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้

ภ			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง		
							
ภก			 หมายถึง		
คตง		 หมายถึง		
							
๑			 หมายถึง		

ภ หจช ตง ภก คตง /๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงานอิสระ คือ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้

ภ			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง		
							
ภก			 หมายถึง		
อมท		 หมายถึง		
๑ 			 หมายถึง		

ตัวอย่าง
ภ หจช ตง ภก อมท /๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของรัฐวิสาหกิจ คือ องค์การเหมืองแร่ในทะเล
เป็นภาพล�ำดับที่ ๑ ของภาพชุดนี้

ฟ หจช ตง ตง รฟท /๑
ฟ			 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทฟิล์มเนกาทีฟ
หจช ตง		 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
							
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
ตง			 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
รฟท		 หมายถึง		
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของรัฐวิสาหกิจ คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย
๑			 หมายถึง		
เป็นฟิล์มล�ำดับที่ ๑ ของฟิล์มชุดนี้			
			 ๖. เอกสารทีร่ บั มอบจากหน่วยงานอิสระหรือรัฐวิสาหกิจเดียวกันทีไ่ ด้ดำ� เนินการจัดกลุม่ เอกสาร
ไปแล้ว ๑ ครัง้ เมือ่ มีการจัดเรียงเอกสารชุดใหม่และได้กำ� หนดรหัสประจ�ำกลุม่ ตามการจัดเรียงเอกสารชุดนัน้ ๆ แล้ว
ให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บ (๒), (๓), (๔) .... ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงานอิสระหรือรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ เพื่อ
แสดงล�ำดับก่อนหลังของการน�ำเอกสารนั้น ๆ มาจัดเรียงและเพื่อไม่ให้เอกสารซ�้ำซ้อนกัน (โดยในการจัดครั้งที่ ๑
ไม่ต้องใส่เลข ๑ ในวงเล็บ)

ภ 			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง		
							
ภก			 หมายถึง		
(๒)			 หมายถึง		
อมท		 หมายถึง		

ตัวอย่าง
ภ หจช ตง ภก (๒) อมท
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพถ่าย
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของรัฐวิสาหกิจ คือ องค์การเหมืองแร่ในทะเล

ภ			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง		
							
พง			 หมายถึง		
(๒)			 หมายถึง		
กกต		 หมายถึง		

ภ หจช ตง พง (๒) กกต
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพถ่าย
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหน่วยงานอิสระ คือ คณะกรรมการการเลือกตัง้
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		 ๒.๔ เอกสารการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางที่มีส�ำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
			 เอกสารของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางซึ่งรับผิดชอบท้องที่เขตต่าง ๆ ในภูมิภาค ให้ใช้รหัส
พยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารก�ำหนดตามสายงานของกระทรวง ทบวง นั้น ๆ เหมือนกับที่ก�ำหนดใน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติสว่ นกลางตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เช่น
			 เขตการทางต่าง ๆ 		
ในสังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
								
ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อ คค
			 ส�ำนักงานพื้นที่การศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
								
ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อ ศธ
			 ส�ำนักงานสรรพากรเขต
ในสังกัดกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
								
ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อ กค
			 ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม		
								
ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อ วธ
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ภ			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง		
							
ภก			 หมายถึง		
ศธ			 หมายถึง		
							
๒			 หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภ หจช ตง ภก ศธ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการ
ระดับกระทรวงในสังกัดส่วนกลาง
รหัสหมายเลขประจ�ำส่วนราชการระดับกรมภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนกลางก�ำหนดไว้ คือ กรมศิลปากร

ป			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง		
							
ตง			 หมายถึง		
ศธ			 หมายถึง		
							
๒			 หมายถึง		
							

ป หจช ตง ตง ศธ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทโปสเตอร์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการ
ระดับกระทรวงในสังกัดส่วนกลาง
รหัสหมายเลขประจ�ำส่วนราชการระดับกรมภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนกลางก�ำหนดไว้ คือ กรมศิลปากร

๒.๕ เอกสารส่วนบุคคล
		
เอกสารส่วนบุคคล คือ เอกสารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของบุคคล ซึ่งเป็น
เจ้าของหรือทายาทที่มอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ใช้รหัสพยัญชนะประจ�ำกลุ่มเอกสารว่า สบ
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมภิ าคน�ำหน้าพยัญชนะอักษร
ย่อประจ�ำกลุ่มเอกสาร สบ
			 ๓. ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำหน้า
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
			 ๔. ก�ำหนดรหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคลนั้นโดยใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, .... เรียงตาม
ล�ำดับการรับมอบ เช่น
				 ภ หจช สพ สบ ๑		
เป็นภาพส่วนบุคคลของนายบุญครอง คันธฐากูร
								
ซึ่งรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๑
				 ภ หจช สพ สบ ๒		
เป็นภาพส่วนบุคคลของนายวัชรินทร์ โสไกร
								
ซึ่งรับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๒
				 ภ หจช สพ สบ ๓		
.................................................................................

ภ			 หมายถึง		
หจช สพ		 หมายถึง		
สบ			 หมายถึง		
๑			 หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภ หจช สพ สบ ๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
รับมอบภาพส่วนบุคคลมาเป็นล�ำดับที่ ๑ เป็นภาพของ
นายบุญครอง คันธฐากูร

ภ			 หมายถึง		
หจช สพ		 หมายถึง		
สบ			 หมายถึง		
๒			 หมายถึง		
							

ภ หจช สพ สบ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพถ่าย
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
รับมอบภาพส่วนบุคคลมาเป็นล�ำดับที่ ๒ เป็นภาพของ
นายวัชรินทร์ โสไกร

			 ๕. เอกสารที่รับมอบจากบุคคลเดียวกันที่ได้ด�ำเนินการจัดกลุ่มเอกสารไปแล้ว ๑ ครั้ง และได้
ก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารตามการจัดเรียงเอกสารชุดนั้น ๆ แล้ว เมื่อมีการจัดเรียงเอกสารชุดใหม่ ให้ใช้ตัวเลข
ในวงเล็บ (๒), (๓), (๔), .... ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุม่ เอกสาร สบ เพือ่ แสดงล�ำดับก่อนหลังของการน�ำ
เอกสารนั้น ๆ มาจัดเรียง และเพื่อไม่ให้เอกสารซ�้ำซ้อนกัน (โดยในการจัดครั้งที่ ๑ ไม่ต้องใส่เลข ๑ ในวงเล็บ)
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ภ			 หมายถึง		
หจช สพ หมายถึง		
(๒)			 หมายถึง		
สบ			 หมายถึง		
๒			 หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภ หจช สพ (๒) สบ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพถ่าย
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล
รับมอบภาพส่วนบุคคลมาเป็นล�ำดับที่ ๒ เป็นภาพของ
นายวัชรินทร์ โสไกร

		 ๒.๖ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ของส่วนบุคคล
มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารว่า สบ
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมภิ าค น�ำหน้าพยัญชนะอักษร
ย่อประจ�ำกลุ่มเอกสาร สบ
			 ๓. ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำหน้า
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
			 ๔. ใช้รหัสหมายเลขประจ�ำกลุม่ เอกสารส่วนบุคคลนัน้ โดยใช้ตวั เลข ๑, ๒, ๓, ... เรียงตามล�ำดับ
การรับมอบของเอกสารลายลักษณ์เดิม
			 ๕. ใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, ... ตามหลังตัวเลขที่แทนรหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคลนั้น
โดยแยกมาตามล�ำดับจากเอกสารลายลักษณ์ที่จัดไว้แล้ว โดยน�ำมาจัดเรียงล�ำดับใหม่ตามหลังเครื่องหมาย / และมี
การจัดท�ำใบแทนเอกสารไว้แทนที่

ภจ 		 หมายถึง		
							
หจช สพ		 หมายถึง		
สบ 		 หมายถึง		
๒			 หมายถึง		
๑			 หมายถึง		
							
							

ตัวอย่าง
ภจ หจช สพ สบ ๒/๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนภาพที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารส่วนบุคคล
เอกสารส่วนบุคคลที่รับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๒ ของนายวัชรินทร์ โสไกร
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ส่วนบุคคล ล�ำดับที่ ๑ โดยน�ำมา
จัดเรียงล�ำดับใหม่

(รหัสเดิมของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ คือ หจช สพ สบ ๒.๒/๕)
			 ๖. เอกสารส่วนบุคคลที่ได้รับมอบและด�ำเนินการจัดกลุ่มเอกสารไปแล้ว ๑ ครั้ง และได้ก�ำหนด
รหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารตามการจัดเรียงเอกสารชุดนั้น ๆ แล้ว เมื่อมีการจัดเรียงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ที่แยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ส่วนบุคคล ให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บ (๒), (๓), (๔), ..... ครั้งที่จัดเดิม
ใส่ไว้หน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล สบ
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ภจ			 หมายถึง		
หจช สพ		 หมายถึง		
(๒)			 หมายถึง		
สบ			 หมายถึง		
๒			 หมายถึง		
๑			 หมายถึง		
							
							

ตัวอย่าง
ภจ หจช สพ (๒) สบ ๒/๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อที่แยกมาจากเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
แสดงล�ำดับการจัดเรียงเอกสารเป็นครั้งที่ ๒
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารส่วนบุคคล
เอกสารส่วนบุคคลที่รับมอบมาเป็นล�ำดับที่ ๒ ของนายวัชรินทร์ โสไกร
ล�ำดับเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกมาจากเอกสาร
จดหมายเหตุลายลักษณ์ส่วนบุคคล ล�ำดับที่ ๑ โดยน�ำมา
จัดเรียงล�ำดับใหม่

(รหัสเดิมของเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ส่วนบุคคลคือ หจช สพ (๒) สบ ๒/๑๐)
๒.๗ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุ่มเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค รวบรวม
เนื่องในวาระพิเศษ (Related to Special Occasion Record)
			 คือ การรวบรวมเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุเรือ่ งเดียวกัน ทีม่ คี วามส�ำคัญระดับชาติ หรือระดับ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกันจากหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
โดยมีการจัดตัง้ เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน และเมือ่ สิน้ สุดเหตุการณ์หรือภารกิจแล้วคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงานดังกล่าวก็จะสิ้นสุดลง ทั้งนี้รวมถึงเอกสารส่วนบุคคลที่มีบทบาทภารกิจใน
เรื่องดังกล่าวด้วย เช่น งานสมโภช ๗๐๐ ปี เชียงใหม่ พิธีตักน�้ำศักดิ์สิทธิ์ การบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม ฯลฯ การ
ให้รหัสเอกสารประจ�ำกลุ่มเอกสาร มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ก�ำหนดรหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสารว่า พ
			 ๒. ใช้พยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาคน�ำหน้าพยัญชนะประจ�ำ
กลุ่มเอกสาร พ
			 ๓. ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำหน้า
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
			 ๔. ก�ำหนดรหัสหมายเลขประจ�ำกลุ่มเอกสาร โดยใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, .... เรียงตาม
ล�ำดับเอกสารที่รวบรวมเนื่องในวาระพิเศษนั้น ๆ เช่น
				 ภ หจช จบ พ ๑ หมายถึง		
ภาพรวบรวมเนื่องในงานการจัดท�ำน�้ำอภิเษก
									
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
									
๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรี เป็นเรื่องที่ ๑
				 ภ หจช จบ พ ๒ หมายถึง		
ภาพงาน ….......
				 ภ หจช จบ พ ๓ หมายถึง		
ภาพงาน ..........
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ภ			 หมายถึง		
หจช จบ		 หมายถึง		
พ			 หมายถึง		
๑			 หมายถึง		
							
							

ตัวอย่าง
ภ หจช จบ พ ๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพถ่าย
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
รหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุม่ เอกสารทีร่ วบรวม เนือ่ งในวาระพิเศษ
ภาพทีร่ วบรวมเนือ่ งในวาระพิเศษรับมอบมาเป็นเรือ่ งที่ ๑ งานการจัดท�ำ
น�้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
จังหวัดจันทบุรี

		 ๒.๘ การก�ำหนดรหัสเอกสารประจ�ำกลุ่มเอกสารที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
รับมอบจากแหล่งอื่น ๆ (Collective Group)
			 กลุม่ เอกสารทีห่ อจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมภิ าคก�ำหนดไว้เป็นกลุม่ เอกสารทีร่ วบรวมและ
รับมอบจากแหล่งอืน่ ๆ อาจจะเป็นเอกสารจากบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ เป็นเอกสาร
เฉพาะเรื่องที่มีปริมาณไม่มากพอจะจัดเป็นกลุ่มเอกสารเฉพาะได้ จึงน�ำมารวมกันหลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ หน่วยงาน
หรือหลายบุคคล และรวบรวมมาด�ำเนินการจัดเรียง การให้รหัสเอกสาร มีหลักปฏิบัติดังนี้			
			 ๑. ก�ำหนดรหัสพยัญชนะประจ�ำกลุ่มเอกสารในวงเล็บว่า (อ)
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมภิ าคน�ำหน้ารหัสพยัญชนะ
ประจ�ำกลุ่มเอกสาร (อ)
			 ๓. ใช้พยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้น�ำหน้า
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
			 ๔. ใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, ....ตามหลังรหัสพยัญชนะอักษรย่อประจ�ำกลุ่มเอกสาร (อ) โดยเรียงตาม
ล�ำดับการรับมอบ เช่น
				 ภ หจช ตง (อ) ๑ เป็นภาพที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
							
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง รวบรวมมาเป็น
							
ล�ำดับที่ ๑ เรื่อง โครงการประกวดภาพเก่าจังหวัดตรัง
							
รับมอบจากบุคคลต่าง ๆ
				 ภ หจช ตง (อ) ๒ เป็นภาพที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
							
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง รวบรวมมาเป็น
							
ล�ำดับที่ ๒ เรื่อง ต้อนรับนายคล้าย ทวิสุวรรณ ก�ำนันดีเด่น
							
จังหวัดตรัง รับมอบจากนายวิง แสงด�ำ
				 ภ หจช ตง (อ) ๓ เป็นภาพที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
							
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง รวบรวมมาเป็น
							
ล�ำดับที่ ๓ เรื่อง หลวงประกาศกฤษฎีกา (หนู สุทธินนท์)
							
