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Numbers of archival materials at the Gao Hong market community in Suphanburi 
province are under the inappropriate management methods.Though some antiques are displayed at 
community museum, but most of owners pay less attention to their archival value and importance.  

The study proposed appropriate and possible methods for this case is 
(1) Preserve original archives available for educational service at their home. 
(2) Make 2 copies of archives, keep a copy in storage, display and service another      

copy at the community museum. 
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กรรมการ ที1ให้ข้อคิด ชีv แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ1 งเป็นประโยชน์ต่อ
วทิยานิพนธ์ฉบบันีv  ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง 

ขอบคุณประชาชนในชุมชนตลาดเก้าห้อง ที1ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และเก็บ
ขอ้มูลต่างๆ คุณสุนนัทา สวสัดี , อาจารยท์ศันีย ์ชูศรีเอี1ยม ที1ใหข้อ้มูลดา้นเอกสารอยา่งเตม็ที1 

ขอขอบคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ พี1สาว และน้องสาว ที1คอยให้การสนับสนุน และ
เป็นกาํลงัใจในการศึกษาอยา่งดีมาโดยตลอด  

ขอบคุณเพื1อนๆ ทุกคน ที1คอยให้คาํปรึกษา เป็นกาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ทาํใหก้ารศึกษาในครัv งนีv มีความสนุกมากยิ1งขึvน 

ขอบคุณเพื1อนๆ พี1 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จงัหวดัสุพรรณบุรี ที1ให้การสนบัสนุนและให้
ความช่วยเหลือที1ดีเสมอมา  

สุดทา้ยผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูมี้อุปการคุณทุกท่านที1คอยให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือ
ในทุกๆดา้น ที1ไม่สามารถเอ่ยนามทัvงหมดไว ้ณ ที1นีv  
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บทที� 1 

บทนํา 

 
1. ความสําคัญและความเป็นมา 

งานจดหมายเหตุเป็นงานที�รับผิดชอบในการรวบรวม เก็บรักษา อนุรักษเ์อกสารสําคญั
ทางประวติัศาสตร์ของชาติ เพื�อใช้เป็นหลกัฐานอา้งอิงการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ประวติัการจดัตั.ง อาํนาจหน้าที� การบริหารงาน นโยบาย แผนงาน โครงการ ฯลฯ เพื�อ
เป็นหลักฐานในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลในการศึกษา
คน้ควา้วิจยัในสาขาต่างๆ เอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติที�สําคญัยิ�ง 
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการเก็บรักษาไวอ้ยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการจดหมายเหตุ ดงันั.น 
ในบรรดาประเทศที�เจริญแล้ว ต่างตระหนักถึงความสําคัญของงานจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ� ง
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาของประชาชน เนื�องจากเอกสารจดหมายเหตุแต่ละชิ.นเป็น
เอกสารสาํคญัของชาติที�มีอยูเ่พียงหนึ�งเดียวในประเทศ เป็นประจกัษพ์ยานในการดาํเนินงานของรัฐ
มีแต่อดีต ที�ช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติให้โดดเด่นขึ. น เป็นหลักฐานสําคัญที�ยืนยนัอาํนาจ
อธิปไตยเหนือดินแดน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวฒัธรรม สะทอ้นภาพสังคมและความ
เป็นอยูข่องคนในชาติบา้นเมือง นอกจากนี. เอกสารขอ้มูลที�เก็บรักษาไวจ้ะช่วยเป็นแนวทางในการ
วางแผนงานดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของชาติที�ถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 

งานจดหมายเหตุของประเทศไทยมีประวติัความเป็นมาสืบยอ้นขึ.นไปไดถึ้งสมยักรุงศรี
อยุธยาเป็นอยา่งน้อย โดยอาศยัตามขอ้สันนิษฐานของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรง
ราชานุภาพว่า “เรื� องจดหมายเหตุมีธรรมเนียมเก่าเป็นหน้าที�ของมหาดเล็กที�จะต้องจดบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ เก็บไวใ้นหอศาสตราคม และงานจดหมายเหตุในราชสํานักก็ยงัเป็นประเพณีสืบ
ต่อมาหลายสมยั ถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลกัฐานเรื�องการจดัระบบงบประมาณกรมพระ
อาลกัษณ์ เมื�อ ร.ศ. 115 ขอรับพระราชทานยกการบนัทึกเหตุการณ์ประจาํวนัไปรวมกบัราชกิจจา    
นุเบกษา ยกเป็นกองจดหมายเหตุ ใน ร.ศ. 118 ปรากฏหลกัฐานประกาศตั.งตาํแหน่งขา้ราชการกรม
รัฐมนตรีและกรมพระอาลกัษณ์ มีหลวง นรราชจาํนง ดาํรงตาํแหน่งปลดักรม ยงัคงปรากฏมีกอง
จดหมายเหตุอยู”่1 

                                                           

 1 สุรีรัตน์ วงศเ์สงี�ยม, 90 ปี กรมศิลปากร (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2544), 80-82. 
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ส่วนหอจดหมายเหตุ ในความหมายที�เป็นหน่วยงานเก็บเอกสารราชการไวเ้ป็นเอกสาร
จดหมายเหตุตรงกบัคาํวา่ Archives ของภาษาองักฤษ มิใช่เพียงแต่หมายถึงการจดบนัทึกเหตุการณ์
ประจาํวนัที�เกิดขึ.น แลว้เก็บไวน้ั.น เริ�มในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความสําคญัของหนังสือราชการเป็นอย่างยิ�งและมีพระราชกระแสให้นํา
เอกสารสาํคญัไปเก็บรักษาไวใ้นหอจดหมายเหตุ  

การดําเนินงานจดหมายเหตุได้พัฒนาและขยายขอบข่ายการปฏิบัติออกไปอย่าง
กวา้งขวาง มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้ทนัสมยั เพื�อกา้วไปสู่การดาํเนินงานที�ตรงตาม
มาตรฐานวชิาการจดหมายเหตุสากล รวมทั.งขยายเครือข่ายหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค 
ตั.งแต่ พ.ศ.2536 เป็นตน้มา ภายใตก้ารดาํเนินงานของกรมศิลปากร   

เอกสารจดหมายเหตุจดัเป็นขอ้มูลสารนิเทศประเภทหนึ� ง ซึ� งเก็บความทรงจาํ ประวติั
การดาํเนินงานของเจา้ของเอกสารให้คงอยูต่ลอดไป เอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นเอกสารที�ให้ขอ้มูล
สําคญัและมีประสิทธิภาพ ซึ� งมีคุณค่าอยา่งยิ�งต่อการศึกษา คน้ควา้ วิจยั ประวติัการดาํเนินงานของ
บุคคล หน่วยงานและกระแสเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้ม 

จากความสาํคญัที�เอกสารจดหมายเหตุเป็นขอ้มูลสารนิเทศที�ประมวลเรื�องราวต่างๆ ของ
ประเทศ และชุมชน เอกสารจดหมายเหตุจึงจดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติประเภทหนึ� ง ซึ� ง
แสดงถึงพฒันาการความเจริญรุ่งเรืองของชาติจากอดีตมาสู่ปัจจุบนั งานจดหมายเหตุจึงเป็นงาน
สําคญัที�นานาประเทศต่างตระหนกัถึงความสําคญัจาํเป็นที�ตอ้งรวบรวมเก็บสงวนรักษาไวมิ้ให้สูญ
หายเพราะมิอาจหามาทดแทนไดถ้า้เกิดเสียหาย ประเทศต่างๆ จึงมกัจะมีการจดัตั.งหอจดหมายเหตุ
ในหลากหลายรูปแบบ หลายระดบั กระจายอยู่ทั�วไปตามมลรัฐหรือหัวเมือง ทั.งหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ หอจดหมายเหตุของรัฐ หอจดหมายเหตุของทอ้งถิ�น หอจดหมายเหตุส่วนบุคคลฯลฯ หอ
จดหมายเหตุเหล่านี.จะดาํเนินงานตามกระบวนการของงานจดหมายเหตุ อยา่งมีศกัยภาพ นอกจากนี.  
หอจดหมายเหตุต่างๆ ยงัจดัใหมี้การเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกในชุมชนรับทราบถึงความสําคญัและ
ประโยชน์ของงานเอกสารจดหมายเหตุ เพื�อให้สมาชิกในชุมชนตระหนกัถึงความสําคญั เขา้มาใช้
บริการซึ� งอาจก่อให้เกิดความประทบัใจ เชื�อถือ ศรัทธาในการดาํเนินงาน และให้ความร่วมมือแก่         
หอจดหมายเหตุอยา่งจริงจงั อีกทั.งเห็นหอจดหมายเหตุเป็นแหล่งทรัพยากรประเทืองปัญญาอนัลํ. า
ค่าที�ใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งเที�ยงตรง กระจ่างชดัเจน และช่วยจุดประกายความคิดให้สนใจศึกษา คน้ควา้
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ในเรื�องอื�นๆ อย่างกวา้งขวางต่อไป สมดงัประโยคที�ว่า “The Archives act as a verifying, 
clearifying and illuminating resource.”2  

อย่างไรก็ตามการรับรู้ของประชาชนในการเขา้มาคน้ควา้ในหอจดหมายเหตุก็ยงัคงมี
จาํนวนนอ้ยดงันั.นการเขา้ไปจดัการเอกสารทางประวติัศาสตร์ภายในชุมชนนั.นจึงเป็นสิ�งที�จาํเป็น
อยา่งมาก ซึ� งนอกจากจะเป็นการทาํให้ประชาชนมีความตื�นตวัในการอนุรักษเ์อกสารเก่าๆแลว้ การ
เข้าไปจดัตั. งหอจดหมายเหตุในชุมชนก็ยงัเป็นสิ� งที�ใหม่อยู่ คือยงัไม่เคยมีการเข้าไปจดัการใน
ลกัษณะนี.มาก่อน ยิ�งเป็นชุมชนที�มีประวติัความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ดว้ยแลว้ก็ยิ�งทาํให้มีความ
น่าสนใจ และควรริเริ�มในการจดัตั.งเป็นชุมชนแห่งการเก็บเอกสารจดหมายเหตุมากยิ�งขึ.น ซึ� งชุมชน
ดังกล่าวนี. อาจเป็นชุมชนที�มีบทบาทสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของจังหวดัหรือ
ประเทศ และเนื�องดว้ยชุมชนที�มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาที�น่าสนใจก็มีแนวโนม้ความเป็นไปไดที้�
จะมีเอกสารทางประวติัศาสตร์มากกวา่ชุมชนทั�วๆไป 

การจดัตั.งหอจดหมายเหตุชุมชนในชุมชนต่างๆ เพื�อเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุซึ� ง
เป็นเอกสารขอ้มูลชั.นตน้ในการอาํนวยประโยชน์แก่การศึกษา อา้งอิง ถึงประวติัศาสตร์ สภาพสังคม
และความเป็นอยู่ของผูค้นในชุมชนนั.นๆในแต่ละช่วงเวลา ซึ� งสามารถมองเห็นและศึกษาไดผ้่าน
เอกสารจดหมายเหตุต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเอกสารที�เป็นลายลกัษณ์ เช่น สมุดบนัทึก  หนงัสือ ใบบอก 
สารตรา รูปวาด สูตรอาหารและเคล็ดลบัต่างๆที�คนในชุมชนนั.นๆเป็นผูคิ้ดคน้ขึ.นมา หรือแมแ้ต่
ลายเซ็นก็สามารถนาํมาเป็นเอกสารจดหมายเหตุที�มีความสําคญัไดเ้ช่นกนั นอกจากเอกสารที�เป็น
ลายลกัษณ์แลว้ ภาพถ่าย โปสเตอร์ หรือบตัรอวยพรต่างๆก็จดัอยูใ่นเอกสารจดหมายเหตุเช่นกนั ซึ� ง
เราจะเรียกเอกสารเหล่านี. วา่เอกสารโสตทศันจดหมายเหตุ และเอกสารประเภทสุดทา้ยที�น่าจะมีอยู่
ในชุมชนคือเอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที� แผนผงัต่างๆ  ซึ� งเอกสารจดหมายเหตุต่างๆเหล่านี.
จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นในชุมชนเองที�จะเป็นผูถ่้ายทอดและนาํมาจดัตั.งเพื�อเป็นการ
เผยแพร่ และบอกเล่าถึงบรรพบุรุษคนสําคญัของชุมชน บอกเล่าถึงประวติัศาสตร์ความสําคญัและ
ความเป็นมาในชุมชนของตนเพื�อแสดงให้เห็นถึงการพฒันาของชุมชน และเพื�อให้เรื�องราวต่างๆ
เหล่านั.นเป็นที�รู้จกัและจะเป็นสิ�งที�ทาํให้ประวติัศาสตร์ในชุมชนไม่เลือนหายไปพร้อมกบักาลเวลา 
รวมทั.งมีความสาํคญัเป็นส่วนหนึ�งของประวติัศาสตร์ของประเทศดว้ย 

การศึกษาในครั. งนี.ไดท้าํการศึกษาชุมชนตลาดเกา้ห้อง ตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลา
ม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ. นมาเป็นกรณีศึกษา เนื� องจากตลาดเก้าห้องนั. น เป็นหมู่บ้านที� มี

                                                           

2กรมศิลปากร, วิชาการพื นฐานการบริหารและจัดการงานจดหมายเหตุ (กรุงเทพฯ:

เซเวน่ พริ.นติ.ง กรุ๊ป, 2542), 2-3. 
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ประวติัศาสตร์ที�น่าสนใจ เป็นหมู่บา้นสาํคญัของลาวพวนในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีประวติัราวรัชกาล
ที� 4 เป็นต้นมา  นอกจากนี. พื.นที�ตลาดเก้าห้องยงัเป็นตลาดเก่าแก่ริมแม่นํ. าท่าจีนของจังหวดั
สุพรรณบุรีที�มีการไปมาคา้ขายกนัมากในสมยันั.น ผูที้�สร้างตลาด (เจ๊กรอด) นั.นเป็นชาวจีน การคา้
ขายบริเวณนั.นจึงคึกคกัเป็นพิเศษ แต่เมื�อมีการคา้ขายกนัมาก เศรษฐกิจก็ดี จึงทาํให้เป็นที�หมายตา
ของกลุ่มโจรต่างๆ นายบุญรอด หรือ เจ๊กรอด จึงให้สร้างหอดูโจรขึ.นเพื�อเป็นการสอดส่องและเป็น
ที�ใชป้ราบรามโจรผูร้้าย ซึ� งแสดงใหเ้ห็นวา่ในสมยันั.นไดมี้โจรผูร้้ายชุกชุมจึงไดมี้วิธีการป้องกนัและ
ปราบปรามเกิดขึ.น หอดูโจรจึงกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมที�มีความโดดเด่นและเป็นสิ�งจูงใจให้
นกัท่องเที�ยวเขา้ไปเยี�ยมชมภายในตลาด  

 ตลาดเกา้หอ้งเป็นชุมชนที�มีเอกสารและหนงัสือเก่าที�มีความน่าสนใจของชาวบา้นที�เก็บ
รักษาอยู่เป็นจาํนวนมาก และเป็นหนังสือ เอกสาร ที�มีความสําคญัต่อชุมชน สามารถบอกเล่า
เรื�องราวต่างๆ ของชุมชนได ้แต่ไม่ไดรั้บการเผยแพร่และยงัขาดการเก็บดูแลรักษาที�ถูกตอ้ง จึงเป็นที�
น่าเสียดายหากเอกสารที�น่าสนใจเหล่านี. ถูกเก็บไวโ้ดยไม่ไดรั้บการซ่อมแซมและเผยแพร่ อีกทั.งดว้ย
ศกัยภาพของชุมชนในขณะนี. ที�บริเวณตลาดเกา้หอ้งกาํลงัมีการฟื. นฟูให้ตลาดในอดีตกลบัมาคึกคกัมี
ชีวิตชีวาอีกครั. งหนึ� ง ไดมี้การร่วมมือกนัจดัตั.งพิพิธภณัฑ์ตลาดเกา้ห้องขึ.น จึงกาํลงัอยู่ในช่วงของ
การพฒันา และถา้หากนาํเอาเอกสารประวติัศาสตร์อนัมีคุณค่าออกมาเผยแพร่แก่นกัท่องเที�ยว และผู ้
ที�สนใจไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษาดว้ยแลว้ ก็ยิ�งจะทาํใหชุ้มชนตาดเกา้หอ้งมีความน่าสนใจมากยิ�งขึ.น 
 

2. วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1. สาํรวจทรัพยากรทางวฒันธรรมที�จดัเป็นเอกสารจดหมายเหตุ วา่ในพื.นที�ศึกษามี 

เอกสารอะไรบา้ง มีจาํนวนมากนอ้ยแค่ไหน อยูที่�ไหนบา้ง สภาพเป็นอยา่งไร เพียงพอและเหมาะสม
ที�จะนาํเขา้สู่การจดัการจดหมายเหตุไดห้รือไม่ 

2. สาํรวจศึกษาศกัยภาพชุมชนวา่มีสถานที� มีคนที�มีความตอ้งการ มีความรู้ 
ความสามารถในการจดัการจดหมายเหตุหรือไม่ อย่างไร หากมีความตอ้งการ แต่ยงัไม่รู้ว่าจะทาํ
อยา่งไร จะมีแนวทางที�ส่งเสริม ร่วมมือใหค้วามช่วยเหลืออยา่งไรบา้ง 

3. ศึกษาหารูปแบบในการจดัการเอกสารจดหมายเหตุที�มีอยู ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ 
ของสถานที�ที�เก็บรักษา พร้อมทั.งวธีิการที�เหมาะสมในการใหบ้ริการแก่ผูที้�สนใจ  
 

3. ประโยชน์ที�ได้รับจากการศึกษา 
1. ทาํใหป้ระชาชนเห็นถึงความสาํคญัของเอกสารจดหมายเหตุ 
2. ทาํให้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของชุมชนไม่สูญหายไป เนื�องจากยงัมีเอกสาร 

หลกัฐานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหย้งัเห็นและสามารถศึกษาได ้
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3. ท้องถิ�นได้มีหอจดหมายเหตุของท้องถิ�นตนเอง สําหรับเป็นคลังทางปัญญาที�ทาํ
หน้าที�รวบรวม อนุรักษ์ จดัเก็บรักษาเอกสาร จดหมายเหตุของท้องถิ�น ไวเ้ป็นหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ�นและประเทศชาติ 

4. ทาํให้มีการดาํเนินงานวิชาการจดหมายเหตุในระดบัทอ้งถิ�นและการบนัทึกจดหมาย
เหตุเหตุการณ์สําคญัที�เกิดขึ.นในทอ้งถิ�นไวเ้ป็นหลกัฐานสําคญัทางประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ�นและ
ประเทศชาติ  

5. ทาํใหป้ระชาชนไดมี้เอกสารจดหมายเหตุ และเอกสารบนัทึกจดหมายเหตุ เหตุการณ์
สําคญัสําหรับศึกษาเรื�องราวเหตุการณ์ที�เกิดขึ.นในอดีตเพื�อเป็นแบบอย่าง เป็นบทเรียน เป็นขอ้มูล
หลกัฐานที�ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม มีความรักความผกูพนัซึ� งกนัและกนั 

6. เป็นแนวทางในการดาํเนินการจดัตั.งหอจดหมายเหตุในชุมชนอื�นๆ ต่อไป 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

งานวจิยัครั. งนี. เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณโดยการเก็บขอ้มูลจาํวน ปริมาณ และ 
ความมีศกัยภาพของชุมชนในการจดัการเอกสารจดหมายเหตุ ซึ� งทาํการศึกษาในบริเวณชุมชนตลาด
เกา้หอ้ง ตาํบลบางปลามา้  อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยศึกษาดา้นพื.นที�และดา้นเนื.อหา
ซึ� งจะเก็บรวบรวมจากเอกสารที�มีอยูเ่ดิมและเอกสารใหม่ ดงัต่อไปนี.  

4.1 ดา้นพื.นที� 
ตลาดเก้าห้อง หมู่ที� 2 ตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึ� งเป็น

บริเวณตลาดเก่าริมแม่นํ.าท่าจีน เป็นที�ตั.งของหอดูโจร และเป็นบริเวณที�กาํลงัก่อสร้างเขื�อนกั.นนํ. าอยู่
ในปัจจุบนั (พ.ศ.2553 – 2556) 

4.2 ดา้นเนื.อหา การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลมีเนื.อหาสาํคญั เกี�ยวกบัเรื�องต่อไปนี.  
4.2.1 ประวติัศาสตร์บา้นเกา้หอ้ง 
4.2.2 ประเภท ปริมาณ ความหมาย และคุณค่าของจดหมายเหตุ 
4.2.3 ศกัยภาพของชุมชนดา้นการจดัการจดหมายเหตุทอ้งถิ�น 
4.2.4 รูปแบบที�เหมาะสมในการจดัการจดหมายเหตุทอ้งถิ�นชุมชนบา้นเกา้หอ้ง 
4.2.5 การอนุรักษ ์การใหบ้ริการและการจดัแสดงเอกสาร 
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บทที� 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

1. ความสําคัญและความเป็นมาของบ้านเก้าห้อง 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของบ้านเก้าห้อง 

บ้านเก้าห้อง ตั�งอยูใ่นหมู่ที� 2 อยูใ่นเขตเทศบาล ชื�อเรียกบา้นเกา้ห้องนั�นมีที�มาจาก
บา้นไมเ้ก่าคลา้ยเรือนไทยหลงัหนึ�ง ซึ� งเป็นเรือนหลงัเดียวยาวๆ มี 9 ช่วง เป็นบา้นขนาดกลางตั�งอยู่
ฝั�งตรงขา้มกบัตลาดเกา้ห้อง บริเวณนี� ในอดีตเรียกว่า “ตาํบลบา้นเกา้ห้อง” เป็นที�อยู่ของลาวพวน
กลุ่มแรกที�อพยพมาตั�งถิ�นฐานบริเวณลุ่มนํ� าท่าจีนตอนนี�  ซึ� งมีผูน้าํคือ “ขุนกาํแหงฤทธิ6 ” ทาํหน้าที�
ปกครองดูแลเหล่าลูกบา้นชาวลาวพวนและเป็นเจา้ของผูที้�สร้างบา้นเกา้ห้องนี�  ภายในบา้นเกา้ห้อง
แต่ละหอ้ง จะจดัเป็นสัดส่วน สาํหรับกิจกรรมต่างๆ ดงันี� 1 
  หอ้งที�หนึ�ง ใชเ้ป็นหอ้งรับแขกที�มาติดต่อหรือพบปะกบัเจา้ของบา้น 
  หอ้งที�สอง ใชเ้ป็นหอ้งเก็บภาษี ส่วย 
  หอ้งที�สาม ใชเ้ป็นหอ้งรักษาโรค โดยรักษาแผนโบราณ และเป็นที�เก็บตาํรา  

ยาแผนโบราณ 
  หอ้งที�สี�   ใชเ้ป็นหอ้งดูฤกษย์ามในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ปลูกบา้น แต่งงาน 
  หอ้งที�หา้ ใชเ้ป็นหอ้งเก็บตาํราฤาษีดดัตน และเป็นสถานที�ทาํกาย 

บาํบดัรักษาโดยใชต้าํราฤาษีดดัตน 
  หอ้งที�หก ใชเ้ป็นหอ้งกกัขงัผูก้ระทาํผดิลหุโทษ โดยมีโซ่ตรวนล่ามไว ้
  หอ้งที�เจด็ ใชเ้ป็นหอ้งเก็บพสัดุ 
  หอ้งที�แปด ใชเ้ป็นหอ้งนอน 
  หอ้งที�เกา้ ใชเ้ป็นโรงครัว 
 

                                                           

1เทศบาลตาํบลบางปลามา้. แผนอตัรากาํลงั 3 ปี  ปีงบประมาณ 2555 – 2557, 

(สุพรรณบุรี: เทศบาลตาํบลบางปลามา้,2555), 12. 
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ขนุกาํแหงฤทธิ6  เป็นผูน้าํกลุ่มชาวลาวพวนเป็นแม่ทพันายกองที�เมืองเชียงขวาง เคยมี
ศึกรบกบัพม่า จึงไดอ้พยพผูค้นและขา้ทาสบริวารมาตั�งถิ�นฐานอยู่บริเวณ ตาํบลโคกคราม อาํเภอ
บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ตั�งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่วั และต่อมามีความ
ดีความชอบไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัดิ6 เป็น “ขุนกาํแหงฤทธิ6 ” ไดเ้ป็นหัวหน้าหมู่บา้นเกา้ห้อง  
คอยดูแลทุกขสุ์ขของชาวบา้น ตดัสินคดีและช่วยเหลือชาวบา้นใหร่้มเยน็เป็นสุข 

ครั� นในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  ทรงโปรดฯ ให้มีการเลิก
ทาส  ขุนกาํแหงฤทธิ6 จึงได้ทาํการปลดปล่อยขา้ทาสบริวารพร้อมทั�งได้แจกไร่นา ววั ควาย และ
เกวียนให้ทาํกินอยู่ในอาณาบริเวณละแวกนั�น กลุ่มชาวลาวพวนที�อยู่ที�นี� เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควร 
ศูนยก์ลางความเชื�อและการประกอบพิธีกรรมของพวกเขา คือ ศาลปู่ ตา ปัจจุบนัยงัมีปรากฏให้เห็น
อยู ่นอกจากนี�ยงัมีสิ�งที�นบัถือของหมู่บา้นอีก คือ ปู่ เมืองยา่เมือง 

เนื�องจากขุนกาํแหงฤทธิ6  สร้างเรือนที�อยู่อาศยัตอนแรกสร้างเป็นเพิงมีเกา้ช่วงหรือ
เกา้หอ้งทาํดว้ยไมไ้ผร่วง นบัเป็นบา้นที�ใหญ่ที�สุดในละแวกนั�น ต่อมาลูกหลานไดด้ดัแปลงเป็นเรือน
ไมซึ้� งยงัคงเกา้หอ้งไวอ้ยู ่ชาวบา้นจึงติดปากเรียกบริเวณตาํบลโคกคราม ที�อาํเภอบางปลามา้วา่ “เกา้
หอ้ง” หรือตาํบลเกา้หอ้ง ต่อมาภายหลงัจึงไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น “ตาํบลโคกคราม” 

ตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ ตั�งอยูริ่มฝั�งแม่นํ� าท่าจีน อายุประมาณ 100 ปี 
สร้างประมาณตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ปัจจุบนัตั�งอยู ่ในเขตเทศบาล
ตาํบล บางปลามา้ หมู่ที� 2 ตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี  ตลาดเกา้ห้องนั�น
สร้างขึ�นโดยชาวจีนคนหนึ�งชื�อ “นายฮง“ อพยพมาจากกรุงเทพฯ มาทาํมาคา้ขายอยูบ่ริเวณละแวก
บา้น เกา้ห้อง กิจการคา้รุ่งเรืองดี ในราว พ.ศ. 2424 ไดแ้ต่งงานกบั “นางแพ” ซึ� งเป็นหลานสาวของ
ขุน   กาํแหงฤทธิ6 แห่งบา้นเกา้ห้อง และไดป้ระกอบอาชีพคา้ขายที�แพซึ� งสร้างขึ�นไว ้1 หลงั จอดอยู่
ริมนํ�าหนา้บา้นเกา้หอ้ง ซึ� งในสมยัก่อนเป็นยา่นคา้ขายที�มีเรือนแพขายของสองฝั�งแม่นํ� า นายฮง หรือ
ที�ชาวบา้นมกันิยมเรียกวา่ “เจก๊รอด” ทาํการคา้ขายสินคา้ทุกประเภทโดยเฉพาะเครื�องบวช เครื�องมือ
อุปกรณ์ทํานาและเครื� องอุปโภคบริโภคทั� งหลายจนรํ� ารวยและรู้จักกันในนามต่อมา ว่า              
“นายบุญรอด เหลียงพานิช”   

 ในปี พ.ศ. 2467 โจรไดป้ลน้แพของนายบุญรอด และไดท้าํการประทุษร้ายนางแพ
จนถึงแก่กรรม หลงัจากนั�นไม่นานนายบุญรอดไดส้มรสกบันางส้มจีน นายบุญรอดเริ�มวางแผนผงั
และสร้างตลาดบริเวณฝั�งตรงขา้ม บา้นเกา้ห้อง โดยโยกยา้ยแพทั�งหลายขึ�นไปคา้ขายบนบกคือใน
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ตลาด เพื�อเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายทางนํ� าในบริเวณนั�นและเปิดการคา้ทางบกมากขึ�น แลว้ไดน้าํชื�อ
บา้นเกา้หอ้ง มาเป็นชื�อตลาด คือ “ตลาดเกา้หอ้ง”   

ในบริเวณตลาดเกา้ห้องแห่งนี� ยงัมีสถาปัตยกรรมชิ�นหนึ� ง ซึ� งตั�งตระหง่านอยู่กลาง
ตลาด นั�นก็คือ   “หอดูโจร” ซึ� งเป็นสถาปัตยกรรมจีน เป็นหออิฐถือปูน ขนาดกวา้ง 3 x 3 เมตร สูง
เท่าตึก  4 ชั�น ชั�นบนเป็นลานดาดฟ้า ชั�น 2-3 มีรูเจาะไวร้อบผนงั 4 ดา้น เพื�อไวส้ําหรับส่องปืนซุ่มยิง
โจรที�จะมาปลน้ โดยนายบุญรอด เหลียงพานิช เป็นผูส้ร้างขึ�น ใชเ้วลาก่อสร้าง ราว 1 ปี เศษ ซึ� งมี
พระยารามราชภกัดี เจา้เมืองสุพรรณบุรีในสมยันั�นไดท้าํพิธีเปิดเมื�อปี พ.ศ.2477 เหตุที�สร้างหอนี�มา
เพื�อป้องกนัโจรผูร้้ายซึ� งขณะนั�นมีโจรชุกชุมมาก เช่น โจรมเหศวร เสือดาํ ฯลฯ เสือหลายคนออก
ปล้นฆ่าตามริมนํ� าท่าจีนเสมอ จึงได้สร้างป้อมไวส้ังเกตการณ์และมีการเตรียมการป้องกนัการ
ปลน้สะดมของเสือทั�งหลายดว้ย ถา้เสือมา คนจะขึ�นไปประจาํอยูใ่นป้อมตามชั�นต่างๆเอาปืนส่องยิง
ตามรูทั�ง 4 ดา้นของป้อม เพื�อต่อสู้กบัเสือที�มาปลน้ และในสมยัสงครามโลก เวลากลางคืนจะมียาม
ขึ�นไปคอยสังเกตการณ์ บนป้อม ถา้มีเครื�องบินบินมาก็จะส่งสัญญาณให้คนในตลาดหรี�หรือดบั
ตะเกียงเพื�อไม่ให้เครื�องบินมองเห็นไฟ จะไดไ้ม่ทิ�งระเบิดลงมา และจะให้ชายฉกรรจเ์ขา้เวรยามที�
ป้อมคอยระวงัโจรที�จะเขา้มาปลน้ตลาด หอนี�จะมองเห็นทศันียภาพไดใ้นระยะไกลไม่วา่ทั�งทางบก
และทางนํ�าเมื�อสร้างหอนี� เสร็จทาํใหโ้จรไม่กลา้เขา้มาปลน้ตลาดเกา้หอ้งอีกเลย 

ปัจจุบนัตลาดไดแ้บ่งออกเป็นสามส่วน คือ ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง  
ตลาดบน มีอายุประมาณ 74 ปี ลกัษณะเป็นห้องแถวไม ้2 ชั�น มีประมาณ 20 ห้อง 

พระชาญสุวรรณเขตเป็นผูส้ร้าง รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจีน 
ตลาดกลาง สภาพเดิมเป็นโรงสีของนายทองดี ต่อมาสร้างเพิ�มเติมเป็นห้องแถว มี