รับมอบจากนายสรณะ สุทธินนท์
				 ภ หจช ตง (อ) ๔ เป็นภาพของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
							
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง รวบรวมมาเป็น
							
ล�ำดับที่ ๔ เรื่อง .....................................................................
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ภ 			 หมายถึง		
หจช ตง		 หมายถึง		
							
(อ)			 หมายถึง 		
๑			 หมายถึง		
							

ตัวอย่าง
ภ หจช ตง (อ) ๑
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารประเภทภาพ
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนกลุ่มเอกสารที่รับมอบมาจากแหล่งอื่น ๆ
เอกสารที่รับมอบมาจากบุคคลต่าง ๆ เป็นล�ำดับที่ ๑
เรื่อง โครงการประกวดภาพเก่าจังหวัดตรัง

		 ๒.๙ การก�ำหนดรหัสประจ�ำกลุม่ เอกสารทีเ่ ป็นกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมภิ าค
			 กลุ่มเอกสารที่เป็นกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค คือ เอกสารโสตทัศน
จดหมายเหตุที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรม การด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วน
ภูมภิ าคทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ นีร้ วมถึงการเข้าศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ การเข้าเยีย่ มชมนิทรรศการ การฝึกงานของนักศึกษา
จากหน่วยงานต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ การ
ให้รหัสประจ�ำกลุ่มเอกสาร มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ก�ำหนดรหัสพยัญชนะประจ�ำกลุม่ เอกสารโดยใช้อกั ษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วน
ภูมิภาค
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้
น�ำหน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
			 ๓. ก� ำ หนดรหั ส หมายเลขประจ� ำ กลุ ่ ม เอกสาร โดยใช้ ตั ว เลขปี พุ ท ธศั ก ราชของกิ จ กรรม
ตามหลังรหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค และใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, ... เรียงตาม
ล�ำดับเหตุการณ์ของกิจกรรมนั้น ๆ เช่น
				 ภก หจช ตง ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
								
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
								
ประจ�ำปี ๒๕๕๙
				 ภก หจช ตง ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
								
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
								
ประจ�ำปี ๒๕๖๐					
				 ภก หจช ชม ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
								
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่
								
ประจ�ำปี ๒๕๕๙
				 ภก หจช ชม ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรมของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
								
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่
								
ประจ�ำปี ๒๕๖๐
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ตัวอย่าง
ภก หจช ตง ๒๕๕๙/๑
ภก 		 หมายถึง		
หจช ตง หมายถึง		
							
๒๕๕๙/๑ หมายถึง		

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพกิจกรรม
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
กิจกรรมประจ�ำปี ๒๕๕๙ ล�ำดับที่ ๑ เรื่อง ......
ภก หจช ตง ๒๕๕๙/๒

ภก 		 หมายถึง		
หจช ตง หมายถึง		
							
๒๕๕๙/๒ หมายถึง		

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพกิจกรรม
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
กิจกรรมประจ�ำปี ๒๕๕๙ ล�ำดับที่ ๒ เรื่อง ......
ภก หจช ชม ๒๕๖๐/๑

ภก 		 หมายถึง		
หจช ชม		 หมายถึง		
							
๒๕๖๐/๑ หมายถึง		

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพกิจกรรม
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่
กิจกรรมประจ�ำปี ๒๕๖๐ ล�ำดับที่ ๑ เรื่อง .....................
ภก หจช ชม ๒๕๖๐/๒

ภก 		 หมายถึง		
หจช ชม		 หมายถึง		
							
๒๕๖๐/๒ หมายถึง		
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รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพกิจกรรม
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่
กิจกรรมประจ�ำปี ๒๕๖๐ ล�ำดับที่ ๒ เรื่อง .....................

๒.๑๐ การก� ำ หนดรหั ส ประจ� ำ กลุ ่ ม เอกสารบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ข องหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ
ในส่วนภูมิภาค
			 กลุม่ เอกสารทีเ่ ป็นการบันทึกเหตุการณ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมภิ าค คือ เอกสาร
โสตทัศนจดหมายเหตุ ที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และเหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ
ของประเทศ หรือโครงการกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยเป็นเหตุการณ์ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี หรือไม่
ประจ�ำทุกปีก็ได้ ซึ่งไม่รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องในวาระพิเศษ และเมื่อไปบันทึกเหตุการณ์เสร็จแล้วต้องน�ำมา
เรียบเรียงและจัดพิมพ์เพื่อน�ำออกให้บริการ การให้รหัสประจ�ำกลุ่มเอกสาร มีหลักปฏิบัติดังนี้
			 ๑. ก�ำหนดพยัญชนะประจ�ำกลุ่มเอกสารโดยใช้อักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วน
ภูมิภาค
			 ๒. ใช้รหัสพยัญชนะอักษรย่อแทนเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแต่ละประเภทที่ก�ำหนดไว้
น�ำหน้ารหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
			 ๓. ก�ำหนดชื่อเรื่องเหตุการณ์ส�ำคัญ โดยใช้ตัวเลข ๑, ๒, ๓, ..... เรียงล�ำดับตามเหตุการณ์
ในแต่ละเรื่องนั้น ๆ เช่น
ภาพบันทึกเหตุการณ์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
ภบ หจช สพ ๑		
ภบ หจช สพ ๒		
ภบ หจช สพ ๓		

ภาพงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ภาพงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาพงาน..................................................
ตัวอย่าง
ภบ หจช สพ ๑

ภบ			 หมายถึง		
หจช สพ		 หมายถึง		
๑			 หมายถึง		

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพบันทึกเหตุการณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเรื่องบันทึกเหตุการณ์เรื่องที่ ๑
ภบ หจช สพ ๒

ภบ			 หมายถึง		
หจช สพ		 หมายถึง		
๒			 หมายถึง		

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพบันทึกเหตุการณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเรื่องบันทึกเหตุการณ์เรื่องที่ ๒
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ภาพบันทึกเหตุการณ์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
ภบ หจช จบ ๑
ภบ หจช จบ ๒
ภบ หจช จบ ๓

ภาพอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๒
ภาพการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ภาพงาน .....
ตัวอย่าง
ภบ หจช จบ ๑

ภบ
หจช จบ
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพบันทึกเหตุการณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
เรื่อง อุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นเรื่องบันทึกเหตุการณ์เรื่องที่ ๑
ภบ หจช จบ ๒

ภบ
หจช จบ
๒
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รหัสพยัญชนะอักษรย่อของเอกสารประเภทภาพบันทึกเหตุการณ์
รหัสพยัญชนะอักษรย่อของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
เรื่อง การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นเรื่องบันทึกเหตุการณ์เรื่องที่ ๒

๔
บทที่

หลักการจัดเรียง และขั้นตอน
การด�าเนินงานจัดเก็บและลงบัญชี
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารที่สื่อความหมายด้วยภาพหรือเสียง ได้แก่ เอกสาร
ประเภท ภาพถ่าย ภาพอัลบั้ม ฟิล์ม สไลด์ โปสเตอร์ ปฏิทิน แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง เป็นต้น มีขั้นตอน
วิธีการด�ำเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

หลักการจัดเรียงเอกสารประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ
๑. จัดเรียงตามแหล่งก�ำเนิด (Principle of Provenance) หมายถึง การจัดเรียงเอกสารตามโครงสร้าง
ภารกิจของหน่วยงาน หรือบุคคลที่มอบเอกสารนั้น ๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องของกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวอย่าง
ภาพที่จัดเรียงตามแหล่งก�ำเนิด

บัญชีภาพกรมศิลปากร
ภ (๒) ศธ ๒.๑ กองสถาปัตยกรรม
.๒ ภาพสถานที่
.๑ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
		 ๑ – ๒๒

บัญชีภาพกรมศิลปากร
ภ (๒) ศธ ๒.๒ ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
๑ - ๓๔
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๒. จัดเรียงตามระเบียบเดิม (Principle of Original Order) หมายถึง การจัดเรียงเอกสารตามที่
หน่วยงานหรือบุคคลนัน้ ๆ ได้จดั เรียงไว้และส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้แก่ การจัดเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์
หรือ วัน เดือน ปี จัดเรียงตามหัวเรื่อง จัดเรียงตามชื่อหน่วยงานหรือบุคคล ฯลฯ
บัญชีภาพชุดหอพระสมุดวชิรญาณ
(๒) ภ ๐๐๑ หวญ
กล่อง ๑
๑ – ๓๒
(พระบรมวงศานุวงศ์)
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉายกับพระราชโอรส
๒ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉายคู่กับสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉายกับพระราชโอรส และพระบรมวงศานุวงศ์
๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศ์
๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉายกับพระราชโอรสที่ประเทศอังกฤษ
๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพายเรือกับข้าราชบริพาร
ที่พระราชวังบางปะอิน
๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ฉายร่วมกับสุลต่านยะโฮร์ และบุคคลต่าง ๆ
ที่บ้านสุลต่านยะโอร์ ประเทศสิงคโปร์

-

จ�ำนวน สี/ขาวด�ำ หมายเหตุ
ภาพ
๘.๕˝x๑๑˝ ๑ ขาว - ด�ำ

-

๒.๕˝x๓.๕˝

๑

ขาว - ด�ำ

-

๙˝x๑๑˝

๑

ขาว - ด�ำ

-

๑๖˝x๒๒˝

๒

ขาว - ด�ำ

-

๒.๕˝x๔˝

๑

ขาว - ด�ำ

-

๘.๕˝x๑๔˝
๑๑˝x๑๔˝
๑๖˝x๒๒˝

๑
๑
๑

ขาว - ด�ำ
ขาว - ด�ำ

๑๑˝x๑๔˝

๑

ขาว - ด�ำ

วัน/เดือน/ปี

๒ ส.ค.
๒๔๓๙

ขนาด

ตัวอย่าง
บัญชีภาพที่จัดเรียงตามระเบียบเดิม
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ขั้นตอนการด�ำเนินงานจัดเก็บและลงบัญชีเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
๑. จัดเรียงเอกสารตามกลุม่ (Records Group) หมายถึง การจัดเรียงเอกสารของหน่วยงานใดหรือบุคคลใด
โดยน�ำมาด�ำเนินการจัดเรียงทั้งกลุ่มตามที่ได้รับมอบมา จากนั้นศึกษาวิเคราะห์ประวัติหน่วยงาน ประวัติบุคคล
และประวัติการรับมอบ เพื่อใช้ในการคัดแยกเอกสารและจัดท�ำค�ำอธิบาย ได้แก่ การจัดท�ำประวัติความเป็นมา
เพื่อน�ำไปจัดท�ำเครื่องมือช่วยค้นประเภทต่าง ๆ
บัญชีโปสเตอร์
ป สสร โปสเตอร์สภาร่างรัฐธรรมนูญ
๑ – ๑๔
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๙ สติ๊กเกอร์ข้อความ
“เราสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน”
โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกรุงเทพมหานคร
๑๐ สติ๊กเกอร์ข้อความ
“สร้างไทยก้าวไกล ร่วมใจปฏิรูปการเมือง”
๑๑ ธงข้อความ
“ร่วมแรงร่วมใจผลักดัน ร่างรัฐธรรมนูญ”
๑๒ ธงข้อความ
“ร่วมแรงร่วมใจผลักดัน ร่างรัฐธรรมนูญ”
๑๓ ธงข้อความ
“นิยมไทย ร่วมใจประหยัด
ยืนหยัดผ่านร่างรัฐธรรมนูญ” รณรงค์โดย
พรรคสานแสงทอง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๑๔ ผืนผ้าข้อความ
“ยุบสภาไม่ใช่ทางออกต้องผ่านรัฐธรรมนูญใหม่
โดยไม่แก้ไข” โดยองค์กรสลัมเพื่อประชาธิปไตย

วัน/เดือน/ปี

ขนาด

พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔.๕˝x๑๒˝
พ.ศ. ๒๕๔๐

๒˝x๙.๕˝

๒

พ.ศ. ๒๕๔๐ ๙.๕˝x๑๑.๕˝

๑

พ.ศ. ๒๕๔๐ ๘.๕˝x๑๓.๕˝

๑

พ.ศ. ๒๕๔๐

๙˝x๑๒˝

๑

พ.ศ. ๒๕๔๐

๙˝x๑๔˝

๑

ตัวอย่าง
การจัดเรียงเอกสารตามกลุ่มที่ได้รับมอบมา
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จ�ำนวน
(แผ่น)
๑

หมายเหตุ

๒. จัดเรียงเอกสารระดับกลุม่ รอง (Sub - Group) หมายถึง การจัดเรียงเอกสารตามภารกิจหรือโครงสร้าง
หรือจัดแยกหัวเรื่องตามเนื้อหาของเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ภาพถ่าย ในกรณีที่ภาพชุดนั้นมีปริมาณมาก
ให้ก�ำหนดหัวเรื่องภาพเป็นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ เบ็ดเตล็ด และจัดเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์ วัน เดือน ปี
ของภาพกลุ่มนั้น
บัญชีภาพกระทรวงการต่างประเทศ
ภ กต ๑ ภาพบุคคล
๑–๕
หมายเลข

รายการ

๑

ภาพหมู่พนักงานบริษัท MARKWALD
ในประเทศไทย

๒

วัน/เดือน/ปี จ�ำนวน (แผ่น)
ธ.ค. ๒๔๕๒

๒

นักขี่ม้าแข่งต่างชาติ สมาชิก HORSE RACINC
CLUB กรุงเทพฯ

-

๗

๓

บุคคลต่างชาติ ก�ำลังนั่งสังสรรค์ ดื่มน�้ำชาที่สนาม

-

๒

๔

หญิงเมืองอิสานก�ำลังฟ้อน

๒๔๕๑

๑

๕

ตัวละครไทย พระ - นางก�ำลังร�ำ

-

๑

หมายเหตุ

ตัวอย่าง
การจัดเรียงเอกสารระดับกลุ่มรอง
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ตัวอย่าง
การจัดเรียงเอกสารระดับกลุ่มรอง
บัญชีแถบบันทึกเสียงส่วนบุคคล
ถ สบ ๑ นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา
.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑ – ๔๘
หมายเลข
รายการ
ม้วน
๑ สัมภาษณ์คุณยายโสภี รัตนแสงศึกษากร
อ.เมือง จ.มหาสารคาม (๑๒ ก.ค. ๒๕๒๒)
๒ สัมภาษณ์นางพิม แสงห้าว
๑๕ บ้านหนองเขื่อนข้าง ต.ท่าสองตอน
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
๓ สัมภาษณ์ คุณตามา ประเสริฐสุข ๘๓ ปี
ถ.คีรีรัตน์ อ.เมือง จ.เลย (๑๓ ก.ค. ๒๕๒๒)
๔ สัมภาษณ์ คุณตามา ประเสริฐสุข
(ต่อจากม้วนที่ ๓)
๕ สัมภาษณ์ คุณตาตัน ยศปัญญา
หมู่ ๑ บ้านนาบึง จ.เลย (๑๔ ก.ค. ๒๕๒๒)
๖ สัมภาษณ์ คุณตาตัน ยศปัญญา
(ต่อจากม้วนที่ ๕)
สัมภาษณ์ คุณยายเพ็ชรทอง เชื้อบุญมี
หมู่ ๑ บ้านนาบึง จ.เลย