ประมาณ 10 หอ้ง มีอายปุระมาณ 74 ปี รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจีน 
ตลาดล่าง สร้างโดยนายบุญรอด เหลียงพาณิชย ์คหบดีของตาํบลวงัมะขาม (ตาํบล

บาง   ปลามา้) อาํเภอบางปลามา้ มีอายุประมาณ 104 ปี สร้างเป็นห้องแถว 2 ชั�น มีประมาณ 20 ห้อง
รูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจีน2 

ปัจจุบนัตลาดเกา้ห้องกาํลงัพฒันาเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ยงัคงบรรยากาศของตลาด
เก่าอยู่ แต่บรรยากาศเก่าแก่นี�ก็กาํลงัจะลดนอ้ยลงเนื�องจากทางจงัหวดัสุพรรณบุรีไดมี้นโยบายการ

                                                           

2เทศบาลตาํบลบางปลามา้, แผนอตัรากาํลงั 3 ปี ปีงบประมาณ 2555 – 2557, 11. 
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สร้างเขื�อนริมแม่นํ�าท่าจีนขึ�นและกาํลงัทาํการก่อสร้างอยูน่ั�น มีส่วนทาํให้ตลาดมีการพฒันาเกิดเป็น
ความสมยัใหม่ขึ�น จึงทาํให้บรรยากาศอาจเปลี�ยนไป ซึ� งถือไดว้า่เป็นปรากฏการณ์การเปลี�ยนแปลง
ของตลาดเกา้หอ้งที�น่าสนใจ และควรจะมีเอกสารจดหมายเหตุที�แสดงให้เห็นถึงความเปลี�ยนแปลง
ของชุมชนนี�ไวศึ้กษาต่อไป 

 

 
 

ภาพที� 1 โมเดลจาํลองของตลาดเกา้หอ้ง 
 

    
 

 ภาพที� 2 ทศันียภาพโครงการเขื�อนป้องกนัตลิ�งบริเวณตลาด 
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2.ความหมายของงานจดหมายเหตุ 

2.1 หอจดหมายเหตุ 
หอจดหมายเหตุ คือ หน่วยงานที�ทาํหน้าที�เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุไวเ้ป็น

หลกัฐานชั�นตน้ในการคน้ควา้ อา้งอิง ถึงการดาํเนินงานของหน่วยงานเจา้ของเอกสาร และเป็น
ประวติัศาสตร์ของประเทศด้วยวิธีการปกป้อง คุม้ครอง สงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุแต่ละ
ประเภทที�ถูกตอ้ง เหมาะสม และได้มาตรฐานตามหลกัวิชาการจดหมายเหตุสากล เพื�อยืดอายุ
เอกสารจดหมายเหตุนั�นๆ ใหมี้อายยุนืยาวเป็นมรดกทางวฒันธรรมที�มีคุณค่าถาวรตลอดไป 

แต่ละประเทศอาจจดัตั�งหอจดหมายเหตุขึ�นเพื�อการดาํเนินงานจดหมายเหตุได้ใน
หลายระดบั แต่จะตอ้งกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกาสารจดหมายเหตุของ
หอจดหมายเหตุในแต่ละระดบันั�นให้ชดัเจน เพื�อไม่ให้เกิดความซํ� าซ้อนในการทาํงาน ทั�งนี� อาจใช้
ระบบเครือข่ายในการเชื�อมโยงขอ้มูลเพื�อสนบัสนุนใหก้ารบริการศึกษาคน้ควา้วิจยัเอกสารจดหมาย
เหตุในหอจดหมายเหตุระดบัต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ครบถว้น สมบูรณ์ ตรงตาม
ความตอ้งการของผูม้าใช้บริการ การจดัตั�งหอจดหมายเหตุในภาครัฐบาลอาจมีทั�งการจดัตั�งหอ
จดหมายเหตุระดับประเทศ หอจดหมายเหตุระดับท้องถิ�น หรือหอจดหมายเหตุเฉพาะส่วน
ภาคเอกชนก็อาจจดัตั�งหอจดหมายเหตุขององคก์รของตนเองไดเ้ช่นเดียวกนั 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ในประเทศไทยรัฐบาลไดจ้ดัตั�งหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้มีฐานะเป็นสํานกัใน

สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม มีหน้าที� รับผิดชอบการดําเนินงานจดหมายเหตุของ
ประเทศ หอจดหมายเหตุแห่งชาติประกอบดว้ย หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพฯ หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติในส่วนภูมิภาค 8 แห่ง และ หอจดหมายเหตุเฉพาะ 3 แห่ง ดงันี�  

1. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพฯ รับผดิชอบในการเก็บรักษาเอกสาร  
จดหมายเหตุ การบริหารราชการส่วนกลางและเอกสารจดหมายเหตุ การบริหารส่วนภูมิภาค
ครอบคลุมพื�นที� 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร ลพบุรี 
สระบุรี สิงห์บุรี    พระนครศริอยธุยา อ่างทอง ชยันาท และอุทยัธานี 

2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค จาํนวน 8 แห่ง รับผดิชอบในการ 
เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุการณ์บริหารราชการในส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย 

2.1 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ6  
พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ การบริหารส่วน
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ภูมิภาคครอบคลุมพื�นที�  8 จังหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก 
กาํแพงเพชร ตาก และนครสวรรค ์

2.2 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา รับผดิชอบในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ การบริหารส่วนภูมิภาค
ครอบคลุมพื�นที� 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ พะเยา เชียงราย น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ ์พิจิตร และสุโขทยั 

2.3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ การบริหารส่วน
ภูมิภาคครอบคลุมพื�นที� 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม 
นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบังลาํภู อาํนาจเจริญ 
นครราชสีมา สุรินทร์ ชยัภูมิ บุรีรัมย ์ศรีสะเกษ และบึงกาฬ 

2.4 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ6  
พระบรมราชินีนาถ สงขลา รับผดิชอบในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ การบริหารส่วนภูมิภาค
ครอบคลุมพื�นที� 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สงขลา นครศรีธรรมราช พทัลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร 

2.5 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ6  
พระบรมราชินีนาถ ตรัง รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ การบริหารส่วนภูมิภาค
ครอบคลุมพื�นที� 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตรัง ภูเก็ต ระนอง พงังา และกระบี� 

2.6 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ6  
พระบรมราชินีนาถ ยะลา รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ การบริหารส่วนภูมิภาค
ครอบคลุมพื�นที� 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล 

2.7 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จงัหวดัจนัทบุรี รับผิดชอบในการเก็บรักษา
เอกสารจดหมายเหตุ การบริหารส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื�นที� 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ตราด ระยอง นครนายก ชลบุรี ปราจีนบุรี และสระแกว้ 

2.8 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จงัหวดัสุพรรณบุรี รับผิดชอบในการเก็บรักษา
เอกสารจดหมายเหตุ การบริหารส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื�นที� 6 จงัหวดั ได้แก่ สุพรรณบุรี 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ 

3. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉพาะ จํานวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
3.1 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ

พล อดุลยเดช รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุที�เกี�ยวเนื�องในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัและพระบรมวงศ ์ตั�งอยูที่�อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
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3.2 หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รับผิดชอบใน
การเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุเกี�ยวกับพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ ตั�งอยูที่�อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3.3 หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที� 21 รับผิดชอบ
ในการจดัแสดงนิทรรศการ ประวติัและผลงานของนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหนา้พรรคชาติไทย 
อดีตนายกรัฐมนตรีคนที� 21 ตั�งอยูที่�อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2.2.เอกสารจดหมายเหตุ (Archives) 
เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง ขอ้มูลทุกรูปแบบที�หน่วยงานผลิตขึ�นเพื�อใช้ในการ

ปฏิบติังานสิ�นกระแสการปฏิบติังานแลว้ และไดรั้บการประเมินวา่มีคุณค่าในฐานะเป็นขอ้มูลชั�นตน้
ที�แสดงถึงการดาํเนินงานและพฒันาการของหน่วยงานนั�นๆ ซึ� งมีความสําคญัต่อประวติัศาสตร์ของ
ประเทศ ทั�งนี�หมายรวมถึงเอกสารส่วนบุคคลที�รับมอบจากบุคคลสาํคญัหรือทายาทดว้ย 

ความสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุ  
เอกสารจดหมายเหตุมีความสาํคญัดงันี�  คือ 
1.  ใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงการปฏิบติังานและพฒันาการของหน่วยงาน เช่น  

ประวติัการจดัตั�งหน่วยงาน นโยบาย โครงการและกิจกรรมที�เคยปฏิบติั 
2. เป็นประโยชน์ต่อความมั�นคงของชาติ เช่น เอกสารเกี�ยวกบัเขตแดน 
3. เป็นประโยชน์ดา้นการคุม้ครองสิทธิ6  เช่น เอกสารเกี�ยวกบัที�ดิน 
4. ใช้เป็นหลกัฐานอา้งอิงเพื�อการศึกษา คน้ควา้ วิจยัในด้านต่างๆ ทั�งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมรวมทั�งการศึกษาถึงเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในทอ้งถิ�นต่างๆ 
ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ 
เอกสารจดหมายเหตุแบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลกัษณ์ (Textual Archives) คือ เอกสารที�สื�อ

ความหมายเนื�อหาด้วยลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะเป็นตวัเขียนหรือตวัพิมพ์ เช่น เอกสารโต้ตอบ 
เอกสารประชุม แผนงาน โครงการ รายงาน บทความ ฯลฯ 

2. เอกสารโสตทศันจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) คือ เอกสารที�สื� อ
ความหมายดว้ยภาพหรือเสียง เช่น ภาพถ่าย ฟิลม์เนกาตีฟ สไลด ์โปสเตอร์ ปฏิทิน บตัรอวยพร แถบ
บนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ ฟิลม์ภาพยนตร์ ฯลฯ 

3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที� แผนผงั (Cartographic Archives) เช่น แผนที� 
แผนผงั แบบแปลน พิมพเ์ขียว ฯลฯ 
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 4. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ (Machine – Readable Archives) 
เป็นเอกสารที�บนัทึกขอ้มูลและคน้หาขอ้มูลที�บนัทึกไวน้ั�นดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์เกตท ์
ซีดี   วซีีดี ฯลฯ    

2.3 ความเป็นมาในการก่อตัAงหอจดหมายเหตุ  
พระดําริของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพให้จัดตัAงกองจดหมายเหตุ

แห่งชาติ 
สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงสนพระทยัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ จึงทรงให้ความสนพระทยังานจดหมายเหตุ ไดท้รงมีพระราชดาํริแนวคิดให้มี
การจดัตั�งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (Nation Archives) ขึ�นตามบนัทึกพระดาํรัสสมเด็จฯ กรมพระยา
ดาํรงราชานุภาพ อนุมานราชธน เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2485 ณ วงัวรดิศ วา่  

 

เรื�องหอจดหมายเหตุเป็นงานใหญ่งานหนึ�งของกรมศิลปากรที�ยงัคา้งอยู่ หาก
คิด    จดัการ   ต่อไปจนสาํเร็จจะเป็นการดี หากกรมศิลปากรจะจดัตั�งหอจดหมายเหตุ ก็ทรง
เตม็ พระทยัที�จะทรงช่วยใหค้าํปรึกษา การจดั ชี�แจงรายละเอียด หรือใหต้รวจหนงัสือเก่าบาง
เรื�อง บางครั� ง ตามที�ทรงสามารถจะช่วยได ้และไดมี้รับสั�งว่ากรมศิลปากรไดส่้งเจา้หนา้ที�คน
หนึ� ง     ไปศึกษาวิชาจดัหอจดหมายเหตุในต่างประเทศและสําเร็จกลบัมาแลว้ ในไม่ช้า
พระองค์จะสามารถสอบคน้เรื� องที�ทรงสนพระทยัไดจ้ากบญัชีเอกสารที�หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติจะมีหนา้ที�จดัทาํขึ�น3 

จากพระดาํริของสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพที�ทรงสนบัสนุนการจดัตั�งหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติใน พุทธศกัราช 2495 รัฐบาลไดพ้ิจารณาว่าเหตุการณ์หรือเรื�องราวต่างๆ ของ
ชาติ เป็นข้อมูลสําคญัที�สมควรรวบรวม เก็บรักษาไวอ้ย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื�อเป็นหลักฐาน
ประจกัษ์พยานแสดงให้เห็นพฒันาการ และความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยในด้านต่างๆ 
ในขณะนั�นยงัไม่มีหน่วยงานราชการที�ทาํหนา้ที�รับผิดชอบงานดา้นนี� โดยเฉพาะ เอกสารสําคญัของ
ชาติจึงกระจดักระจายอยูต่ามส่วนราชการต่างๆ  เอกสารส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพที�ชาํรุด และมีเนื�อหา
ขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ทาํให้การคน้ควา้เหตุการณ์และเรื�องราวต่างๆ ที�ล่วงมาแลว้เป็นไปดว้ย

                                                           

3กรมศิลปากร. คู่มือการจัดตัAงหอจดหมายเหตุท้องถิ�นและการจัดทําบันทึกจดหมายเหตุ

เหตุการณ์สําคัญ. (กรุงเทพฯ: สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม, 2551),150. 
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ความยากลาํบาก แตกต่างจากในต่างประเทศที�มีหอจดหมายเหตุแห่งชาติทาํหน้าที�จดัเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุไวอ้ย่างเป็นระบบ มีเนื�อหาขอ้มูลที�ครบถว้นสมบูรณ์ และอนุรักษ์เอกสารให้อยู่ใน
สภาพที�ดี สามารถสอบคน้ยอ้นหลงัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว จากประเด็นปัญหานี�  รัฐบาลจึงพิจารณา
เห็นสมควรจดัตั�งหน่วยงานขึ�นทาํหนา้ที�รับผิดชอบการรวบรวมจดัเก็บรักษาเอกสารสําคญัของชาติ 
จึงไดต้รากฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในกรมศิลปากร เมื�อวนัที� 18 สิงหาคม 2495 กาํหนดให้จดัตั�ง 
“กองจดหมายเหตุแห่งชาติ” เพิ�มขึ�นเป็นอีกกองหนึ�งในสังกดักรมศิลปากร โดยให้ทาํหนา้ที�ติดตาม
รวบรวมเอกสารสําคญัจากส่วนราชการต่างๆ มาจดัเก็บรักษาไวเ้ป็นเอกสารจดหมายเหตุตาม
หลักการจดหมายเหตุสากล และได้ยา้ยโอนการจดัทาํบันทึกเหตุการณ์สําคัญของชาติ ซึ� งเป็น
รูปแบบการดาํเนินงานบนัทึกเหตุการณ์ไวเ้ป็นจดหมายเหตุตามธรรมเนียมปฏิบติัของไทยมาอยูใ่น
ความรับผดิชอบของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ (สาํนกัจดหมายเหตุแห่งชาติ )ในปัจจุบนั4 

ส่วนหอจดหมายเหตุ ในความหมายที�เป็นหน่วยงานเก็บเอกสารราชการไวเ้ป็น
เอกสารจดหมายเหตุ ตรงกบัคาํวา่ Archives  ของภาษาองักฤษ มิใช่เพียงแต่หมายถึงการจดบนัทึก
เหตุการณ์ประจาํวนัแล้วเก็บไวน้ั�นเริ� มในสมยัรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว ทรงเล็งเห็นความสําคญัของหนังสือราชการเป็นอย่างยิ�ง และมีพระราชกระแสให้นํา
เอกสารสาํคญัไปเก็บไวใ้นหอจดหมายเหตุ ดงัตวัอยา่งพระราชกระแสที�อญัเชิญต่อไปนี�  

 

    เรื�องตราเปนอนัไดค้วามความถูกตอ้งตามที�พระยามหาอาํมาตยแจง้ความ 
แต่มีความเสียใจที�เปนตราแกะใหม่ทั�ง 2 ดวง รุ่นเดียวกบันารายน์ทรงราหู ตราเก่าเหนจะ
หายหกตกหล่น เพราะเจา้แผ่นดินไม่ไดอ้ยู่ติดเมืองสักคนหนึ�ง ศุภอกัษรนี� อ่านคนัใจเตมที 
เพราะเขา้ใจโดยมาก ดว้ยเปนคาํมคธคาํไทยเจืออยู่ แต่คาํเขมรไม่เขา้ใจเลย ขอใหล่้ามเขมร
เขียนอกัขระขอมบรรทดัหนึ� ง อกัษรไทยอ่านเปนสาํเนียงเขมรบรรทดัหนึ� ง คาํแปรภาษา
เขมร เขียนลงไวใ้ตค้าํเขมรที�เขียนอกัษรไทย หนงัสือชนิดนี�ควรจะเขา้อาไคฟ ขอใหเ้ก็บให้
จงดี  5 

 

นอกจากนั�น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ผูท้รงสน
พระทยัการศึกษาคน้ควา้วจิยั ไดท้รงเล็งเห็นความสาํคญัของหนงัสือราชการวา่จะเป็นเอกสารขอ้มูล
ทางประวติัศาสตร์ ทรงห่วงใยวา่เอกสารเหล่านี� จะสูญหาย จึงทรงดาํริจดัตั�งหอจดหมายเหตุและหอ

                                                           

4เรื�องเดียวกนั,9. 
5 เรื�องเดียวกนั,3. 
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รูปขึ� น เพื�อเก็บรักษาเอกสารที�มีอายุเกิน 25 ปี และรูปถ่ายไวใ้ห้คนรุ่นหลงัได้ศึกษาค้นควา้ ดัง
ปรากฏในพระนิพนธ์ของหม่อมเจา้พนูพิสมยั ดิศกุล พระธิดาวา่ 

 

          เราหาหนงัสือหลกัฐานทางราชการในสมยัก่อนๆ ลาํบากอยู่แลว้ ฉะนั�น 
ถา้เริ�มตน้เสียแต่บดันี�  ในเวลา 100-200 ปี เด็กๆ จะแต่งหนงัสือเรื�องอะไรก็หาหลกัฐานได้
จากหอนี�  ไม่ตอ้งลาํบากเหมือนคนชั�นพ่อ” ....สั�งไปตามกระทรวงว่าหนงัสืออะไรที�พน้ 25 ปี
แลว้ส่งเขา้หอนี� ....ในไม่ชา้เราจะไดเ้รื�องติดต่อกนัมาเป็นหลกัฐาน...6 

 

2.4 การส่งเสริมงานจดหมายเหตุ 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สํานักงานสถิติแห่งชาติ

เรื�องทรงห่วงใยข้อมูลเก่า   
 เป็นห่วงของเก่า ขอ้มูลใหม่ที�ไดม้าปีสองปีเห็นสุมกนัแลว้กลายเป็นของเก่า แต่ของ

เก่าจริงๆกทิ็�งไป ยอ้นหลงัไปในอดีตอยากทราบวา่มีอะไรบา้ง หาหลกัฐานจากไหนก็ไม่ค่อยได ้แม้

สาํนกัราชเลขาธิการกห็าไดย้ากมาก จะไปถามคนแก่เก่ากอ็าย ุ80-90 ปีแลว้ ไม่รู้จะถามอยา่งไร7  
 

นอกจากนี� ยงัมีพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานใหแ้ก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

           การจดันิทรรศการอย่างนี� เป็นผลดีแน่ จะสามารถเล่าเรื�องราวต่างๆไดเ้อง โดยไม่
ตอ้งอาศยัคาํบรรยายมากนกั ขอแสดงความเห็นบางประการ เขา้ใจว่าเจา้หนา้ที�คงกาํลงั
กระทาํอยู่บา้งแลว้ ถา้ทาํไดค้วรจะคอยสอดส่องหาภาพต่างๆ ในอดีตทั�งใกลแ้ละไกลมา
เกบ็ไวอี้ก พยายามขอจากคนที�มีภาพ ถา้เจา้ของไม่มอบใหเ้ป็นสมบติัของหอจดหมายเหตุก็
พยายามขอยืมมาก๊อบปี� เอาไว ้ค่อยๆ ศึกษาหาความรู้เกี�ยวกบัภาพให้ดีที�สุด โดยคน้จาก
เอกสารและสอบถามจากผูรู้้เรื�องหลายๆท่านสอบทานกนั8 

2.5 เอกสารจดหมายเหตุท้องถิ�น 
เอกสารจดหมายเหตุทอ้งถิ�น คือ เอกสารที�ผลิตดว้ยวสัดุเพื�อการสื�อสารทุกรูปแบบ 

ซึ� งองค์กรปกครองท้องถิ�นจัดทาํขึ� น หรือรับไวเ้พื�อใช้ในการปฏิบัติราชการของท้องถิ�น ที�สิ�น
กระแสการปฏิบติังาน และไดรั้บการประเมินแลว้ว่ามีคุณค่าในฐานะเป็นขอ้มูลชั�นตน้ที�แสดงถึง
                                                           

6 เรื�องเดียวกนั,9. 
7 เรื�องเดียวกนั,5 
8
 เรื�องเดียวกนั,7. 
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กระบวนการดาํเนินงานและพฒันาการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเจา้ของเอกสารจดหมายเหตุ
นั�นนอกจากนี�  เอกสารจดหมายเหตุทอ้งถิ�นยงัมีความสําคญัต่อประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น สามารถใช้
เป็นขอ้มูลหลกัฐานอา้งอิงถึงสภาพสังคมและสถานการณ์บา้นเมืองของทอ้งถิ�นในห้วงเวลานั�น 
รวมทั�งมีความสาํคญัเป็นส่วนหนึ�งของประวติัศาสตร์ของประเทศ 

 ความสําคัญของหอจดหมายเหตุท้องถิ�น 
การจดัตั�งหอจดหมายเหตุทอ้งถิ�นในจงัหวดัต่างๆ เพื�อเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ  

การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัต่างๆนั�นนอกจากจะเป็นสถานที�เก็บสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุของทอ้งถิ�น ซึ� งเป็นขอ้มูลชั�นตน้ในการอาํนวยประโยชน์แก่การศึกษา อา้งอิง ถึงการ
บริหารงานส่วนทอ้งถิ�นแล้วยงัเป็นสถานที�ที�เอื�อประโยชน์ให้ประชาชนในทอ้งถิ�นและผูส้นใจ
ศึกษาคน้ควา้วิจยัมีแหล่งศึกษาคน้ควา้เอกสารประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ�นนั�นๆ ในส่วนที�แต่ละคน
สนใจไดอ้ยา่งครบถว้น สมบูรณ์อีกดว้ย เอกสารจดหมายเหตุของแต่ละทอ้งถิ�นจึงสมควรไดรั้บการ
ดูแลเก็บสงวนรักษาไวใ้นทอ้งถิ�นนั�นซึ� งนอกจากจะใช้เป็นหลกัฐานชั�นตน้ในการศึกษาค้นควา้
เรื�องราวของทอ้งถิ�นดงักล่าวแลว้ ยงั เป็นขอ้มูลให้สาธารณชนนาํไปใช้ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นการตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ�นตลอดจนเป็นหลักฐานแสดง
พฒันาการของทอ้งถิ�นที�จะกล่อมเกลาให้อนุชนรุ่นหลงัเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์
และรักทอ้งถิ�นของตน 

 ที�มาของเอกสารจดหมายเหตุท้องถิ�น 
เอกสารจดหมายเหตุทอ้งถิ�น หอจดหมายเหตุทอ้งถิ�นควรจะติดตามรวบรวมและ

ขอรับมอบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ เอกสารส่วนบุคคลของบุคคลสําคญัหรือบุคคลที�มี
คุณูปการต่อทอ้งถิ�นในดา้นต่างๆ เอกสารของหน่วยงานภาคเอกชนที�มีบทบาทและสร้างชื�อเสียง
ใหก้บัทอ้งถิ�น รวมทั�งการจดัทาํเอกสารจดหมายเหตุ ไดแ้ก่ การจดัทาํบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์
สําคญัของทอ้งถิ�น การจดัทาํประวติัศาสตร์บอกเล่า โดยการสัมภาษณ์บุคคลในทอ้งถิ�นเกี�ยวกบั
เหตุการณ์ที�เกิดขึ� นในอดีตนํามาจดัเก็บดูแลรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุท้องถิ�น เพื�อให้การ
รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุเกี�ยวกับท้องถิ�นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารจดหมายเหตุที�
ทอ้งถิ�นตอ้งรวบรวมไว ้ไดแ้ก่ 

1.เอกสารราชการที�องคก์รบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วน 
ตาํบลจดัทาํขึ�นหรือรับไวใ้ชใ้นการปฏิบติังาน ซึ� งเมื�อเอกสารดงักล่าวครบอายุการเก็บรักษาเพื�อใช้
ปฏิบติังานแลว้ และไดรั้บการประเมินวา่มีคุณค่าเป็นขอ้มูลชั�นตน้ที�สะทอ้นภารกิจการดาํเนินงานที�
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สําคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ตลอดจนมีคุณค่าต่อประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น และมีคุณค่าต่อ
ประวติัศาสตร์ของประเทศ 

2. เอกสารส่วนบุคคลของบุคคลสาํคญัที�สร้างชื�อเสียงใหก้บัทอ้งถิ�นในดา้นต่างๆ 
3. เอกสารของสถาบนัเอกชนที�มีบทบาทสาํคญัของทอ้งถิ�นในดา้นต่างๆ 
4. เอกสารสาํคญัที�เกี�ยวเนื�องกบัทอ้งถิ�น ซึ� งหอจดหมายเหตุทอ้งถิ�นพิจารณาวา่ 

สมควรจดัซื�อ แลกเปลี�ยน หรือขอรับมอบมารวบรวมเก็บรักษาไวใ้นหอจดหมายเหตุทอ้งถิ�น 
5.เอกสารที�หอจดหมายเหตุทอ้งถิ�นจดัทาํขึ�นเอง ไดแ้ก่ เอกสารบนัทึกจดหมาย 

เหตุเหตุการณ์สาํคญัของทอ้งถิ�นและเอกสารประวติัศาสตร์บอกเล่า 
 ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุท้องถิ�น 
เอกสารจดหมายเหตุท้องถิ�น แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท เช่นเดียวกับเอกสาร

จดหมายเหตุ คือ 
1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลกัษณ์ (Textual Archives) คือเอกสารที�สื�อ 

ความหมายเนื�อหาด้วยลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าจะเป็นตวัเขียนหรือตวัพิมพ์ เช่น สมุดข่อย ใบลาน 
หนงัสือโตต้อบ รายงานการประชุม ทั�งที�เป็นแผน่แฟ้ม หรือเล่ม 

2. เอกสารโสตทศันจดหมายเหตุ (Audio –Visual Archives) คือ เอกสารที�สื�อ 
ความหมาย ด้วยภาพหรือเสียง เช่น ภาพถ่าย ฟิล์มเนกาตีฟ สไลด์ โปสเตอร์ ปฏิทิน บตัรอวยพร 
แถบบนัทึกภาพ แถบบนัทึกเสียง ฟิลม์ภาพยนตร์ ฯลฯ 

3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที� แผนผงั (Cartographic Archives) เช่น  
แผนที� แผนผงั แบบแปลน พิมพเ์ขียว ฯลฯ 

4. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ (Machine Readable  
Archives) เป็นเอกสารที�บนัทึกขอ้มูลและคน้หาขอ้มูลที�บนัทึกไวน้ั�นดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผน่ดิสกเ์กตท ์ซีดี วซีีดี ฯลฯ 

2.6 จดหมายเหตุชุมชน สาลินี ชุ่มวรรณ์ นกัจดหมายเหตุชาํนาญการพิเศษไดใ้ห ้
ความหมายของจดหมายเหตุชุมชนไวว้่า จดหมายเหตุชุมชนคือ บนัทึกเรื�องราวของชุมชน ที�ได้
บนัทึกไวจ้ากคนในชุมชนเองหรือจากบุคคลภายนอกที�เขา้มาศึกษาถึงเรื�องราวต่างๆ ในชุมชน ส่วน
หอจดหมายเหตุชุมชนนั�นก็เป็นสถานที�ที�ใชเ้ก็บรักษาจดหมายเหตุของชุมชนไวน้ั�นเอง 
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3. กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
รัฐบาลมุ่งมั�นที�จะสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนัอย่าง

สมานฉนัท ์บนพื�นฐานของคุณธรรมและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพฒันา
สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที�มีสันติสุขอยา่งย ั�งยนืบนพื�นฐานของวฒันธรรมไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 80 ไดใ้ห้ความสําคญักบัปวงชน
ชาวไทยในการสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีอาํนาจหนา้ที�ใน
การบาํรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและวฒันธรรมอนัดี และเพื�อให้ทอ้งถิ�นเพิ�ม
การตระหนกัถึงการอนุรักษ์สมบติัทางวฒันธรรมให้มากยิ�งขึ�น จึงไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.2542 กาํหนดให้
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัใหมี้หอจดหมายเหตุทอ้งถิ�น  

“มาตรา 17 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจและหนา้ที�ใน
การจดัระบบบริการสาธารณเพื�อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ�นของตนเอง ดงันี�  

(20) จดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 
การจดัตั�งพิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ เป็นบริการสาธารณที�จะเป็นคลงัขอ้มูลทาง

ปัญญาเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ�น เพื�อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ�น โดยพิพิธภณัฑ์
จะเป็นคลังข้อมูลทางประวติัศาสตร์เกี�ยวกับวตัถุโบราณที�ค้นพบหรือมีอยู่ในท้องถิ�น และหอ
จดหมายเหตุจะเป็นคลงัขอ้มูลทางปัญญาเกี�ยวกบัเอกสารจดหมายเหตุ ซึ� งเป็นหลกัฐานชั�นตน้ที�
จดัทาํขึ�นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ตลอดจนเอกสารของภาคเอกชน และประชาชนใน
ทอ้งถิ�น หรือเอกสารอื�นใดที�เกี�ยวกบัทอ้งถิ�น ซึ� งประเมินวา่มีคุณค่าต่อประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น 

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวดั จัดตั� งหอ
จดหมายเหตุของทอ้งถิ�นตนเองขึ�น เพื�อทาํหนา้ที�รวบรวมเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุของทอ้งถิ�น
นั�นๆ ไวอ้ยา่งเป็นระบบ มีเนื�อหาขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ และมีคุณค่าความน่าเชื�อถือในฐานะขอ้มูล
หลักฐานชั�นต้น ดําเนินการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ให้อยู่ในสภาพที�ดี สามารถสอบค้น
ยอ้นหลังได้อย่างสะดวกรวดเร็วในส่วนหนึ� ง อีกส่วนหนึ� งให้มีการจดัทาํบันทึกจดหมายเหตุ 
เหตุการณ์สําคญัที�เกิดขึ�นในแต่ละทอ้งถิ�น เพื�อเป็นขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ�น
นั�นๆ และเพื�อเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาติ 

3.1 กฎหมายด้านการจัดการ 
3.1.1 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2534 โดยส่วนของกรมการ 
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พฒันาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ที�ให้ดาํเนินการส่งเสริมการพฒันาชุมชน 
การจดัตั�งองคก์รชุมชนเพื�อการพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องชุมชน        

3.1.2. พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  
ไดก้ล่าวถึงการสนบัสนุนให้มีการจดัตั�งองค์กรการอนุรักษ์และไดรั้บการสนบัสนุนให้มีการจดัตั�ง
องคก์รการอนุรักษแ์ละไดรั้บสนบัสนุนดา้นการเงินจากรัฐในการดาํเนินกิจกรรม 

3.1.3. รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 46 กล่าวถึง 
ประชาชนในชุมชนทอ้งถิ�นดงัเดิม ร่วมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื� นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
ศิลปะหรือวฒันธรรมทอ้งถิ�น และมีส่วนร่วมในการจดัการบาํรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ั�งยนื 

3.1.4. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 ไดเ้พิ�มเจา้หนา้ที�ของเทศบาล และองคก์รบริหารส่วนตาํบลในการ
ทาํนุบาํรุง รักษา ส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมไทย โดยถือวา่เป็นหนา้ที�และกาํหนดให้ราชการ
ส่วนกลางที�เกี�ยวขอ้งตอ้งกระจายอาํนาจหนา้ที�ดงักล่าวให้กบัองค์กรปกครองทอ้งถิ�นที�อยูบ่นฐาน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

4. แนวคิดการอนุรักษ์ (Conservation) 
จะมีความหมายรวม 2 ประการ คือ การป้องกนั (Prevention) และการปฏิบติัการอนุรักษ ์

(Conservention Treatment) มีคาํอธิบาย ดงันี�  
1. การป้องกนั (Prevention) เป็นวธีิการป้องกนัการชาํรุดเสื�อมสภาพที�จะเกิด 

ขึ�นกบัวตัถุใดๆ การที�จะป้องกนัมิให้เกิดการชาํรุดเสื�อมสภาพขึ�นกบัเอกสารจดหมายเหตุ หนงัสือ 
หรือศิลปโบราณวตัถุใดๆ จาํเป็นที�จะตอ้งมีความเขา้ใจถึงสาเหตุที�จะก่อให้เกิดปัญหาดงักล่าว จะ
เขา้ใจไดดี้ขึ�นก็จะตอ้งรู้ชนิดวสัดุของวตัถุเหล่านั�นวา่ทาํดว้ยอะไร มีคุณสมบติัอยา่งไร มีความไวต่อ
สภาพแวดลอ้ม เช่น ความร้อน แสงสวา่ง ความชื�น มากนอ้ยเพียงใด ราชอบขึ�นหรือไม่ หรือแมลง
ชนิดใดชอบกดักินเป็นอาหาร และเมื�อเกิดขึ�นแล้วจะปรากฏออกมาให้เห็นอย่างไร เรื� องเหล่านี�
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้ และเขา้ใจเพื�อที�จะได้รู้วิธีที�จะป้องกนัและหลีกเลี�ยงปัญหาต่างๆ ที�อาจจะ
เกิดขึ�น ซึ� งเป็นวิธีการที�ดีที�สุดที�จะป้องกนัและอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของชาติให้คงอยู่ได้
ตลอดไป ดีกวา่ที�จะปล่อยให้เกิดปัญหาแลว้มาแกไ้ขทีหลงั ซึ� งวิธีการนี�นกัจดหมายเหตุ เจา้หนา้ที�ที�
ปฏิบติังานเกี�ยวกบัเอกสาร จะตอ้งเขา้ใจในสาเหตุและปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นในทางที�จะทาํให้เกิด
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การชาํรุดเสื�อมสภาพกบัเอกสารเหล่านั�น เพื�อที�จะไดห้าทางป้องกนัและหลีกเลี�ยงมิให้เกิดขึ�น เมื�อ
ปัญหาเกิดขึ�นก็รีบแจง้นกัอนุรักษใ์หด้าํเนินการต่อไป 

2. การปฏิบติัการอนุรักษ ์(Conservention Treatment) เป็นวธีิการที�นาํมาเพื�อ 
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นแลว้บนเอกสาร หรือมรดกทางวฒันธรรม โดยการกาํจดัปัญหาต่างๆ ที�
เกิดขึ�นออกไปใหห้มด แลว้ทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมทั�งความแข็งแรง รูปแบบ และเนื�อวสัดุจะตอ้ง
ไม่เกิดการเปลี�ยนแปลงใดๆ เมื�อไดเ้ลือกวธีิการเหล่านั�นแลว้ ซึ� งวธีิการนี� เป็นหนา้ที�ของนกัอนุรักษที์�
ไดรั้บการฝึกอบรมมาแลว้เป็นอยา่งดีที�จะดาํเนินการ 

4.1 หลกัการของการอนุรักษ์ 
ในการที�จะอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมชนิดใดๆ จาํเป็นที�จะตอ้งดาํเนินการเป็น

ขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
4.1.1 ตรวจสอบชนิดวสัดุ ( Identification material type) จะตอ้งรู้ชนิดของวสัดุ  

หมายความวา่ จะตอ้งรู้วา่วสัดุที�เป็นวตัถุทางวฒันธรรมนั�นเป็นอะไร มีคุณสมบติัทางเคมีอยา่งไร มี
ความไวต่อสิ�งแวดลอ้มมากนอ้ยแค่ไหน ซึ� งสามารถจะตรวจสอบไดโ้ดยวธีิทางวทิยาศาสตร์ 

4.1.2. ตรวจสอบปัญหาที�เกิดขึ�น (Identification problems) จะตอ้งรู้ปัญหาที 
เกิดขึ�นเสียก่อนวา่ การชาํรุดเสื�อมสภาพนั�นเกิดจากอะไร อะไรเป็นตน้เหตุ และปัญหาที�เกิดขึ�นทาํ
ใหว้ตัถุนั�นเกิดการชาํรุดมากนอ้ยแค่ไหน สามารถแกไ้ขไดม้ากนอ้ยอยา่งไร 

4.1.3. หยดุย ั�งปัญหาหรือปฏิบติัการการสงวนรักษา (Conservation treatment) จาก 
ชนิดของวสัดุ ปัญหาที�เกิดขึ�น ความรุนแรงของปัญหาจะเป็นแนวทางในการพิจารณาหาวิธีการที�จะ
แกไ้ขและหยดุย ั�งปัญหา ซึ� งก็จาํเป็นที�จะใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์หเ้หมาะสม 

4.1.4. ซ่อมแซมส่วนที�ชาํรุด (Restoration) เมื�อไดห้ยดุย ั�งปัญหาและขจดัสิ�งที�เป็น 
สาเหตุที�ทาํให้ชาํรุดเสียหายแลว้ ก็จาํเป็นที�จะตอ้งซ่อมแซมและรักษาไวใ้ห้คงสภาพดีและแข็งแรง
ตามเดิม ดว้ยการซ่อมแซมหรือต่อเติมสิ�งที�ขาดหายไป  

แนวคิดการอนุรักษ์เป็นการศึกษาแนวทางของการอนุรักษ์ ซึ� งตอ้งเขา้ใจที�มาและ
ปัญหาด้านการเสื�อมสภาพ รวมทั�งสภาพที�ชาํรุดเสียหายและป้องกันมิให้เสียหายต่อไป ซึ� งใน
การศึกษาครั� งนี� เป็นการช่วยในการอนุรักษ์เก็บรักษาเอกสารเก่าของชุมชนบา้นเกา้ห้อง ให้อยู่ใน
สภาพดีและเสื�อมสภาพชา้ที�สุด อีกทั�งยงัช่วยทาํการซ่อมแซมเอกสารที�ชาํรุดไปให้สามารถกลบัมา
อ่าน ศึกษาและใชป้ระโยชน์ได ้ดว้ยวธีิการที�ถูกตอ้งตามหลกัของจดหมายเหตุ 
 4.2 การหยุดยัAงปัญหาหรือปฏิบัติการอนุรักษ์ 

4.2.1. การทาํความสะอาด เอกสารจะตอ้งผา่นการทาํความสะอาดก่อนที�จะ 
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ดาํเนินการในขั�นตอนต่อไป การทาํความสะอาดฝุ่ นละอองบนเอกสาร จะตอ้งพิจารณาวา่เหมาะสม
กบัวธีิไหน เช่นการปัดฝุ่ นละอองดว้ยแปรงอ่อนๆ การใชเ้ครื�องดูดฝุ่ นกาํลงัดูดลมนอ้ยๆ หรือการใช้
เครื�องมือกาํจดัฝุ่ น แต่ทุกวิธีที�นาํมาใชจ้ะตอ้งระมดัระวงัในเรื�องการชาํรุดฉีกขาดของเอกสารดว้ย 
เพราะปกติเอกสารเก่าๆ กระดาษจะเปราะฉีกขาดง่ายหากหยิบยกโดยไม่ระมดัระวงั หรือถูกลมแรง
จากเครื�องดูดฝุ่ นที�มีกาํลงัดูดลมสูง เป็นตน้ 

4.2.2 การขจดัรอยเปื� อน รอยเปื� อนที�เกิดขึ�นอาจจะมีสาเหตุหลายประการ เช่น รอย 
เปื� อนจากนํ� ามนั รอยเปื� อนจากหมึก รอยเปื� อนจากเชื�อรา หรือรอยเปื� อนที�เกิดจากการถูกนํ� าเป็น
บางส่วน เป็นตน้ 

รอยเปื� อนที�ถูกนํ� าบางส่วนเมื�อเอกสารแห้งจะเห็นตรงบริเวณขอบนํ� าซึมเป็นสีนํ� าตาล 
สามารถจะขจดัโดยใชน้ํ� าร้อนหรือแอลกอฮอล์ซบัออก และอีกวิธีหนึ�ง คือการใชส้ารเคมีฟอกจางสี
ที�เกิดขึ�นให้หายไป แต่การเลือกวา่ควรจะดาํเนินการโดยวิธีไหน ตอ้งพิจารณาความเหมาะสมและ
ผลที�ได ้รวมทั�งปฏิกิริยาขา้งเคียงที�อาจเกิดขึ�น 

รอยเปื� อนที�เกิดจากเชื�อราบางชนิดอาจจะขจดัออกไดด้ว้ยการฟอกจางสีดว้ยไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด ์ผสมกนักบัอีเธอร์ในอตัราส่วนเท่ากนัเขยา่ให้เขา้กนั แยกชั�นอีเธอร์ออกมาชั�นอีเธอร์
ที�แยกออกมานี�จะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดที์�เขม้ขน้ปนอยู ่เวลาใชเ้อาสาํลีชุบนํ�ายาชั�น   อีเธอร์แตะ
เบาๆ วนไปมาบริเวณที�ตอ้งการจะฟอกจางสี อาจจะตอ้งแตะหลายๆครั� ง แลว้ปล่อยให้แห้ง วิธีนี�
ใชไ้ดดี้กบักระดาษและจิตรกรรมที�มีรอยเปื� อน 

รอยเปื� อนที�เกิดจากหมึก ถ้าเป็นหมึกที�ละลายนํ� าได้ ก็เช็ดออกด้วยนํ� าหรือนํ� าผสม
แอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์อยา่งเดียว แต่ทั�งนี� เวลาปฏิบติังานจริงๆ จะตอ้งมีกระดาษรองสําหรับ
ซบันํ�ายาวางไวด้า้นล่างบริเวณที�จะทาํความสะอาด ป้องกนัการกระจายของรอยเปื� อน และซบันํ� ายา
ออกดว้ยเมื�อไดท้าํความสะอาดเสร็จแลว้ 

รอยเปื� อนอื�นๆ ประเภทนํ� ามนั ก็สามารถจะขจดัออกได้ด้วยตวัละลาย เช่น อาซีโตน 
คาร์บอนเตตราคลอไรด ์เป็นตน้ 

4.2.3. การกาํจดัแมลง  
4.2.4. การกาํจดัเชื�อรา เมื�อพบวา่เชื�อรากาํลงัเจริญอยูบ่นเอกสาร ควรนาํเอกสารไปผึ�งให้

แห้งในที�ร่ม เมื�อความชื�นลดลง เชื�อราจะหยุดการเจริญ จากนั�นขจดัคราบเชื�อราออกจากเอกสาร 
ดว้ยการใชส้าํลีแห้งๆ ค่อยๆ ซบัและแตะเชื�อราออกทีละนอ้ยอยา่งเบามือ ไม่ควรถือวนไปมา จะทาํ
ใหก้ระดาษเป็นขยุ หากคราบเชื�อราบางส่วนไม่หลุดออก ใชส้ําลีชุบแอลกอฮอล์แตะบนคราบเชื�อรา
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ทีละนอ้ยและซบัออก เส้นใยของเชื�อราที�แทรกซอนเขา้ไปในเนื�อวสัดุแลว้จะยงัคงอยูไ่ม่สามารถซบั
ออกมา ควรปล่อยทิ�งไว ้จากนั�นนาํไปผึ�งใหแ้หง้ 

4.2.5. การลดกรด การลดกรดที�มีอยู่ในเอกสาร สามารถทาํไดโ้ดยการใช้สารเคมีที�มี
ฤทธิ6 เป็นด่าง เพื�อทาํให้กรดมีสภาพเป็นกลาง หรือลา้งดว้ยนํ� ากลั�น แต่เอกสารเหล่านี� นั�นจะตอ้งมี
ความแข็งแรงเพียงพอ เคมีภณัฑ์และวิธีการที�ใช้มีหลายวิธี จะเลือกวิธีไหนตอ้งพิจารณาดูความ
เหมาะสมอยา่งรอบคอบ 

 

5. แนวคิดเกี�ยวกบัชุมชน 

ชุมชน คือ กลุ่มคนพวกหนึ�งที�มาอยูร่วมกนัในอาณาบริเวณหนึ�งโดยคนเหล่านี� ถือวา่ตน
มีความผูกพนัอยู่กับอาณาบริเวณแห่งนั�น มีความยึดเหนี�ยวกันเป็นปึกแผ่นมั�งคง มีการกระทาํ
กิจกรรมต่างๆ หลายด้าน ด้วยกลุ่มต่างๆ ที�ตอ้งพึ�งพาอาศยักนั เช่น ครอบครัวหลายๆครอบครัว 
โรงเรียน วดั ร้านคา้ โรงงาน ฯลฯ รวมกนัเป็นหมู่บา้น เป็นเมือง แต่กระนั�นก็ตามแมว้่าชุมชนจะมี
กิจกรรมต่างๆ หลายดา้นและสามารถตอบสนองความจาํเป็นพื�นฐานของการดาํรงชีวิตของสมาชิก
ได ้แต่ชุมชนก็ยงัเป็นหน่วยยอ่ยของสังคมที�ตอ้งขึ�นอยูก่บัอาํนาจรัฐ 9 

 

6. ทฤษฎคีวามร่วมมือ (formal cooperation theory) 
6.1. ก า ร ทํ า ง า น เ ป็ น ที ม เ ป็ น แ น ว ป ฏิ บั ติ ที� ก ํ า ลั ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส น ใ จ อ ย่ า ง

กว้างขวาง เนื�องจากได้มีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทีมงานให้ทํางานได้
คล่องตวั ช่วยใหผ้ลการปฏิบติังานดีขึ�นหลายประการ  

6.2. การพฒันางานเพื�อการทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอื้�นอยา่งเป็นสุขที�สําคญัอีกดา้นหนึ� ง
คือ การพฒันาในเรื� องการเป็นผูน้ํา ในภาวะการทาํงานโดยทั�วไปไม่ว่าจะเป็นงานการผลิตยา
สมุนไพร การนวดไทย และการให้บริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรือแมก้ระทั�งในการอยูร่่วมกนั
ในครอบครัว แต่ละคนมกัมีสถานะและบทบาทต่าง ๆ ซึ� งไม่วา่จะดาํรงสถานะใดก็หนีไม่พน้ความ
เป็นผูน้าํ 

6.3. การทาํงานเป็นกลุ่มหรือทีมงาน บุคคลควรเรียนรู้ว่าตนอยู่ในกลุ่มหรือทีมงาน
ลกัษณะใด เพื�อการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม ในการจะเขา้เป็นกลุ่ม เป็นทีม หรือออกจากกลุ่มและ

                                                           

9 จาํนง อดิวฒันสิทธิ6 และคณะ, สังคมวทิยา ( กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2545), 133. 
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ทีม และเพื�อแสดงบทบาทหนา้ที�ในการเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือทีมนั�นได ้โดยมีประสิทธิภาพมาก
ขึ�น หากส่วนใดยงัขาดตกบกพร่องทาํไม่ไดต้ามบทบาทหน้าที�ก็จะไดเ้สริม เพิ�มเติมและพฒันาตน
ไดต้รงจุด 

6.4. กระบวนการทาํงานเป็นทีม หมายถึง ขั�นตอนในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง เพื�อ
วางแผนการเปลี�ยนแปลงระบบและกระบวนการต่างๆ ของทีมงานอนัจะนาํไปสู่การแก้ปัญหาที�
ทีมงานกาํลงัประสบอยู ่ซึ� งจะช่วยเพิ�มประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ทาํให้ทีมงานสามารถอยู่รอด
และเจริญกา้วหนา้ในภาวะแวดลอ้มที�เปลี�ยนไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

 เนื�องจากในการจดัตั�งหอจดหมายเหตุในชุมชนนั�นสิ�งที�เราควรจะทาํเป็นอนัดบัตน้ๆ 
คือการใหค้วามรู้เกี�ยวกบังานจดหมายเหตุใหแ้ก่คนในชุมชนและองคก์รต่างๆไดรู้้เสียก่อนเพราะจะ
เกิดเป็นแรงจูงใจที�จะทาํใหเ้กิดความร่วมมือและเกิดการจดัตั�งหอจดหมายเหตุขึ�นตามมา 

 

7. กระบวนการมีส่วนร่วม  
กระบวนการมีส่วนร่วมนับเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาในทุกระดบัเป็นการเปิด

โอกาสให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์  ตดัสินใจ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การติดตาม
ประเมินผลในกิจกรรม โครงการของชุมชนเป็นการสร้างปลูกฝังจิตสํานึกในความเป็นเจา้ของ
กิจกรรมและโครงการ  

7.1 แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม  
 ปัจจุบนัแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา (PeoplePaticipation  for 

Development) ได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในงานพฒันาทุกภาคส่วนหรือใน
ลกัษณะเบญจภาคี ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรพฒันาเอกชน นักวิชาการ และ
ประชาชน  รวมพลงักนัแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น 

7.2 ความหมายของการมีส่วนร่วม  
การใหโ้อกาสใหป้ระชาชนเป็นฝ่ายตดัสินกาํหนดความตอ้งการของตนเองเป็น 

การเสริมพลงัอาํนาจให้ประชาชนระดมขีดความสามารถในการจดัการทรัพยากรการตดัสินใจและ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆมากกวา่ที�จะเป็นฝ่ายตั�งรับการพฒันาเพียงฝ่ายเดียว10 

                                                           

10 ปาริชาติ วลยัเสถียรและคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทาํงานของนักพฒันา 

(กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างความเรียนรู้เพื�อชุมชนเป็นสุข, 2546), 125. 
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สําหรับสายทิพย ์ สุคติพนัธ   กล่าววา่ เป็นการเปลี�ยนแปลงกลไกในการพฒันาจาก
การพฒันาโดยรัฐมาเป็นการพฒันาที�ประชาชนมีบทบาทหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน จึง
หมายถึงการคืนอาํนาจ (Empowerment) ในการกาํหนดการพฒันาให้ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมใน
การริเริ�มและดาํเนินกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบัสภาพความเป็นอยู่ การพฒันา การแก้ไขปัญหา การ
กาํหนดอนาคตของประชาชนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีเนื�อหาประกอบดว้ย11  

1. การเนน้คุณค่าการวางแผนระดบัทอ้งถิ�น  
2. การใชเ้ทคโนโลย ีทรัพยากรที�มีในทอ้งถิ�น 
3. การฝึกอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพประชาชนใหส้ามารถดาํเนินการพฒันาดว้ย 

ตนเองได ้ 
4.การแกไ้ขปัญหาของความตอ้งการพื�นฐานโดยสมาชิกชุมชน  
5. การเอื�ออาทรช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัตามแบบประเพณีดั�งเดิม 
6. การใชว้ฒันธรรมและการสื�อสารที�สอดคลอ้งกบัการพฒันาโดยใชค้วามคิดริเริ�ม 

สร้างสรรค์ และความชาํนาญของประชาชนร่วมกบัวิทยากรที�เหมาะสมและมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานดว้ย 

7.3 ขัAนตอนกระบวนการมีส่วนร่วม 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันานั�น ประชาชนจะตอ้งเขา้มามี 

ส่วนร่วมในทุกขั�นตอนของการปฏิบติังาน  โดยมีนกัวิชาการจากภายนอกเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุน
ทั�งในดา้นขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีที�เหมาะสม โดยแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันา ซึ� ง
เป็นการวดัเชิงคุณภาพออกเป็น 5 ขั�นตอน ดงันี� 12  

ขัAนตอนที� 1   การมีส่วนร่วมในขั�นการริเริ�มการพฒันา เป็นขั�นตอนที�ประชาชน  
เขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการ 
ตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการของชุมชนและจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการของชุมชน 

ขัAนตอนที� 2 การมีส่วนร่วมในขั�นการวางแผนในการพฒันาซึ�งเป็นขั�นตอนของ 
การกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์ของโครงการ วธีิการตลอดจนแนวทางการดาํเนินงานและ 
                                                           

11 เรื�องเดียวกนั, 92. 
12 เรื�องเดียวกนั, 200-206. 
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ทรัพยากรที�จะใช ้
ขัAนตอนที� 3 การมีส่วนร่วมในขั�นตอนการดาํเนินการพฒันา เป็นส่วนที�ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชน โดยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ เทคโนโลย ี
ฯลฯ จากองคก์รภาคีพฒันา  

ขัAนตอนที� 4 การมีส่วนร่วมในขั�นตอนรับผลประโยชน์จากการพฒันา ซึ� งเป็นทั�ง 
การไดรั้บผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจ  

ขัAนตอนที� 5 การมีส่วนร่วมในขั�นประเมินผลการพฒันาเป็นการประเมินวา่การที� 
ประชาชนเขา้ร่วมพฒันาได้ดาํเนินการสําเร็จตามวตัถุประสงค์เพียงใดการประเมินอาจประเมิน 
แบบยอ่ย (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลความกา้วหนา้เป็นระยะๆ หรืออาจประเมิน
ผลรวม (Summative Evaluation) ซึ� งเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอด   

7.4 ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันาโดยทั�วไป ประชาชนอาจเขา้ร่วมใน

กระบวนการตดัสินใจว่าจะทาํอะไร เขา้ร่วมในการนาํโครงการไปปฏิบติัโดยเสียสละทรัพยากร  
ต่าง ๆ เช่น แรงงาน วสัดุ เงิน หรือร่วมมือในการจดักิจกรรมเฉพาะดา้น เขา้ร่วมในผลที�เกิดจากการ
พฒันาและร่วมในการประเมินผลโครงการ  

นอกจากลกัษณะการมีส่วนร่วมดงัที�กล่าวมาแลว้  ยงัมีผลการศึกษาอีกบางส่วนที�
กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วม  โดยแบ่งตามบทบาทและหนา้ที�ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา 
ดงันี�  

1.  เป็นสมาชิก (Membership) 
2. เป็นผูเ้ขา้ประชุม (Aterdance at meeting) 
3. เป็นผูบ้ริจาคเงิน (Financial   Contribution) 
4. เป็นประธาน (Leader) 
5. เป็นกรรมการ (Membership in Committees 
 

7.5 ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การที�จะใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม นอกจากการปลูกฝังจิตสาํนึกแลว้จะตอ้งมีการ 

ส่งเสริมและกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวางซึ� งควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ดงันี�  
7.5.1.ปัจจยัเกี�ยวกบักลไกของภาครัฐทั�งในระดบันโยบายมาตรการและการปฏิบติั 
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ที�เอื�ออาํนวย รวมทั�งการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนจาํเป็นที�จะตอ้งทาํใหก้ารพฒันา
เป็นระบบเปิดมีความเป็นประชาธิปไตยมีความโปร่งใสรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีการ
ตรวจสอบได ้

7.5.2.ปัจจัยด้านประชาชนที�มีจิตสํานึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมมีสํานึกต่อ
ความสามารถและภูมิปั ญญาในการจดัการปั ญหาซึ� งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้  ซึ� งรวมถึง
การสร้างพลงัเชื�อมโยงในรูปกลุ่มองคก์รเครือข่ายและประชาสังคม 

7.5.3.ปัจจยัดา้นนกัพฒันาและองคก์รพฒันาซึ�งเป็นผูที้�มีบทบาทในการส่งเสริม 
กระตุน้สร้างจิตสํานึกเอื�ออาํนวยกระบวนการพฒันาสนับสนุนขอ้มูลข่าวสารและทรัพยากรและ
ร่วมเรียนรู้กบัสมาชิกชุมชน 

จากที�กล่าวมาจะเห็นไดว้า่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั�นเป็นสิ�งที�สาํคญั
มากเพราะจะช่วยใหโ้ครงการหรืองานที�ทาํนั�นสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และยงัเป็นที�น่าภาคภูมิใจต่อ
ประชาชนในสังคมเองอีกดว้ย 

 

8. แนวคิดการจัดการ (Management)13 
หนา้ที�ทางการจดัการ ( Management) ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกัที�เป็นพื�นฐาน 5 หนา้ที� 

คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การจูงใจ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการควบคุม 
8.1 การวางแผน (Planning)  สิ�งที�แน่นอนเพียงสิ�งเดียวเกี�ยวกบัอนาคตของทุกๆองคก์ร 

คือ การเปลี�ยนแปลงและการวางแผนนั�นเป็นสะพานสําคญัซึ� งเชื�อมระหว่างปัจจุบนัและอนาคต 
และมีผลเพิ�มความสาํเร็จตามที�องคก์รตอ้งการ การวางแผน เป็นกระบวนการซึ�งมีผลทาํให้งานต่างๆ 
ที�ทาํมีประสิทธิผลเพื�อที�จะบรรลุตามวตัถุประสงค ์และการวางแผนเป็นการเตรียมตวัสําหรับการ
แกปั้ญหา ขอ้ยุง่ยากที�จะเผชิญดว้ยทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั การวางแผนเป็นขั�นตอนที�เริ�มตน้ของ
กระบวนการ และช่วยให้องค์กรสามารถทาํฝันให้เป็นจริง และการวางแผนจะช่วยหลีกเลี�ยงการ
ทาํงานอยา่งหนกัแลกกบัผลลพัธ์ที�ไดไ้ม่คุม้ค่า 

การวางแผน เป็นการลงทุนขั�นต้นเพื�อการประสบความสําเร็จ การวางแผนช่วยให้
บริษทัสามารถบรรลุผลสูงสุดเท่าที�ตอ้งการ การวางแผนช่วยสร้างความมั�นใจให้องคก์รวา่สามารถ
เตรียมความพร้อมไดส้ําหรับทุกเหตุการณ์ และพร้อมรับการเปลี�ยนแปลง การวางแผนช่วยทาํให้

                                                           

13 เดวดิ, เฟร็ค อาร์ และสาโรจน์ โอพิทกัษชี์วิน, การบริหารเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: เพียร์

สัน เอด็ดูเคชั�น อินโดไชน่า, 2546), 102. 
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องคก์รสามารถรวมทรัพยากรที�ตอ้งการ เพื�อให้สามารถทาํงานให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 
เท่าที�จะเป็นไปได ้การวางแผนช่วยใหอ้งคก์รสงวนทรัพยากรขององคก์ร ลดการสูญเสีย สร้างกาํไร
ที�เป็นธรรม และเป็นองค์กรที�มีประสิทธิผลและสร้างประโยชน์ไดสู้งสุด การวางแผนช่วยในการ
กาํหนดวา่องคก์รจะทาํอะไร เมื�อใด โดยใคร ที�ไหน เพราะเหตุใด และอะไร จะเป็นสิ�งที�ทาํให้บรรลุ
วตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้ 

8.2 การจัดองค์กร (Organizing) เป้าหมายของการจดัองค์กร ก็เพื�อให้ประสบ
ความสาํเร็จในการประสานงาน โดยการระบุถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งงานและอาํนาจหนา้ที� การจดั
องคก์รหมายถึง การตรวจสอบวา่ ใครทาํอะไรและรายงานต่อใคร   

8.3 การจูงใจ (Motivating) การจูงใจสามารถถือไดว้า่ เป็นกระบวนการในการมีอิทธิพล
ต่อบุคคล ในการบรรลุวตัถุประสงคที์�เฉพาะเจาะจง การจูงใจ อธิบายถึงวา่ ทาํไมบางคนทาํงานหนกั
และบางคนไม่ทาํงานหนกั วตัถุประสงค ์กลยุทธ์และนโยบาย มีโอกาสนอ้ยที�จะสําเร็จ ถา้พนกังาน
และผูจ้ดัการไม่ได้รับการจูงใจให้ดาํเนินกลยุทธ์ตามที�สร้างขึ�น หน้าที�ในการจูงใจของผูบ้ริหาร 
หมายรวมถึงองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้าํ การเคลื�อนไหวของกลุ่ม การ
สื�อสาร และการเปลี�ยนแปลงขององคก์ร 

8.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) หนา้ที�ในการบริหารจดัการ ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์บา้งเรียกวา่ Staffing Personnel Management or Human Resource Management 
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสรรหา การสัมภาษณ์ การทดสอบ การคัดเลือก การ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การพฒันา การดูแล การประเมินผล การให้รางวลั การมีวินยั การเลื�อน
ตาํแหน่ง การโยกยา้ย การลดตาํแหน่ง การเลิกจา้ง และการบริหารจดัการสหภาพ 

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีบทบาทในการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัและดว้ย
เหตุนี� ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์จึงมีบทบาทในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จุดแข็ง
และจุดอ่อนของพนกังานเป็นสิ�งสาํคญัที�จาํตอ้งสามารถระบุได ้

8.5 การควบคุม (Controlling) หนา้ที�ในการควบคุมในการบริการจดัการ ครอบคลุมถึง
กิจกรรมต่างๆ ที�ดาํเนินการเพื�อสร้างความมั�นใจวา่ การปฏิบติังานต่างๆ เป็นไปตามแผนที�กาํหนด
ไว ้ผูจ้ดัการทุกคนในองค์กรมีส่วนรับผิดชอบในการควบคุม เช่น การประเมินผลการปฏิบติังาน
และการดาํเนินกิจกรรมที�จาํเป็นเพื�อลดความไม่มีประสิทธิภาพ หน้าที�ในการควบคุมของการ
บริหารจดัการเป็นความสาํคญัอยา่งยิ�ง สาํหรับการประเมินกลยทุธ์อยา่งมีประสิทธิผล การควบคุม มี
ขั�นตอนพื�นฐาน 4 ประการ ดงันี�  

8.5.1 สร้างมาตรฐานของการดาํเนินงาน 
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8.5.2 วดัการดาํเนินงานส่วนบุคคลและขององคก์ร 
8.5.3 เปรียบเทียบการปฏิบติังานที�เกิดขึ�นจริงกบัมาตรฐานที�สร้างไว ้
8.5.4 ดาํเนินการแกไ้ข 
การวดัผลงานของบุคลากรมกัทาํกันอย่างไม่มีประสิทธิผล หรือไม่ได้ทาํทั�วทั� ง

องคก์ร เหตุผลบางประการสําหรับเรื�องนี�  คือ การประเมินผลอาจก่อให้เกิดการเผชิญหนา้ระหว่าง
กนั ซึ� งผูจ้ดัการาทั�งหลายตอ้งการหลีกเลี�ยงมากกวา่ และตอ้งการเวลามากกวา่ที�บรรดาผูจ้ดัการจะให้
ได ้และตอ้งการทกัษะ ซึ� งส่วนมากเป็นสิ�งที�ผูจ้ดัการขาด ไม่มีวธีิในการวดัผลงานของบุคคลากรโดย
ไม่มีขอ้จาํกดั ด้วยเหตุนี�  องค์กรควรจะพิจารณาวิธีวดัหลายๆวิธี จากนั�น พฒันาหรือเลือกวิธีการ
ประเมินศกัยภาพที�เหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์รที�สุด องคก์รมีการใชแ้นวคิดนี� เพิ�มมากขึ�น
ในการที�จะเชื�อมโยงการดาํเนินงานขององคก์รกบัการจ่ายค่าจา้งใหก้บัผูจ้ดัการและพนกังาน 
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บทที� 3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