ชนิด
ความยาว
เวลา
หมายเหตุ
เทป
ตลับ หน้า A - ๔๒๖ ฟุต ๓๑.๑๐ นาที ภาษาอิสาน
๖๐ นาที หน้า B - ๔๒๗ ฟุต ๓๑.๑๔ นาที
ตลับ หน้า A - ๔๒๖ ฟุต ๒๙.๐๙ นาที ภาษาอิสาน
๖๐ นาที
ตลับ
๖๐ นาที
ตลับ
๖๐ นาที
ตลับ
๖๐ นาที
ตลับ
๖๐ นาที

หน้า A - ๔๐๘ ฟุต ๓๐.๑๖ นาที เสียงไม่ชัด
๓๐.๕๑ นาที
หน้า A - ๔๑๔ ฟุต ๒๙.๔๑ นาที
หน้า A ๔๙๕ ฟุต
หน้า B - ๔๙๓ ฟุต
หน้า A -๐๕๙ ฟุต
หน้า A
๐๗๔ - ๔๘๔ ฟุต

๓๒.๒๙ นาที
๓๒.๒๙ นาที
๕.๐๐ นาที ภาษาอิสาน
๒๓.๐๐ นาที

๓. จัดเรียงเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่แยกออกมาจากเอกสารลายลักษณ์ นักจดหมายเหตุ
จะส�ำรวจเอกสารลายลักษณ์ที่ด�ำเนินการจัดเรียงและก�ำหนดรหัสเรียบร้อยแล้ว จากบัญชีเอกสาร หากพบว่า
มีเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุแนบมาด้วย ก็จะแยกออกมาเพื่อจัดเรียงและก�ำหนดรหัสใหม่ โดยใส่ใบแทนเอกสาร
ไว้ที่ต�ำแหน่งเดิมของเอกสารนั้นทั้งนี้เป็นการจัดเก็บที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ และเพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงข้อมูล
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ตัวอย่างใบแทนเอกสาร
แบบที่ กอส ๒/๒๕๔๘
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ใบแทนเอกสาร

หมายเลขเอกสารร๕ ยธ ๕.๖/๔๓

เอกสารดังต่อไปนี้ได้แยกออกจากปึกเอกสาร และจัดเก็บไว้ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ ผู้ที่มีความ
ประสงค์จะใช้เอกสารเหล่านี้ กรุณากรอกหมายเลขหรือข้อความที่ปรากฏอยู่ใต้ค�ำว่า “ดูที่” ในใบขอยืม
เอกสารทุกครั้ง
เอกสาร 				
แผนที่ 					
แผนผัง 					
พิมพ์เขียว 				
โปสเตอร์ 				
การ์ตูน 					
ภาพ 					
ฟิล์มเนกาตีฟ 			
ไมโครฟิล์ม 			
หนังสือ 				
อื่น ๆ 					

ขนาด ........................................ 		
ขนาด ........................................ 		
ขนาด ........................................ 		
ขนาด ........................................ 		
ขนาด ........................................ 		
ขนาด ........................................ 		
ขนาด .............๖˝x๘˝...............		
ขนาด ........................................ 		
ขนาด ........................................ 		
ขนาด ........................................ 		
ขนาด ........................................ 		

จ�ำนวน .............................
จ�ำนวน .............................
จ�ำนวน .............................
จ�ำนวน .............................
จ�ำนวน .............................
จ�ำนวน .............................
จ�ำนวน .........๒ ภาพ........
จ�ำนวน .............................
จ�ำนวน .............................
จ�ำนวน .............................
จ�ำนวน .............................

รายละเอียด รถไฟสายนครราชสีมาทับช้างพัง ซึ่งยืนขวางอยู่บนรางและตกรางระหว่าง
สถานีเชียงรากใหญ่ - เชียงรากน้อย
ดูที่
.......ภจ ร๕ ยธ/๑........
หมายเหตุ .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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เอกสารประเภทภาพถ่าย (Photography)
ภาพถ่าย คือ ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการน�ำแผ่นฟิลม์ ภาพเนกาทีฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกาทีฟ
ไปอัดถ่ายภาพลงบนกระดาษอัดรูป โดยใช้น�้ำยาเคมีเป็นส่วนผสมในการสร้างภาพ
ภาพถ่ายนับเป็นเอกสารหลักฐานชั้นต้นที่มีคุณค่าด้านประจักษ์พยาน และคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ การศึกษาค้นคว้าวิจยั สร้างองค์ความรูอ้ นั ทรงคุณค่า และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแก่หน่วยงาน
บุคคล และสังคมโดยรวม ภาพถ่ายท�ำให้ผู้ที่ได้เห็นเกิดความรู้ ความคิด เกิดจินตนาการและเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมสะท้อนเหตุการณ์ในอดีตได้เป็นอย่างดี
การจัดหมวดหมูภ่ าพในกรณีทไี่ ม่มคี ำ� บรรยายภาพ ก่อนการด�ำเนินงานในขัน้ ตอนต่อไป นักจดหมายเหตุ
ต้องสอบค้นข้อมูลภาพจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาให้ข้อมูลภาพ ในกรณี
ที่เป็นภาพส่วนบุคคล อาจเชิญทายาท บุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผู้เคยร่วมงานกับเจ้าของภาพมาให้ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลภาพแล้ว จึงด�ำเนินการจัดหมวดหมู่ภาพ หากเป็นภาพที่ได้รับมอบจากหน่วยงานและสามารถจัดแยก
ตามโครงสร้างหน่วยงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อสะท้อนให้เห็นภารกิจของหน่วยงานในช่วงเวลานั้น ก็ให้ด�ำเนินการ
ถ้าภาพที่ได้รับมอบจากหน่วยงานหรือจากบุคคลหากไม่สามารถวิเคราะห์จัดแยกตามโครงสร้างได้ ก็ให้จัดแยก
ภาพออกเป็น ๔ หมวด คือ ภาพบุคคล ภาพสถานที่ ภาพเหตุการณ์ ภาพเบ็ดเตล็ด การจัดแยกภาพแต่ละชุด
ไม่จ�ำเป็นต้องมีครบทั้ง ๔ หมวด และหากภาพในเหตุการณ์หนึ่งมีภาพถ่ายบุคคลอยู่ด้วยห้ามแยกภาพนั้นออกมาจัด
เป็ น ภาพบุ ค คล เพราะจะท� ำ ให้ ภ าพที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของเหตุ ก ารณ์ นั้ น สู ญ หายไป ถ้ า มี ภ าพน้ อ ยก็ ใ ห้ จั ด
เป็นเรื่อง ๆ ก็ได้
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การจัดเก็บและจัดท�ำค�ำบรรยายปฏิบัติดังนี้
๑. เขียนค�ำบรรยายตรงกลางด้านหลังภาพด้วยดินสอด�ำ หากภาพนัน้ มีชอื่ ผูใ้ ห้คำ� บรรยายภาพก็ระบุไว้ดว้ ย

๒.		

เขียนรหัสก�ำกับด้านหลังภาพมุมบนด้านซ้าย

หมายเหตุ ควรใช้ดนิ สอด�ำในการเขียนรหัสและค�ำอธิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุทกุ ประเภทเพือ่ อ่านได้ชดั เจน
และสามารถแก้ไขได้ง่าย
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๓. ถ้าภาพในหนึ่งเรื่องมีมากกว่า ๑ ภาพ ให้เขียนข้อความในวงเล็บว่า (ภาพที่........ใน ...........ภาพ)
		 ต่อจากรหัสภาพ

๔. หากมีหมายเลขฟิล์ม หรือซีดี หรือดีวีดี ให้เขียนหมายเลขฟิล์ม ซีดี หรือดีวีดี ไว้มุมล่างด้านขวา
		 (กรณีภาพที่อัดขยายจากฟิล์มเนกาทีฟ ซีดี หรือดีวีดี)
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๕. น�ำภาพหุ้มด้วยไมล่า (Mylar) ซึ่งเป็นพลาสติกประเภท Polyester ที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์
		 โดยตัดให้มีขนาดใหญ่กว่าภาพพอสมควร ผนึกสองด้านด้วยเทปกาวสองหน้า ซึ่งเป็นเทปกาวอนุรักษ์
		 เฉพาะที่ใช้กับไมล่า เว้นไว้หนึ่งด้านเพื่อความสะดวกในการดึงภาพออกจากซอง

เทปกาวสองหน้าเป็นเทปกาวอนุรักษ์เฉพาะที่ใช้กับไมล่า
๖. น�ำภาพใส่ซองไร้กรด ที่มีขนาดใหญ่กว่าภาพพอสมควร เพื่อสะดวกแก่การดึงภาพออกจากซองหรือ
		 จัดเก็บเข้าซอง ซึ่งถ้าใช้ซองที่มีขนาดพอดี จะท�ำให้ภาพฉีกขาด ช�ำรุดได้

หมายเหตุ ไม่ควรใส่ภาพมากเกินไปในซองเดี ยว หากเรื่ องใดมี ปริ ม าณภาพจ� ำนวนมากควรแยกใส่ ซ องตาม
ความเหมาะสม
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๗. เขียนรหัสภาพ และจ�ำนวนภาพที่หน้าซองมุมบนด้านซ้าย และเขียนค�ำบรรยายภาพใต้รหัสภาพ

๘. บรรจุซองใส่ภาพในแฟ้มฉาก เขียนค�ำบรรยายภาพตรงกลางแฟ้ม และเขียนรหัสและจ�ำนวนภาพ
		 ที่บนปกมุมล่างด้านซ้ายของแฟ้มฉาก

๙. บรรจุแฟ้มฉากลงกล่องเรียงล�ำดับตามรหัสจากน้อยไปหามาก และจัดท�ำบันทึกประจ�ำกล่องเอกสาร
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ตัวอย่างบันทึกประจ�ำกล่องเอกสาร
แบบที่กอส ๓/๒๕๔๘
ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

บันทึกประจ�ำกล่องเอกสาร
หมายเลขเอกสาร ..........ภ หวญ ๖๐๘/๓๔..............กล่องที่ ............๖๐๙............/แฟ้มที่.....๑ – ๔๓........
(๔๓ ภาพ)...............................เรือ่ ง.............................................ภาพอัดจากฟิลม์ กระจก ชุด หอพระสมุดวชิรญาณ
............................................................................................................................................................................
เอกสารหัวเรื่องนี้มี...................๑....................กล่อง.......................๔๓......................แฟ้ม.....................
๔๓......................ภาพ
การตรวจสอบเอกสาร
ครั้งที่

วันเดือนปี

การปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่จัดหมวดหมู่เอกสาร............อรอุมา.............................
เจ้าหน้าที่ลงบัญชีเอกสาร...................อรอุมา.............................
วันที่ปฏิบัติงาน............................ก.ค. ๒๕๔๗............................
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๑๐. ติดป้ายประจ�ำกล่อง บอกรหัส ชื่อชุด ชื่อหัวข้อ ล�ำดับแฟ้ม ล�ำดับกล่อง โดยติดให้ห่างจากขอบกล่อง
		 ด้านซ้ายมือ ๗ นิ้ว (เซ็นเตอร์)

๑๑. การจัดเรียงขึ้นชั้นเก็บ ให้วางกล่องในแนวนอนไม่ซ้อนกล่อง โดยเรียงจากซ้ายไปขวา
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๑๒. จัดท�ำบัญชีภาพโดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชือ่ ชุดเอกสาร ล�ำดับที่ รายการ วัน /เดือน/ปี ขนาด จ�ำนวน
		 หมายเลขฟิล์ม หมายเหตุ
บัญชีภาพส่วนบุคคล
ภสบ๕๔ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
.๑ ภาพบุคคล
๑ – ๓๕
กล่อง ๑
ล�ำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

วัน/
เดือน/ปี
ม.ท.
ม.ท.
ม.ท.
ม.ท.
ม.ท.
ม.ท.
ม.ท.