1. หลกัการดําเนินงาน 

เนื�องจากพระราชบัญญติักาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.2542 ไดก้าํหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจดัให้มีหอจดหมายเหตุ
ทอ้งถิ�นขึ�นในทุกจงัหวดั จึงเห็นสมควรส่งเสริมสนบัสนุนให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัตั�งหอ
จดหมายเหตุทอ้งถิ�นของตนเองขึ�น เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายโดยหอจดหมายเหตุทอ้งถิ�นที�จดัตั�ง
ขึ�นนี�จะมีหนา้ที�รวบรวมอนุรักษ ์จดัเก็บเอกสารจดหมายเหตุของทอ้งถิ�น และจดัทาํบนัทึกจดหมาย
เหตุ เหตุการณ์สําคญัที�เกิดขึ� นในท้องถิ�นไวเ้ป็นหลักฐานสําคญัทางประวติัศาสตร์ เพื�ออาํนวย
ประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้และให้ความรู้แก่ประชาชนให้ได้รับทราบเรื�องราวและเหตุการณ์
สําคญัที�เกิดขึ� นในท้องถิ�น ไม่ว่าจะเป็นเรื� องราวและเหตุการณ์เกี�ยวกบัการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถิ�น พระราชพิธี พิธีสาํคญั บุคคลสาํคญัที�สร้างชื�อเสียงเกียรติยศ อุทิศตน และบาํเพญ็ประโยชน์ 
การประดิษฐคิ์ดคน้ผลงานดีเด่นในดา้นต่างๆ วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิต อุบติัภยัร้ายแรง และมหา
ภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นตน้  

กระบวนการดําเนินงานจดหมายเหตุตามหลักวิชาการจดหมายเหตุที�จะทาํให้หอ
จดหมายเหตุท้องถิ�นเป็นเสมือนคลังปัญญา ขุมทรัพย์ที�มีค่าของท้องถิ�นได้ ต้องมีขั�นตอนการ
ดาํเนินงาน ดงันี�  

1. การรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ (Acquisition) 
2. การวเิคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ (Appraisal) 
3. การจดัหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุและการจดัทาํเครื�องมือช่วยคน้   

(Arrangement Description and Finding Aids) 
4. การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ (Preservation) 
5. การจดัทาํประวติัศาสตร์บอกเล่า ( Oral History) 
6. การบริการและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ (Service and Public) 
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2. วธีิการดําเนินการวจัิย 

วธีิการดําเนินการวจัิยในครั�งนี�มีขั�นตอนในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี� 

2.1 การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  
ในการศึกษารวบรวมเอกสารนี�  คือการศึกษาถึงความหมาย และประเภทของเอกสาร

จดหมายเหตุรวมถึงทาํความเขา้ใจในคาํวา่ 
 “จดหมายเหตุ” ทั�งหมดก่อน เพื�อเป็นขอ้มูลเบื�องตน้ในการลงพื�นที�ไปสํารวจเก็บ

ขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้ง การศึกษาในงานจดหมายเหตุนั�นจะทาํการศึกษาถึงหลกัการปฏิบติัในงาน
จดหมายเหตุ ขั�นตอน วิธีการและกระบวนการอนุรักษ์รวมถึงมาตรฐานและแนวทางการจดัตั�งหอ
จดหมายเหตุทอ้งถิ�นรวมถึงศึกษาเรื�องราวประวติัความเป็นมาและสภาพโดยทั�วไปของชุมชนบา้น
เก้าห้องโดยละเอียด เพื�อที�จะได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพชุมชนและความหลากหลายของขอ้มูล 
เอกสาร ที�จะนาํมาเป็นเอกสารจดหมายเหตุได้ ซึ� งในการศึกษา คน้ควา้และรวบรวมเอกสารจะ
ทาํการศึกษาจากรายงานวิจยั  หนงัสือ วารสาร บทความและเอกสารเผยแพร่ แผนที� รวมทั�งสื�อทาง
อินเตอร์เนต ที�เกี�ยวกบังานจดหมายเหตุและชุมชนบา้นเกา้หอ้ง 

2.2 ขั�นรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลในพื�นที�ชุมชนบา้นเกา้ห้องซึ� งเป็นพื�นที�ที�มีประวติัศาสตร์และ
เป็นบริเวณตลาดเก่าที�สาํคญัของจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีวธีิการ ดงันี�  

2.2.1 การเขา้ไปสาํรวจพื�นที� เนื�องจากบา้นเกา้หอ้ง ในจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นพื�นที�
ที�เป็นตลาดเก่า ไม่วา่จะเป็นตวับา้นเรือน ซึ� งเป็นตวัที�จะเล่าถึงประวติัความเป็นมาของบา้นเกา้ห้อง
แห่งนี�  หรือเอกสารที�กล่าวถึงเหตุการณ์สําคญัๆ ของบ้านเก้าห้องที�เหลืออยู่บา้ง ซึ� งมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ที�ควรเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุใหค้นรุ่นหลงัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

2.2.2 การสัมภาษณ์ การเขา้ไปพูดคุย สนทนากบับุคคลสําคญัหรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของ
หมู่บา้น เนื�องจากโดยส่วนใหญ่แล้วผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ จะเป็นคนที�เก็บหนังสือหรือเอกสารสําคญัเก่าๆ 
เอาไวม้ากมาย เช่น ตาํราต่างๆ รูปภาพเก่าๆ เป็นตน้ และบุคคลสําคญัที�เขา้ไปสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูน้าํ
ชุมชน พระสงฆ ์พอ่คา้ แม่คา้ ที�คา้ขายอยูบ่ริเวณตลาดเกา้หอ้ง 

2.2.3 การบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม นอกจากการบนัทึกดว้ยการเขียนแลว้ ผูว้ิจยัยงั
บนัทึกดว้ยกลอ้งถ่ายภาพดว้ย เป็นตน้ 

2.2.4 สํารวจเอกสารจดหมายเหตุ โดยพิจารณาถึงความสําคญั สถานที�เก็บรักษา 
สภาพ และปริมาณของเอกสาร 
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2.3 กลุ่มประชากรที�ทาํการศึกษา 

การศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั� งหอ
จดหมายเหตุชุมชน ซึ� งผูศึ้กษาได้เลือกบา้นเก้าห้องเป็นสถานที�กรณีศึกษา และกลุ่มประชากรที�
ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. อาจารยท์ศันีย ์ชูศรีเอี�ยม เจา้ของร้านโรงพิมพไ์พโรจน์ ซึ� งเป็นผูเ้ก็บรักษาเอกสาร
ของอาจารยไ์พโรจน์ สุขเกษม (บิดา) ผูก่้อตั�งโรงพิมพไ์พโรจน์ 

2. คุณสุนันทา สวสัดี เจา้ของร้านเจริญสวสัดี และคณะกรรมการพฒันาตลาดเก้า
หอ้ง 

3. คุณพลาพล ธีรนนท ์เจา้ของร้านเกา้หอ้งเฟรม 
4. คุณยายปุน วจะเศาร์ 
5.เจา้หนา้ที�ของเทศบาลตาํบลบางปลามา้ 

2.4. แบบสํารวจที�ใช้ในการเกบ็ข้อมูล จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลกัษณ์ 
2. เอกสารโสตทศันจดหมายเหตุ 
3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที� แผนผงั 

ซึ� งจะมีลกัษณะ ดงันี�  
 

แบบสํารวจเอกสารจดหมายเหตุ 

ประเภทของเอกสาร   ลายลกัษณ์   โสตทศันจดหมายเหตุ   แผนที� / แผนผงั /โปสเตอร์ 

ลาํดับ

ที� 

รายการ ปี พ.ศ./ 

ค.ศ. 

จํานวน/ 

รายการ 

ที�มา 

ชื�อ / บ้านเลขที� 

เขตตลาด 
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3. ขั�นวเิคราะห์ข้อมูล 
เมื�อรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูลในขั�นตอนที� 3.1 และ 3.2 และแบบสํารวจถามแล้ว 

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ถึงจาํนวนเอกสารที�จะเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ว่ามีจาํนวนมากนอ้ย 
และน่าสนใจมาก นอ้ย เพียงใดหากจะนาํออกมาเผยแพร่ให้ประชาชนผูส้นใจทั�วไปไดท้าํการศึกษา
คน้ควา้ และวิเคราะห์เกี�ยวกบัความคิดเห็นและความตอ้งการ และความยินยอมของคนในชุมชนวา่
อยากให้มีการจดัตั�งหอจดหมายเหตุในชุมชนมากน้อยเพียงใด และควรจะจดัระบบของเอกสาร
รูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกบัชุมชน ทาํแลว้จะเกิดผลดีหรือผลประโยชน์แก่ชุมชนหรือไม่ พร้อมทั�ง
ศกัยภาพของชุมชนในการจดัตั�งหอจดหมายเหตุมีความเหมาะสมและมีความพร้อมเพียงพอแล้ว
หรือไม่ แลว้สังเคราะห์ รวบรวมเป็นประเด็นตามวตัถุประสงค ์เพื�อหาขอ้สรุปต่อไป 

 

4. ขั�นสรุปผลการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ที�ตั�งไว ้พร้อมทั�งอภิปรายผล
ตามแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งที�ได้จากการศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมเอกสาร
จดหมายเหตุในชุมชนบา้นเก้าห้อง โดยวิเคราะห์ถึงสภาพ วิธีการอนุรักษ์เอกสาร ปริมาณของ
เอกสาร รูปแบบการจดัการ การจดัแสดง รวมทั�งศกัยภาพของชุมชน 
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 บทที� 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาหารูปแบบที�เหมาะสมในการจดัการเอกสารจดหมายเหตุ

ชุมชนบา้นเกา้ห้องนั%นจะกล่าวถึงเอกสารเก่าซึ� งจดัว่าเป็นเอกสารที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
เป็นเอกสารจดหมายเหตุ ซึ� งมีอยูใ่นชุมชนประกอบดว้ยเอกสารประเภทลายลกัษณ์และเอกสารโสต
ทศันจดหมายเหตุ ซึ� งจะแบ่งตามลกัษณะของตลาดไดเ้ป็น 3 ตลาด คือ ตลาดบน ตลาดกลาง และ
ตลาดล่าง พร้อมทั%งวิเคราะห์ถึงรูปแบบที�เหมาะสม และศกัยภาพในการจดัตั% งหอจดหมายเหตุ
ภายในชุมชน 
 

 
 ภาพที� 3 แผนที�ตลาดเกา้หอ้ง  
ที�มา: สุพรรณบุรี,accessed February 21, 2012, available from  https://www.google.co.th/ maps/ 
 

1. ประวตัิศาสตร์ของชุมชนบ้านเก้าห้อง 
บา้นเกา้หอ้งเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ� งมีประวติัศาสตร์ที�ยาวนานมากวา่ 100 ปี และเป็นชุมชน

ที�มีความโดดเด่นทางชาติพนัธ์ุอยู่ไม่น้อยซึ� งเป็นชุมชนที�มีการตั%งถิ�นฐานของกลุ่มชนชาติพนัธ์ุ     
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2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ลาวพวน และคนไทยเชื%อสายจีน ซึ� งไดเ้ขา้มาตั%งถิ�นฐานและปักหลกัทาํมาหากินมา
จนกระทั�งปัจจุบนั  

1.1 กลุ่มประชากร 
1.1.1 ลาวพวน หรือเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ไทพวน  

การอพยพ ไทยพวนไดอ้พยพมาสู่ประเทศไทยหลายครั% งดว้ยสาเหตุต่างๆ 
กล่าวคือ ดว้ยสาเหตุถูกกวาดตอ้นเขา้มาในศึกสงคราม การถูกศตัรูรุกราน โดยเฉพาะจากพวกจีนฮ่อ
และแกว แต่ไทยพวนที�เขา้มาในจงัหวดัสุพรรณบุรีมี 3 ระยะ ระยะที� 1 เมื�อ พ.ศ.2322 ระยะที� 2 เมื�อ 
พ.ศ.2335 ระยะที� 3 เมื�อ พ.ศ.2370 ในสมยักรุงธนบุรี และสมยัรัตนโกสินทร์ จนถึงรัชกาลที� 3 
พลเมืองทางฝั�งซา้ยของแม่นํ%าโขงไดอ้พยพมาบา้ง ถูกกวาดตอ้นมาบา้ง หลายทอ้งถิ�นดว้ยกนัในภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย คนไทยพวนก็อพยพและถูกกวาดตอ้นมาดว้ยและกระจดักระจายอยู่ในที�
ต่างๆ เช่น ที�จงัหวดัอุดรธานี พิจิตร สุโขทยั ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายกและ
ปราจีนบุรี เป็นตน้ 

สําหรับไทพวนจงัหวดัสุพรรณบุรี ตั% งหลักฐานอยู่ที�อาํเภอบางปลาม้า มี
หลายหมู่บา้น คือ บา้นเกา้ห้อง ตะลุ่ม บา้นหมี� บา้นด่าน บา้นกกม่วง บา้นสุด บา้นโพธิX ศรี โพธิX ตะ
ควน บา้นมะขามลม้ 

ครั% งที� 1 ( พ.ศ. 2321)  กลุ่มคนพวนที�อพยพมาอยูเ่มืองสุพรรณบุรีครั% งแรกนั%น
มีมาตั%งแต่สมยัพระเจา้ตากสินมหาราช เพราะภาพบา้นเมืองมีที�รกร้างวา่งเปล่า ขาดผูค้นอยู่จาํนวน
มากเมื�อเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (ทองดว้ง) กบัพระอนุชา คือเจา้พระยาสุรสีห์ (ทองดี) ขึ%นไปปราบ
ขบถเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจนัทน์ตามคาํสั�งของพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื�อ พ.ศ. 2321 
หลงัจากไดรั้บชยัชนะแลว้จึงกวาดตอ้นเชลยทั%ง   ไทพวน และลาวหลวง (หลวงพระบาง) ลงมาไวที้�
เมืองสุพรรณบุรีเป็นครั% งแรก โดยกลุ่มลาวหลวงจะให้อยูบ่ริเวณเมืองอู่ทอง ส่วนไทพวนจะให้อยูที่�
บางปลามา้1 

ครั% งที� 2 ( พ.ศ.2352 – 2367) กลุ่มไทพวนอพยพมาอยู ่เมืองสุพรรณบุรีในสมยั
รัชกาลที� 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั เนื�องจากกรุงเทพฯ ตอ้งการจะสร้างพระเจดีย์
กลางนํ% าที�เมืองปากนํ% าสมุทรปราการจึงมีรับสั�งให้เจา้อนุวงศ์เวียงจนัทน์ซึ� งสวามิภกัดิX กบัประเทศ
ไทย เกณฑ์คนลาวเวียงเพื�อใช้ให้ไปตดัโค่นและลากจูงตน้ตาลจากเมืองสุพรรณบุรีลงไปเมือง

                                                           

1พงษ ์พนัธ์ุศิริ, “ชุมชนคนพวนสุพรรณบุรี,” ใน ฅนพวน 2, (สุพรรณบุรี: มปท, 2551), 

15 – 16. 
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สมุทรปราการ การเกณฑค์นลาวเวยีงลงมาในครั% งนั%น เจา้อนุวงศไ์ดม้อบหมายให้เจา้ราชวงศซึ์� งเป็น
อนุชาคุมกาํลงัลงมา แต่ปรากฏว่าคนที�ถูกเกณฑ์มาไม่ใช่ลาวเวียงแต่กลบักลายเป็นไทพวน ที�ถูก
กวาดตอ้นจากเมืองเชียงขวางมาอยูต่ามชายแดนปริมณฑลกรุงเวียงจนัทน์ทั%งหมด คนไทพวนที�ถูก
เกณฑม์าครั% งนี%ลว้นเป็นชายฉกรรจ ์ที�สามารถขึ%นไปตดัตน้ตาล ลาก และขนตน้ตาลจาํนวนมากล่อง
ตามนํ%าท่าจีน ไปจนถึงเมืองสมุทรปราการได้2  

เมื�อได้ทาํงานให้กับประเทศไทย คือการตัดต้นตาลจนเพียงพอแก่ความ
ตอ้งการแลว้ คนไทพวนในเสียงส่วนมากไดล้งความเห็นกนัวา่จะไม่กลบัไปที�เวียงจนัทน์แลว้แต่จะ
ขอตั%งถิ�นฐานบา้นเรือนอยู่ที�เมืองสุพรรณบุรีนี% ต่อไป เพราะถา้กลบัไปประเทศลาว ก็จะตอ้งไปอยู่
ตามหัวไร่ปลายนาของแขวงเมืองเวียงจนัทน์ และจะตอ้งเป็นกรรมกรรับใช้คนลาวเวียงจนัทน์อีก
ต่อไป เลยตกลงกนัว่าจะขอสร้างครอบครัวอยู่ที�เมืองสุพรรณบุรีจะดีกว่า เพราะมีสภาพบา้นเมือง
และสิ�งแวดลอ้มวา่งเปล่าน่าอยูอ่าศยัเหมาะแก่การทาํมากินต่อไปภายหนา้ 

1.1.2 คนจีน  
การเดินทางเข้ามาของคนจีนนั%นได้มีการอพยพเข้ามาในสมยัรัตโกสินทร์

ตอนตน้ โดยเขา้มาทาํอาชีพคา้ขายจนเกิดเป็นตลาดขึ%นมาหลายแห่ง อาทิ ตลาดหนัคา ตลาดเดิมบาง 
ตลาดสามชุก ตลาดสุพรรณบุรี ตลาดเก้าห้อง ตลาดบางปลามา้ ฯลฯ ซึ� งล้วนแลว้แต่เป็นตลาดที�
ตั%งอยู่ริมแม่นํ% า   ท่าจีนทั%งสิ%น โดยในอดีตจะมีเรือโดยสารแล่นผ่านมาเพื�อติดต่อซื%อขายสินคา้กบั
จงัหวดัใกลเ้คียง พ่อคา้คนจีนจะนาํสินคา้จาํพวก ไก่ พืชผกั ผลไม ้บรรทุกเรือโดยสารไปขายยงั
กรุงเทพฯ และขากลบัก็จะซื%อสินคา้จากกรุงเทพฯ จาํพวกเสื%อผา้ อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน 
เครื�องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ มาขาย ซึ� งการเดินทางนั%นจะตอ้งนอนรอนแรมในเรือสินคา้ มีทั%งเรือชั%นเดียว
และสองชั%น ปัจจุบนัการคมนาคมไดเ้ปลี�ยนแปลงไป การเดินทางทางนํ%าเริ�มไม่สะดวก แม่นํ% าเริ�มตื%น
เขินการคมนาคมทางนํ%าจึงไดห้ยุดไป เริ�มมีรถโดยสารเขา้มาแทนที�การคมนาคมบนบกจึงเริ�มเขา้มา
แทนที�    

ชาวจีนจึงไดก้ระจดักระจายกนัตั%งถิ�นฐานทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ และคา้ขายกนั
อยูต่ลอดริมแม่นํ% าจีน รวมทั%งบริเวณชุมชนเกา้ห้องดว้ย ชุมชนเกา้ห้องนี% มีชาวจีนกลุ่มหนึ�งไปอาศยั
ตั%งถิ�นฐานอยูต่ ั%งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ประมาณตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัฯ มีชาวจีนคนหนึ�งชื�อ “นายฮง” อพยพมาจากกรุงเทพฯ มาทาํการคา้ขายอยูบ่ริเวณบา้นเกา้
หอ้งจนกิจการรุ่งเรือง ราว พ.ศ. 2424 จึงไดส้มรสกบัหลานสาวของขุนกาํแหงแห่งบา้นเกา้ห้อง ชื�อ

                                                           

2 เรื�องเดียวกนั,16. 
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ว่า “นางแพ” หลงัจากแต่งงานกนัแลว้จึงไดท้าํการคา้ขายบนแพซึ� งสร้างไวห้นึ� งหลงั จอดอยู่หน้า
บา้นเกา้หอ้ง ซึ� งเป็นยา่นคา้ขายที�มีเรือนแพขายของอยูส่องฝั�งแม่นํ%าสุพรรณ 

นายฮง หรือที�ชาวบ้านเรียกว่า เจ๊กรอด ทําการค้าขายสินค้าทุกประเภท
โดยเฉพาะเครื�องกองบวช เครื�องอุปกรณ์การทาํนาและเครื�องบริโภคทั%งหลายจนรํ� ารวยและรู้จกักนั
ต่อมาในนาม       “นายบุญรอด เหลียงพานิช”  ต่อมาใน พ.ศ. 2467 โจรไดป้ลน้แพของนายบุญรอด 
และไดท้าํการประทุษร้ายนางแพจนถึงแก่กรรม หลงัจากนั%นไม่นานนายบุญรอด เริ�มวางแผนผงัและ
สร้างตลาดบริเวณตรงขา้มกบับา้นเกา้ห้อง โดยการโยกยา้ยแพทั%งหลายขึ%นไปคา้ขายบนบกคือใน
ตลาด เพื�อเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายทางนํ% าในบริเวณนั%น และเปิดการคา้ทางบกมากขึ%นและนาํชื�อ
บา้นเกา้หอ้งมาเป็นชื�อตลาด คือ “ตลาดเกา้ห้อง”   นายบุญรอดนั%นไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผูน้าํหรือ
หวัหนา้ชาวจีนในบริเวณนั%น โดยทาํหนา้ที�ตดัสินคดี วา่กล่าวตกัเตือนชาวจีนในละแวกนั%นและเป็น
ผูค้อยส่งเสริมสนบัสนุนการคา้บริเวณตลาดเกา้หอ้งใหเ้จริญรุ่งเรือง3 

นายบุญรอดเป็นนายทุนจีนที�ชาวบ้านบริเวณนั%นนับถือยกย่องมาก เพราะ
ตลอดชีวิตนับตั%งแต่ร่วมชีวิตคู่กับนางแพ จนกระทั�งนางแพถึงแก่กรรมและนายบุญรอดได้มา
แต่งงานใหม่กบันางส้มจีนเป็นภรรยาในภายหลงัก็ตาม แต่นายบุญรอดก็ไดช่้วยเหลือชุมชนและ
สร้างสาธารณประโยชน์มากมาย ไดแ้ก่ สร้างโรงเรียน สะพาน ร่วมทาํบุญสร้างธรรมาสน์ สร้าง
ศาลา และอื�นๆอยู่เสมอ4  นายบุญรอดได้ถึงแก่กรรมเมื�ออายุได้ 85 ปี แต่ตลาดเก้าห้องก็ยงัคงอยู่
มาถึงปัจจุบนั สิ�งก่อสร้างที�นายบุญรอดไดส้ร้างไวเ้ป็นอนุสรณ์ที�น่าสนใจในลุ่มนํ% าท่าจีนก็คือ หอดู
โจรและศาลาท่านํ%าทรงไทยผสมจีน ซึ� งหนงัสือในงานศพของนายบุญรอดยงัคงมีเก็บอยูที่�ร้านเจริญ
สวสัดี บริเวณตลาดล่าง ชื�อหนังสือ “พ่อฮงผูใ้จบุญ (หนังสือในงานฌาปนกิจศพ เถา้แก่บุญรอด 
และอุบาสิกาส้มจีน เหลียงพานิช)” โดยหนงัสือเล่มนี%ก็ถือไดว้า่เป็นเอกสารจดหมายเหตุที�น่าสนใจ
ของบา้นเกา้หอ้งเล่มหนึ�ง 

1.2 บ้านเก้าห้อง 
ชื�อบา้นเกา้หอ้ง เป็นชื�อของบา้นเรือนหลงัหนึ�งซึ� งในปัจจุบนัตั%งอยูท่างฝั�งซ้ายหรือฝั�ง

ตะวนัออกของแม่นํ%าท่าจีนติดกบัวดัลานคาทางทิศใต ้คือบา้นเลขที� 4 หมู่ที� 3 ตาํบลโคกคราม อาํเภอ

                                                           

3สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, “ประวติัศาสตร์สังคมของชุมชนในลุ่มนํ%าท่าจีน,” ดํารง

วชิาการ 1, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2545): 468. 
4 เรื�องเดียวกนั, 469.  
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บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึ� งเป็นบา้นที�ท่านขุนท่านหนึ�ง ชื�อวา่ “ขุนกาํแหง” (ชื�อเดิม “วนัดี”) 
ซึ� งแต่เดิมอาศยัอยูที่�เมืองเชียงขวาง ต่อมาถูกอพยพมาอยูแ่ขวงเมืองหลวงพระบาง ตระกูลของท่าน
ขนุมั�งคั�งรํ� ารวย ครั%นต่อมาเมื�อท่านขนุมีภรรยาหลวงชื�อ “ตุม้” เป็นหวัหนา้พาชาวไทพวนอพยพขา้ม
แม่นํ%าโขงมาแต่เมืองพวน เชียงขวาง พอมาถึงเมืองไทยแลว้ ทางราชากรให้ไทพวนกลุ่มนี% ไปจบัจอง
ที�ทาํกิน สร้างบา้นตั%งรกรากอยูที่�แขวงเมืองสุพรรณบุรี บริเวณที�ให้ไปอยู่นั%น สมยันั%นเป็นที�รกร้าง
วา่งเปล่า เคยเป็นเมืองร้าง ผูค้นถูกพม่าขา้ศึกกวาดตอ้นเก็บทรัพยสิ์นไปหมดสิ%น คนที�อพยพเขา้มา
อยู่ใหม่จึงจาํตอ้งหาวสัดุใหม่ขา้วของใหม่มาทาํการปลูกบา้นใหม่ทั%งหมด สําหรับท่านขุนกาํแหง
หวัหนา้กลุ่มไทพวนเห็นว่าที�นี% ดี จึงเกณฑ์บริวารที�เป็นคนไทพวน ช่วยกนัตดัตน้ไม ้เลื�อยเสา เลื�อย
กระดาน และเครื�องเรือน ลงมาสร้างบา้น ทาํเป็นบา้นพกัหรือที�เรียกวา่ “จวน” เพราะเป็นบา้นระดบั
ผูน้าํกลุ่ม และจะตอ้งสร้างหรือปลูกเป็นบา้นเกา้ชั%นอย่างบา้นในเมืองลาว แต่พอปลูกไดเ้พียงชั%น
สองชั%นก็ขนขา้วของเครื�องใช้เขา้ไปอยู่ ไดไ้ม่นานก็เกิดอาถรรพ ์คือเกิดเพลิงไหมเ้ผาผลาญไปจน
หมดสิ%นทุกครั% งคราว โดยไม่ทราบตน้สายปลายเหตุ จนเกือบหมดความอดทน5 

ขุนกาํแหงจึงเรียกท่าน “หูฮา” หรือโหรา ที�อพยพมาอยู่ในกลุ่มไทพวนดว้ยกนัมาดู
ให ้จึงไดท้าํนายทายทกัวา่ “บา้นพกัหรือจวนของท่านขุนที�กาํลงัปลูกสร้างนี%  ตอ้งปลูกสร้างให้เสร็จ
ครบ 9 ห้อง ตามแบบบ้านที� เคยปลูกไว้ในแผ่นดินแม่ คือที� เมืองเชียงขวาง เมืองพวน ใน
ขณะเดียวกนัจะตอ้งปลูกสร้างศาลปู่ ยา่เมือง ขึ%นเป็นคู่บา้นแห่งนี%ดว้ย จึงจะไดอ้ยูร่่มเยน็เป็นปกติสุข 
และบรรดาชาวไพร่ไทพวนทั%งหลายก็จะไดอ้ยูก่นัอยา่งร่มเยน็เป็นสุขกนัถว้นหน้าดว้ย” เมื�อขุนกาํ
แหงไดฟั้งคาํทาํนายจากโหราแลว้จึงสร้างบา้นเรือนตามคาํแนะนาํจนครบ 9 ห้อง มิใช่ 9 ชั%น พร้อม
กนันั%นก็ปลูกศาล “ปู่ เจา้ยา่เมือง” ขึ%นไวเ้พื�อให้กลุ่มคนไทพวนไดเ้คารพสักการบูชา หลงัจากนั%นสิ�ง
เลวร้ายทั%งหลายก็หมดไป และอยู่ดีกินดีตลอดมาจนทุกวนันี%  และตาํนานบา้นเกา้ห้องขุนกาํแหง ก็
คือตาํนานของ “บา้นเกา้หอ้ง” 6       

                                                           

5พงษ ์พนัธ์ุศิริ, “ชุมชนคนพวนสุพรรณบุรี,” ใน ฅนพวน 2, 7. 
6เรื�องเดียวกนั, 18. 
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ภาพที� 4 ศาลปู่ เจา้ยา่เมือง ตั%งอยูบ่ริเวณใกลว้ดัลานคา 
 

ลกัษณะของบ้านที�เรียกว่า “บ้านเก้าห้อง” 
บา้นเกา้หอ้งของขนุกาํแหงในส่วนที�เป็นบริเวณเรือนหลกัดั%งเดิมซึ� งยงัคงลกัษณะเดิมอยู่

ในปัจจุบนั เป็นบา้นแบบเรือนไทยไมส้ักหลงัคาทรงจั�วปั% นหยา ใตถุ้นสูง ขนาดกวา้งรวม 7.75 เมตร 
(ส่วนกวา้งนี% แบ่งเป็น 2 ระดบั ระดบัแรกกวา้ง 5 เมตร เป็นส่วนภายในของเรือนสําหรับพกัอาศยั 
และระดบัที�สองเป็นส่วนระเบียงบา้นตํ�ากวา่ระดบัแรกประมาณ 30 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 2.75 
เมตร) และยาว 20.50 เมตร7 โดยความยาวของบา้นขนานกบัแม่นํ% าท่าจีนและหนัหน้าบา้นไปทาง
แม่นํ% า แนวความยาวของบา้นมีเสาบา้นเรียงอยู่ 10 แถว ดงันั%นบา้นเรือนไทยหลงันี% จึงมีดว้ยกนั 9 
ช่องเสา จึงเรียกชื�อวา่ “บา้นเกา้หอ้ง”  

 
 

                                                           

7ชูเกียรติ ประทีปทอง, “กิติศพัทข์องชื�อบา้นเกา้หอ้ง,” ใน ฅนพวน 2(สุพรรณบุรี: มปท

,2551), 31. 
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ภาพที� 5 บา้นเกา้หอ้ง 
ที�มา: ภ.สพ.สบ. 2, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

ชุมชนเกา้หอ้งเป็นชุมชนที�มีความเจริญรุ่งเรืองดา้นการคา้ขายมาตั%งแต่อดีต และถือไดว้า่
เป็นชุมชนหนึ�งที�เป็นแหล่งเศรษฐกิจที�สําคญัของเมืองสุพรรณบุรีในขณะนั%น ซึ� งสภาพของแม่นํ% า
สุพรรณหรือแม่นํ% าท่าจีนเป็นเส้นทางคมนาคมที�สําคญัของประชาชนโดยทั�วไป ทั%งการเดินทาง
ระหว่างอาํเภอของจงัหวดัสุพรรณบุรีหรือระหว่างจงัหวดัใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ�งระหว่าง
จงัหวดัสุพรรณบุรีกบักรุงเทพฯและธนบุรี จะต้องเดินทางโดยเรือสองชั%นสีแดงเลือดหมูบรรจุ
ผูโ้ดยสารและสินคา้เป็นจาํนวนมาก เรือที�บริการขนส่งดงักล่าวมีหลายลาํ ต่างใช้ชื�อตวัละครใน
วรรณคดีเรื�องขุนชา้งขุนแผนเป็นชื�อประจาํเรือของแต่ละลาํ เช่น จมื�นไวย วรนาถ พระพนัวษา ขุน
ชา้ง ขนุแผน นางสร้อยฟ้า นางลาวทอง พลายชุมพล เป็นตน้8 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