รายการ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์

ขนาด จ�ำนวน
๕˝x๗˝
๕˝x๗˝
๕˝x๗˝
๕˝x๗˝
๕˝x๗˝
๕˝x๗˝
๕˝x๗˝

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

หมายเลข
ฟิล์มเนกาทีฟ
(หจช) ๔๕๙-๑๕๖๓๙
(หจช) ๔๓๐-๑๔๕๖๗
(หจช) ๔๓๐-๑๔๕๗๗
(หจช) ๔๓๐-๑๔๕๗๘
(หจช) ๔๓๐-๑๔๕๗๒
(หจช) ๔๓๐-๑๔๕๗๙
(หจช) ๔๓๐-๑๔๕๘๐

หมายเหตุ
ขาว-ด�ำ
ขาว-ด�ำ
ขาว-ด�ำ
ขาว-ด�ำ
ขาว-ด�ำ
ขาว-ด�ำ
ขาว-ด�ำ

บัญชีภาพอัดจากฟิล์มกระจก
ภหวญ ชุด หอพระสมุดวชิรญาณ
กล่อง ๑
๑–๗
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ ขุนนางไทยไม่ทราบนาม

วัน/
หมายเลข หมายเลข
หมายเหตุ
ขนาด จ�ำนวน
ฟิล์ม
ซีดี
เดือน/ปี
- ๑๒˝x๑๖˝ ๑ ฟ หวญ ๑/๑ ซ หวญ ๑/๑

๒ ขุนนางไทยไม่ทราบนาม

-

๑๒˝x๑๖˝ ๑

ฟ หวญ ๑/๒ ซ หวญ ๑/๒

๓ ชายชาวไทยไม่ทราบนาม ท่ายืน
ภาพถ่ายเต็มตัว หันหน้าเล็กน้อย

-

๑๒˝x๑๖˝ ๑

ฟ หวญ ๑/๓ ซ หวญ ๑/๓

๔ บุรุษชาวจีนไม่ทราบนาม ภาพถ่ายครึ่งตัว

-

๑๒˝x๑๖˝ ๑

ฟ หวญ ๑/๔ ซ หวญ ๑/๔

๕ ขุนนางไทยไม่ทราบนาม

-

๑๒˝x๑๖˝ ๑

ฟ หวญ ๑/๕ ซ หวญ ๑/๕

๖ เจ้าอินทยงยศโชติ (เจ้าน้อยหมวก
หรืออินทยศ) เจ้าผู้ครองนครล�ำพูนองค์ที่ ๙

-

๑๒˝x๑๖˝ ๑

ฟ หวญ ๑/๖ ซ หวญ ๑/๖

๗ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์

-

๑๒˝x๑๖˝ ๑

ฟ หวญ ๑/๗ ซ หวญ ๑/๗

หมายเหตุ กรณีภาพที่อัดขยายจากฟิล์มเนกาทีฟ ซีดี หรือ ดีวีดี จะมีการเพิ่มช่องหมายเลขฟิล์ม หมายเลขซีดี
หรือหมายเลขดีวีดีในบัญชีด้วย

79

๑๓. จัดท�ำบัตรรายการ โดยในบัตรรายการประกอบด้วย รหัสเอกสาร ค�ำค้น รูปภาพ รายละเอียดของภาพ
		 แบบย่อ ขนาด จ�ำนวน ที่มา
บัตรรายการ

ภหวญ ๕๓๗/๓			 อู่ทองเขตขัตติยนารี, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุน
								
					 สมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
			 เมื่อทรงพระเยาว์
					 ขนาด :
๑๒˝x ๑๖˝
					 จ�ำนวน
:
๑ ภาพ
			

ที่มา : หอพระสมุดวชิรญาณ รับมอบจาก กพช.เมื่อ ก.ย.๒๕๒๐

ภ ผท ๑๒/๒๓๐			 เอื้อน, ร้อยตรี
								
					 หลวงพิศณุโลกประชานารถ กับพระภิกษุนายร้อยตรีเอื้อน
					 ขนาด :
๑๐˝x ๑๒˝
					 จ�ำนวน
:
๑ ภาพ
			

80

ที่มา : รับมอบจาก กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๗ ม.ค. ๒๕๒๕

เอกสารประเภทภาพอัลบั้ม (Photo Album)

ภาพอัลบั้ม คือ ภาพถ่ายที่ได้รับมอบจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลส�ำคัญ ซึ่งบรรจุอยู่ในอัลบั้มหรือ
สมุดภาพ การเก็บรักษาต้องจัดเก็บทั้งอัลบั้มเนื่องจากรูปเล่มอัลบั้ม มีลักษณะรูปแบบเฉพาะตัวมีเนื้อหาข้อมูลและ
การออกแบบที่เจ้าของจัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะ อัลบั้มภาพบางประเภทโดยเฉพาะที่ผลิตส�ำหรับจ�ำหน่ายในท้องตลาด
ต้องพิจารณาว่าวัสดุที่ใช้ท�ำอัลบั้มมีผลต่อการเก็บภาพในระยะยาวหรือไม่ เช่น พลาสติกที่ใช้สอดภาพเมื่อเก็บไว้
เวลานาน หรือจัดเก็บในสภาพทีไ่ ม่เหมาะสมท�ำให้ภาพเกิดความช�ำรุดเสียหายเสือ่ มสภาพได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้นำ� ภาพ
ออกจากอัลบั้มโดยคัดลอกค�ำบรรยายและจัดเรียงภาพตามล�ำดับเหมือนในอัลบั้ม
การจัดเก็บภาพอัลบั้มให้จัดเก็บทั้งเล่ม เรียงตามล�ำดับเวลาของภาพตามที่ได้รับมอบ หากไม่มีข้อมูลใด
ให้ตั้งตัวเลขจัดเรียงตามล�ำดับได้แล้วด�ำเนินการดังนี้
การจัดเก็บและจัดท�ำค�ำบรรยายปฏิบัติดังนี้
๑. เขียนรหัสก�ำกับภาพและค�ำบรรยายภาพในอัลบั้ม ให้เรียงตามล�ำดับเวลาของภาพตามที่ได้ระบุไว้
		 โดยเขียนไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ ลงบนกระดาษมุมล่างด้านซ้ายของแต่ละภาพ
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๒. เขียนรหัสเอกสารติดมุมบนด้านซ้ายหน้าปกอัลบั้ม

๓. ในกรณีที่อัลบั้มมีขนาดใหญ่ไม่สามารถใส่กล่องได้ น�ำภาพอัลบั้มใส่แฟ้มฉาก เขียนรหัสและจ�ำนวน
		 ภาพที่บนปกแฟ้มฉากด้านซ้าย

๔. ในกรณีที่อัลบั้มมีขนาดธรรมดาสามารถใส่กล่องได้ให้บรรจุภาพอัลบั้มลงกล่องไม่ต้องใส่แฟ้ม
		 และจัดท�ำบันทึกประจ�ำกล่อง
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๕. ติดป้ายประจ�ำกล่อง ให้ห่างจากขอบกล่องด้านซ้ายมือ ๗ นิ้ว (เซ็นเตอร์)

๖. จัดเรียงขึ้นชั้นเก็บ ให้วางกล่องในแนวนอนไม่ซ้อนกล่อง โดยเรียงจากซ้ายไปขวา
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๗. จัดท�ำบัญชีภาพอัลบั้ม โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ รหัสเอกสาร ชื่อชุดเอกสาร ล�ำดับที่ รายการ
		 พ.ศ. ขนาด จ�ำนวน หมายเหตุ
บัญชีภาพอัลบั้มส่วนบุคคล
ภอสบ ๔๘ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
เล่ม ๑๔
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เดินทางไปเยือนนานกิง
และเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

๒
๓
๔
๕
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นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ และคณะนักเรียน
เดินทางมาเมืองไทย ถ่ายภาพหน้าสถานีรถไฟบางซื่อ
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เดินทางไปเยือนนานกิง
และเมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัท BOON RAWD BREWERY CO.LTD.
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เดินทางไปเยือนนานกิง
และเมืองเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ.

ขนาด

จ�ำนวน หมายเหตุ
ขาวด�ำ

-

๒.๕˝x๓˝ ๕๘ ภาพ
๒˝x๒.๕˝
๓.๕˝x๕.๕˝
๒.๕˝x๓.๕˝
๑.๕˝x๒˝
๒.๕˝x๓˝ ๑ ภาพ

-

๒.๕˝x๓.๕˝

๕ ภาพ

ขาวด�ำ

-

๒.๕˝x๓˝ ๑ ภาพ
๒.๕”x๓.๕” ๔๑ ภาพ
๓.๕˝x๔.๕˝
๒.๕˝x๒.๕˝
๓.๕˝x๓.๕˝
๒˝x๒.๕˝
๓˝x๔˝
๕˝x๖.๕˝
๒.๕˝x๔˝

ขาวด�ำ
ขาวด�ำ

-

ขาวด�ำ

เอกสารประเภทฟิล์มเนกาทีฟ (Film Negative)
ฟิล์มเนกาทีฟ คือ ฟิล์มถ่ายภาพประเภทหนึ่งที่ท�ำจากแถบพลาสติกชนิดเซลลูลอยด์ เซลลูโลสอะซิเตท
โพลีเอสเตอร์ กระจก ทีเ่ คลือบด้วยสารเคมีทมี่ สี ว่ นผสมของเกลือเงิน หรือสารเคมีทไี่ วต่อแสงโดยมีสารตัวยึดประเภท
เจลาติน เมือ่ ถ่ายภาพได้แล้วจึงน�ำไปผ่านกระบวนการล้างฟิลม์ ในห้องปฏิบตั กิ ารจะได้ภาพทีม่ ลี กั ษณะเหมือนต้นฉบับ
การจัดเรียงฟิล์มและการจัดท�ำค�ำบรรยาย ใช้หลักการเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์ วัน เดือน ปี หากฟิล์มเนกาทีฟมา
พร้อมกับภาพให้ด�ำเนินการจัดไปพร้อมกันได้เลยเพราะเนื้อหาข้อมูลเชื่อมโยงกัน

การจัดเก็บและจัดท�ำค�ำบรรยายปฏิบัติดังนี้
๑. เขียนรหัสก�ำกับบนซองกระดาษไร้กรดที่ใช้เก็บฟิล์ม มุมบนด้านซ้าย
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๒. น�ำฟิล์มใส่ซองพลาสติกประเภท Polyester ที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์

๓. น�ำฟิล์มที่บรรจุซองพลาสติกประเภท Polyester ใส่ซองกระดาษไร้กรดส�ำหรับจัดเก็บ

๔. น�ำฟิล์มบรรจุลงกล่องจัดเก็บ หรือแฟ้มเก็บฟิล์ม
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๕. ติดป้ายประจ�ำกล่อง

๖. จัดเรียงขึ้นชั้นเก็บ ให้วางกล่องในแนวนอนไม่ซ้อนกล่องโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
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๗. จัดท�ำบัญชีฟิล์มเนกาทีฟ โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ รหัสเอกสาร ล�ำดับที่ หมายเลขฟิล์ม รายการ
		 วัน/เดือน/ปี ขนาด จ�ำนวน (ภาพ) หมายเหตุ
บัญชีฟิล์มเนกาทีฟ กิจกรรมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ฟ กิจกรรมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ล�ำดับ หมายเลข
วัน/
จ�ำนวน หมายเหตุ
รายการ
ขนาด
ที่
เนกาทีฟ
เดือน/ปี
(ภาพ)
๑ ๐๐๐๑ - ๐๐๓๗ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๓๙ ๓˝ ๓๗ เต็มสิริ-วีระศักดิ์
ผู้ถ่ายภาพ
๒ ๐๐๓๘ - ๐๐๗๔ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๓๙ ๓˝ ๓๗ เต็มสิริ-วีระศักดิ์
ผู้ถ่ายภาพ
๓ ๐๐๗๕ - ๐๐๙๕ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๓๙ ๓˝ ๒๑ เต็มสิริ-วีระศักดิ์
ผู้ถ่ายภาพ
๔ ๐๐๙๖ - ๐๑๓๒ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๓๙ ๓˝ ๓๗ เต็มสิริ-วีระศักดิ์
ผู้ถ่ายภาพ
๕ ๐๑๓๓ - ๐๑๖๙ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๓๙ ๓˝ ๓๗ เต็มสิริ-วีระศักดิ์
ผู้ถ่ายภาพ
๖ ๐๑๗๐ - ๐๒๐๖ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๓๙ ๓˝ ๓๗ เต็มสิริ-วีระศักดิ์
ผู้ถ่ายภาพ
๗ ๐๒๐๗ - ๐๒๔๓ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๓๙ ๓˝ ๓๗ เต็มสิริ-วีระศักดิ์
ผู้ถ่ายภาพ
กนกอร
๘ ๐๒๔๔ - ๐๒๖๔ ผู้อ�ำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๓๙ ๓˝ ๒๓
ผู้ถ่ายภาพ
(นางกุลพันธ์ธาดา) รับมอบเงินจาก
หม่อมราชวงศ์เทพ เทวากุล
ที่กระทรวงการต่างประเทศ
กนกอร
๙ ๐๒๖๕ - ๐๓๐๒ ผู้อ�ำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๒๘ - ๓๐ ๓˝ ๓๘
ผู้ถ่ายภาพ
(นางกุลพันธ์ธาดา) เดินทางไปราชการ ก.ค. ๒๕๓๙
จังหวัดยะลา
กนกอร
๑๐ ๐๓๐๓ - ๐๓๓๕ ผู้อ�ำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๒๘ - ๓๐ ๓˝ ๓๓
ผู้ถ่ายภาพ
(นางกุลพันธ์ธาดา) เดินทางไปราชการ ก.ค. ๒๕๓๙
จังหวัดยะลา
กนกอร
๑๑ ๐๓๓๖ - ๐๓๗๔ ผู้อ�ำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๒๐ - ๒๔ ๓˝ ๓๙
ผู้ถ่ายภาพ
(นางกุลพันธ์ธาดา) และคณะไปสัมมนาและ พ.ศ. ๒๕๓๙
เปิดนิทรรศการ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จังหวัดอุบลราชธานี
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เอกสารประเภทสไลด์ (Slide)
สไลด์ คือ ฟิล์มภาพนิ่งชนิดโปร่งแสง เมื่อถ่ายภาพได้แล้วจึงน�ำไปผ่านกระบวนการล้างฟิล์มใน
ห้องปฏิบตั กิ าร และเข้ากรอบ (Frame) จะได้ภาพทีม่ ลี กั ษณะเหมือนต้นฉบับ สามารถฉายให้มขี นาดใหญ่ตามต้องการได้
การจัดเรียงสไลด์และการจัดท�ำค�ำบรรยายใช้หลักการเดียวกับการจัดเอกสารประเภทภาพ

การจัดเก็บและจัดท�ำค�ำบรรยายปฏิบัติดังนี้
๑. เขียนรหัสก�ำกับด้านหลังกรอบสไลด์มุมบนด้านซ้าย
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๒. น�ำสไลด์ใส่วัสดุส�ำหรับจัดเก็บ ซึ่งมีหลายแบบอาจเป็นกล่องส�ำหรับบรรจุหรือเป็นแฟ้ม สามารถเลือก
		 ใช้ได้ตามความเหมาะสม

๓. เขียนรหัสก�ำกับบนวัสดุที่ใช้จัดเก็บ
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๔. ติดป้ายประจ�ำกล่องหรือแฟ้ม

๕. จัดเรียงขึ้นชั้นเก็บ ให้วางกล่องในแนวนอนไม่ซ้อนกล่อง โดยเรียงจากซ้ายไปขวา

91

๖. จัดท�ำบัญชีสไลด์โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชือ่ ชุดเอกสาร ล�ำดับที่ รายการ วัน/เดือน/ปี จ�ำนวน (ภาพ)
		 หมายเหตุ
บัญชีสไลด์
ส(๒) สว งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
๑ – ๑๕
เล่ม ๑
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประทับยืนรอรับพระบรมศพ
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๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘

จ�ำนวน
(ภาพ)
๒

วัน/เดือน/ปี

๒

สัปตปฎลเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘

๑

๓

พระโกศพระบรมศพประกอบพระลองทองใหญ่

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘

๑

๔

เครื่องราชสักการะที่ตั้งแต่งถวายหน้าพระโกศ
พระบรมศพ

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๙

๔๐

๕

เครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ตั้งแต่งถวายหน้าที่
ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ตั้งแต่งถวายหน้าที่

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๙

๕

๖

ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๙

๑๑

๗

ส.ค.ส. ตั้งหน้าที่ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘

๑

หมายเหตุ

เอกสารประเภทโปสเตอร์ (Poster)
โปสเตอร์ คือ สิ่งพิมพ์อายุสั้นที่ได้รับการผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการน�ำเสนอภาพหรือข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ โฆษณากิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ช่วงนั้น การจัดเรียงและท�ำค�ำบรรยายเอกสารประเภทโปสเตอร์ให้ใช้หลักการเรียงล�ำดับเหตุการณ์ตาม วัน เดือน ปี

การจัดเก็บและจัดท�ำค�ำบรรยายปฏิบัติดังนี้
๑. เขียนรหัสก�ำกับหลังโปสเตอร์มุมบนด้านซ้าย

๒. น�ำโปสเตอร์ใส่แฟ้มเก็บที่มีขนาดใหญ่กว่าเอกสารต้นฉบับ ในแต่ละแฟ้มไม่ควรเก็บเกิน ๕ แผ่น
		 เพราะจะท�ำให้การหยิบเก็บเอกสารไม่สะดวก และจะท�ำให้เอกสารช�ำรุดได้ง่าย
๓. เขียนรหัสก�ำกับหน้าแฟ้มเก็บมุมล่างด้านซ้าย

๔. น�ำแฟ้มเก็บจัดเรียงในตู้จัดเก็บโดยเขียนรหัสก�ำกับด้านหน้าตู้เก็บ
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๕. จัดท�ำบัญชีโปสเตอร์โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ล�ำดับที่ รหัสโปสเตอร์ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง พ.ศ.
		 ขนาด จ�ำนวน (แผ่น) วันที่รับมอบ หมายเหตุ
บัญชีโปสเตอร์
ป ๑๕๘๑ - ป ๒๒๒๒
ล�ำดับ รหัส
หน่วยงาน
ที่ โปสเตอร์
๓๖ ป ๑๖๑๖ กองเผยแพร่และควบคุม
การโฆษณา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
๓๗ ป ๑๖๑๗ กองเผยแพร่และควบคุม
การโฆษณา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อเรื่อง

โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์
มหันตภัยจากยาชุด
โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์
การเลือกซื้อและ
ลดพิษตกค้าง
ในผัก - ผลไม้
๓๘ ป ๑๖๑๘ กองเผยแพร่และควบคุม
โปสเตอร์
การโฆษณา ส�ำนักงาน
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการอาหารและยา ข้อแนะน�ำการใช้
ครีมแก้ฝ้า
๓๙ ป ๑๖๑๙ กองเผยแพร่และควบคุม
โปสเตอร์
การโฆษณา ส�ำนักงาน
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการอาหารและยา เครื่องดื่มที่ผสม
แคฟเฟอีน
๔๐ ป ๑๖๒๐ กองเผยแพร่และควบคุม
โปสเตอร์
การโฆษณา ส�ำนักงาน
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการอาหารและยา สารระเหยเสพติด
ได้เป็นอันตราย
ต่อชีวิต

จ�ำนวน วันที่
หมายเหตุ
(แผ่น) รับมอบ
๒๕๓๔ ๑๕˝x๒๑˝ ๑ ๕ พ.ค.
๒๕๓๕
พ.ศ. ขนาด

๒๕๓๔ ๑๕˝x๒๑˝

๑

๕ พ.ค.
๒๕๓๕

๒๕๓๔ ๑๕˝x๒๑˝

๑

๕ พ.ค.
๒๕๓๕

๒๕๓๕ ๑๕˝x๒๑˝

๑

๕ พ.ค.
๒๕๓๕

๒๕๓๕ ๑๕˝x๒๑˝

๑

๕ พ.ค.
๒๕๓๕

๖. จัดท�ำบัตรรายการ โดยบัตรรายการประกอบด้วยรหัสโปสเตอร์ ค�ำค้น รายละเอียดของโปสเตอร์
		 แบบย่อ ขนาด จ�ำนวน (แผ่น) ที่มา
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		 ป ททท/๑๖๔๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
							
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ
		 				 และงานครบรอบ ๗๐๐ ปี ลายสือไทย จ.สุโขทัย
				 วันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
							
ขนาด : ๒๑˝x ๓๑˝
							
จ�ำนวน : ๑ แผ่น
		 				 ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เอกสารประเภทปฏิทิน (Calendar)
ปฏิทิน คือ สิ่งพิมพ์หรือแบบที่ผลิตขึ้นส�ำหรับดูวันเดือนปี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐ เอกชน หรือบุคคล
จัดท�ำปฏิทนิ เพือ่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ซึง่ ส่วนใหญ่จะสือ่ โดยภาพถ่าย ภาพตราสัญลักษณ์และข้อมูล
ที่น่าสนใจ นอกจากนั้นปฏิทินยังมีคุณค่าในด้านศิลปะ ความงดงาม รูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางของหน่วยงาน
หรือบุคคลผู้ผลิต และมีสีสันที่น่าสนใจให้ติดตามศึกษาอีกด้วย หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดเก็บปฏิทิน ๓ รูปแบบ คือ
ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และปฏิทินบัตร
เนื่องจากปฏิทินเป็นเอกสารที่หน่วยงานผลิตขึ้นเพียงปีละ ๑ ครั้ง และบางหน่วยงานก็ไม่ได้ผลิตขึ้นทุกปี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงด�ำเนินการจัดเรียงปฏิทินตามล�ำดับการรับมอบและจัดเรียงล�ำดับเหตุการณ์ตาม
วัน เดือน ปี
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การจัดเก็บและจัดท�าค�าบรรยายปฏิบัติดังนี้
๑. ปฏิทินแขวน

๑.๑ เขียนรหัสก�ากับหลังปฏิทินแขวนมุมบนด้านซ้าย
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		 ๑.๒ น�ำปฏิทินแขวนเข้าแฟ้มเก็บที่มีขนาดใหญ่กว่าปฏิทินต้นฉบับ แฟ้มละ ๑ ชุด
		 ๑.๓ เขียนรหัสก�ำกับเอกสารบนแฟ้มเก็บมุมล่างด้านซ้ายและเขียนค�ำบรรยายตรงกลางแฟ้ม
		 ๑.๔ น�ำแฟ้มเก็บจัดเรียงในตู้จัดเก็บ โดยเขียนรหัสก�ำกับด้านหน้าตู้เก็บ

		 ๑.๕ จัดท�ำบัญชีปฏิทนิ แขวนโดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ล�ำดับที่ รหัสปฏิทนิ หน่วยงาน ชือ่ เรือ่ ง พ.ศ.
			 ขนาด จ�ำนวน (ชุด/แผ่น) ผู้มอบ วันที่รับมอบ หมายเหตุ
บัญชีปฏิทิน
ปท ปฏิทินแขวน
ล�ำดับ รหัส
ที่ ปฏิทนิ

หน่วยงาน

๕ ปท๕ กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
๖ ปท๖ กรมชลประทาน และ
กรมกิจการพลเรือน
๗ ปท๗ กรมป่าไม้, ส�ำนักงาน
พลังงานแห่งชาติ
และ USAID
๘ ปท๘ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
๙ ปท๙ กรมแผนที่ทหาร
๑๐ ปท๑๐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ชื่อเรื่อง

พ.ศ.

ขนาด

จ�ำนวน

ผู้มอบ
หมาย
วันที่
เหตุ
รับมอบ
กรมศิลปากร ธ.ค. ๒๕๔๗
-

พัดรองงานพระราชพิธี ๒๕๔๘ ๑๕˝x๒๐˝ ๑ ชุด/
ส�ำคัญในรัชกาลที่ ๕
๘ แผ่น
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ๒๕๔๓ ๑๕˝x๒๐˝ ๑ ชุด/
๑๓ แผ่น
ที่รกร้างหัวไร่ปลายนา ๒๕๒๗ ๒๑˝x๒๙.๕˝ ๑ ชุด/ ๖ ก.พ.
๑ แผ่น ๒๕๒๗
ปลูกต้นไม้ดีกว่า
เผื่อไว้ท�ำฟืน
ความสงบ ความสมดุล ๒๕๓๘ ๒๑˝x๒๙.๕˝ ๑ ชุด/ ม.ค. ๒๕๓๘
สันโดษ
๑ แผ่น
แผนที่พระราชอาณาเขต ๒๕๓๐ ๒๔˝x๓๐˝ ๑ ชุด/
สยาม
๑ แผ่น
ซุ้มในงานฉลองสิริราช ๒๕๔๐ ๑๗˝x๒๐˝ ๑ ชุด/
สมบัติครบ ๕๐ ปี
๘ แผ่น

-

-

-

-

-

-
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		 ๑.๖ จัดท�ำบัตรรายการโดยในบัตรรายการประกอบด้วยรหัสปฏิทนิ ค�ำค้นรายละเอียดแบบย่อ ขนาด
			 จ�ำนวน (แผ่น) ที่มา
			 ปท๗		 กรมป่าไม้, ส�ำนักงานพลังงานแห่งชาติ และ USAID
							
ปฏิทินแขวน ชุด ที่รกร้างหัวไร่ปลายนา ปลูกต้นไม้ดีกว่า
						 เผื่อไว้ท�ำฟืน พ.ศ. ๒๕๒๗
							
ขนาด : ๒๑˝x ๒๙.๕˝
							
จ�ำนวน : ๑ ชุด (๑ แผ่น)
						
		
๒. ปฏิทินตั้งโต๊ะ
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ที่มา : รับมอบจาก คุณวารุณี ๖ ก.พ. ๒๕๒๗

		 ๒.๑ เขียนรหัสก�ำกับหลังปฏิทินตั้งโต๊ะมุมบนด้านซ้าย

		 ๒.๒ น�ำปฏิทินตั้งโต๊ะใส่ซองไร้กรด ที่มีขนาดใหญ่กว่าปฏิทินพอสมควร เพื่อสะดวกแก่การดึงปฏิทิน
			 ออกจากซองหรือจัดเก็บเข้าซอง ถ้าใช้ซองที่พอดี จะท�ำให้ปฏิทินฉีกขาด ช�ำรุดได้
		 ๒.๓ เขียนรหัสปฏิทินและจ�ำนวนที่หน้าซองมุมบนด้านซ้าย และเขียนค�ำบรรยายตรงกลางซอง

		 ๒.๔ บรรจุซองใส่ปฏิทินในแฟ้มฉาก เขียนรหัสและจ�ำนวนบนปกแฟ้มฉากที่มุมล่างด้านซ้าย
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		 ๒.๕ บรรจุแฟ้มฉากลงกล่อง โดยเรียงล�ำดับจากน้อยไปหามาก จัดท�ำบันทึกประจ�ำกล่อง

		 ๒.๖ ติดป้ายประจ�ำกล่อง บอกรหัส ชื่อชุด ล�ำดับแฟ้ม ล�ำดับกล่อง โดยติดให้ห่างจากขอบกล่อง
			 ด้านซ้ายมือ ๗ นิ้ว (เซ็นเตอร์)

		 ๒.๗ จัดเรียงขึ้นชั้นเก็บ ให้วางกล่องในแนวนอนไม่ซ้อนกล่อง โดยเรียงจากซ้ายไปขวา
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		 ๒.๘ จัดท�ำบัญชีปฏิทินตั้งโต๊ะโดยระบุรายละเอียด ได้แก่ รหัสปฏิทิน ล�ำดับที่ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง
			 พ.ศ. ขนาด จ�ำนวนผู้มอบ วันที่รับมอบ หมายเหตุ (แผ่น) บัญชีปฏิทิน
ปท ๑ ปฏิทินตั้งโต๊ะ
๑ – ๑๐
กล่อง ๑
ล�ำดับ
ที่

หน่วยงาน

๑ องค์การค้าคุรุสภา
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อเรื่อง

ผู้มอบ
หมาย
พ.ศ. ขนาด จ�ำนวน วันที่
เหตุ
รับมอบ
๒๕๔๕ ๖˝x๘.๕˝ ๑
- ๑๔ แผ่น

จิตรกรรม ชุด ความเงียบ
และความสงบ
องค์การค้าของคุรุสภา นกเงือกไทย
๒๕๔๖ ๖˝x๘.๕˝
องค์การค้าของคุรุสภา คิดถึงหนังสือเก่า ๆ ที่เราเคยอ่าน ๒๕๔๗ ๖”x๘.๕˝
การท่องเที่ยวแห่ง หัตถศิลป์ถิ่นไทย
๒๕๓๔ ๖˝x๘.๕˝
ประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่ง วัฒนธรรมควรคู่เชิดชูไทย
๒๕๓๕ ๖˝x๘.๕˝
ประเทศไทย
๒๕๓๕ ๕˝x๘.๕˝
องค์การโทรศัพท์แห่ง หัตถกรรมไทย หัวใจงาน
ประเทศไทย
ศิลปาชีพ (จัดท�ำเนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา)

๑
๑
๑

-

๑๔ แผ่น
๘ แผ่น
๑๔ แผ่น

๑

-

๑๔ แผ่น

๑

-

๑๔ แผ่น

		 ๒.๙ จัดท�ำบัตรรายการโดยในบัตรรายการประกอบด้วย รหัสปฏิทิน ค�ำค้น รายละเอียดแบบย่อ
			 ขนาด จ�ำนวน (ชุด / แผ่น) ที่มา
			 ปท ๑/๒๓๓		
วัดตรีทศเทพวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง
								
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ		
							
วัดตรีทศเทพวรวิหาร พ.ศ.๒๕๔๗ จัดท�ำโดย บริษัท
							
อเมริกันอินเตอร์แนชชันแนลแอสชัวรันส์ จ�ำกัด
							
ขนาด : ๖.๕˝x ๘˝
							
จ�ำนวน : ๑ ชุด (๑๔ แผ่น)
							