8เรื�องเดียวกนั, 29. 
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1.3 พื3นที�ในชุมชนตลาดเก้าห้อง 
 

 
ภาพที� 6 แผนผงัตลาดเกา้หอ้ง 

 

 
ภาพที� 7 ดา้นหนา้ทางเขา้ตลาดเกา้หอ้ง 

 
ลักษณะของบ้านหรืออาคารในตลาดเก้าห้อง บ้านส่วนใหญ่ในพื%นที�ของตลาดเกือบ

ทั%งหมดเป็นโครงสร้างไม ้ความสูง 1 – 2 ชั%น แต่มีบางหลงัที�ไดมี้การปรับเปลี�ยนรูปแบบไปเป็น
บา้นปูนบา้งแลว้ ลกัษณะของการตั%งบา้นเรือนในชุมชนนั%นจะมีการปลูกเป็นห้องแถวติดๆกนัเป็น
แนวยาว อยา่งเป็นระเบียบ ซึ� งบา้นแต่ละหลงัก็จะประกอบอาชีพคา้ขายที�แตกต่างกนัออกไป โดยมี
การแบ่งพื%นที�ของตลาดออกเป็น 3 ตลาด คือ ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง ซึ� งแต่ละตลาดก็จะ
มีจุดเด่นที�แตกต่างกนัออกไป 
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ภาพที� 8 ตลาดบน 

 

ตลาดบน เป็นตลาดที�สร้างขึ%นมาในยคุที�ตลาดเกา้หอ้งมีความเจริญสูงสุด มีอายุประมาณ
กวา่ 75 ปี โดยมีพระชาญสุวรรณเขตเป็นผูก่้อสร้าง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมจีน
ปนไทย คือปลูกเป็นห้องแถวไมส้องชั%น เป็นจาํนวนหลายหลงัติดกนั ตั%งแต่ริมแม่นํ% าไปจนเกือบ
จรดถนนดา้นหน้า หันดา้นหน้าเขา้หากนั มีประมาณ 20 ห้อง ทางเดินตรงกลางมีหลงัคาคลุมสูง 
พร้อมช่องระบายอากาศและเพิ�มแสงสว่าง นับได้ว่าเป็นอาคารที�มีรูปแบบเอกลักษณ์ที�มีความ
สวยงามทางสถาปัตยกรรมทอ้งถิ�นอยา่งชดัเจน9  

สิ�งที�น่าสนใจของตลาดบน  
1. สถาปัตยกรรมจีนหอ้งแถวไมโ้บราณ 2 ชั%น 
2. ฮู้ใหญ่โบราณ (ยนัต์แปดทิศ) แต่เดิมชาวบ้านตลาดบนมกัเจ็บไขไ้ด้ป่วยกันอยู่

บ่อยครั% ง ชาวบ้านจึงให้ซินแสผูมี้ความรู้เกี�ยวกับศาสตร์จีนโบราณสมยันั%นมาตรวจดูว่าเกิดจาก
สาเหตุใด จึงพบวา่เกิดจากตวัตลาดทางเขา้มีการก่อสร้างตรงกบัเมรุเผาศพของวดัลานคา ซึ� งอยูต่รง
ขา้มฝั�งแม่นํ% า จึงแนะนาํให้สร้างฮูใ้หญ่ ซึ� งมีสัญลกัษณ์เป็นรูปยนัต์แปดทิศ มีรูปสิงโตคาบดาบอยู่
ภายใน โดยใหน้าํฮูม้าติดตั%งบนขื�อของตลาดบริเวณริมนํ% าเพื�อเป็นการแกเ้คล็ด และป้องกนัภยัสิ�งไม่
ดีต่างๆ ซึ� งหลงัจากนั%นเป็นตน้มาชาวบา้นตลาดบนจึงมีความเป็นอยูที่�ดีขึ%นเรื�อยมาจนถึงปัจจุบนั10 

3. ม่านชกัรอกบงัแสงแบบจีนโบราณ (ร้านวานิชดี) 
                                                           

9 ป้ายประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวภายในตลาดเกา้ห้อง 
10 ป้ายประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวภายในตลาดเกา้ห้อง 
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4. ศาลเจา้พอ่ทุ่งแค 
 

 
ภาพที� 9 ตลาดกลาง (ศาลเจา้แม่ทบัทิม) 
 

 
ภาพที� 10 ตลาดกลาง (โรงสีเก่า) 
 

ตลาดกลาง เดิมเป็นที�ตั%งโรงสีเก่าของนายทองดี แต่ปัจจุบนัไดร้้างและชาํรุดไปแลว้แต่
ยงัคงใหเ้ห็นถึงเคา้ร่างของโรงสีอยู ่ต่อมาไดส้ร้างหอ้งแถวไมเ้พิ�มเติม ประมาณ 10 ห้อง รูปแบบการ
ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน เดิมเป็นศูนยก์ลางกิจกรรมและความคึกคกัของตลาดเกา้หอ้ง โดยใน
อดีตมีท่าเรือขนส่งสินคา้ขา้วเป็นหลกั อีกทั%งยงัมีเรือจา้งและเรือยนตห์างยาวรับส่งชาวบา้นริมสอง
ฝั�งแม่นํ% าที�ตอ้งการจะเดินทางไปตวัเมืองสุพรรณบุรีและกรุงเทพฯ ปัจจุบนัตลาดกลางมีอายุกวา่ 75 
ปี และเคยใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์หลายเรื�องดว้ยกนั11 
                                                           

11 ป้ายประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวภายในตลาดเกา้ห้อง 
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สิ�งที�น่าสนใจของตลาดกลาง 
1. โรงสีเก่า 
2. หอ้งแถวไมเ้ก่า 
3. เครื�องพิมพไ์มเ้ก่า อายกุวา่ 80 ปี 
4. ศาลเจา้แม่ทบัทิม 
ตลาดล่าง เป็นที�ตั% งของตลาดสดเก่า เป็นอาคารโครงสร้างไม้ โล่ง มีเรือนแถวไม้

ลอ้มรอบ เป็นศูนยก์ลางการคา้ขายที�เจริญรุ่งเรืองในอดีต มีอายุเก่าแก่กวา่ 104 ปี สร้างโดย นายบุญ
รอด เหลียงพานิช เป็นห้องแถวไม้โบราณชั% นเดียว และสองชั% น รูปแบบการปลูกสร้างเป็น
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ 

สิ�งที�น่าสนใจของตลาดล่าง 
1. ตลาดสดไมเ้ก่า 
2. หอดูโจร สร้างเมื�อปี 2477 
3. พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
4. ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง 
 

 
ภาพที� 11 ตลาดล่าง (หอดูโจร) 
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ภาพที� 12 ตลาดล่าง (พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้ห้อง) 

 

2. ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน 
2.1 การเก็บเอกสารและหนังสือต่างๆ ของชาวบ้านในชุมชน ดงัที�ไดก้ล่าวไปแลว้ว่าที�

ตลาดเกา้ห้องนี% ไดมี้การ่วมกนัจดัตั%งพิพิธภณัฑ์ขึ%นและมีเอกสารและภาพถ่ายเป็นจาํนวนไม่น้อยที�
เก็บรักษาอยูใ่นพิพิธภณัฑ์แห่งนี%  ซึ� งการเก็บเอกสารนั%นก็มีวิธีการที�ไม่ถูกตอ้งนกั เช่น ภาพถ่ายเก่า 
นาํมาใส่กรอบรวมกนัไวห้ลายๆภาพซึ�งการเก็บรักษาในลกัษณะเช่นนี%ภาพจะอยูไ่ดแ้ค่ชั�วระยะเวลา
หนึ� ง เนื�องจากเมื�อระยะเวลานานไปจะเกิดความชื%นขึ%นกบัภาพถ่าย ส่งผลให้ภาพถ่ายเหล่านั%นเกิด
ความเสียหาย ส่วนหนงัสือหรือเอกสารต่างๆ ก็จดัเก็บไวใ้นตูซ้อ้นๆ กนัหากเก็บรักษาไม่ดี หรือขาด
การหมั�นดูแลรักษาเป็นประจาํ อาจเป็นอาหารของแมลงหรือปลวกได ้

ดงันั%นจึงควรศึกษาถึงหลกั วธีิการเก็บรักษาที�ถูกวธีิ ดงัต่อไปนี%  
 

3. วธีิการดูแลและอนุรักษ์เอกสารตามหลกัการของจดหมายเหตุ 
3.1 การอนุรักษ์เอกสารและหลกัการเกบ็เอกสารที�ถูกวธีิ 

เอกสารจดหมายเหตุ  หรือหนังสือต่างๆ ทาํด้วยวสัดุหลายชนิดส่วนใหญ่เป็น
กระดาษ ซึ� งเป็นวสัดุที�มีความไวต่อสภาพแวดลอ้มที�มีการเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมิ และความชื%น
ตลอดเวลา เป็นอาหารที�ดีของแมลงและเชื%อรา สามารถที�จะเกิดการชาํรุดเสื�อมสภาพไดง่้าย และ
หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที�ถูกต้อง หรือปฏิบติัการอนุรักษ์ไม่ถูกวิธี เอกสารเหล่านั%นก็จะถูก
ทาํลายไป 
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3.2 สาเหตุที�ทําให้เกิดการชํารุดเสื�อมสภาพบนเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์
และหนังสือ   

เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลกัษณ์ หนงัสือ และเอกสารโบราณ เป็นเอกสารที�
ผลิตขึ%นจากกระดาษ ซึ� งเป็นวสัดุประเภทอินทรีย ์มีองคป์ระกอบทางเคมี เป็นเซลลูโลส มีความไว
ต่อสิ�งแวดลอ้ม และการเปลี�ยนแปลงของบรรยากาศ เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง และความชื%น จึงเกิด
การเปลี�ยนแปลงได้ง่ายในทางที�จะทําให้เกิดการชํารุดเสื� อมสภาพ เมื�อเก็บไวใ้นสภาพที�ไม่
เหมาะสมและหยบิยกเคลื�อนยา้ยไม่ถูกวธีิ  

สาเหตุที�ทาํใหเ้กิดการชาํรุดเสื�อมสภาพบนเอกสารประเภทลายลกัษณ์และหนงัสือ มี
สาเหตุดงัต่อไปนี%  

3.2.1 สาเหตุจากภายนอก 
3.2.1.1 ความไม่บริสุทธ์ของอากาศ ที�มีแก๊สซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ (SO2) 

ไนโตรเจน อ๊อกไซด์ (NO2) ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) เป็นตน้ ซึ� งแก๊ส
เหล่านี% เมื�อถูกความชื%นจะกลายเป็นกรด กรดจะไปทาํลายเยื�อกระดาษทาํให้เกิดการย่อยสลายของ
เซลลูโลสเกิดการชาํรุดของเส้นใยได้   กรดเหล่านี% จะสะสมอยู่ในเนื%อกระดาษของเอกสารหรือ
หนงัสือ สามารถจะทาํลายเส้นใยของกระดาษได ้และเกิดการชาํรุดในที�สุด เพราะเส้นใยกระดาษจะ
ถูก dehydrate ดว้ยกรด การผพุงัก็เกิดขึ%นบนเส้นใย 

3.2.1.2 จุลินทรีย ์(Micro – organism)  
จุลินทรียมี์เชื%อรา (moulds หรือ fungi) จะเกิดขึ%นบนกระดาษไดง่้ายเพราะ

กระดาษมีสารประกอบประเภทแป้ง เช่น เจลลาตินเคลือบอยู่ ซึ� งเป็นอาหารอย่างดีของเชื%อรา 
จุลินทรีย ์หรือเชื%อราจะเกิดขึ%นไดดี้เมื�อกระดาษเอกสารนั%นอยู่ในที�ที�มีความชื%นสูงและเจริญเติบโต
ไดดี้ เพราะมีอาหารที�ดีบนกระดาษ สิ�งที�ปรากฏให้เห็นก็คือรอยเปื% อนที�เกิดจากเชื%อรา เห็นเป็นจุด
ด่างสีนํ%าตาล สีเหลือง จะเป็นราชนิดไหนนั%นมีวธีิการตรวจสอบไดโ้ดยวธีิทางวทิยาศาสตร์12 

ราที�เกิดขึ% นบนกระดาษ หรือวสัดุที�เป็นเซลลูโลส ที�มีมากคือ Adpergil-lus 
Niger เมื�อเกิดปัญหาเชื%อราขึ%น นอกจากจะทาํให้เกิดรอยเปื% อนแลว้ ยงัจะพบวา่กระดาษที�มีราเกิดขึ%น
นั%นความแขง็แรงจะลดลง เพราะเหตุที�เชื%อราจะหลั�งสารที�เป็นกรดออกมาทาํลายเซลลูโลสหรือยอ่ย
เซลลูโลสใหเ้ป็นโมเลกุลเล็กลง ความแข็งแรงของกระดาษจะลดลง โดยเฉพาะภูมิอากาศที�ร้อนชื%น
ในประเทศไทย จึงเอื%ออาํนวยให้เกิดเชื%อราบนเอกสารประเภทกระดาษ หรือหนังสือต่างๆได้ดี 

                                                           

12กรมศิลปากร, คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์อักษรของสํานักหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ%นติ%ง แอนด ์พบัลิชชิ�ง,2550), 15. 
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ลกัษณะที�สังเกตเห็นไดง่้ายและชดัเจน คือ จะเห็นเป็นเส้นใยสีขาว เหลือง นํ%าตาล ในบริเวณที�เกิดรา
ขึ%น ถา้รามีอายมุากขึ%นสีจะเปลี�ยนไปเป็นสีนํ%าตาลและดาํในที�สุด ซึ� งเกิดเป็นรอยเปื% อนบนกระดาษ 

3.2.1.3 ความชื%นของอากาศ 
เนื�องจากในอากาศมีความชื%นมากกว่า 70% RH จะทาํให้เกิดเชื%อราและ

เจริญเติบโตบนกระดาษได ้เชื%อราที�เกิดขึ%นจะหลั�งสารที�เป็นกรดอินทรียอ์อกมา เมื�อถูกกระดาษก็จะ
ทาํให้เกิดการชาํรุดหรือเปื� อยยุ่ยได้ นอกจากนี% เส้นใยของกระดาษมีคุณสมบติัที�เป็นวสัดุที�ดูดซับ
ความชื%นได ้ถา้เก็บในที�มีความชื%นสูงกระดาษก็สะสมความชื%นไว ้เมื�อมีความชื%นมาก กระดาษจะ
เปื� อยยุ่ย  และยงัชกันาํให้เกิดเชื%อราไดอี้ก แลว้ก็มีปัญหากรดที�หลั�งออกมาโดยเชื%อรา ยิ�งทาํให้เกิด
การชาํรุดผุพงัไปไดม้าก ดงันั%นการดูแลรักษาจึงตอ้งเก็บไวใ้นที�มีสภาพแวดลอ้มที�อากาศไม่แห้ง
และไม่ชื%นจนเกินไป ความชื%นที�เหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 50 – 60% RH แต่โดยทั�วไปอากาศใน
ประเทศไทยจะมีความชื%นสูง ปริมาณเฉลี�ย 75-80% RH และอากาศอบอุ่น ซึ� งเป็นภูมิอากาศที�
เอื%ออาํนวยใหเ้กิดเชื%อราและจุลินทรียไ์ดดี้ 

3.2.1.4 ความร้อนและแสงสวา่ง 
แสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงจากหลอดไฟฟ้าจะมีปริมาณ

ของแสงอลัตราไวโอเลต (UV) และแสงอินฟราเรด (IR) แสงเหล่านี% จะทาํให้กระดาษเกิดการ
เปลี�ยนแปลงทางเคมีในเนื%อกระดาษได้ เพราะเซลลูโลสถูกเปลี�ยนแปลงโดยถูกย่อยจากโมเลกุล
ใหญ่ไปเป็นโมเลกุลเล็กลง โดยวธีิการ Plotochemical Degradation ซึ� งเป็นการชาํรุดเสื�อมสภาพของ
เส้นใยโดยวิธีทางเคมีและมีแสงสวา่งเป็นตวัการที�สําคญัและมีความร้อนเป็นตวัเร่งให้เกิดปฏิกิริยา
ไดเ้ร็วขึ%น ผลที�เกิดขึ%นก็คือ กระดาษจะเหลืองขึ%น ความเหนียวของกระดาษจะลดลง  

3.2.1.5 หมึกหรือสีหมึกพิมพ ์
หมึกที�ใชเ้ขียนในสมยัโบราณ มกัจะเป็นหมึกที�มีธาตุเหล็กเป็นองคป์ระกอบ  

นอกจากนี% ยงัมีโลหะอื�นๆ อีก เช่น ทองแดง เป็นต้น โลหะเหล่านี% จะทาํให้เกิดการชํารุดและ
เสื�อมสภาพเกิดขึ%นบนเส้นใย เพราะจะเป็นตวัเร่งให้เซลลูโลสเปลี�ยนไปเป็นโมเลกุลที�เล็กลง หรือ
เป็นตวัเร่งใหเ้กิดปฏิกิริยาอ๊อกสิเดชั�นของ anhydrous glucose ของโมเลกุล ดงันั%นมกัจะพบเสมอใน
เอกสารโบราณที�เขียนดว้ยหมึกโบราณ จะเห็นตวัอกัษรขาดตรงรอยเขียนและจะหลุดออกมา ยาก
ต่อการที�จะแกไ้ขและหยดุย ั%ง 

3.2.1.6 แมลง 
เนื�องจากกระดาษมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นเซลลูโลสและมีแป้งหรือเจลลา

ตินเป็น sizing คือสารประกอบที�ทาํให้กระดาษเรียบเหมาะที�จะรองรับการเขียน หมึกไม่ซึม 
สารประกอบเหล่านี% เป็นอาหารที�ดีของแมลง แมลงที�พบเสมอคือ ปลวก หนอนหนงัสือ 
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3.2.2 สาเหตุจากภายใน (Internal Causes) 
กระดาษมีองคป์ระกอบทางเคมีเป็นเซลลูโลส มีเจลลาตินหรือแป้งเป็น sizing 

หรือจะมีสารอื�นๆที�เติมลงไปในขณะผลิตกระดาษ เคมีภณัฑ์ที�ติดคา้งอยู่จากการผลิตจากโรงงาน 
โลหะธาตุต่างๆที�มีอยูบ่กระดาษที�อาจมาจากหมึกพิมพห์รือสารที�ทาํให้เกิดสี สาเหตุที�เกิดจากขา้ง
ในเนื%อวสัดุคือ การเปลี�ยนแปลงทางเคมีที�เกิดกบัเซลลูโลส เนื�องจากความเป็นกรดที�เกิดจากสาร
ตกคา้งจากการผลิตกระดาษจากโรงงาน เช่น สารฟอกสี จะทาํให้เกิดกรดบนเนื%อกระดาษหรือจาก
ความไม่บริสุทธิX ของบรรยากาศที�มีกรดแก๊สอยู่ดว้ย จะมีปฏิกิริยากบัเส้นใยเมื�อมีความชื%นในที�สุด
เวลานานขึ%นกระดาษก็จะผุพงั ขาดความแข็งแรง กระดาษเหลือง ซึ� งเป็นการเปลี�ยนแปลงทางเคมี
ของเซลลูโลสที�ถูกยอ่ยใหเ้ป็นโมเลกุลที�เล็กลง 

โลหะธาตุที�ติดมากบัหมึกเขียน หมึกพิมพ ์ก็จะทาํใหเ้กิดปัญหากบักระดาษได ้
เพราะโลหะธาตุเหล่านี% ซึ� งมีธาตุเหล็ก ทองแดง จะทาํให้เกิดกรดดังที�ได้กล่าวมานี%  เป็นการ
เปลี�ยนแปลงทางเคมีของเนื%อกระดาษได ้โดยจะเห็นวา่ตวัอกัษรจะหลุดเป็นตวัเหมือนฉลุ 

นอกจากนี% แสงสว่าง โดยเฉพาะแสงอลัตร้าไวโอเลตจะทาํให้เซลลูโลสของ
กระดาษถูกเปลี�ยนแปลง ในทางเคมีซึ� งปฏิกิริยาที�เรียกวา่  Photochemical degradation กระดาษจะ
กรอบและเหลือง โมเลกุลของเซลลูโลสจะถูกย่อยสลายให้เป็นโมเลกุลที�เล็กลง อย่างไรก็ตาม
สาเหตุที�มาจากภายนอก ก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาภายในโดยที�แยกกนัไม่ออกและมกัจะเกิดควบคู่กนัไป
เสมอ 

3.3 สภาพแวดล้อมที�เหมาะสมในการเกบ็รักษาเอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ 
เนื�องจากหนงัสือนั%นทาํดว้ยกระดาษที�มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ มีความไวต่อ

สภาพแวดลอ้มมาก ดงันั%น การเก็บรักษาไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพดีไม่เกิดการชาํรุดเสียหาย จะตอ้งควบคุม
สภาวะแวดลอ้ม ดงันี%  

1. ควบคุมอุณหภูมิและความชื%น 
อุณหภูมิที�เหมาะสม คือ  20° ± 2° C  / ความชื%น 50 – 60 % RH 

2. ไม่ใหถู้กแสงมาก ถา้เก็บไวใ้นที�มืดจะดีที�สุด 
3. อากาศบริสุทธิX  ปราศจากฝุ่ นละออง และมลภาวะต่างๆ 
4. ดูแลรักษาความสะอาดอยา่งสมํ�าเสมอ 
5. มีระบบป้องกนัอคัคีภยั 
6. มีแผนปฏิบติัการเมื�อเกิดอคัคีภยัพิบติัต่างๆ เช่น นํ%าท่วม เกิดอคัคีภยั เป็นตน้ 
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3.4 การอนุรักษ์ (Conservation Treatment) 
การปฏิบติัการอนุรักษเ์อกสารจดหมายเหตุ มีหลายวิธีแตกต่างกนั และมีขั%นตอนใน

การดาํเนินการปฏิบติัเป็นการหยุดย ั%งปัญหาและเป็นการเยียวยาให้เอกสารเหล่านั%นคงอยูต่ลอดไป
จากสาเหตุต่างๆที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้า่ปัญหาที�เกิดขึ%นบนเอกสารจดหมายเหตุมี
อะไรบา้ง ดงันี%  

1. กระดาษกรอบ อาจจะเนื�องมาจากมีกรดในเนื%อกระดาษหรือกระดาษไดรั้บ 
แสงสวา่งและความร้อนมากเกินไป เกิด Photochemical degradation บนเส้นใยนอกจากกระดาษจะ
กรอบยงัพบวา่สีของกระดาษจะมีสีเหลือง ดงันั%น จึงเห็นวา่ปัญหาที�เกิดขึ%นบนกระดาษคือกระดาษ
เปลี�ยนเป็นสีเหลืองและกรอบจะเกิดขึ%นพร้อมๆกนั 

2. รอยเปื% อน (Stains) อาจจะมาจากการเกิดเชื%อรา จากสารเปรอะเปื% อนจาก 
ภายนอก เช่น เขม่า รอยเปื% อนนํ%ามนั หรือรอยนิ%วมือ เป็นตน้ 

3. เป็นกรด กระดาษมีความเป็นกรดสูง วดัไดด้ว้ย pH-Paper หรือ pH-meter  
หรือ pH-Pencil ซึ� งเป็นวิธีที�ง่าย ถา้กระดาษมีค่าความเป็นกรดสูง ค่าpH ที�วดัไดจ้ะตํ�า ค่า pH ของ
กระดาษที�จะไม่เป็นปัญหาในทางที�จะเกิดการชาํรุด ควรจะมากกวา่ 6 ขึ%นไป แต่ถา้ตํ�ากวา่ 6 มากๆ 
แสดงว่ามีกรดมาก เป็นอนัตรายต่อกระดาษที�จะชาํรุดผุพงั สิ� งที�ปรากฏให้เห็นได้ คือ กระดาษ
เหลืองและกรอบ 

4. ชาํรุด ขาด ซึ� งอาจมาจากการหยบิยกเคลื�อนยา้ยไม่ถูกตอ้ง เมื�อกระดาษอยูใ่น 
สภาพที�ชาํรุดมากๆ กระดาษเหลือง กรอบ หรือถูกแมลง ปลวกกดักินเห็นเป็นรูเล็กบา้ง ใหญ่บา้ง 
หรือขาดหายไป ลกัษณะเช่นนี% ไม่สามารถจะทาํให้กลบัคืนสภาพเหมือนเดิมได้ แมจ้ะได้รับการ
ซ่อมแซมอยา่งถูกวธีิก็ตาม 

5. ตวัอกัษรจางหรือเลือนไป เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในทางเคมีของหมึกที�เขียน 
6. ตวัอกัษรหลุดไป ส่วนมากเกิดจากหมึกที�ใชเ้ขียนที�มีโลหะธาตุเหล็กผสมอยูด่ว้ย  

การชาํรุดลกัษณะนี%จะเห็นเสมอ เพราะธาตุเหล็กนี% จะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดกรดกดักระดาษตามรอย
เขียน ในที�สุดระยะเวลาจะนานขึ%น กรดก็จะกดักระดาษ ตวัเขียนก็จะหลุดออก แต่ลกัษณะเช่นนี% จะ
ไม่เกิดกบัเอกสารที�เขียนดว้ยดินสอ หรือหมึกจีน เพราะดินสอหรือหมึกจีนจะไม่มีธาตุเหล็กผสมอยู ่

3.4.1 การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ  
มีขั%นตอนที�ตอ้งปฏิบติัดงันี%  

1. ตรวจความเป็นกรดของกระดาษ ถา้มีความเป็นกรดมากจะตอ้งลดกรด
หรือหาวธีิทาํลายกรดใหห้มด 
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2. ตรวจดูความเหนียวของกระดาษและสีของกระดาษ ถา้สีของกระดาษ
เหลืองเพราะสาเหตุต่างๆ ความเหนียวของกระดาษก็จะลดลง 

3. ตรวจดูวา่ตวัเขียนหรือหมึกพิมพล์ะลายนํ%าไดห้รือไม่ 
4. ตรวจดูวา่มีเชื%อราหรือจุลินทรียเ์กิดขึ%นหรือไม่ 
5. ตรวจดูปัญหาจากแมลง 
6. ตรวจดูวา่กระดาษและหนงัสือชาํรุดหรือไม่ 

3.5 การหยุดยั3งปัญหา 
เป็นการปฏิบติัการเพื�อการอนุรักษเ์อกสารจดหมายเหตุและหนงัสือที�มีปัญหาเกิดขึ%น

แลว้ ซึ� งจะตอ้งดาํเนินการตามลกัษณะและปัญหาที�เกิดขึ%น ดงันี%  
3.5.1 ทาํความสะอาด 

เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ จะต้องผ่านการทาํความสะอาดก่อนที�จะ
ดาํเนินการในขั%นต่อไป การทาํความสะอาดฝุ่ นละอองบนกระดาษ เอกสารจดหมายเหตุและหนงัสือ
จะตอ้งพิจารณาก่อนว่าเหมาะสมกบัวิธีใด เช่น การปัดฝุ่ นละอองดว้ยแปรงอ่อนๆ การใชเ้ครื�องดูด
ฝุ่ นกาํลงัดูดลมน้อยๆ หรือการใชเ้ครื�องมือกาํจดัฝุ่ น ซึ� งสามารถจะนาํมาใช้ได ้แต่ทุกวิธีที�นาํมาใช้
จะต้องระมดัระวงัเรื� องการชํารุดฉีกขาดของเอกสารด้วยเพราะปกติเอกสารจดหมายเหตุหรือ
หนงัสือโบราณกระดาษจะเปราะ ฉีกขาดง่าย หากหยิบยกไม่ระวงั หรือถูกลมแรงจากดเครื�องดูดฝุ่ น
ที�มีกาํลงัดูดลมสูง เป็นตน้ 

3.5.2 การขจัดรอยเปื3 อน 
รอยเปื% อน เกิดขึ%นอาจจะมีสาเหตุหลายประการ เช่น รอยเปื% อนจากนํ% ามนั รอย

เปื% อนจากหมึก รอยเปื% อนจากเชื%อรา หรือรอยเปื% อนที�เกิดจากการถูกนํ%าเป็นบางส่วน เป็นตน้ 
รอยเปื% อนที�เกิดจากการถูกนํ% าบางส่วน เมื�อเอกสารแห้งจะเห็นตรงบริเวณริม

ขอบที�นํ%าซึมเป็นสีนํ%าตาล ซึ� งเกิดจากการที�เซลลูโลสตรงบริเวณนั%นถูกอ๊อกซิไดส์สามารถจะขจดัได้
โดยใชน้ํ% าร้อนหรือแอลกอฮอล์เช็ด และอีกวิธีหนึ�งคือ การใช ้Sodium Borohydride ซึ� งเป็นสารเคมี
ที�จะฟอกจางสี และทาํใหเ้กิดปฏิกิริยารีดกัชั�น สีนํ% าตาลที�เกิดขึ%นจะหายไป แต่การจะดาํเนินการโดย
วธีิไหนตอ้งพิจารณาความเหมาะสม และไดผ้ลดีไหม มีปฏิกิริยาขา้งเคียงเกิดขึ%นหรือไม่ 

รอยเปื% อนที�เกิดจากเชื%อรา ราชอบที�เกิดบนกระดาษเมื�อมีความชื%นสูง เพราะเหตุ
ที�กระดาษมีส่วนประกอบของเซลลูโลส มีแป้งหรือสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรตที�เป็น 
Sizing ของกระดาษ และเป็นอาหารที�ดีของเชื%อรา เมื�อราเกิดขึ%นก็จะมีเส้นใยและสปอร์เกิดขึ%นมีสี
ต่างๆ กนั ตั%งแต่สีเหลือง นํ%าตาล เขียวเหลือง และสีดาํ ซึ� งจะทาํให้เกิดรอยเปื% อนบนเอกสารเห็นเป็น
จุดๆ มากบา้งนอ้ยบา้ง แลว้แต่ความรุนแรงของปัญหาที�เกิดขึ%น และอีกประการหนึ�งเชื%อราเหล่านี% ยงั
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หลั�งสารที�มีสีและเป็นกรดออกมา ทาํให้เกิดรอยเปื% อนบนกระดาษและทาํให้เนื%อกระดาษชาํรุดขาด
ไดง่้าย สีของกระดาษก็จะเปลี�ยนเป็นเหลือง เป็นตน้ 

ปัญหาที�เกิดขึ%นในลกัษณะเช่นนี%สามารถจะขจดัออกไดด้ว้ยการฟอกจางสีดว้ย
ไฮโดรเจนเปอร์ออ๊กไซดผ์สมกบัอีเธอร์ ในอตัราส่วนเท่ากนั เขยา่ใหเ้ขา้กนั แยกชั%นอีเธอร์ออกมาใช ้
อีเธอร์ที�แยกออกมานี% จะมีไฮโดรเจนเจนเปอร์อ๊อกที�เขม้ขน้ปนอยู ่เวลาใช้เอาสําลีจุ่มในนํ% ายาชั%นอี
เธอร์เช็ดไปมาบริเวณที�ตอ้งการจะฟอกจางสี อาจจะตอ้งเช็ดหลายๆครั% งแลว้ปล่อยให้แห้ง สารที�ติด
อยูบ่นกระดาษคือ อีเธอร์ และอนุมูลไฮดรอกซิล  (-OH) จะไม่เป็นอนัตรายต่อกระดาษ วิธีนี% ใชไ้ดดี้
กบักระดาษ และจิตกรรมที�มีรอยเปื% อนดงักล่าว 

รอยเปื% อนที�เกิดจากหมึก ถ้าเป็นหมึกที�ละลายนํ% าได้ก็เช็ดออกด้วยนํ% าหรือนํ% า
ผสมแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์อย่างเดียว แต่ทั%งนี% เวลาปฏิบติัจริงๆ จะต้องมีกระดาษกรอง
สาํหรับซบันํ% ายาวางไวด้า้นล่างบริเวณที�ทาํความสะอาด ป้องกนัการกระจายของรอยเปื% อน และซบั
นํ%ายาออกดว้ยเมื�อไดท้าํความสะอาดเสร็จแลว้ 

รอยเปื% อนอื�นๆ ที�เป็นประเภทนํ% ามนั ก็สามารถขจดัออกได้ด้วยสารละลาย
อินทรีย ์เช่น อาซีโตน คาร์บอนเตตราคลอไรด ์เป็นตน้ 

3.5.3 การกาํจัดแมลง 
ตามปกติแลว้เอกสารจดหมายเหตุหรือหนงัสือต่างๆ ที�หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ไดรั้บมอบมานั%นจะตอ้งนาํไปอบฆ่าแมลงให้เรียบร้อยก่อนเพื�อที�จะฆ่าแมลงที�อาจจะติดมาดว้ย จะ
ไม่เกิดปัญหาต่อไปและไม่แพร่กระจายไปเกิดปัญหากับเอกสารหรือหนังสือที�เก็บรักษาไว ้ซึ� ง
จะตอ้งมีเครื�องอบ และเคมีภณัฑ์เฉพาะ เคมีภณัฑ์ที�ใชอ้บฆ่าแมลง เรียกวา่ Fumigant โดยมีให้เลือก
หลายชนิด ตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสม 

1. Methyl Bromide 
2. Ethylene Oxide + Meyhyl bromide ในอตัราส่วน (14:86) 
3. Hydrocyanic acid 
4. Para – dichlorobenzene เป็นของแข็ง ระเหิดได ้สามารถจะใชไ้ดส้ําหรับ

ป้องกนัแมลง โดยการอบหนงัสือหรือเอกสารในกล่อง หรือห้องที�ปิดสนิท ในระยะเวลาประมาณ 
2-3 อาทิตย ์

5. Ethylene Oxide + Carbon dioxide ในอตัราส่วน (10 : 90) อบเอกสารและ
หนงัสือเพื�อฆ่าแมลง แต่ตอ้งมีเครื�องมือที�เหมาะสม ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีที�มีพิษมากควร
วจะใชผู้ช้าํนาญการดาํเนินการ 
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6. Deep Freezing วิธีนี% เป็นวิธีที�ไม่เป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานและนิยมใชก้นั
มากในปัจจุบนั โดยมีหลกัการวา่ แมลงจะตายทนัทีถา้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงทนัที เช่น 
ปกติจะมีชีวติอยูใ่นสภาพอุณหภูมิธรรมดา เมื�อนาํไปใส่ไวใ้นที�อุณหภูมิที�เยน็จดัๆ ทนัทีที�แมลงตาย 

วธีิการ 
1. นาํเอกสารห่อดว้ยพลาสติก หรือใส่ถุงพลาสติกปิดใหส้นิท 
2. นาํถุงเอกสารใส่ในตูเ้ยน็ หรือตูแ้ช่แข็งที�อุณหภูมิประมาณ –20°C และทิ%งไว้

ประมาณ 1 อาทิตย ์ถ้าอุณหภูมิเยน็จดัมากๆ และระยะเวลาการอยู่ในตูแ้ช่แข็งนานมากขึ%นก็ยิ�ง
ไดผ้ลดี แมลงจะตายออนึ�ง ความเยน็จดัจนแข็ง สามารถจะนาํมาใชป้้องกนัการเจริญเติบโตของเชื%อ
ราได ้ 

7. ใชค้วามร้อน ความร้อนที�ใชป้ระมาณ 60°C สามารถจะฆ่าเชื%อราและแมลง
ไดภ้ายใน 6 ชั�วโมง แต่ไม่นิยมใชเ้พราะจะเกิดการชาํรุดขึ%นกบัเนื%อวสัดุของเอกสาร 

8. บรรยากาศที�ไม่มีออกซิเจน ถ้าเก็บเอกสารหรือหนงัสือในบรรยากาศที�มี
ปริมาณออกซิเจนตํ�า หรือไม่มีออกซิเจนเลย จะสามารถป้องกนัปัญหาจากแมลงได้ เพราะแมลง
ตอ้งการออกซิเจนสาํหรับการดาํรงชีวติเช่นเดียวกบัมนุษย ์ดงันั%น ถา้ตอ้งการกาํจดัแมลงจากเอกสาร
หรือหนงัสือโดยไม่ตอ้งใช่สารเคมีที�เป็นพิษ อีกวิธีหนึ� งคือเก็บในถุงพลาสติกที�ปิดสนิท หรือห้องที�
ปิดสนิท ในบรรยากาศของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 15-30 วนั วิธีนี% ใช้ไดก้บัเอกสาร
จาํนวนไม่มาก 

3.5.4 การกาํจัดเชื3อรา  
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าเชื% อราจะเกิดขึ% นได้กับกระดาษที�มีส่วนประกอบของ

เซลลูโลสที�เป็นอาหารที�ดีของเชื%อรา และในที�มีความชื%นสัมพทัธ์สูงกวา่ 70% RH โดยเฉพาะที�เก็บ
ไวใ้นที�อบัชื%นมกัจะพบเสมอวา่มีราเกิดขึ%นบนเอกสาร สัญญาณที�เห็นคือรอยเปื% อนเป็นจุดหรือเป็น
ดวงสีนํ%าตาล   สีดาํ เป็นตน้ การกาํจดัเชื%อราที�ยงัมีชีวติสามารถทาํไดโ้ดยการอบควนัดว้ยสารเคมีเพื�อ
ฆ่าเชื%อราที�เรียกวา่ Fungicide เช่น Thymol วิธีการก็คือ นาํเอาเอกสารหรือหนงัสืออบดว้ยไอระเหย
ของ Thymol ในที�มิดชิดประมาณ 3-4 อาทิตย์ หรือในบางกรณีอาจจะใช้ Thymol ละลายใน
แอลกอฮอลแ์ลว้ทาหรือสเปร์บนเอกสาร 

3.5.5 การลดกรด (Deacidification) 
เอกสารจดหมายเหตุและหนงัสือโบราณ ที�เก็บไวโ้ดยเฉพาะในบรรยากาศที�มี

กรดแก๊ส  เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และมีความชื%นดว้ย
กรดแก๊สเหล่านี%  ก็จะเปลี�ยนสภาพเป็นกรดสะสมอยู่ในเนื%อกระดาษ ปริมาณของกรดจะมากหรือ
นอ้ย ขึ%นกบัปริมาณของกรดแก๊สในบรรยากาศที�เอกสารเก็บรักษาอยู่ นอกจากนี% กรดอาจจะมาจาก
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สารตกคา้งบนกระดาษ ถา้เป็นกระดาษที�ผลิตจากโรงงาน ซึ� งผ่านกระบวนการต่างๆ รวมทั%งการ
ฟอกจางสีดว้ย ไม่วา่จะเป็นกรดมาจากสาเหตุใดก็มีอนัตรายต่อเนื%อกระดาษเหมือนกนั ความรุนแรง
จะมากนอ้ยแค่ไหนก็ขึ%นกบัค่า pH มีค่าตํ�ากวา่ 7 ถือวา่กระดาษมีกรดอยู ่ซึ� งค่า pH เหล่านี%สามารถวดั
ด้วยวิธีง่ายๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว ถ้าพบว่ากระดาษของเอกสารหรือหนังสือมีฤทธิX เป็นกรดต้อง
ดาํเนินการลดกรด ก่อนจะทาํการลดกรดดว้ยวธีิใดๆก็ตามจะตอ้งตรวจดูวา่ตวัเขียนบนกระดาษเขียน
ดว้ยหมึกชนิดใด ละลายนํ% าไดห้รือไม่ หากพบว่าหมึกที�ใชเ้ขียนละลายนํ% าได ้การใชว้ิธีการลดกรด
จะตอ้งเลือกสารละลายชนิดที�ไม่ละลายหมึก และหากจาํเป็นตอ้งใชส้ารละลายเป็นนํ% าก็ตอ้งป้องกนั
หมึกไม่ใหล้ะลาย 

3.5.6 การลดความชื3นโดยใช้สารเคมีดูดความชื3น  
จุดมุ่งหมายของการใช้สารเคมีดูดความชื%น เพื�อเป็นการควบคุมไร เหาหนงัสือ

และเชื%อรา ซึ� งไม่สามารถจะเจริญเติบโตได้ในสภาพความชื%นตํ�าๆ วิธีการนี% เหมาะสมที�จะใช้กบั
หนงัสือเฟอร์นิเจอร์หรือรูปภาพ13 

3.6. การซ่อมเสริมความแข็งแรง 
ในกรณีที�กระดาษของเอกสารหรือหนงัสืออยูใ่นสภาพที�ชาํรุด กรอบ หยิบยกไม่ได้

จะขาด สามารถจะทาํให้แข็งแรงขึ%น สามารถที�จะหยิบยกได ้ก่อนอื�นจะตอ้งตรวจตวัเขียนก่อนว่า
ละลายดว้ยนํ% าไดห้รือไม่ ทดสอบโดยใชก้ระดาษกรองชุบนํ% าพอชื%นกดลงไปบนตวัเขียนแลว้เอาออ
อกมาดู ถา้สีติดออกมากบักระดาษกรองที�ชื%น แสดงวา่หมึกที�ใชเ้ขียนละลายนํ% าจะตอ้งหาวิธีป้องกนั 
โดยจะใชน้ํ%ายา Cellulose acetate ที�ไดก้ล่าวมาแลว้ หรือจะใชส้ารละลาย 2% methyl methoxynylon 
ใน methyl alcohol หรือ ethyl alcohol หรือ methylate spirit หรืออาจจะใช ้maranyl solution nylon 
ก็ได ้

นอกจากตรวจดูตวัเขียนแลว้ จะตอ้งตรวจดูว่ากระดาษหรือเอกสารหนงัสือมีความ
เป็นกรดหรือไม่ หากเนื%อกระดาษมีความเป็นกรดก็จะตอ้งทาํการลดลดกรดเสียก่อนดว้ยวิธีการที�ได้
กล่าวมาแลว้ นอกดจากนี% ปัญหาต่างๆ ที�มีอยูใ่นเอกสาร หนงัสือ จะตอ้งขจดัออกให้หมดเสียก่อน 
เพราะขั%นตอนการซ่อมเสริมความแข็งแรง จะเป็นขั%นตอนการซ่อมเสริมความแข็งแรง จะเป็น
ขั%นตอนเกือบสุดทา้ยของกระบวนการการอนุรักษเ์อกสาร และหนงัสือ 

                                                           

13ชุ ม พ ล  กัน ท ะ , ห ลั ก ก า ร ป้ อ ง กั น กํ า จั ด แ ม ล ง ศั ต รู ใ น โ ร ง เ ก็ บ  ( ข อ น แ ก่ น :

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2533), 249. 
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วิธีการต่างๆ ที�จะซ่อมเสริมความแข็งแรงของเอกสารและหนังสือนั%นมีหลายวิธี
ขึ%นอยูก่บัสภาพและปัญหาที�เกิดขึ%น วิธีการที�จะเสริมความแข็งแรงให้กบัเอกสารประเภทที�ทาํดว้ย
กระดาษนั%นมีดงัต่อไปนี%  

3.6.1 Lamination Method 
คือการเสริมความแข็งแรงกระดาษ เอกสาร ที�เป็นแผ่นโดยใช้แผ่น cellulose 

acetate ปิดทั%งสองดา้นของกระดาษแลว้ทาํให้ cellulose acetate film ผนึกไปบนแผน่เอกสาร วิธี
เช่นนี%สามารถทาํได ้2 วธีิ คือ 

3.1.1 Machine Lamintion  โดยผนึกแผน่ cellulose acetate บนแผน่เอกสารโดย
ใชเ้ครื�องมือ ซึ� งเครื�องมือจะใชค้วามร้อนประมาณ 80°C และแรงกดที�จะช่วยให้ cellulose acetate 
อ่อนตวัสามารถจะผนึกลงไปบนแผน่เอกสาร นิยมใชม้าระยะหนึ�ง วิธีนี% มีขอ้เสีย คือ ไม่สามารถจะ
แกไ้ขไดห้ากทาํผดิพลาด ดงันั%น การจะทาํวธีินี%จะตอ้งแน่ใจเสียก่อนวา่ในเอกสารนั%นไม่มีกรด 

อนึ� งอาจจะใช้กระดาษสาชนิดบาง วางประกบทั% งสองด้านทับไปบนแผ่น 
cellulose acetate ก่อนแลว้เขา้เครื�อง 

3.1. 2 Hand Lamination วิธีการทาํก็เช่นเดียวกนักบั Machine Lamintion  
เพียงแต่ว่าแทนที�จะใช้ความร้อนจากเครื� องมือที�จะผนึกแผ่น cellulose acetate ลงไปบนแผ่น
เอกสารแต่จะใชส้ารละลายเคมี เช่น acetate ชุบดว้ยสําลีทาลงไปบน cellulose acetate ที�ปิดแผ่น
เอกสารอยู ่cellulose acetate จะละลายและผนึกลงไปบนแผน่เอกสาร ทาํเช่นนี%ทั%งสองดา้นของแผน่
เอกสาร การทาํให้เอกสารแข็งแรงโดยวิธีนี%  เอกสารจะไม่ไดรั้บความร้อนจึงไม่เกิดการชาํรุดขึ%นกบั
กระดาษเพราะความร้อน 

3.6.2 การเสริมความแข็งแรงด้วยการใช้กระดาษสา 
กระดาษของเอกสาร หรือหนงัสือที�กรอบขาดง่าย เมื�อไดแ้กไ้ขปัญหาต่างๆ เช่น 

กรด  แมลง เชื%อรา แลว้จาํเป็นจะตอ้งทาํให้แข็งแรงขึ%นโดยการเสริมความแข็งแรงดว้ยกระดาษสาที�
บางและปราศจากกรด ใชก้าวที�เหมาะสม เช่น กาวแป้ง กาวเคมี  เป็นตน้ โดยวธีิการมีดงันี%  

1.เตรียมกาว ปัจจุบนัไม่นิยมใช้กาวแป้ง เพราะอากาศชื%นทาํให้เกิดเชื%อราได ้
และเป็นอาหารที�ดีของแมลง ซึ� งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาจากเชื%อราและแมลง และอีกประการหนึ� ง
คุณสมบติัในการเป็นกาวยึดเหนี�ยวระหว่างแผ่นกระดาษจะน้อยกว่ากาววิทยาศาสตร์จึงหันมาใช้
กาวที�เป็นสารเคมี แต่มีคุณสมบติัเป็นกาว ( adhesive) ที�ใชม้ากคือ methyl cellulose (MC) และ 
Carboxy methyl cellulose (CMC) ซึ� งเป็นผงสีขาว เมื�อผสมกบันํ% าแลว้จะมีลกัษณะเหมือนแป้งเปียก 
ใชแ้ทนกาวแป้งไดดี้เพราะราไม่เกิดขึ%น และไม่เป็นอาหารของแมลง สามารถแกไ้ขไดเ้มื�อตอ้งการ
จะเอากระดาษที�เสริมความแขง็แรงออกจึงใชไ้ดดี้ในประเทศไทยที�มีภูมิอากาศแบบร้อนชื%น 
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2.การเตรียมกาว MC หรือ CMC ใช ้MC หรือ CMC ประมาณ 1-2 กรัม ผสม
กบันํ%ากลั�น 100 ml. กวนให้เขา้กนัจะไดข้องผสมมีลกัษณะเหนียวคลา้ยกาว ถา้ความเหนียวนอ้ยไป
ก็อาจจะเพิ�มปริมาณ     MC หรือ CMC ขึ%นไปอีกก็ได ้ขึ%นอยูก่บัสภาพและความหนาของแผ่น
เอกสารที�ตอ้งการจะซ่อม 

เครื�องมือและวสัดุที�จาํเป็น 
1.กระดาษสาชนิดบางมากๆ ปราศจากกรด 
2.กระดาษไข 
3.กระดาษกรอง 
4.แปรงอ่อนหรือแปรงสาํหรับทากาว 
5.ฟองนํ%า 
6.ภาชนะใส่นํ%า 
7.ขวดสเปรยน์ํ%า 
8.นํ%ากลั�น 

การเสริมความแข็งแรง ใชว้ธีินาํเอากระดาษสาบางๆ 2 แผน่ปิดหนา้หลงัของกระดาษ 
ของเอกสารที�ไดล้ดกรดแลว้ โดยใชก้าวผนึกใหก้ระดาษสาติดกระดาษเอกสารทั%ง 2 ดา้น ดงันี%  

1. วางกระดาษไขลงบนโตะ๊ที�ปูดว้ยกระจก 
2. วางกระดาษเอกสารที�จะซ่อมลงไปบนกระดาษไขสเปรยด์ว้ยนํ%าบางๆ 
3. ใชแ้ปรงทากาวลงไปบนกระดาษเอกสารใหท้ั�ว 
4. ปิดดว้ยกระดาษสาชนิดบาง 
5. ใชฟ้องนํ%าชุบนํ%าหมาดๆ ตบเบาๆ บนกระดาษสาจนเรียบทั�วกนั 
6. ใชก้ระดาษไขวางทบั 
7. ยกกระดาษไขดา้นล่างขึ%นแลว้คว ํ�าหนา้กระดาษลงกบัพื%นโตะ๊ 
8. ลอกกระดาษไขออก 
9. ทากาวลงไปบนกระดาษบางๆ 
10. วางกระดาษสาลงไปบนกระดาษเอกสารแลว้สเปรยด์ว้ยนํ% า ตบแผน่กระดาษเบาๆ 

ดว้ยฟองนํ%าที�ชุบนํ%าพอหมาดจนเรียบ 
11. ยกกระดาษทั%งหมดไปผึ�งใหแ้หง้ในที�ร่ม 
12. เมื�อใกลจ้ะแหง้ เอากระดาษกรองปิดทั%งสองดา้น นาํไปอดับนเครื�องมืออดัเอกสาร 

เพื�อทาํใหก้ระดาษเรียบ 
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13. นาํออกมาเปลี�ยนกระดาษไขทั%งสองด้าน เมื�อใกล้จะแห้งนําอดัอีกครั% ง โดยใช้
กระดาษกรองปิดทั%งสองดา้น ทาํเช่นนี%จนไดก้ระดาษเรียบและแหง้ จึงลอกกระดาษไขออก 

14. ตดัขอบตามขนาดกระดาษเอกสารเดิม 
3.6.3 การซ่อมเฉพาะบริเวณ 

สําหรับเอกสารที�กระดาษยงัมีความแข็งแรง และไม่จาํเป็นจะตอ้งเสริมความ
แข็งแรงดงักล่าวขา้งตน้ แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งซ่อมรอยขาดเฉพาะบริเวณ ก็ทาํไดโ้ดยการใชเ้ยื�อ
กระดาษวางทาบไปบนรอยขาด แลว้ใชพู้่กนัชุบนํ% าวาดไปบนกระดาษตามรอยขาด จะไดก้ระดาษที�
มีขนาดรูปแบบเดียวกบัรอยขาด ก็ปะลงไปตรงรอยขาดนั%น วางซ้อนกนัหลายๆชั%นให้ไดค้วามหนา
เท่ากระดาษที�จะซ่อมโดยใช้กาว methyl cellulose เป็นตวัประสาน วิธีนี% ใชไ้ดดี้กบัสมุดข่อยหรือ
สมุดไทยหรืออีกวิธีหนึ�งหากมีเครื�องมือที�จะทาํแบบ leaf casting ก็ได ้วิธีการก็คือ เติมรอยขาดดว้ย
เยื�อกระดาษที�ได้เตรียมไวแ้ล้ว โดยใช้แรงดูดอากาศจากเครื�องมือสําหรับทาํเป็นสุญญากาศ เยื�อ
กระดาษจะไปเติมเตม็ตรงรอยขาด ส่วนเกินของกระดาษที�ไม่ตอ้งการก็เอาออกได ้

ในกรณีของหนงัสือ ถา้มีการชาํรุดจาํเป็นที�จะตอ้งซ่อมทุกแผ่นก็ตอ้งเอาปก
ออกและแกะตรงรอยเยบ็ออก จะไดก้ระดาษเป็นแผน่หลุดออกมา ซึ� งจะตอ้งนาํไปลดกรดก่อนตาม
กรรมวิธีที�ได้กล่าวมาแล้ว แล้วซ่อมเสริมความแข็งแรงของกระดาษแต่ละแผ่นจนครบ ตดัขอบ
เรียบร้อยแลว้ก็นาํมาประกอบเขา้เป็นรูปเล่มตามเดิม วิธีนี% มีขอ้เสียคือ ความหนาของหนงัสือจะมาก
ขึ%นทาํใหป้ริมาตรของหนงัสือเพิ�มขึ%น เปลืองพื%นที�ในการเก็บและถูกวธีิ โดยหาทางป้องกนัการชาํรุด
ที�อาจจะเกิดขึ%นไดใ้นอนาคต 

3.7 ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ14 
1. ระมดัระวงัอยา่ใหเ้อกสาร หนงัสือ หรือกระดาษ ถูกแสงมากเกินไปไม่วา่จะเป็น 

แสงแดดหรือแสงจากหลอดไฟฟ้า โดยเฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนส์จะมีปริมาณแสง
อัลตราไวโอเลตอยู่ในปริมาณที�สูงกว่าหลอดไฟทังสะเตน เพราะแสงจะมีพลังงานที�ท ําให้
เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ทางเคมีขึ%น ผลที�เกิดขึ%นคือ กระดาษจะเหลือง กรอบและสีซีด 

2. การจดัแสดงประเภทเอกสาร ควรจะป้องกนัแสงอลัตราไวโอเลตโดยใชว้สัดุกรอง 
แสงอลัตราไวโอเลต 

3. หากจะตอ้งจดัแสดงเอกสาร หนงัสือ ควรใชแ้สงจากหลอดทงัสะเตนแต่จะตอ้ง 

                                                           

14 กรมศิลปากร, คู่มือการจัดเกบ็เอกสารจดหมายเหตุ: การทาํสําเนาภาพถ่ายเพื�อการอนุรักษ์

และจัดเกบ็ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ%นติ%ง แอนด ์พบัลิชชิ�ง, 2551), 23-26. 
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ระวงัความร้อนจากหลอดไฟ โดยการวางหลอดไฟให้ห่างจากเอกสาร หนังสือหรือจะใช้หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ชนิดที� ให้แสงอัลตราไวโอเลตปริมาณน้อยมากๆ หรือมีว ัสดุกรองแสง
อลัตราไวโอเลตดว้ย 

4. การเก็บรักษาที�ปลอดภยัที�สุดคือ เก็บไวใ้นที�มืดซึ� งเป็น Ideal Condition 
5. การเก็บรักษาเอกสาร หนงัสือ ตอ้งเก็บรักษาในบรรยากาศที�มีสภาวะคงที� คือไม่มี 

การเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิความชื%นมาก สภาพเช่นนี%ตอ้งใชเ้ครื�องปรับอากาศ ในกรณีที�มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอจะติดตั%งเครื�องปรับอากาศได ้ก็ตอ้งเก็บในตูที้�ปิดสนิทหรือในลิ%นชกั 

6. อยา่เก็บเอกสาร หนงัสือไวใ้นที�มีอากาศชื%น โดยเฉพาะในที�ที�มีความชื%นสัมพทัธ์ 
สูงกวา่ 75% RH เพราะจะทาํให้เกิดเชื%อราไดดี้ เกิดผลเสียหายกบัเอกสาร หนงัสือได ้ดงันั%นจะตอ้ง
ควบคุมความชื%น โดยติดตั%งเครื�องมือควบคุมความชิ%นใหอ้ยูร่ะหวา่ง RH 50-60% 

7. ในกรณีที�ไม่มีเครื�องปรับอากาศและหอ้งอบัชื%น ควรหาทางใหอ้ากาศมีการถ่ายเท 
ไดดี้ขึ%น จะสามารถลดความชื%นได ้และเสียค่าใช้จ่ายนอ้ย แต่ในกรณีนี% จะตอ้งระวงัเรื�องฝุ่ นละออง
ซึ�งจะตอ้งทาํความสะอาดอยา่งสมํ�าเสมอ 

8. หมั�นรักษาความสะอาดใหป้ราศจากฝุ่ น เพราะนอกจากจะสกปรกแลว้ อาจมีไข่ 
แมลงติดมาดว้ยและสามารถจะเกิดขึ%นเป็นตวัได ้เกิดปัญหาเกี�ยวกบัแมลงตามมา 

9. การหยบิยกเคลื�อนยา้ย เอกสาร หนงัสือ ควรสวมถุงมือที�ทาํดว้ยผา้ฝ้ายเพื�อป้องกนั 
ความสกปรก คราบเหงื�อจากมือที�มีฤทธิX เป็นกรด 

10. อยา่ใชเ้ทปกาวซ่อมเอกสารหรือหนงัสือเป็นอนัขาด เพราะในเวลานานมากขึ%นจะ 
แขง็และเหลือง ทาํใหเ้กิดรอยเปื% อนบนกระดาษนั%นได ้

11. ในกรณีที�มีเทปกาวติดอยูบ่นเอกสารหรือหนงัสือ ควรรีบเอาออกโดยทาํใหชุ่้มและ 
เช็ดออกดว้ยแอลกอฮอล ์พอกาวอ่อนตวัก็ลอกเทปกาวออก และเช็ดทาํความสะอาดต่อไป 

12. เอกสาร หนงัสือ ก่อนนาํเขา้มาเก็บรักษาจะตอ้งผา่นการอบฆ่าแมลงและเชื%อรา 
ก่อน แลว้ทาํความสะอาดขจดัปัญหาต่างๆ ออกใหห้มดก่อน 

13. การเก็บหนงัสือบนชั%น อยา่วางใหชิ้ดฝาผนงัดา้นในเพราะอากาศจะไม่มีทางระบาย  
เมื�อเกิดปัญหาเรื�องปลวกก็จะมองเห็นยาก 

14. กระดาษ เอกสาร หนงัสือ ที�อยูใ่นสภาพชาํรุด ควรเก็บแยกไวต่้างหาก โดยห่อดว้ย 
กระดาษบางๆ หรือผา้บาง และระมดัระวงัในการหยบิยกเคลื�อนยา้ยดว้ย 

15. การหยบิยกเอกสาร หนงัสือ ที�ชาํรุด กรอบ ควรจะมีถาดรองรับ ไม่ควรถือหิ%วไป 
จะทาํใหเ้กิดการชาํรุดมากขึ%น 

16. การทาํความสะอาดสะอาดฝุ่ นละออง ควรใชแ้ปรงอ่อนแปรงเบาๆ อยา่ใชผ้า้ชุบนํ%า 
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เป็นอนัขาด 
17. รักษาสภาพอุณหภูมิ ความชื%น ในหอ้งเก็บเอกสาร หนงัสือ ใหอ้ยูใ่นสภาพคงที�  

โดยมีอุณหภูมิระหวา่ง 20 ± 2°C และความชื%นสัมพทัธ์ (RH) ประมาณ 50-60% อากาศบริสุทธิX และ
ปราศจากฝุ่ นละออง 

18. วสัดุต่างๆที�ใชใ้นการเก็บเอกสารหรือหนงัสือตอ้งปราศจากกรด 
19. ไม่ควรใชย้าฆ่าแมลงสเปรยไ์ปบนเอกสารและหนงัสือที�มีปัญหาเรื�องแมลงเพราะ 

จะทาํใหเ้กิดรอยเปื% อนได ้
20. หมั�นตรวจดูอยา่งสมํ�าเสมอ โดยเฉพาะในคลงัเอกสาร หากพบวา่มีปัญหาเกิดขึ%น 

ไม่วา่แมลง หรือเชื%อรา จะสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นั15 
หากทุกๆคน รู้วธีิและเก็บรักษาเอกสารอยา่งถูกตอ้ง ก็จะสามารถทาํให้ยืดระยะเวลาอายุ

ของเอกสารไปไดอี้กหลายปีหรือหลายชั�วอายคุนเลยก็เป็นได ้  
 

4. การใช้วตัถุดิบที�มีอยู่ในท้องถิ�นในการกาํจัด และป้องกนัแมลง                                              
4.1 พชืที�มีฤทธิ]ในการกาํจัดแมลง 

  1. คูน มีฤทธิX ต่อระบบประสาทของแมลง  
วธีิการ นาํฝักคูณมาบดผสมนํ%าในอตัราส่วน ฝักคูณ 1 กิโลกรัม ต่อนํ%า 20 ลิตร แช่ 

ทิ%งไว ้3-4 วนั กรองเอาสารละลายมาใชก้าํจดัแมลงได ้
  2. ลางสาด มีฤทธิX ต่อแมลง โดยมีสารพวก acid alkaloid  
  วธีิการ ใชเ้มล็ดบดละเอียดแช่นํ% าในอตัราส่วนเมล็ดครึ� งกิโลกรัมต่อนํ% า 20 ลิตร แช่
นํ%าไวน้าน 24 ชั�วโมง กรองเอาสารที�ไดใ้ชใ้นการกาํจดัแมลงได ้
  3. สะเดา เป็นสารฆ่าแมลง ขบัไล่แมลง ต่อตา้นการดูดกิน ยบัย ั%งการเจริญเติบโต 
  วิธีการ นาํผลสะเดา มาตาํให้ละเอียด แช่นํ% าผสมกบัตะไคร้หอม สามารถนาํมา
กาํจดัแมลงได ้
  4. มะม่วงหิมพานต์ นํ% ามนัหรือยางจากเปลือกหุ้มเมล็ดใน ใช้เป็นยากนัปลวก ทา
ผลิตภณัฑไ์มส้ามารถกนัปลวกได ้ 
  5. ยาสูบ เป็นสารฆ่าแมลง ขบัไล่แมลง ฆ่ารา ฆ่าไร 

                                                           

15 กุลพนัธาดา จนัทร์โพธิX ศรี, การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ (กรุงเทพฯ: 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2542), 30. 
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  6. หูกวาง เนื%อไมส้ามารถใช้ในการก่อสร้างหรือทาํเฟอร์นิเจอร์ เพราะเป็นไมที้�
แมลง มอด ไม่รบกวน 
 

5. วธีิกล 
เป็นการป้องกนัและกาํจดัแมลงโดยไม่ใชส้ารเคมีที�เป็นพิษ เริ�มดว้ยการสํารวจตรวจตรา

อยา่งสมํ�าเสมอ หมั�นทาํความสะอาด รักษาความสะอาดอยูเ่สมอ ติดตั%งตาข่ายหรือมุง้ลวดตาถี�ๆ เพื�อ
ป้องกนัแมลงไม่ให้บินเขา้มาในอาคาร ดกัจบัแมลงดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้กบัดกัแสงไฟเพื�อล่อ
แมลงพวกที�ชอบแสงไฟให้มาติดกบั ใชส้ารเคมีหรือฮอร์โมนที�มีกลิ�นที�แมลงชอบเพื�อล่อให้แมลง
มาติดกบั ใชส้ารเคมีที�มีลกัษณะเป็นยางเหนียวเพื�อดกัจบัแมลง ตลอดจนตรวจจบัและสกดักั%นการ
เขา้ออกของแมลงทุกวถีิทาง เป็นตน้  