ที่มา : น.ส. สุมล ดีคง ๘ ม.ค. ๒๕๔๘
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๓. ปฏิทินบัตร คือ ปฏิทินที่มีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในแผ่นเดียว

		 ๓.๑ เขียนรหัสก�ำกับหลังปฏิทินบัตรมุมบนด้านซ้าย

		 ๓.๒ น�ำปฏิทินบัตรเข้าแฟ้มเก็บที่มีขนาดใหญ่กว่าปฏิทินต้นฉบับ แฟ้มละ ๑ ชุด
		 ๓.๓ เขียนรหัสก�ำกับบนแฟ้มเก็บมุมล่างด้านซ้ายและเขียนค�ำบรรยายตรงกลางแฟ้ม
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		 ๓.๔ น�ำแฟ้มเก็บจัดเรียงในตู้จัดเก็บ โดยเขียนรหัสก�ำกับด้านหน้าตู้เก็บ

		 ๓.๕ จัดท�ำบัญชีปฏิทินบัตรโดยระบุรายละเอียดของปฏิทิน ได้แก่ รหัสปฏิทิน ล�ำดับที่ ผู้ผลิต /
			 รายละเอียด จ�ำนวน (แผ่น) พ.ศ. หมายเหตุ
ปฏิทินโบราณส่วนบุคคล
อธิบดีกรมศิลปากร (นายสมคิด โชติกวณิชย์)
ปท สบ
๑ - ๒๔
(๒๔ แผ่น)
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๘๒
ล�ำดับที่
ผู้ผลิต / รายละเอียด
๑ ปฏิทินบัตร ปีมะแม เป็นภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์ประจ�ำปี
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศิริเจริญ ต�ำบลสะพานหัน กรุงเทพฯ
๒ ปฏิทินบัตร ปีวอก เป็นภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์ประจ�ำปี
พิมพ์ที่โรงพิมพ์พานิชศุภผล ถนนส�ำเพ็ง กรุงเทพฯ
๓ ปฏิทินบัตร ปีระกา เป็นภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์ประจ�ำปี
พิมพ์ที่โรงพิมพ์พานิชศุภผล ถนนส�ำเพ็ง กรุงเทพฯ
๔ ปฏิทินบัตร ปีจอ เป็นภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์
ประจ�ำปี พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศิริเจริญ ต�ำบลสะพานหัน กรุงเทพฯ
๕ ปฏิทินบัตร ปีกุน เป็นภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์
ไม่ทราบโรงพิมพ์
๖ ปฏิทินบัตร ปีชวด เป็นภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์
ไม่ทราบโรงพิมพ์
๗ ปฏิทินบัตร ปีฉลู ภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์ไม่ชัดเจน
ไม่ทราบโรงพิมพ์
๘ ปฏิทินบัตร ปีขาล เป็นภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์ประจ�ำปี
ไม่ทราบโรงพิมพ์
๙ ปฏิทินบัตร ปีเถาะ เป็นภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์ประจ�ำปี
ไม่ทราบโรงพิมพ์
๑๐ ปฏิทินบัตร ปีมะโรง เป็นภาพวาดลายเส้นสัญลักษณ์ประจ�ำปี
ไม่ทราบโรงพิมพ์

จ�ำนวน พ.ศ. หมายเหตุ
๑ แผ่น ๒๔๕๐ ซ่อมแล้ว
๑ แผ่น

๒๔๕๑ ซ่อมแล้ว

๑ แผ่น

๒๔๕๒ ซ่อมแล้ว

๑ แผ่น

๒๔๕๓ ซ่อมแล้ว

๑ แผ่น

๒๔๕๔ ซ่อมแล้ว

๑ แผ่น

๒๔๕๕ ซ่อมแล้ว

๑ แผ่น
๑ แผ่น

๒๔๕๖ ซ่อมแล้ว
ไม่ชัดเจน
๒๔๕๗ ซ่อมแล้ว

๑ แผ่น

๒๔๕๘ ซ่อมแล้ว

๑ แผ่น

๒๔๕๙ ซ่อมแล้ว
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เอกสารประเภทแถบบันทึกภาพ (Magnetic picture – recording tape)
แถบบันทึกภาพ หรือวีดทิ ศั น์ (Video tape) คือ สือ่ ทีใ่ ช้แถบเคลือบสารแม่เหล็กส�ำหรับบันทึกสัญญาณ
ภาพแถบบันทึกภาพทีไ่ ด้รบั มอบจากหน่วยงาน หรือบุคคลให้จดั ท�ำค�ำบรรยายข้อมูลเนือ้ หาเอกสารและจัดเรียงตาม
ล�ำดับเหตุการณ์ วัน เดือน ปี

การจัดเก็บและจัดท�ำค�ำบรรยายปฏิบัติดังนี้
๑. เขี ย นรหั ส ก� ำ กั บ บนกล่ อ งและสั น กล่ อ งแถบบั น ทึ ก ภาพ ตั ว แถบบั น ทึ ก ภาพ และบนกล่ อ ง
แถบบันทึกภาพ ได้แก่ รหัสชื่อชุด หมายเลขม้วน ล�ำดับตอน

๒. น�ำกล่องแถบบันทึกภาพบรรจุลงกล่องจัดเก็บและจัดท�ำบันทึกประจ�ำกล่อง
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๓. ติดป้ายประจ�ำกล่อง บอกรหัส ชื่อชุด ชื่อหัวข้อ ล�ำดับกล่อง โดยติดให้ห่างจากขอบกล่องด้านซ้ายมือ
๗ นิ้ว (เซ็นเตอร์)

๔. จัดเรียงขึ้นชั้นเก็บ ให้วางกล่องในแนวนอนไม่ซ้อนกล่อง โดยเรียงจากซ้ายไปขวา
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๕. จัดท�ำบัญชีแถบบันทึกภาพ โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ รหัสแถบบันทึกภาพล�ำดับที่ รายการ
วัน/เดือน/ปี จ�ำนวน (ม้วน) ความยาวของภาพที่บันทึก หมายเหตุ
บัญชีแถบบันทึกภาพ (วีดิทัศน์) ส่วนบุคคล
ว สบ ๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
๑ - ๑๐
กล่อง ๑
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�ำเนินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระมหาธาตุเจดีย์ ณ อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๒ พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานในวาระปีใหม่ และค�ำอวยพรปีใหม่
ของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประธานรัฐสภา
๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดงานนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานศิลปาชีพ ณ ห้างทากาชิมายะ โตเกียว
ประเทศญี่ปุ่นและเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธี
เปิดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศออสเตรีย
๔ พิธีเปิดสนามกอล์ฟวินสัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายเงินและสิ่งของ ณ ศาลาดุสิดาลัย
๖ งานฉลองครบรอบแต่งงาน ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ
และท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ณ บ้านสักทอง
นาวินปาร์ค รังสิต
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วัน/เดือน/ จ�ำนวน ความยาว
หมายเหตุ
ปี
(ม้วน) (ชั่วโมง)
๑
๐.๕๘
๑๔ ก.ค.
๒๕๓๐
๓๑ ธ.ค.
๒๕๓๐

๑

๐.๑๔

๙ เม.ย. ๒ มิ.ย.
๒๕๓๖

๑

-

๓๐ เม.ย.
๒๕๓๖
๙ ก.ย.
๒๕๓๖

๔

-

๑

๐.๐๘

๑ มี.ค.
๒๕๓๗

๑

๐.๕๑

เอกสารประเภทแถบบันทึกเสียง (Magnetic sound - recording tape)

แถบบันทึกเสียง คือ สื่อที่ใช้แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ส�ำหรับบันทึกสัญญาณเสียง แถบบันทึกเสียงที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับมอบ คือ
๑. เทปตลับ (Cassette Tapes) ตัวม้วนเทปที่เคลือบสารแม่เหล็กเพื่อการอัดบันทึกเสียงและการเล่น
เพื่อฟังเสียง บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก ด้านข้างมีช่องส�ำหรับให้หัวเทปสัมผัสกับเนื้อเทป เทปแต่ละม้วนมีระยะเวลา
ในการบันทึกแตกต่างกัน เช่น C – 60 หมายถึง เทปที่บันทึกเสียงได้ด้านละ ๓๐ นาที เป็นต้น
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๒. เทปม้วน (Reel) ตัวม้วน Reel เคลือบสารแม่เหล็กฉาบบนแผ่นฟิล์มพลาสติก เพื่อใช้ในการบันทึก
ภาพและเสียง ตัวม้วนบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ ตรงกลางของม้วนมีช่องเพื่อใส่แกน มีหลายร่องเสียงสามารถเล่น
เพื่อการฟังและการดูภาพ และย้อนกลับได้โดยอัตโนมัติ
		 ทั้งนี้เทปทั้ง ๒ ชนิดให้จัดท�ำค�ำบรรยายข้อมูลเนื้อหาเอกสารและจัดเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์
วัน เดือน ปี

การจัดเก็บและจัดท�ำค�ำบรรยายปฏิบัติดังนี้
๑. เขียนรหัสก�ำกับบนกล่องและสันกล่องแถบบันทึกเสียงและกล่องแถบบันทึกเสียงด้านซ้าย
		 ได้แก่ รหัสและล�ำดับม้วนเทป
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๒. น�ำกล่องแถบบันทึกเสียงบรรจุลงกล่องจัดเก็บ จัดท�ำบันทึกประจ�ำกล่อง

๓. ติดป้ายประจ�ำกล่อง บอกรหัส ชื่อชุด ชื่อเรื่อง ล�ำดับกล่อง โดยติดให้ห่างจากขอบกล่องด้านซ้ายมือ
๗ นิ้ว (เซ็นเตอร์)

๔. จัดเรียงขึ้นชั้นเก็บ ให้วางกล่องในแนวนอนไม่ซ้อนกล่อง โดยเรียงจากซ้ายไปขวา
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๕. จัดท�ำบัญชีแถบบันทึกเสียงโดยระบุรายละเอียด ได้แก่ รหัสแถบบันทึกเสียง ล�ำดับที่ รายการ
วัน/เดือน/ปี จ�ำนวน (ม้วน) ความยาวของเสียงที่บันทึก หมายเหตุ
บัญชีแถบบันทึกเสียงกิจกรรม ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ถ สจช
๑ - ๑๑
กล่อง ๑
วัน/เดือน/ จ�ำนวน ความยาว
ล�ำดับ
หมายเหตุ
รายการ
ปี
(ม้วน) (ชั่วโมง)
ที่
๖
๙ ชม.
๑๓ - ๑๗
๑ การสัมมนาฝึกอบรมนักจดหมายเหตุ ในด้านการ
ส.ค.
อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและวัสดุห้องสมุด
๒๕๓๙
ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานครและ
โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่
๔
๖ ชม.
๒๑ ก.พ.
๒ การสัมมนาและอภิปรายวิชาการจดหมายเหตุ
๒๕๔๖
เรื่องการจัดหมวดหมู่การท�ำเครื่องมือช่วยค้น
เอกสารลายลักษณ์และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
๔
๔ ชม.
๑๘ ก.พ.
๓ การเสวนาภาพเก่า เรื่อง พระราชวังดุสิต
๒๕๔๗
๖
๖ ชม.
๔ การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ๒๐ - ๒๔
ธ.ค.
ในสายงานจดหมายเหตุ ณ ส�ำนักหอจดหมายเหตุ
๒๕๔๗
แห่งชาติ
๒๔ มี.ค.
๒
๒ ชม.
๕ การบรรยายทางวิชาการเรื่อง เอกสารเก่า
๒๕๔๘
ในสมัยรัชกาลที่ ๔
๕ เม.ย.
๓
๓ ชม.
๖ การเสวนา อภิปรายนานาสาระศิลปวัฒนธรรมเรื่อง
๒๕๔๘
ราชนารี ณ ห้องประชุมด�ำรงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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บัญชีแถบบันทึกเสียงส่วนบุคคล
ถ สบ ๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
(๑ – ๕๐)
กล่อง ๑
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ รายการความรู้เรื่องกฎหมาย “เรื่อง การปรับปรุง
กฎหมายภาษีอากร” (ม้วน ๔) โดย ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์
๒ จิตและพระพุทธเมตตา แสดงธรรมโดย พระอาจารย์
มหาบัว าณสมฺปนฺโน
๓ สรณะที่พึ่ง แสดงธรรมโดย พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
๔ รายการความรู้เรื่องกฎหมาย “เรื่อง ปัญหากฎหมาย
ที่ดิน”
๕ รายการความรู้เรื่องกฎหมาย “เรื่อง การเสียภาษี”
สถานีวิทยุ อส.
๖ รายการความรู้เรื่องกฎหมาย “เรื่อง ทรัพย์”
สถานีวิทยุ อส.
๗ ศาสนา คือ น�้ำดับไฟ แสดงธรรมโดย พระอาจารย์
มหาบัว าณสมฺปนฺโน
๘ ความรู้เรื่องกฎหมาย “เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายส�ำหรับ
ประชาชน” สถานีวิทยุ อส.
๙ รายการความรู้เรื่องกฎหมาย “เรื่อง ปัญหากฎหมาย
ส�ำหรับประชาชน” สถานีวิทยุ อส.
๑๐ รายการความรู้เรื่องกฎหมาย “เรื่อง ภาษีเงินได้”

วัน/เดือน/ จ�ำนวน ความยาว
หมายเหตุ
ปี
(ม้วน) (ชั่วโมง)
๗ มี.ค. ๒๕๑๘ ๑
๑๔ พ.ย.๑๑ พ.ค. ๒๕๑๙
๒ ต.ค. ๒๕๒๐
๒๗ ก.ย. ๒๕๒๒

๑

๒๕ ต.ค. ๒๕๒๒

๑

๘ พ.ย. ๒๕๒๒

๑

๒๒ พ.ย. ๒๕๒๒

๑

๒๒ พ.ย.-๖ ธ.ค.
๒๕๒๒
๓-๓๑ ม.ค.๒๕๒๓

๑

๒๗ มี.ค.๑๐ เม.ย. ๒๕๒๓
๑๑ รายการความรู้เรื่องกฎหมาย “เรื่อง ปัญหาภาษีเงินได้” ๘ พ.ค. ๒๕๒๓
๑๒ สัมมนาวิชาการ “เรื่อง รับสภาพหนี้”
๘ - ๑๕ พ.ค.
๒๕๒๓
๑๓ รายการความรู้เรื่องกฎหมาย “เรื่อง ภาษีอากร”
๕ มิ.ย. ๒๕๒๓
สถานีวิทยุ อส.