ขั%นตอนแรกที�สําคญัในการป้องกนัแมลงมิให้เข้ามาอยู่ในอาคารก็คือ การออกแบบ
อาคาร และการปรับปรุง ปรับเปลี�ยนบางส่วนของอาคาร มิให้เป็นช่องทางที�แมลงเขา้มาอยู่อาศยั 
เช่น อุดรู ช่องวา่ง รอยแตกที�แมลงสามารถแทรกตวัเขา้มา เลือกใชว้สัดุที�ทนทานแมลงไดดี้ เช่น ไม้
อาบนํ%ายา โลหะ เซรามิกส์ พลาสติก ออกแบบระบบไฟฟ้าและการส่องสวา่งในเวลากลางคืนภายใน
อาคารและนอกอาคาร ควรใช้หลอดไฟฟ้าที�ใช้ไอโซเดียมอดัความดนัแทนไอปรอทเพื�อลดการ
ดึงดูดแมลง ออกแบบให้ห้องนํ% า ห้องอาหาร ห้องครัว อยูภ่ายนอกอาคาร ออกแบบระบบระบายนํ% า
และการเดินท่อประปาเพื�อป้องกนัมิให้มีการรั�วไหลหรือการสะสมความชื%นที�บริเวณใดๆ ภายใน
อาคาร วางแผนการกาํจดัขยะ วสัดุเหลือใช้ ออกแบบเครื�องเรือน ตู ้ชั%น แท่นฐานและบรรจุภณัฑ์
ต่างๆ โดยเลือกใชว้สัดุที�ทนทานต่อแมลง ควบคุมการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศในอาคาร ควบคุม
อุณหภูมิ ความชื%น และแสงสว่างภายในอาคารให้อยู่ในระดบัเหมาะสม ระมดัระวงัในการปลูก
ต้นไม้หรือประดับตกแต่งอาคารด้วยต้นไม้และดอกไม้ที�ดึงดูดแมลง หาทางป้องกัน นก หนู 
คา้งคาว มิใหเ้ขา้มาอยูอ่าศยัในอาคาร 16 

 

6. วธีิการจัดเกบ็วสัดุสารสนเทศตามหลกัการอนุรักษ์ 
วิธีการจดัเก็บวสัดุสารสนเทศเป็นปัจจัยสําคัญที�ช่วยให้วสัดุเหล่านั% นมีอายุยืนยาว

ออกไป หากวสัดุสารสนเทศได้รับการจดัเก็บด้วยวิธีการที�ถูกตอ้งตามหลกัการอนุรักษ์ จะช่วย
                                                           

16จิราภรณ์ อรัณยะนาค, “การป้องกนัและกาํจดัแมลง” (เอกสารประกอบการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ เรื�อง ความรู้พื%นฐานดา้นอนุรักษ์วสัดุจดหมายเหตุสําหรับนกัอนุรักษ์ จดัโดย สํานกัหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ ณ หอ้งประชุมดาํรงราชานุภาพ สํานกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 

21 สิงหาคม-1 กนัยายน 2549), 22. 
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หยุดย ั%งกระบวนการชาํรุดเสื�อมสภาพลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วสัดุสารสนเทศที�ไดรั้บการสงวน
รักษาหรือซ่อมแซมมาเป็นอยา่งดีก็อาจชาํรุดเสื�อมสภาพลงไดอี้กหากจดัเก็บไม่ถูกตอ้ง 

แนวโน้มในการชํารุดเสื� อมสภาพของวสัดุสารสนเทศ ขึ% นอยู่กับปัจจัยที�สําคัญ 2 
ประการ คือ คุณสมบติัและกรรมวธีิในการผลิตของวสัดุนั%นๆ กบัสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัแรกควบคุม
แกไ้ขไดย้าก แต่ปัจจยัหลงัสามารถควบคุมแกไ้ขไดง่้าย เพราะฉะนั%นขั%นตอนแรกในการจดัเก็บวสัดุ
สารสนเทศก็คือ ศึกษาสภาพและสํารวจหาจุดอ่อนตลอดจนกระบวนการชาํรุดเสื�อมสภาพของวสัดุ
เหล่านั% น กลังจากนั% นพิจารณาหาวิธีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เพื�อช่วยลดอัตราการชํารุด
เสื�อมสภาพนั%นๆ17 

6.1 ข้อควรระวงัในการจัดเกบ็วสัดุสารสนเทศ 
วิธีการจดัเก็บวสัดุสารสนเทศมีมากมายหลายวิธี ขึ% นอยู่กับชนิดของวสัดุ ขนาด 

รูปทรง นํ%าหนกั สภาพความชาํรุด ตลอดจนปัจจยัที�มีผลต่อการชาํรุดเสื�อมสภาพ  เพราฉะนั%นจึงควร
เลือกใชว้ธีิการจดัเก็บใหเ้หมาะสมเพื�อช่วยยดือายอุอกไปใหย้าวนานที�สุด 

ควรเก็บวสัดุสารสนเทศในที�ที�มีอากาศไหลเวียนถ่ายเทได้ดี ปราศจากฝุ่ นละออง 
แมลงและจุลินทรีย ์ความชื%นสัมพทัธ์ควรอยูร่ะหวา่ง 55 – 65% อุณหภูมิ 18 – 22 องศาเซลเซียส ที�
สาํคญั คือ ความชื%นและอุณหภูมิควรคงที� 24 ชั�วโมง ห้องเก็บรักษาวสัดุสารสนเทศควรมีแสงสวา่ง
สลวัๆ หรือมืดสนิท 

การเก็บรักษาวสัดุสารสนเทศควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํดงัต่อไปนี%  
1. ควรเก็บรักษาในตู ้กล่อง แฟ้ม ลิ%นชกั ซอง หรือกรอบรูปที�ไม่มีกรด ด่าง และไอ

ระเหย ที�เป็นอนัตรายต่อวตัถุ เช่น ไม่ควรใชไ้มอ้ดัทาํตู ้กล่อง ลิ%นชกั หรือชั%นวางของ ไม่ควรวางบน
พื%นตู ้ลิ%นชัก หรือกล่อง โดยตรง ควรปูดว้ยไมลาร์ ,แผ่นพลาสติก, แผ่นโฟม, กระดาษแข็ง หรือ
ผา้ดิบที�ซกัสะอาด 

2. ตู ้ชั%น ลิ%นชัก กล่อง ลงั กรอบรูป ที�ทาํด้วยไม ้ควรทานํ% ายาป้องกนัแมลงและรา 
แลว้อุดรูรั�ว รอยแตก รอยร้าวในเนื%อไมใ้หส้นิท เพื�อป้องกนัแมลง รา และฝุ่ นละออง 

3. ซอง กล่อง หรือแฟ้มที�ใชเ้ก็บรักษาวตัถุ ควรอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยขาดและ
ควรปิดใหส้นิท 

4. หมั�นทาํความสะอาดตู ้ลิ%นชกั กล่อง ฯลฯ ที�เก็บรักษาโดยใชเ้ครื�องดูดฝุ่ นหรือผา้
แหง้ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ ไม่ควรใชน้ํ%าหรือผา้เปียกๆ 
                                                           

17 เรื�องเดียวกนั, 1. 
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5. ไม่ควรเก็บรักษาวสัดุสารสนเทศไวน้อกตู ้
6.  กล่อง ซอง หรือแฟ้มที�เก็บรักษาวตัถุที�ทาํด้วยกระดาษ ควรทาํด้วยกระดาษที�

ปราศจากกรด หรือใช้พลาสติกที�เหมาะสม เช่น ควรใชพ้ลาสติกพวก เซลลูโลอาซีเตทโพลีเอธีลีน 
โพลิสไตรีน และโพลีเอสเทอร์ ไม่ควรใชก้ระดาษสีนํ% าตาล (ktakt paper) และกระดาษที�มีคุณภาพ
ตํ�า 

7. วตัถุที�มีฤทธิX เป็นกรด ควรห่อดว้ยกระดาษที�ปราศจากกรด แลว้เก็บรักษาแยกจาก
กนั เพื�อรอการอนุรักษด์ว้ยวิธีที�ถูกตอ้ง ไม่ควรให้อยูใ่กลชิ้ดหรือสัมผสัวตัถุชิ%นอื�นๆ เพราะกรดจาก
วตัถุชิ%นหนึ�งสามารถแทรกซึมไปสู้วตัถุชิ%นอื�นๆ ที�อยูติ่ดกนัได ้

8. แสตมป์และธนบตัร ควรเก็บรักษาในซองที�ทาํจากการกระดาษไร้กรดหรือเก็บใน
อลับั%มชนิดพิเศษที�ไม่เป็นกรด หรือ encapsulate ดว้ยไมลาร์ 

9. ไม่ควรซ่อมแซมวตัถุดว้ยเทปกาวใส เทปกาวย่น หรือเทปกาวใดๆ เนื�องจากเทป
กาวเหล่านี%  เมื�อเวลาผา่นไปจะหดตวัและแยกตวัออกจากกระดาษ เหลือแต่คราบเหนียวๆ สีเหลือง – 
นํ%าตาล ซึมซบัติดแน่นในเนื%อกระดาษ ซึ� งขจดัออกยากมาก 

10. ไม่ควรใช้เข็มหมุด เข็มกลดั ลวดเยบ็ คลิป ยาง และของมีคมใดๆ ในการเก็บ
รักษาวสัดุสารสนเทศ 

11. ไม่ควรเก็บรักษาแผนที� เอกสารโบราณ ธนบตัร แสตมป์และวตัถุที�มีรูปร่าง
แบนๆ ในกรอบกระจกหรือระหว่างแผ่นกระจก 2 แผ่น โดยที�กระจกสัมผสัผิวหน้าของวตัถุ
เหล่านั%น ควรเวน้ช่องวา่งระหวา่งกระจกกบัวตัถุเป็นระยะห่างพอสมควร เพื�อป้องกนัการควบแน่น 
กลั�นตวัเป็นหยดนํ%าของไอนํ%าบนกระจก ซึ� งจะแทรกซึมเขา้ไปในเนื%อกระดาษ ทาํใหเ้กิดการชาํรุดได้
หลายรูปแบบ 

12. การเก็บรักษาวสัดุสารสนเทศ ควรควบคุมความชื%นให้อยูร่ะหวา่ง 50 -60 % และ
อุณหภูมิระหวา่ง 18 -22 องศาเซลเซียส และควรรักษาระดบัความชื%นและอุณหภูมิให้คงที�ตลอด 24 
ชั�วโมง 

13. แสงสว่างทาํให้กระดาษชาํรุด เสื�อมสภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั%นห้องที�
เก็บรักษาหนังสือและเอกสารควรมืดสนิท จะเปิดไฟเฉพาะเวลาที�ตอ้งปฏิบติังานเท่านั%น หลอด
ไฟฟ้าที�ติดตั%งภายในหอ้งดงักล่าวควรเป็นหลอดทงัสเตน ไม่ควรใชแ้สงธรรมชาติหรือหลอดฟลูออ
เรสเซนต ์ในกรณีที�มีช่องหนา้ต่างควรใชมู้ลี�หรือผา้ม่านปิดกั%นแสงสวา่งมิให้สาดส่องเขา้มาในห้อง 
ถา้หน้าต่างหรือประตูเป็นบานกระจกใสควรติดตั%งแผ่นฟิล์มที�มีคุณสมบติัสะทอ้นแสงและกรอง
รังสีอลัตราไวโอเลต 

14. ไม่ควรใหมี้แหล่งอาหาร และถงัขยะในบริเวณหอ้งสมุดและบริเวณใกลเ้คียง 
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15. ห้องสมุดควรติดตั%งมุง้ลวดตาถี�ๆ ทุกช่องหน้าต่าง ช่องลมและประตู เพื�อกนั
แมลง นก หนู และสัตวอื์�นๆ 

16. ควรใชส้ารเคมีที�มีคุณสมบติัไล่แมลง และใชก้บัดกัหรือเหยื�อล่อเพื�อช่วยในการ
คน้หาแมลงและหนู 

17.ระมดัระวงัป้องกนัอนัตรายจากอคัคีภยัเป็นพิเศษ เพราะกระดาษเป็นวสัดุที�ติดไฟ
ง่าย ควรเก็บรักษาในกล่องหรือตูลิ้%นชกัที�ป้องกนัประกายไฟได ้

18. วางแผนการแกปั้ญหาที�จะเกิดจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น อุทกภยั วาตภยั 
แผ่นดินไหว ภยัสงครามหรือการก่อการร้าย ฯลฯ ให้พร้อมไวเ้พื�อความไม่ประมาทและควรมีการ
ซกัซอ้ม เป็นระยะๆ 

19. ภาพถ่ายควรเก็บรักษาไว้ในกล่อง หรืออัลบั%มที�ท ําจากกระดาษที�ผ่าน
กระบวนการใหมี้ฤทธิX เป็นด่างเล็กนอ้ย เพื�อช่วยสะเทินกรดที�อาจเกิดขึ%น และใชก้ระดาษที�ปราศจาก
กรด เช่น กระดาษแกว้สอดคั�นภาพถ่ายแต่ละภาพออกจากกนั 

20. แผนที�ขนาดใหญ่และภาพพิมพห์รือโปสเตอร์ควรเมาท์บนกระดาษแข็งอย่าง
หนา และปกป้องผวิหนา้ดว้ยไมลาร์ 

6.2 วสัดุที�ควรใช้ในการจัดเกบ็หนังสือและวสัดุสารสนเทศ 
ข้อพจิารณาในการเลอืกใช้วสัดุ 
หวัใจสําคญัในการจดัเก็บหนงัสือและวสัดุสารสนเทศประการหนึ� ง คือการเลือกใช้

วสัดุที� เหมาะสมในการจัดเก็บ เนื�องจากวสัดุเหล่านั% นจะสัมผ ัสอยู่ใกล้ชิดหนังสือและวสัดุ
สารสนเทศมากที�สุด ตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน หากเลือกใช้วสัดุที�เหมาะสมจะช่วยยืดอายุของ
วตัถุเหล่านั%นออกไปไดอี้กยาวนานมาก ในทางตรงกนัขา้มหากเลือกใชว้สัดุที�ไม่เหมาะสม จะเร่ง
อตัรากาชาํรุดสื�อมสภาพ เช่น กรดและไอระเหยของไมแ้ละกระดาษบางชนิดจะแทรกซึมเขา้สู่เนื%อ
วสัดุ แล้วทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางเคมี กาวหลายชนิดทาํให้เกิดคราบเปื% อนสีเหลืองหรือสี
นํ%าตาล พลาสติกบางชนิดมีคราบนํ%ามนัเยิ%ม เหนียว เป็นตน้ 

วสัดุที�เหมาะสมต่อการเก็บรักษาหนงัสือและวสัดุสารสนเทศควรเป็นวสัดุที�เสถียร 
(stable) ซึ� งหมายถึงวสัดุที�ไม่เกิดการเปลี�ยนแปลงหรือชาํรุดเสื�อมสภาพภายในระยะเวลาอนัสั% น 
และควรเป็นวสัดุที�ไม่ทาํปฏิกิริยากบัสิ�งใดไดง่้ายๆ เมื�อใชใ้นการจดัเก็บหนงัสือและวสัดุสารสนเทศ 
วสัดุดงักล่าวควรทาํหน้าที�ช่วยรองรับนํ% าหนกัและปกป้องหนงัสือและวสัดุสารสนเทศจากปัจจยั
เสี�ยงที�ทาํใหเ้กิดการชาํรุดเสื�อมสภาพ 

เพราะฉะนั%นจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาคุณสมบติั องค์ประกอบทางเคมี และลกัษณะ
เฉพาะตวัของวสัดุต่างๆ ที�จะนาํมาใช้ในการจดัเก็บอยา่งละเอียด ก่อนตดัสินใจใชว้สัดุใดๆ วสัดุที�
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นิยมใช้ในการจดัเก็บหนังสือและวสัดุสารสนเทศ ได้แก่ ไม้ ไม้อดั โลหะ กระดาษ ผา้ กระจก 
พลาสติก ยาง ฯลฯ วสัดุเหล่านี% มีทั%งขอ้ดีและขอ้เสีย การที�จะเลือกใชว้สัดุใดๆ ควรพิจารณาขอ้ดีและ
ขอ้เสียของวสัดุนั%นๆ อยา่งละเอียด 

การเลือกใชว้สัดุในการจดัเก็บ ควรพิจารณาจาก 
1. คุณสมบติัทางเคมี วสัดุที�เหมาะสมควรเสถียร ไม่เปลี�ยนสี ไม่เปลี�ยนสภาพจากใส

เป็นฝ้ามวั ไม่ใหไ้อระเหยที�เป็นอนัตราย ฯลฯ 
2. คุณสมบติัทางกายภาพ วสัดุที�เหมาะสมควรคงสภาพเดิมตลอดระยะเวลายาวนาน 

เช่น คงสถานะเดิมตลอดเวลา มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นคงที� ยอมให้นํ% า แสง และอากาศ 
ผา่นเขา้ออกไดค้งที� ฯลฯ 

3. ผลที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง วสัดุที�เหมาะสมตอ้งไม่สลายตวัแลว้ให้สารเคมีที�
เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศและต่อมนุษย ์

4. สารเติมแต่ง วสัดุที�เหมาะสมควรผา่นกระบวนการผลิตที�เลือกใช้สารเติมแต่งที�
เสถียรและไม่แยกตวัหรือสลายตวัออกมาจากวสัดุ 

5. ความสามารถในการยอมใหน้ํ%าหรือความชื%นผา่นเขา้ออก วสัดุบางชนิดยอมให้นํ% า 
ความชื%น และอากาศผ่านเข้าออกได้ ในขณะที�บางกรณีอาจจาํเป็นต้องใช้วสัดุที�ไม่ยอมให้นํ% า 
ความชื%น และอากาศผา่นเขา้ออก 

6. ความทนทานต่อแมลงและรา วสัดุที�ใชใ้นการจดัเก็บวสัดุสารสนเทศ ไม่ควรดึงดูด
แมลงและรามากไปกวา่วสัดุสารสนเทศเอง 

 

7. เอกสาร 
เอกสารที�ใชใ้นการศึกษาที�จะนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 
7.1 เอกสารที�เกี�ยวข้องกับชุมชนบ้านเก้าห้อง ซึ� งสามารถบอกเล่าเหตุการณ์และ

ประวติัศาสตร์ของชุมชนได ้จาํนวน 11 รายการ 
7.2 เอกสารทั�วไปที�เจ้าของบ้านแต่ละบ้านเก็บสะสมมาเป็นเวลานาน จาํนวน 109 

รายการ 
โดยจะนาํตารางแบบสาํรวจเอกสารจดหมายเหตุในขอ้ 2.4 มาแสดงประเภท รายการ

เอกสารและแหล่งที�มา ซึ� งแบ่งตามประเภทของเอกสารจดหมายเหตุเพื�อจะได้สามารถมองเห็น
เอกสารไดช้ดัเจนยิ�งขึ%น ไดแ้ก่ เอกสารประเภทลายลกัษณ์ เอกสารโสตทศัจดหมายเหตุ เอกสาร      
ดิจิตลั และเอกสารปะเภทแผนที� แผนผงั แบบแปลน 
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ตารางที� 1 เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชนบา้นเกา้หอ้งประเภทลายลกัษณ์ 
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา ชื�อ/
บ้านเลขที� 

เขตตลาด 

1 ลายมือมหาเจริญ ตอนศึกษามหา
เปรียญ (คุณเจริญ สวสัดี) 

ไม่ระบุ 1 ร้านเจริญสวสัดี 
เลขที� 184-185 

ตลาดล่าง 

2 พอ่ฮงผูใ้จบุญ (หนงัสือในงาน
ฌาปนกิจศพ เถา้แก่บุญรอด และ
อุบาสิกาส้มจีน เหลียงพานิช) 

พ.ศ.
2508 

1 ” ” 

3 ใบสาํคญัสมรส พ.ศ.
2489 

1 ” ” 

4 โนต้เพลงที� อ.ไพโรจน์ สุขเกษม 
เขียนเอง ขณะรับราชการที�
โรงเรียนบางปลามา้สรวงสุมาร
ผดุงวทิย ์อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดั
สุพรรณบุรี 

ไม่ระบุ 83 โรงพิมพ์
ไพโรจน์ 

ตลาดกลาง 

 
ตารางที� 2 เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชนเกา้หอ้งประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ 
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/
บ้านเลขที� 

เขตตลาด 

1 ภาพวาดสีนํ%ามนั ตลาดนํ%าบา้นเกา้
หอ้งในสมยัก่อน ที�มีเรือสินคา้มา
เทียบท่าคา้ขายกนัเป็นจาํนวนมาก 

มากกวา่ 
40 ปี 

1 ร้านวานิชดี ตลาดบน 

2 ภาพถ่าย คุณอารีย ์สวสัดี (นกั
ดาราศาสตร์) กาํลงัถวายงาน

สมเด็จพระเทพฯ 

ไม่ระบุ 1 ร้านเจริญสวสัดี ตลาดล่าง 

3 ภาพถ่ายหลวงพอ่โบย้ วดัมะนาว ไม่ระบุ 5 ร้านเจริญสวสัดี ตลาดล่าง 
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ตารางที� 2 เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชนเกา้หอ้งประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ (ต่อ) 
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/
บ้านเลขที� 

เขตตลาด 

4 ภาพถ่ายของตระกลู แซ่ตั%ง (นาย
แดง – นางไม ้)  ถ่ายเมื�อ 27 ต.ค. 
2491 ถ่ายที� บา้นสุด อาํเภอสองพี�
นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นตน้
ตระกลูของคุณบุญเอื%อ ประเสริฐ
สุวรรณ ในภาพมีทาสมายนืมองดู
อยูด่า้นหลงั 

พ.ศ.
2491 

1 ร้านกิมกุ๋ย เลขที� 
151 

ตลาดกลาง 

5 ภาพถ่ายพิธีเผาศพของคุณทวดเตย้ ไม่ระบุ 1 ” ” 
6 ภาพถ่ายพิธีเผากงเตก๊ ไม่ระบุ 1 ” ” 
7 การ์ดงานศพของ อาจารยไ์พโรจน์ 

สุขเกษม 
พ.ศ.
2549 

100 โรงพิมพ์
ไพโรจน์ 

ตลาดกลาง 

 
ตารางที� 3 เอกสารทั�วไปประเภทลายลกัษณ์ 
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/บ้านเลขที� เขตตลาด 

1 หนงัสือนิทานอีสป พ.ศ.
2534 

1 ร้านเจริญสวสัดี
บา้นเลขที� 184-185 

ตลาดล่าง 

2 หนงัสือประวติัหลวงพอ่ทวด
เหยยีบนํ%าทะเลจืด วดัชา้งให ้

จงัหวดัปัตตานี 

พ.ศ.
2505 

1 ” ” 

3 ตาํราพระมหา สุเมท สมุทโคดม 
(ไวท้ายดวงเมือง) 

ไม่ระบุ 1 ” ” 

4 พระมหาเวสสันดรชาฎก 13 กณัฑ ์ ไม่ระบุ 1 ” ” 
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ตารางที� 3 เอกสารทั�วไปประเภทลายลกัษณ์ (ต่อ) 
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/บ้านเลขที� เขตตลาด 

5 หนงัสือวทิยเุทศนาของพระมหา
พาว เมธิโก ป.9 

พ.ศ.
2478 

1 ร้านเจริญสวสัดี
บา้นเลขที� 
184-185 

ตลาดล่าง 

6 แบบหดัอ่านหนงัสือไทย ฉบบั
ปรับปรุง เล่ม 2 ชั%น ป.1 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.
2515 

1 ” ” 

7 แบบหดัอ่านหนงัสือไทย ฉบบั
ปรับปรุง เล่ม 3 ชั%น ป.1 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.
2515 

1 ” ” 

8 สะอาดกายเจริญวยั หนงัสืออ่าน
ประกอบ ชั%นประถมศึกษาปีที� 2 

พ.ศ.
2502 

1 ” ” 

9 หวัใจนกัรบ พระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที� 6 

พ.ศ.
2523 

1 ” ” 

10 สมุดฉีก ภาพรามเกียรติX  ไม่ระบุ 1 ” ” 
11 The world-famous Webster’s 

New School & Office Dictionary 
ค.ศ

1968 
1 ” ” 

12 คาํพยากรณ์โชคชะตา ผูที้�เกิดวนั
อาทิตย ์– วนัเสาร์ 

พ.ศ.
2522 

1 ” ” 

22 แนวพดูองักฤษประจาํวนั พ.ศ.
2518 

 ” ” 

23 ลายประดิษฐ ์ พ.ศ.
2543 

 ” ” 

24 ตาํราโบราณพยากรณ์สาํหรับคน
เกิดปีจอ 
 

ไม่ระบุ  ” ” 
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ตารางที� 3 เอกสารทั�วไปประเภทลายลกัษณ์ (ต่อ) 
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/บ้านเลขที� เขตตลาด 

25 กริยา 3 ช่อง ฉบบัสมบูรณ์ พ.ศ.
2518 

 ” ” 

26 ประวติัหลวงพ่อพระใส พ.ศ.
2520 

 ” ” 

28 นกัการเมืองเอย พ.ศ.
2516 

1 ” ” 

29 คนมีมารยาท พ.ศ.
2523 

1 ” ” 

30 ภาษาของเรา พ.ศ.
2519 

1 ” ” 

31 หนงัสือดุริยางคศ์าสตร์สากล พ.ศ.
2496 

1 ร้านโรงพิมพ์
ไพโรจน์ 

ตลาด
กลาง 

32 โนต้เพลงไทย พ.ศ.
2534 

1 ” ” 

33 บทเพลงของพระยาพิศาลสาร
เกษตร พิมพใ์นการพระราชทาน
เพลิงศพ พระยาพิศาลสารเกษตร 
(พร พิมพสุต) ณ วดัจกัวรรดิราชา
วาส 27 ม.ค. 2482 

พ.ศ.
2482 

1 ” ” 

34 แบบเรียนดนตรีและขบัร้อง ของ
เชิดชู บุญญะสุต 

 1 ” ” 
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ตารางที� 4 เอกสารทั�วไปประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ 
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/
บ้านเลขที� 

เขตตลาด 

1 ใบเสร็จเก่า มากกวา่ 
50 ปี 

1 ร้านเจริญสวสัดี
บา้นเลขที� 
184-185 

ตลาดล่าง 

2 ภาพตอนพระพุทธเจา้ประสูติ ไม่ระบุ 2 ” ” 
3 ภาพตอนพระพุทธเจา้ปรินิพพาน ไม่ระบุ 1 ” ” 
4 ภาพตอนพระพุทธเจา้ทรงโปรด

ปัญจวคัคีย ์
ไม่ระบุ 1 ” ” 

5 วนัประสูติแห่งองคพ์ระสัมมาสัม
พุทธเจา้ (จากปฏิทินแบบหลวง) 

พ.ศ.
2485 

1 ” ” 

6 วนัตรัสรู้และวนัปรินิพพานแห่ง
องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ (จาก
ปฏิทินแบบหลวง) 

พ.ศ.
2485 

1 ” ” 

7 สลากกินแบ่งงานรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2482 

1 ” ” 

8 สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย(ฉบบัละ 
1 บาท) 

พ.ศ.
2483 

1 ” ” 

9 สลากกินแบ่งงานรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2483 

1 ” ” 

10 สลากกินแบ่งบาํรุงงานฉลอง
รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.
2484 

2 ” ” 

11 สลากกินแบ่งงานปีใหม่ พ.ศ.
2484 

1 ” ” 

12 สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย(ฉบบัละ 
1 บาท) 

พ.ศ.
2484 

3 ” ” 
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ตารางที� 4 เอกสารทั�วไปประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ (ต่อ)  
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/บ้านเลขที� เขตตลาด 

13 สลากกินแบ่งบาํรุงงานฉลองวนัปี
ใหม่ 

 พ.ศ.
2485 

2 ร้านเจริญสวสัดี
บา้นเลขที� 
184-185 

ตลาดล่าง 

14 สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย(ฉบบัละ 
1 บาท) 
 

พ.ศ.
2488 

1 ” ” 

15 สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
2497 

1 ” ” 

16 สลากกินแบ่งสาธารณสุข พ.ศ.
2497 

1 ” ” 

17 สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
2499 

1 ” ” 

18 สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
2501 

1 ” ” 

19 ปฏิทินพก พ.ศ.
2462 

1 ” ” 

20 ปฏิทินพก พ.ศ.
2463 

1 ” ” 

21 ปฏิทินพก พ.ศ.
2464 

1 ” ” 

22 ปฏิทินพก พ.ศ.
2466 

1 ” ” 

23 ปฏิทินพก พ.ศ.
2470 

1 ” ” 
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ตารางที� 4 เอกสารทั�วไปประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ (ต่อ)  
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/บ้านเลขที� เขตตลาด 

24 ปติทินไทย พ.ศ.
2462 

1 ร้านเจริญสวสัดี
บา้นเลขที� 
184-185 

ตลาดล่าง 

25 ปติทินไทย พ.ศ.
2463 

2 ” ” 

26 ปติทินไทย พ.ศ.
2465 

1 ” ” 

27 ปติทินไทย พ.ศ.
2466 

1 ” ” 

28 ปติทินไทย พ.ศ.
2471 

1 ” ” 

29 ปติทินไทย พ.ศ.
2472 

1 ” ” 

30 ปติทินไทย พ.ศ.
2477 

1 ” ” 

31 ปติทินไทย พ.ศ.
2479 

1 ” ” 

32 ปติทินไทย พ.ศ.
2480 

1 ” ” 

33 ปติทินไทย พ.ศ.
2483 

1 ” ” 

34 ปติทินไทย พ.ศ.
2484 

1 ” ” 

35 ปติทินไทย พ.ศ.
2489 

1 ” ” 
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ตารางที� 4 เอกสารทั�วไปประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ (ต่อ)  
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/
บ้านเลขที� 

เขตตลาด 

36 ปติทินไทย พ.ศ.
2490 

1 ร้านเจริญสวสัดี
บา้นเลขที� 
184-185 

ตลาดล่าง 

37 ปติทินไทย พ.ศ.
2491 

1 ” ” 

38 ประติทินแบบหลวง พ.ศ.
2485 

1 ” ” 

39 Pocket Diary ค.ศ.
1956 

1 ” ” 

40 สมุดบนัทึก พ.ศ.
2476 

1 ” ” 

41 สมุดบนัทึก พ.ศ.
2482 

1 ” ” 

42 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื�องคุณหญิง
นอกทาํเนียบ 

มากกวา่ 
40 ปี 

1 ร้านยงคไ์พบูลย ์ ตลาดล่าง 

43 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื�องคนภูเขา มากกวา่ 
40 ปี 

1 ร้านยงคไ์พบูลย ์ ตลาดล่าง 

44 ภาพถ่ายหลวงรัฐยาธิบาลบญัชา ผู ้
บญัชาการตาํรวจนครบาลคนแรก 

ไม่ระบุ 1 ร้านเกา้ห้องเฟรม ตลาดล่าง 

45 ภาพถ่ายการนั�งไต่สวนผูร้้าย และ
เครื�องพนัธนาการ 

ไม่ระบุ 1 ” ” 

46 ภาพถ่ายพลตรีพระยาวาส อธิบดี
กรมตาํรวจภูธรคนแรก 

ไม่ระบุ 1 ” ” 

47 ภาพถ่ายสถานีตาํรวจยคุแรกๆ ไม่ระบุ 1 ” ” 
48 ภาพถ่ายผูร้้าย 7 คน ไม่ระบุ 1 ” ” 
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ตารางที� 4 เอกสารทั�วไปประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ (ต่อ)  
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/บ้านเลขที� เขตตลาด 

49 ภาพถ่ายโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจภูธร ตาํรวจนครบาล 

ไม่ระบุ 1 ร้านเกา้ห้องเฟรม ตลาดล่าง 

50 ภาพถ่ายพลคระเวรยคุแรกๆ ไม่ระบุ 1 ” ” 
51 ภาพถ่ายตาํรวจหวัแดง ไม่ระบุ 1 ” ” 
52 ภาพถ่ายตาํรวจยคุหลงั

เปลี�ยนแปลงการปกครอง 
ไม่ระบุ 1 ” ” 

53 ภาพถ่ายโรงเรียนตาํรวจนครบาล พ.ศ.
2400 

1 ” ” 

54 ภาพถ่ายพลตระเวรมณฑลสยาม ไม่ระบุ 1 ” ” 
55 ภาพถ่ายนํ%าท่วมเมื�อ พ.ศ.2460 

หนา้พระบรมรูปทรงมา้ 
พ.ศ.
2460 

1 ” ” 

56 ภาพถ่ายนํ%าท่วมกรุงเทพฯ พ.ศ. 
2485 

พ.ศ.
2485 

1 ” ” 

57 ภาพถ่ายเมืองหลวงยคุแรก ไม่ระบุ 1 ” ” 
58 ภาพถ่ายรถมา้ยคุแรกของเมืองไทย ไม่ระบุ 1 ” ” 
59 ภาพถ่ายประชาชนตั%งแถวตอ้นรับ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
รัชกาลที� 6 

ไม่ระบุ 1 ” ” 

60 ภาพถ่ายรถไฟคนัแรกของ
เมืองไทย 

ไม่ระบุ 1 ” ” 

61 ภาพถ่ายจงัหวดัสงขลา ไม่ระบุ 1 ” ” 
62 ภาพถ่ายกรมตาํรวจสมยัรัชกาลที� 6 ไม่ระบุ 1 ” ” 
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ตารางที� 4 เอกสารทั�วไปประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ (ต่อ)  
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/บ้านเลขที� เขตตลาด 

63 ภาพถ่ายพระราชทานรัฐธรรมนูญ
พระราชอาณาจกัรสยาม(ฉบบั
แรก) ประดิษฐอ์ยูบ่นพานแวน่ฟ้า 

พ.ศ.
2475 

1 ร้านเกา้ห้องเฟรม ตลาดล่าง 

64 ภาพถ่ายมงกุฎนํ%าเตา้ ขดุไดที้�วดั
บูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ไม่ระบุ 1 ” ” 

65 ภาพถ่ายเครื�องใชท้องคาํ ขดุไดที้�
วดับูรณะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

ไม่ระบุ 3 ” ” 

66 ภาพถ่ายพาหุรัด ทองกร ขดุไดที้�
วดับูรณะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

ไม่ระบุ 1 ” ” 

67 ภาพถ่ายพระแสงทองคาํ สมยัเจา้
สามพระยา ขดุไดที้�วดับูรณะ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ไม่ระบุ 1 ” ” 

68 พระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกลา้
เจา้อยูห่วัฯ ทรงฉายพร้อมกบั
สมเด็จพระศรีพชัริน 
พระบรมราชินีนาถ ,สมเด็จเจา้ฟ้า
มหาวชิราวธุ (รัชกาลที� 6 ) ,เจา้ฟ้า
จกัรพงษภ์ูวนาถ และสมเด็จเจา้ฟ้า
มหาวชิรุณทศั ณ พลบัพลาปาก
แพรก จงัหวดักาญจนบุรี 

พ.ศ. 
2431 

1 ” ” 
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ตารางที� 4 เอกสารทั�วไปประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ (ต่อ)  
 
ลาํดับ

ที� 
รายการ ปี พ.ศ. 