๒

๑
๑

๓

๑
๒
๑
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เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง แบบแปลน (Cartographic Archives)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของค�ำว่าแผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดังนี้
• แผนที่ หมายถึง แบบที่เขียนย่อจากพื้นดิน บอกแม่น�้ำ ฝั่งทะเล และอื่น ๆ
• แผนผัง หมายถึง แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่าง ๆ เช่น ตึก เรือน
• แบบแปลน หมายถึง แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคาร โดยมีรปู แสดงรายละเอียดส่วนส�ำคัญของเครือ่ งหมายวัสดุและการใช้สอยต่าง ๆ ของอาคารอย่างชัดเจน
พอที่จะใช้ในการด�ำเนินการได้
แผนที่ แผนผัง แบบแปลนที่ได้รับมอบจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลส�ำคัญ นอกจากจะมีประโยชน์ใน
การเป็นหลักฐานการปฏิบตั งิ านแล้ว ยังมีประโยชน์ตอ่ การศึกษาถึงความเปลีย่ นแปลงรูปแบบการก่อสร้าง โครงสร้าง
ทางวิศวกรรม การพัฒนาของเมืองหรือพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ การก่อสร้าง
เป็นต้น
การจัดเรียงเอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง แบบแปลน ให้จัดท�ำค�ำบรรยายข้อมูลเนื้อหาเอกสารและจัด
เรียงตามล�ำดับเหตุการณ์วัน เดือน ปี
ส่วนใหญ่เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง แบบแปลนมีชุดหรือล�ำดับอยู่แล้ว ควรคงการจัดไว้ตามรูปแบบ
เดิมตามชุดหรือล�ำดับ แต่ถ้าแผนที่ แผนผัง แบบแปลนนั้น ๆ ไม่มีชุดหรือล�ำดับ ให้จัดโดยดูจากรายละเอียดเนื้อหา
หรือชื่อเรื่องภายใต้แต่ละเนื้อหา โดยให้เรียงตามล�ำดับเหตุการณ์ วัน เดือน ปี
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การจัดเก็บและจัดท�ำค�ำบรรยายปฏิบัติดังนี้
๑. เขียนรหัสก�ำกับเอกสารไว้ด้านหลังแผนที่ แผนผัง แบบแปลน ตรงมุมซ้ายด้านล่างด้วยดินสอด�ำ

๒. น�ำเอกสารหุ้มพลาสติกที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ (Polyester)
๓. น�ำแผนที่ แผนผัง แบบแปลนทีห่ ุ้มพลาสติกที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ใส่แฟ้มเก็บ โดยจัดท�ำแฟ้มเก็บ
ให้มีขนาดใหญ่กว่าเอกสารต้นฉบับ ในแต่ละแฟ้มไม่ควรเก็บเอกสารเกิน ๑๐ แผ่น เพราะจะท�ำให้การหยิบ – เก็บ
เอกสารไม่สะดวกและอาจท�ำให้เอกสารช�ำรุดได้ง่าย
๔. เขียนรหัสเอกสารมุมล่างด้านซ้าย และเขียนค�ำบรรยายกลางแฟ้มเก็บ
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๕. น�ำแฟ้มเก็บแผนที่ แผนผัง แบบแปลนจัดเก็บในตู้เก็บแผนที่ แผนผังโดยเฉพาะ จัดเรียงตามล�ำดับ
จากน้อยไปหามาก ติดป้ายประจ�ำตู้เก็บ บอกรหัส ชื่อชุด ชื่อเรื่อง ชื่อหน่วยงาน

๖. จัดท�ำบัญชีโดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อชุดเอกสาร ล�ำดับที่ รายการ พ.ศ. ขนาด มาตราส่วน
จ�ำนวน (แผ่น) หมายเหตุ
บัญชีแบบแปลน
ผ(๒)กหศ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร
๑ – ๑๖
ล�ำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการ

แบบฐานพระธาตุพนมจ�ำลอง
แบบเมรุขนาดเล็กส�ำหรับวัดต่างจังหวัด
แบบศาลาท่าน�้ำ
แบบพลับพลากลางสระน�้ำ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๕ แบบศาลาไทย

๖ แบบจัดสร้างสถานที่และตกแต่งใน
บริเวณท�ำเนียบรัฐบาล
๗ แบบซุ้มค่าย ประตูหอตรีมุขของค่ายเนินวง
๘ แบบตู้ยาม กองหัตถศิลป
๙ แบบร่างประติมากรรมนูนต�่ำ
ประวัติสภากาชาดไทย ตึก ภ.ป.ร.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๑๐ แบบโต๊ะลอกลายกระจกฝ้า
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จ�ำนวน
หมายเหตุ
(แผ่น)
๕
๑ : ๒๐
๒๒˝x๓๕˝
๒
- ๑๖.๕˝x๒๓.๕˝ ๑ : ๑๐๐
๑
๑๗˝x๒๓.๕˝ ๑ : ๕๐
๒
๒๕๒๖ ๒๑.๕˝x๓๑.๕˝ ๑ : ๒๐
๔๓.๕˝x๔๕˝ ๑ : ๕๐
๒
๑ : ๓๐
๑๙˝x๒๒˝
๑ : ๕๐
๑
๑ : ๕๐
๒๓˝x๒๖˝
พ.ศ.

ขนาด

มาตราส่วน

-

๒๔˝x๔๐.๕˝
๓๒˝x๓๘.๕˝˝
๑๕˝x๔๒.๕˝

๑ : ๕๐
๑ : ๑๐
-

๑
๑
๑

-

๒๐.๕˝x๒๓˝

๑ : ๑๐

๒

บัญชีแบบแปลนส่วนบุคคล
ผ สบ ๘ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
.๒ พระเมรุมาศและพระเมรุ
๑ – ๑๑

๒๔๖๖ ๑๑.๕˝x๑๖.๕˝
๑๔˝x๒๔.๕˝
๒๑.๕˝x๓๔.๕˝
๒๒˝x๓๔.๕˝
๒๑.๕˝x๓๓˝

๑ : ๕๐

จ�ำนวน
หมายเหตุ
(แผ่น)
๗ แผ่น

๒ แบบพระเมรุที่พระราชทานเพลิงพระศพ ๒๔๖๘ ๒๓˝x๓๔.๕˝
๑๒˝x๑๖.๕˝
พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
๑๖.๕˝x๓๔.๕˝
อัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
๒๒.๕˝x๓๔.๕˝
ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๖๘

๑ : ๕๐

๕ แผ่น

-

๓ แบบพระจิตกาธานและแบบพระเมรุมาศ
ที่พระราชทานเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๖๘

๒๔๖๘ ๒๒.๕˝x๒๗.๕˝
๒๙˝x๓๖˝
๓๐˝x๓๙.๕˝

๑ : ๑๐
๑ : ๕๐

๓ แผ่น

-

๔ แบบพระเมรุที่พระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๑

๒๔๗๑ ๑๖˝x๒๓.๕˝
๒๔˝x๒๖˝
๒๘˝x๓๔.๕˝
๑๗˝x๒๘˝˝

๑ : ๕๐ ๘ แผ่น
๑ : ๒๐๐
๑ : ๕๐๐

-

ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ แบบพระเมรุที่พระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๖๖

พ.ศ.

ขนาด

มาตราส่วน
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๗. จัดท�าบัตรรายการ โดยในบัตรรายการประกอบด้วยรหัสเอกสาร ค�าค้น รายละเอียดของแผนที่ แผนผัง
แบบแปลนอย่างย่อ ขนาด มาตราส่วน จ�านวน ที่มา
บัตรรายการ
ผ สบ๘.๒/๘ นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา – ผลงาน
แบบพระเมรุที่พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๑
ประกอบด้วย แผนที่พระเมรุ แปลนพระเมรุ ลายเพดานพระเมรุ รูปตัดด้าน
ใต้ของพระเมรุ
ขนาด : ๑๖˝x ๒๓.๕˝, ๒๔˝x ๒๖˝, ๒๘˝ x ๓๔.๕˝,
๑๗˝x ๒๘˝, ๒๔˝x ๒๖.๕˝, ๑๖˝x ๓๔.๕˝ ,
๑๓˝ x ๒๗˝
มาตราส่วน : ๑ : ๕๐ , ๑ : ๒๐๐ , ๑ : ๕๐๐
จ�านวน ๘ แผ่น
ที่มา : ท�าส�าเนาจากวังคลองเตย เมษายน ๒๕๔๗

ผ สบ๘.๒/๘ สุขุมาลมารศรี, สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า - พระเมรุ
แบบพระเมรุที่พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๑
ประกอบด้วย แผนที่พระเมรุ แปลนพระเมรุ ลายเพดานพระเมรุ รูปตัดด้าน
ใต้ของพระเมรุ
ขนาด : ๑๖˝x ๒๓.๕˝, ๒๔˝x ๒๖˝, ๒๘˝x ๓๔.๕˝,
๑๗˝x ๒๘˝, ๒๔˝ x ๒๖.๕˝, ๑๖˝x ๓๔.๕˝ ,
๑๓˝ x ๒๗˝
มาตราส่วน : ๑ : ๕๐ , ๑ : ๒๐๐ , ๑ : ๕๐๐
จ�านวน ๘ แผ่น
ที่มา : ท�าส�าเนาจากวังคลองเตย เมษายน ๒๕๔๗
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๕
บทที่

เครื่องมือช่วยค้นเอกสาร
ประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ

ความหมายและประเภทของเครื่องมือช่วยค้น
เครื่องมือช่วยค้น (Finding Aids) คือ รายการข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสภาพทาง
ธรรมชาติและสภาพทางกายภาพของเอกสาร และข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ ทีจ่ ะโยงไปสูเ่ อกสารจดหมายเหตุและสารนิเทศ
เป็นหลักฐานส�ำคัญส�ำหรับการควบคุมเอกสารจดหมายเหตุที่มีอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตลอดจนเกื้อหนุน
ต่อการจัดท�ำฐานข้อมูลจดหมายเหตุเพื่อการสืบค้นในระบบอัตโนมัติต่อไปด้วย
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีการจัดเก็บเอกสารแต่ละประเภทแยกตามความเหมาะสม และแยกต่างหาก
จากส่วนให้บริการค้นคว้า ผู้ค้นคว้าไม่สามารถเข้าถึงตัวเอกสารได้โดยตรง ดังนั้นเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร จึงมีความ
ส�ำคัญและจ�ำเป็นมาก การจัดท�ำเครือ่ งมือช่วยค้นเอกสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะท�ำให้ผคู้ น้ คว้าสามารถเรียกใช้เอกสาร
ตามทีต่ อ้ งการได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา เครือ่ งมือช่วยค้นเอกสารมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีเทคนิคในการ
จัดท�ำที่แตกต่างกัน การจัดท�ำเครื่องมือช่วยค้นควรจัดท�ำไว้ อย่างน้อย ๓ ชุด ส�ำหรับให้บริการผู้ค้นคว้า ๑ ชุด เก็บ
รักษาไว้ในห้องเก็บเอกสาร ๑ ชุด ส�ำหรับให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้งาน ๑ ชุด เครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดท�ำ มีดังนี้
๑. บัญชีเอกสาร (Inventory)
		 บัญชีเอกสาร เป็นเครือ่ งมือช่วยค้นทีจ่ ำ� เป็นต้องจัดท�ำเป็นล�ำดับแรกภายหลังการจัดเอกสารแต่ละกลุม่
เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการจัดท�ำค�ำอธิบายรายละเอียดเอกสารทุกเรื่องที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน นอกจากจะเป็น
เครื่องมือช่วยค้นของผู้ค้นคว้าในการสืบค้นเอกสารแล้ว ยังเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บรักษาเอกสาร
ส�ำหรับใช้ควบคุมตรวจสอบเอกสารที่อยู่ในความครอบครองมิให้สูญหายและจัดเก็บอย่างถูกต้อง บัญชีเอกสาร
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
		 ๑.๑ ส่วนค�ำอธิบาย ซึ่งประกอบด้วย รหัสเอกสาร ชื่อชุดของกลุ่มเอกสาร ระยะเวลา ปริมาณประวัติ
หน่วยงานหรือบุคคลเจ้าของเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหา ความสัมพันธ์กับเอกสารกลุ่มอื่น ๆ ประวัติการรับมอบ
วิธีการจัด วันที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย และกลุ่มงานที่ปฏิบัติ
		 ๑.๒ ส่วนบัญชีรายการ แสดงรายละเอียดล�ำดับทีจ่ ดั เรียง รายการ วัน เดือน ปี ขนาด จ�ำนวน ปริมาณ
หมายเหตุ ฯลฯ
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ตัวอย่างส่วนค�ำอธิบาย
เทปโทรทัศน์ส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ว สบ ๑
๙ ม้วน ๖๗๐ ตอน
ประวัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด เปิดด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๘ เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวใน
ประเทศไทยทีม่ กี ำ� เนิดในต่างจังหวัด ส�ำนักงานแห่งแรกตัง้ ขึน้ ที่ เลขที่ ๕ ถนนตลาดหัวรอ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่วนส�ำนักงานในกรุงเทพฯ อยู่ที่ถนนราชวงศ์ เปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๘๘ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๑ ย้าย
ส�ำนักงานใหญ่มาอยู่ที่หัวมุมถนนอนุวงศ์ พ.ศ. ๒๔๙๔ ย้ายส�ำนักงานมาอยู่ที่สามแยกสัมพันธวงศ์ ปัจจุบันส�ำนักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ที่มุมถนนเพลินจิตตัดกับถนนวิทยุ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับพระราชทานตราตั้งเป็นธนาคาร ซึ่งได้รับ
พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของคนไทยทีป่ ระกอบคุณงามความ
ดีมาตลอด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รว่ มกับสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง ๗ ผลิตรายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี” ขึน้
ตอนละ ๑ – ๒ นาที จ�ำนวน ๖๗๐ ตอน และแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๒๘ – ธันวาคม ๒๕๓๐
เทปโทรทัศน์รายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี” จ�ำนวน ๖๗๐ ตอนนี้ แบ่งจุดประสงค์การเสนอรายการเป็น
๒ จุดประสงค์ ตามเวลาของการแพร่ภาพคือ
ตอนที่ ๑ – ๓๙๐
แพร่ภาพตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ – ธันวาคม ๒๕๒๙
						 มีเป้าหมายที่จะเสนอภาพและเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย
						 โดยไม่จ�ำกัดขอบเขตของเรื่องราวและความส�ำคัญ
ตอนที่ ๓๙๑ – ๖๗๐ แพร่ภาพตั้งแต่มกราคม ๒๕๓๐ – ธันวาคม ๒๕๓๐ มีเป้าหมายที่จะเสนอให้
						 คนไทยทราบถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์
						 แห่งราชวงศ์จักรีแต่ละองค์อย่างต่อเนื่องตามล�ำดับรัชกาล โดยเริ่มตั้งแต่
						 รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลปัจจุบัน เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นปีมหามงคล
						 เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
						 ครบ ๕ รอบ
ดังนั้น เทปโทรทัศน์ชุดนี้ จึงรวบรวมชีวประวัติและผลงานของบุคคลส�ำคัญและเหตุการณ์สำ� คัญ ๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ ในอดีต เช่น พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในราชวงศ์จกั รีทกุ พระองค์ พระ
ประวัตสิ มเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประวัตสิ มเด็จเจ้าพระยาสุรยิ วงศ์ เจ้าพระยา
ยมราช ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ นายมานิต วสุวัต พิสมัย วิไลศักดิ์ เพชรา เชาวราษฎร์ ประวัติ ส.ค.ส. ไทย หวย ก.ข.
โรงเรียนเพาะช่าง สวนจตุจักร การประกวดภาพถ่ายครั้งแรก การแสดงการบินครั้งแรก การจัดแสดงกสิกรรมและ
พานิชกรรมครั้งแรก ฯลฯ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้มอบเทปโทรทัศน์ “รายการจดหมายเหตุกรุงศรี” ให้แก่กองจดหมายเหตุแห่ง
ชาติ จ�ำนวน ๒ ชุด เพื่อให้น�ำออกเผยแพร่ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยต่อไป
หน่วยงานโสตทัศนจดหมายเหตุ – อส
สิงหาคม ๒๕๓๑ ตัวอย่างบัญชีรายการ
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ตัวอย่างบัญชีรายการ
ภาพส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ภ สร ๓ ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กองงานโฆษก
๑–๒
กล่อง ๑
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ ประติมากรรมและเครื่องลายครามต่าง ๆ
ภายในบ้านพิษณุโลก เลขที่ ๔๒๘ ถนน
พิษณุโลก

หมายเลข
วัน/ จ�ำนวน
หมายเหตุ
ขนาด
ฟิล์ม
เดือน/ปี (ภาพ)
๓ มี.ค. ๓๗ ๔˝ x ๖˝ ฟ สร ๓/๑ ขาว – ด�ำ
๒๕๑๐

๒ พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี ๕ ก.พ.
๒๕๑๙
ร่วมงานเลี้ยงรับรองตามค�ำเชิญของ
ผู้บัญชาการทหารเรือที่ ๗ สหรัฐอเมริกา
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๒๔

๔˝ x ๖˝ ฟ สร ๓/๒ ขาว – ด�ำ

ตัวอย่างบัญชีรายการ
ภาพสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ภ สสร ๑ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
(ก – น)
๑ – ๓๒
กล่อง ๑
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ นายกมล สุขคะสมบัติ
- กรรมาธิการประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการรับฟัง
ความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ คนที่สอง
- ประธานกรรมาธิการวิสามัญรับฟัง
ความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ประจ�ำ
จังหวัดสิงห์บุรี

วัน/เดือน/ จ�ำนวน
ขนาด หมายเหตุ
ปี
(ภาพ)
๑
๑˝ x ๑.๕˝ สี

๒ นายกระมล ทองธรรมชาติ
- รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง
- คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิการวิชาการ ข้อมูล
และศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิชาการ ข้อมูลและ
ศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ

-

๑

๑˝ x ๑.๕˝ สี

๓ ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น
และประชาพิจารณ์ คนที่สาม

-

๑

๑˝ x ๑.๕˝ สี
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ตัวอย่างบัญชีรายการ
แบบแปลนส่วนพระองค์
ผ สบ ๘ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
๑ – ๓๑
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ แผนที่บริเวณพระต�ำหนักพญาไท

ขนาด

-

๒๐˝x๓๑˝

-

๒๐.๕˝x๓๑˝
๒๐˝x๓๑˝

๑ : ๑๐
๑ : ๒๐

๒

๓ แบบซุ้มและฐานพระพุทธรูป (ไม่ระบุสถานที่)

๒๔๖๕

๒๑˝x๓๑˝

-

๑

๔ แบบลายเส้นอนุสรณีย์ของพระราชชายา

๒๔๖๖ ๑๒˝x๑๖.๕˝

-

๑

๒ แบบพระแท่นสุวรรณเบญจดล แบบที่ ๓

๕ แบบพระพุทธรูปปางมารวิชัยและซุ้มเรือนแก้ว

-

๑๔.๕˝x๒๔.๕˝

๑.๒๕

๑

๖ แบบลายเส้นช้างยืนแท่น

-

๒๓˝x๓๐.๕˝

-

๑

๑:๕

๒

๗ แบบครุฑตราตั้ง
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มาตรา จ�ำนวน หมาย
ส่วน (แผ่น) เหตุ
๑ : ๑๐๐๐ ๑

พ.ศ.

๒๔๗๑ ๒๒˝x๒๗.๕˝
๑๖˝x๒๔.๕˝

๘ แบบป้ายหน้าตึกไซยันต์

-

๑๘.๕˝x๒๔.๕˝ ๑ : ๑๐
๑๕.๕˝x๒๔.๕˝ ๑ : ๕๐

๒

๙ แบบลายเส้นพระนาม “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ และ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”

-

๑๔.๕˝x๒๔.๕˝

-

๑

๑๐ แบบรูปแจกันและดอกบัว

-

๑๘˝x๒๔.๕˝

-

๑

ตัวอย่างบัญชีรายการ
บัญชีสไลด์
ส (๒) สว งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑ – ๑๕
เล่ม ๑
ล�ำดับ
รายการ
ที่
๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประทับยืนรอรับพระบรมศพ

วัน/เดือน/ปี
๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘

จ�ำนวน
(ภาพ)
๒

๒ สัปตปฎลเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๙

๑

๓ พระโกศพระบรมศพประกอบพระลองทองใหญ่

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๙

๑

๔ เครื่องราชสักการะที่ตั้งแต่งถวายหน้าพระโกศ
พระบรมศพ

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๙

๔๐

๕ เครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ตั้งแต่งถวายหน้าที่
ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๙

๕

๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ตั้งแต่งถวายหน้าที่ประดิษฐาน
พระโกศพระบรมศพ

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๙

๑๑

๗ ส.ค.ส. ตั้งหน้าที่ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ

๑๙ ก.ค. ๒๕๓๘ ๑๐ มี.ค. ๒๕๓๙

๑

หมายเหตุ
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๒. บัตรรายการ (Index Card)
		 บัตรรายการ เป็นเครือ่ งมือช่วยค้นอีกประเภทหนึง่ ทีจ่ ะจัดท�ำภายหลังการจัดเอกสารแต่ละกลุม่ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น โดยก�ำหนดค�ำอธิบายเอกสาร ค�ำมาตรฐานเพื่อใช้ในการ
สืบค้น อาจเป็นชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ชื่อเหตุการณ์ หรือค�ำทั่วไปที่ใช้ในการสืบค้นได้ ซึ่งในบัตรรายการประกอบด้วย
รหัสเอกสาร รูปภาพ ค�ำค้น รายละเอียดของภาพอย่างย่อ ๆ ขนาดของภาพ จ�ำนวนภาพ และแหล่งที่มาของภาพ
วัน เดือน ปี ฯลฯ
ตัวอย่างบัตรรายการภาพ
ภ รฟท ๑๑/๑		 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
						 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
							
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
						 สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี เสด็จฯ ประทับมุขหน้า
						 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระราชพิธี
						 บรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๔๖๘
							
ขนาด : ๘˝ x ๑๐˝
							
จ�ำนวน : ๑ ภาพ
		 ที่มา : รับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ ก.ย. ๒๕๒๕

ภ รฟท ๑๑/๑		 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
							
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
						 สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี เสด็จฯ ประทับมุขหน้า
						 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระราชพิธี
						 บรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๔๖๘
							
ขนาด : ๘˝ x ๑๐˝
							
จ�ำนวน : ๑ ภาพ
		 ที่มา : รับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ ก.ย. ๒๕๒๕
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ตัวอย่างบัตรรายการปฏิทิน

ปท ๕				 กรมศิลปากร
							
ปฏิทินแขวน ชุดพัดรองงานพระราชพิธี
						 ส�ำคัญในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดท�ำโดยกรมศิลปากร
							
ขนาด : ๖˝ x ๘˝
							
จ�ำนวน : ๑ ชุด (๑๓ แผ่น)
						

ที่มา : รับมอบจากกรมศิลปากร ธ.ค. ๒๕๔๗

ปท ๕				 ตาลปัตร
							
ปฏิทินแขวน ชุดพัดรองงานพระราชพิธี
						 ส�ำคัญในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดท�ำโดยกรมศิลปากร
							
ขนาด : ๖˝ x ๘˝
							
จ�ำนวน : ๑ ชุด (๑๓ แผ่น)
						

ที่มา : รับมอบจากกรมศิลปากร ธ.ค. ๒๕๔๗
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๓. ฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ปัจจุบนั หอจดหมายเหตุแห่งชาตินำ� ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจดหมายเหตุมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลและบริการสืบค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถ่าย
แผนที่ แผนผัง แบบแปลน เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้นให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป็น
การสืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุทั้งในระบบอินทราเน็ต (Intranet) และระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บและฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (Database) จัดท�ำขึ้นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของทุกกระบวนงานในส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค ให้เกิดความ
เป็นระบบและสะดวกต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน
เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุของกรมศิลปากร และหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
โดยพัฒนาให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุ
แห่งชาติ โดยระบบดังกล่าวสามารถเปิดบริการให้ประชาชนสืบค้นได้ทงั้ ระบบภายในและภายนอก ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถ่าย แผนที่ แผนผัง แบบแปลน
ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทั้งการให้บริการภายนอกในระบบ Internet ผ่าน https://archives.nat.go.th
และการให้บริการภายในผ่านระบบ Intranet กระบวนการดังกล่าวต้องน�ำเข้าข้อมูลเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
โดยผ่านระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุกอ่ น เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุเพือ่ ให้บริการ
ต่อไป
ระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ สร้างขึ้นภายใต้พื้นฐานเดียวกับกระบวนงานจดหมายเหตุ จึงมีค�ำสั่ง
ที่จ�ำเป็นต่อการน�ำเข้าข้อมูลเอกสารอย่างครบถ้วน อาทิ การสร้างหัวเรื่อง ที่สามารถระบุรายละเอียดของชุดเอกสาร
ได้อย่างครบถ้วน สามารถใส่หน่วยงานเจ้าของเอกสาร ก�ำหนดหัวเรื่องหลัก หัวเรื่องรอง และรหัสเอกสาร การน�ำเข้า
ข้อมูลรายการเอกสารสามารถใส่รายละเอียด วันที่ จ�ำนวน และหน่วยนับของเอกสาร การแนบไฟล์ดิจิทัลในรายการ
เอกสารสามารถใส่รายละเอียดล�ำดับที่ของภาพ ประเภทของต้นฉบับ ขนาด/ความยาว โดยสามารถเลือกเงื่อนไข
ในการเผยแพร่ได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ปิดการเผยแพร่ ระบบสืบค้นภายใน และทั้งระบบสืบค้นและระบบภายใน
นอกจากนี้ระบบยังสามารถ export ข้อมูลเพื่อพิมพ์ทะเบียนและบัญชีเอกสารออกมาได้อีกด้วย
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ประสานรับมอบเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ลงทะเบียนเอกสารที่รับมอบ
สอบค้นข้อมูล ศึกษาประวัติ โครงสร้างหน่วยงานหรือประวัติผลงานของบุคคล
เพื่อด�ำเนินการจัดหมวดหมู่เอกสารอย่างละเอียด
วิเคราะห์ คัดแยก จัดกลุ่มและก�ำหนดหัวเรื่องเอกสาร
จัดท�ำค�ำอธิบาย และรหัสก�ำกับเอกสาร
จัดเรียงเอกสารตามล�ำดับเหตุการณ์ และจัดเก็บด้วยวัสดุ
ที่เหมาะสมตามประเภทของเอกสาร

จัดท�ำเครื่องมือช่วยค้น

		

จัดท�ำบัญชีเอกสาร

จัดท�ำบัตรรายการ

จัดท�ำฐานข้อมูลสืบค้น

ให้บริการค้นคว้า

127

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. คู่มือการจัดหมวดหมู่และท�ำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๑.
กรมศิลปากร ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. คูม่ อื วิชาการพืน้ ฐานการบริหารและจัดการงานจดหมายเหตุ. กรุงเทพฯ :
บริษัท ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์ จ�ำกัด, ๒๕๕๙.
กรมศิลปากร ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. วิชาการพืน้ ฐานการบริหารและจัดการงานจดหมายเหตุ. กรุงเทพฯ :
บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด, ๒๕๔๒.
กระทรวงวัฒนธรรม. คู่มือการจัดตั้งหอจดหมายเหตุท้องถิ่นและการจัดท�ำบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส�ำคัญ.
กรุงเทพฯ : มปท., ๒๕๕๑.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : สิรวิ ฒ
ั นา อินเตอร์พริน้ ท์,
๒๕๔๖.
สมสรวง พฤติกุล. หลักและแนวปฏิบัติงานจดหมายเหตุส�ำหรับภาครัฐและเอกชน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, ๒๕๓๙.
Lewis J. Bellardo and Lynn Lady Bellardo. A Glossary for Archivists, Manuscript Curators,
and Records Managers. Chicago : Society of American Archivists, 1992.

128

คู่มือการจัดหมวดหมู่และทําเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

คู่มือ

การจัดหมวดหมู่
และทําเครื่องมือช่วยค้น
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร จัดพิ มพ์