ค.ศ 
จํานวน/
รายการ 

ที�มา/ชื�อ/บ้านเลขที� เขตตลาด 

69 พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระ
ปิยมหาราช 

ไม่ระบุ 6 ร้านเกา้ห้องเฟรม ตลาดล่าง 

70 แผน่เสียงเพลง ไม่ระบุ 6 ร้านกิมกุ๋ย เลขที�
151 

ตลาด
กลาง 

71 เทปคาสเซทเกี�ยวกบัเพลงไทย 
ดนตรี 

ไม่ระบุ 25 โรงพิมพไ์พโรจน์ ตลาด
กลาง 
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8 เอกสารที�มีอยู่ในตลาดเก้าห้อง 

8.1 เอกสารที�มีความสําคัญต่อชุมชนบ้านเก้าห้อง 
 

 
 

ภาพที� 13 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศตลาดเกา้หอ้งในสมยัก่อน  
 

ความสาํคญั  เป็นภาพที�แสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติริมนํ%าของชุมชนตลาดเกา้ห้องใน
สมยัก่อน โดยมีเรือสินคา้เขา้มาจอดเทียบริมฝั�งเพื�อทาํการคา้ขายจาํนวนมาก มีอายมุากกวา่ 30 ปี ไม่
ระบุชื�อผูว้าด 

สถานที�จดัเก็บ ร้านวานิชดี  
ขนาด 24 × 120 ซม. 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ%ามนัลงบนกระดาษแขง็สาํหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น 
เก็บรักษาไวโ้ดยการใส่กรอบรูปและตั%งโชว ์

แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง 
ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีไดดี้ มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
1.ไม่ควรเก็บรักษาภาพในกรอบกระจกหรือระหวา่งแผน่กระจก 2 แผน่ โดยที� 
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กระจกสัมผสัผิวหน้าของวตัถุเหล่านั%น ควรเวน้ช่องว่างระหว่างกระจกกับวตัถุเป็นระยะห่าง
พอสมควร เพื�อป้องกนัการควบแน่น กลั�นตวัเป็นหยดนํ%าของไอนํ% าบนกระจก ซึ� งจะแทรกซึมเขา้ไป
ในเนื%อกระดาษ ทาํใหเ้กิดการชาํรุดไดห้ลายรูปแบบ 

2.ทาํสาํเนาดว้ยการบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจิตอล เก็บใส่แผน่ซีดี หรือนาํไปอดัขยาย 
มาเป็นภาพถ่าย 
 

 
 
ภาพที� 14 หนงัสือ “พอ่ฮงผูใ้จบุญ”  

 
ความสาํคญั จดัพิมพใ์นงานฌาปนกิจศพ ของเถา้แก่บุญรอดและอุบาสิกาส้มจีน เหลียง

พานิชเมื�อวนัที� 11 เมษายน 2508 พอ่ฮงหรือเถา้แก่บุญรอด เหลียงพานิช เป็นผูก่้อตั%งและสร้างตลาด
เกา้หอ้งบนบกขึ%นมา ซึ� งเป็นจุดแห่งการเปลี�ยนแปลงวถีิชีวติการคา้ขายของคนในสมยันั%น 

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
 วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํความสะอาดโดยการปัดฝุ่ นละอองดว้ยแปรงขนอ่อน 
2. ตรวจสอบว่าหมึกที�ใช้เขียนละลายนํ% าไดห้รือไม่ เพื�อป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลใน

เอกสารไปอย่างถาวร ดว้ยการใช้สําลีชุบนํ% ากลั�นพอหมาดๆ เช็ดไปบนตวัอกัษร ถา้มีสีหลุดออกมา
แสดงวา่หมึกที�ใชเ้ขียนละลายนํ%าได ้จะตอ้งระมดัระวงัในการดาํเนินการอนุรักษใ์นขั%นต่อไป 

3.  เสริมความแขง็แรงดว้ยการใชก้ระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใชก้าวที�เหมาะสม 
เช่น กาวแป้ง methyl cellulose carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 
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4. นาํหนงัสือมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอล โดยการนาํไปสแกน หรือ ถ่ายดว้ยกลอ้งดิจิตอล 
ทุกหนา้ในหนงัสือ แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี  
 
 

 
 

ภาพที� 15   ภาพถ่ายโรงเรียนจีนหลงัตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสาํคญั  เป็นภาพถ่ายของคณะครูและนกัเรียน โรงเรียนจีน ซึ� งตั%งอยูบ่ริเวณหลงั
ตลาดเกา้หอ้ง เป็นโรงเรียนที� นายบุญรอด – นางส้มจีน เหลียงพานิช บริจาคเงินร่วมสร้างจาํนวน 
10,000 บาท ใน พ.ศ. 2498 

สถานที�จดัเก็บ โครงการชุบชีวิตวนัวานตลาดโบราณผูค้นเก้าห้อง โดยมีนายภูดิท    
สุรัติรางคกุล เป็นประธานโครงการ 

ขนาด 6 × 9.5 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป 
แกว้และกระจก  เป็นวสัดุที�ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง 

ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีไดดี้ มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 
 วธีิการอนุรักษ ์ 
1.ไม่ควรเก็บรักษาภาพถ่ายไว ้ในกรอบกระจกหรือระหวา่งแผน่กระจก 2 แผน่ โดย 

ที�กระจกสัมผสัผิวหน้าของวตัถุเหล่านั%น ควรเวน้ช่องว่างระหว่างกระจกกับวตัถุเป็นระยะห่าง
พอสมควร เพื�อป้องกนัการควบแน่น กลั�นตวัเป็นหยดนํ%าของไอนํ% าบนกระจก ซึ� งจะแทรกซึมเขา้ไป
ในเนื%อกระดาษ ทาํใหเ้กิดการชาํรุดไดห้ลายรูปแบบ 
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2.ภาพถ่ายควรเก็บรักษาไวใ้นกล่อง หรืออลับั%มที�ทาํจากกระดาษที�ผา่นกระบวนการ 
ให้มีฤทธิX เป็นด่างเล็กน้อย เพื�อช่วยสะเทินกรดที�อาจเกิดขึ%น และใช้กระดาษที�ปราศจากกรด เช่น 
กระดาษแกว้สอดคั�นภาพถ่ายแต่ละภาพออกจากกนั 

3.ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
4.ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
5.สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 

 
 

 
 

ภาพที� 16 ภาพถ่ายศาลาคอนกรีต วดับา้นหมี�  
 

ความสาํคญั  ภาพถ่ายศาลาคอนกรีต เสริมเหล็ก ตลอดทั%งหลงั วดับา้นหมี� ที�นายบุญรอด
และนาง ส้มจีน เหลียงพานิช บริจาคร่วมสร้าง 100,000 บาท พ.ศ. 2500 

ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป 
แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพ
ดินฟ้าอากาศและสารเคมีไดดี้ มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

สถานที�จดัเก็บ โครงการชุบชีวิตวนัวานตลาดโบราณผูค้นเกา้ห้อง โดยมีนายภูดิท สุรัติ
รางคกุล เป็นประธานโครงการ 

ขนาด 6 × 9.5 นิ%ว 
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 วธีิการอนุรักษ ์
1.ภาพถ่ายควรเก็บรักษาไวใ้นกล่อง หรืออลับั%มที�ทาํจากกระดาษที�ผา่นกระบวนการให ้

มีฤทธิX เป็นด่างเล็กน้อย เพื�อช่วยสะเทินกรดที�อาจเกิดขึ% น และใช้กระดาษที�ปราศจาก กรด เช่น 
กระดาษแกว้สอดคั�นภาพถ่ายแต่ละภาพออกจากกนั 

2.ไม่ควรเก็บรักษาภาพถ่ายไว ้ในกรอบกระจกหรือระหว่างแผ่นกระจก 2 แผ่น โดยที�
กระจกสัมผสัผิวหน้าของวตัถุเหล่านั%น ควรเวน้ช่องว่างระหว่างกระจกกับวตัถุเป็นระยะห่าง
พอสมควร เพื�อป้องกนัการควบแน่น กลั�นตวัเป็นหยดนํ%าของไอนํ% าบนกระจก ซึ� งจะแทรกซึมเขา้ไป
ในเนื%อกระดาษ ทาํใหเ้กิดการชาํรุดไดห้ลายรูปแบบ 

3.ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
4.ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
5.สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 

 

 
 

ภาพที� 17 ภาพถ่าย อาจารยไ์พโรจน์ สุขเกษม พร้อมศิษยสู์งสุมารฯ รุ่น 06  
 

ความสําคญั ถ่ายหนา้โรงพิมพไ์พโรจน์ เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2549 อาจารยไ์พโรจน์ 
สุขเกษม เป็นเจา้ของโรงพิมพที์�แรกและที�เดียวในชุมชนตลาดเกา้ห้องและเป็นอดีตขา้ราชการครู
โรงเรียนบางปลามา้ สูงสุมารผดุงวทิย ์ปัจจุบนัไดถึ้งแก่กรรมแลว้ 
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สถานที�จดัเก็บ โรงพิมพไ์พโรจน์ 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายที�อาจารยไ์พโรจน์ สุขเกษม ถ่ายกบัลูกศิษยโ์รงเรียนบาง

ปลามา้ สูง สุมารผดุงวทิย ์รุ่น 06 เก็บรักษาไวโ้ดยการใส่กรอบรูปและตั%งโชวไ์ว ้
แก้วและกระจก เป็นวสัดุที�ไม่เป็นอันตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแข็งแรง 

ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีไดดี้ มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 
 วธีิการอนุรักษ ์ 
1.ภาพถ่ายควรเก็บรักษาไวใ้นกล่อง หรืออลับั%มที�ทาํจากกระดาษที�ผา่นกระบวนการให้มี

ฤทธิX เป็นด่างเล็กน้อย เพื�อช่วยสะเทินกรดที�อาจเกิดขึ% น และใช้กระดาษที�ปราศจากกรด เช่น 
กระดาษแกว้สอดคั�นภาพถ่ายแต่ละภาพออกจากกนั 

2.ไม่ควรเก็บรักษาภาพถ่ายไว ้ในกรอบกระจกหรือระหว่างแผ่นกระจก 2 แผ่น โดยที�
กระจกสัมผสัผิวหน้าของวตัถุเหล่านั%น ควรเวน้ช่องว่างระหว่างกระจกกับวตัถุเป็นระยะห่าง
พอสมควร เพื�อป้องกนัการควบแน่น กลั�นตวัเป็นหยดนํ%าของไอนํ% าบนกระจก ซึ� งจะแทรกซึมเขา้ไป
ในเนื%อกระดาษ ทาํใหเ้กิดการชาํรุดไดห้ลายรูปแบบ 

3.ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
4.ทาํสาํเนาเก็บไวใ้นรูปแบบของดิจิตอลโดยการเก็บไวใ้นแผน่ซีดี 

 

 
 

ภาพที� 18 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
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ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1.หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2.ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 

 
 

ภาพที� 19 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง 
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศและวิถีชีวิตของชุมชนของตลาดเก้าห้องในยุค
ปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
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วธีิการอนุรักษ ์ 
1.หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2.ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
 
 

 
 

ภาพที� 20 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสาํคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนของตลาดเกา้ห้องในยคุ
ปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ%ามนัลงบนกระดาษแขง็สาํหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
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วธีิการอนุรักษ ์ 
1.หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2.ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
 

 
 

ภาพที� 21 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1.หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2.ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 22 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1.หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2.ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 23 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1.หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2.ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 24 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 25 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 26 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 27 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 28 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 29 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 30 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 31 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 32 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 33 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 34 ภาพวาดสีนํ%ามนับรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคญั  เป็นภาพวาดสีนํ% ามนั ร่วมสมยัของนกัศึกษาวิทยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยเนื%อหาของภาพแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศและวถีิชีวติของชุมชนในตลาดเกา้หอ้งในยคุปัจจุบนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพวาดดว้ยสีนํ% ามนัลงบนกระดาษแข็งสําหรับวาดภาพ ซึ� งโดย

ส่วนใหญ่แลว้ กระดาษชนิดนี%จะเป็นกระดาษไร้กรด ซึ� งจะช่วยใหภ้าพวาดมีอายทีุ�ยาวนานยิ�งขึ%น  
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. หากตอ้งการคลุมภาพเพื�อป้องกนัฝุ่ น แสงสวา่ง และแมลง ควรเลือกผา้ที�ทอเนื%อแน่น

และมีเนื%อหนา เช่น ผา้ดิบ ผา้ฝ้ายเนื%อหนา 
2. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
 



96 

 
 

ภาพที� 35 ภาพถ่ายของชาวบา้นที�อาศยัอยูใ่นชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคัญ  เป็นภาพถ่ายของชาวบ้านที�ถ่ายในบริเวณของตลาดเก้าห้องและได้
รวบรวมมอบใหจ้ดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 19 × 26 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายสีและขาวดาํถูกจดัเก็บรวมกนัไวใ้นกรอบรูป 
แก้วและกระจก เป็นวสัดุที�ไม่เป็นอันตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแข็งแรง 

ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีไดดี้ มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 
 วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ภาพถ่ายควรเก็บรักษาไวใ้นกล่อง หรืออลับั%มที�ทาํจากกระดาษที�ผา่นกระบวนการให้

มีฤทธิX เป็นด่างเล็กน้อย เพื�อช่วยสะเทินกรดที�อาจเกิดขึ% น และใช้กระดาษที�ปราศจากกรด เช่น 
กระดาษแกว้สอดคั�นภาพถ่ายแต่ละภาพออกจากกนั 

2. ไม่ควรเก็บรักษาภาพถ่ายไว ้ในกรอบกระจกหรือระหวา่งแผน่กระจก 2 แผน่ โดยที�
กระจกสัมผสัผิวหน้าของวตัถุเหล่านั%น ควรเวน้ช่องว่างระหว่างกระจกกับวตัถุเป็นระยะห่าง
พอสมควร เพื�อป้องกนัการควบแน่น กลั�นตวัเป็นหยดนํ%าของไอนํ% าบนกระจก ซึ� งจะแทรกซึมเขา้ไป
ในเนื%อกระดาษ ทาํใหเ้กิดการชาํรุดไดห้ลายรูปแบบ 

3.ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
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4.ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง
ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 

5.สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
 

 
 

ภาพที� 36 ข่าวตดัจากหนงัสือพิมพ ์“ตลาดเกา้หอ้ง มนตเ์สน่ห์ริมฝั�งแม่นํ%าท่าจีน ที�มิอาจลืมเลือน” 
 

ความสาํคญั  เป็นคอลมัภข่์าวที�เขียนเล่าถึงประวติัและบรรยากาศของตลาดเกา้ห้อง ที�ได้
ตีพิมพล์งในหนงัสือพิมพร์ายวนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ลกัษณะของเอกสาร เป็นกระดาษหนงัสือพิมพซึ์� งมีขนาดบางมาก กระดาษชนิดนี% เป็น

กระดาษที�มีตน้ทุนการผลิตตํ�า โดยการใชเ้ศษไมม้าตดั สับและบดเป็นเยื�อกระดาษ โดยไม่ผา่นการ
แยกองคป์ระกอบอื�นๆ ของไม ้เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ยางไม ้นํ%ามนั ฯลฯ มีฤทธิX เป็นกรด18 

วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 

                                                           

18เรื�องเดียวกนั, 5. 
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3. พลาสติกที�ใชหุ้ม้เอกสาร ควรเปลี�ยนเป็นไมลาร์ (Mylar)  ชนิด D (ใส) ผลิตภณัฑ ์
ชนิดนี%ผลิตโดยปราศจากพลาสติไซเซอร์ สี เคลือบผิว สารยบัย ั%งรังสีอลัตร้าไวโอเลตและสารเติม
แต่งที�เป็นอนัตราย นิยมใชใ้นการห่อหุม้ คลุม ปู รอง ทาํซอง ทาํแฟ้ม ฯลฯ 
 

 
 

ภาพที� 37 บทกลอน “ร้อยดวงใจเป็นหนึ�ง คิดถึงเกา้หอ้ง”  
 

ความสําคญั  เป็นบทกลอนที�ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ขียนบรรยายถึงบรรยากาศและวิถีชีวิตของ
ชุมชนบา้นเกา้หอ้งประพนัธ์โดย อาจารยนิ์�มนวล หาญทนงค ์ขา้ราชการบาํนาญ   โรงเรียนบางปลา
มา้สูงสุมารผดุงวทิย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ลกัษณะของเอกสาร  เป็นกระดาษที�ใชพ้ิมพห์รือถ่ายเอกสาร กระดาษชนิดนี%บางยี�ห้อจะ

ไม่เป็นกรด หรือถา้จะมีก็มีปริมาณนอ้ย 
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
3. พลาสติกที�ใชหุ้ม้เอกสาร ควรเปลี�ยนเป็นไมลาร์ (Mylar)  ชนิด D (ใส) ผลิตภณัฑ ์
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ชนิดนี%ผลิตโดยปราศจากพลาสติไซเซอร์ สี เคลือบผิว สารยบัย ั%งรังสีอลัตร้าไวโอเลตและสารเติม
แต่งที�เป็นอนัตราย นิยมใชใ้นการห่อหุม้ คลุม ปู รอง ทาํซอง ทาํแฟ้ม ฯลฯ 
 
 

 
 

ภาพที� 38 ข่าวตดัจากหนงัสือพิมพ ์“ตลาดเกา้หอ้ง 100 ปี ของวถีิชาวบา้นเมืองสุพรรณฯ” 
 

ความสําคญั  เป็นคอลมัภข์่าวที�เขียนเล่าถึงประวติัและบรรยากาศ มนตเ์สน่ห์ของตลาด
เกา้หอ้ง ที�ไดตี้พิมพล์งในหนงัสือพิมพร์ายวนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ลกัษณะของเอกสาร เป็นกระดาษหนงัสือพิมพซึ์� งมีขนาดบางมาก กระดาษชนิดนี% เป็น

กระดาษที�มีตน้ทุนการผลิตตํ�า โดยการใชเ้ศษไมม้าตดั สับและบดเป็นเยื�อกระดาษ โดยไม่ผา่นการ
แยกองคป์ระกอบอื�นๆ ของไม ้เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ยางไม ้นํ%ามนั ฯลฯ มีฤทธิX เป็นกรด 

 
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
3. พลาสติกที�ใชหุ้ม้เอกสาร ควรเปลี�ยนเป็นไมลาร์ (Mylar)  ชนิด D (ใส) ผลิตภณัฑ ์
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ชนิดนี%ผลิตโดยปราศจากพลาสติไซเซอร์ สี เคลือบผิว สารยบัย ั%งรังสีอลัตร้าไวโอเลตและสารเติม
แต่งที�เป็นอนัตราย นิยมใชใ้นการห่อหุม้ คลุม ปู รอง ทาํซอง ทาํแฟ้ม ฯลฯ 

 

 
 

ภาพที� 39 ข่าวตดัจากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  
   

ความสําคญั  ปีที� 57 ฉบบัที� 17797 วนัศุกร์ที� 13 ตุลาคม พ.ศ.2549เป็นคอลมัภ์ข่าว        
ที�เขียนถึงเหตุการณ์อุทกภยัที�เกิดขึ%นกบัตลาดเกา้หอ้งใน พ.ศ. 2549 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
 ลกัษณะของเอกสาร เป็นกระดาษหนงัสือพิม พซึ์� งมีขนาดบางมาก กระดาษชนิดนี% เป็น

กระดาษที�มีตน้ทุนการผลิตตํ�า โดยการใชเ้ศษไมม้าตดั สับและบดเป็นเยื�อกระดาษ โดยไม่ผา่นการ
แยกองคป์ระกอบอื�นๆ ของไม ้เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ยางไม ้นํ%ามนั ฯลฯ มีฤทธิX เป็นกรด 

วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
3. พลาสติกที�ใชหุ้ม้เอกสาร ควรเปลี�ยนเป็นไมลาร์ (Mylar)  ชนิด D (ใส) ผลิตภณัฑ ์

ชนิดนี%ผลิตโดยปราศจากพลาสติไซเซอร์ สี เคลือบผิว สารยบัย ั%งรังสีอลัตร้าไวโอเลตและสารเติม
แต่งที�เป็นอนัตราย นิยมใชใ้นการห่อหุม้ คลุม ปู รอง ทาํซอง ทาํแฟ้ม ฯลฯ 
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ภาพที� 40 ข่าวตดัจากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  
 

ความสําคญั  ปีที� 61 ฉบบัที� 19237 วนัพุธที� 22 กนัยายน พ.ศ.2553เป็นคอลมัภข่์าวที�
เขียนถึงเหตุการณ์อุทกภยัที�เกิดขึ%นกบัตลาดเกา้หอ้งใน พ.ศ. 2553 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ลกัษณะของเอกสาร เป็นกระดาษหนงัสือพิมพซึ์� งมีขนาดบางมาก กระดาษชนิดนี% เป็น

กระดาษที�มีตน้ทุนการผลิตตํ�า โดยการใชเ้ศษไมม้าตดั สับและบดเป็นเยื�อกระดาษ โดยไม่ผา่นการ
แยกองคป์ระกอบอื�นๆ ของไม ้เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ยางไม ้นํ%ามนั ฯลฯ มีฤทธิX เป็นกรด 

วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
3. พลาสติกที�ใชหุ้ม้เอกสาร ควรเปลี�ยนเป็นไมลาร์ (Mylar) ชนิด D (ใส) ผลิตภณัฑ ์

ชนิดนี%ผลิตโดยปราศจากพลาสติไซเซอร์ สี เคลือบผิว สารยบัย ั%งรังสีอลัตร้าไวโอเลตและสารเติม
แต่งที�เป็นอนัตราย นิยมใชใ้นการห่อหุม้ คลุม ปู รอง ทาํซอง ทาํแฟ้ม ฯลฯ 
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ภาพที� 41 ข่าวตดัจากหนงัสือพิมพ ์“รําลึกวนัวาน..เที�ยว 2 ยา่นตลาดเก่าเมืองสุพรรณฯ” 
 

ความสําคญั  ไทยรัฐ ปีที� 61 ฉบบัที� 19219 วนัเสาร์ที� 4 กนัยายน พ.ศ.2553เป็นคอลมัภ์
ข่าวที�เขียนเล่าถึงประวติัและบรรยากาศของตลาดเกา้หอ้ง ที�ไดตี้พิมพล์งในหนงัสือพิมพร์ายวนั 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ลกัษณะของเอกสาร เป็นกระดาษหนงัสือพิมพซึ์� งมีขนาดบางมาก กระดาษชนิดนี% เป็น

กระดาษที�มีตน้ทุนการผลิตตํ�า โดยการใชเ้ศษไมม้าตดั สับและบดเป็นเยื�อกระดาษ โดยไม่ผา่นการ
แยกองคป์ระกอบอื�นๆ ของไม ้เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ยางไม ้นํ%ามนั ฯลฯ มีฤทธิX เป็นกรด 

วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
3. พลาสติกที�ใชหุ้ม้เอกสาร ควรเปลี�ยนเป็นไมลาร์ (Mylar)  ชนิด D (ใส) ผลิตภณัฑ ์

ชนิดนี%ผลิตโดยปราศจากพลาสติไซเซอร์ สี เคลือบผิว สารยบัย ั%งรังสีอลัตร้าไวโอเลตและสารเติม
แต่งที�เป็นอนัตราย นิยมใชใ้นการห่อหุม้ คลุม ปู รอง ทาํซอง ทาํแฟ้ม ฯลฯ 
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ภาพที� 42 ภาพถ่ายของชาวบา้นที�อาศยัอยูใ่นชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  
 

ความสําคัญ  เป็นภาพถ่ายของชาวบ้านที�ถ่ายในบริเวณของตลาดเก้าห้องและได้
รวบรวมมอบใหจ้ดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ขนาด 10 × 14 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายสีและขาวดาํถูกจดัเก็บรวมกนัไวใ้นกรอบรูป แกว้และ

กระจก เป็นวสัดุที�ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้า
อากาศและสารเคมีไดดี้ มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ไม่ควรเก็บรักษาภาพถ่ายไว ้ในกรอบกระจกหรือระหวา่งแผน่กระจก 2 แผน่ โดยที�

กระจกสัมผสัผิวหน้าของวตัถุเหล่านั%น ควรเวน้ช่องว่างระหว่างกระจกกับวตัถุเป็นระยะห่าง
พอสมควร เพื�อป้องกนัการควบแน่น กลั�นตวัเป็นหยดนํ%าของไอนํ% าบนกระจก ซึ� งจะแทรกซึมเขา้ไป
ในเนื%อกระดาษ ทาํใหเ้กิดการชาํรุดไดห้ลายรูปแบบ 
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2. ภาพถ่ายควรเก็บรักษาไวใ้นกล่อง หรืออลับั%มที�ทาํจากกระดาษที�ผา่นกระบวนการให้
มีฤทธิX เป็นด่างเล็กน้อย เพื�อช่วยสะเทินกรดที�อาจเกิดขึ% น และใช้กระดาษที�ปราศจากกรด เช่น 
กระดาษแกว้สอดคั�นภาพถ่ายแต่ละภาพออกจากกนั 

3. ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
4. ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
5. สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 

 

 
 

ภาพที� 43 บทกลอน “ยอ้นรอยที�เกา้หอ้ง”  
 

ความสําคญั  เป็นบทกลอนที�ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ขียนบรรยายถึงความเป็นมาของการจดัตั%ง
และฟื% นฟูตลาดเกา้หอ้ง ประพนัธ์โดย ประสิทธิX  โพธิสระ  (กลุ่มอปัสรสวรรค ์วรรณศิลป์) เมื�อวนัที� 
18 พฤศจิกายน 2550 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
 ลกัษณะของเอกสาร   
 เป็นกระดาษที�ใชพ้ิมพห์รือถ่ายเอกสาร กระดาษชนิดนี%บางยี�ห้อจะไม่เป็นกรด หรือถา้

จะมีก็มีปริมาณนอ้ย 
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 
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ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 

 

 
 

ภาพที� 44 ข่าวตดัจากหนงัสือพิมพม์ติชนสุดสัปดาห์  
 

ความสาํคญั  เป็นคอลมัภข่์าวที�เขียนเล่าถึงบรรยากาศของตลาดเกา้ห้องและคุณสุนนัทา 
สวสัดี  ที�ไดตี้พิมพล์งในหนงัสือพิมพร์ายวนั ไม่ระบุวนัที�พิมพ ์เขียนโดย คุณอาจินต ์ปัญจพรรค ์

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
ลกัษณะของเอกสาร เป็นกระดาษหนงัสือพิมพซึ์� งมีขนาดบางมาก กระดาษชนิดนี% เป็น

กระดาษที�มีตน้ทุนการผลิตตํ�า โดยการใชเ้ศษไมม้าตดั สับและบดเป็นเยื�อกระดาษ โดยไม่ผา่นการ
แยกองคป์ระกอบอื�นๆ ของไม ้เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ยางไม ้นํ%ามนั ฯลฯ มีฤทธิX เป็นกรด 

วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 45 ขอ้ความเขียนถึงเจา้ของร้านเจริญสวสัดี โดย คุณวณิิช จรุงกิจอนนัต ์ 
 

ความสําคญั  เป็นขอ้ความที� คุณวาณิช จรุงกิจอนันต์ (นกัเขียนรางวลัซีไรต์) และเป็น
ชาวอาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรีไดเ้ขียนถึงคุณแอด๊ เจา้ของร้านเจริญสวสัดี เมื�อครั% งมาเยี�ยม
ที�บา้น ซึ� งปัจจุบนัท่านไดถึ้งแก่กรรมแลว้ 

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
ลกัษณะของเอกสาร เขียนดว้ยปากกา ลงบนกระดาษที�มีขนาดแขง็พอประมาณ 
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํความสะอาดโดยการปัดฝุ่ นละอองดว้ยแปรงขนอ่อน 
2. ตรวจสอบว่าหมึกที�ใช้เขียนละลายนํ% าไดห้รือไม่ เพื�อป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลใน

เอกสารไปอย่างถาวร ดว้ยการใช้สําลีชุบนํ% ากลั�นพอหมาดๆ เช็ดไปบนตวัอกัษร ถา้มีสีหลุดออกมา
แสดงวา่หมึกที�ใชเ้ขียนละลายนํ%าได ้จะตอ้งระมดัระวงัในการดาํเนินการอนุรักษใ์นขั%นต่อไป 

3. เสริมความแขง็แรงดว้ยการใชก้ระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใชก้าวที�เหมาะสม 
เช่น กาวแป้ง methyl cellulose carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 

4. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 
ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 

5. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 46 ข่าวตดัจากหนงัสือพิมพม์ติชนสุดสัปดาห์  
   

ความสําคญั  ประจาํวนัที� 12 – 16 กนัยายน 2547 เป็นคอลมัภข่์าวที�เขียนเล่าถึงสถานที�
ท่องเที�ยวในจงัหวดัสุพรรณบุรีรวมถึงบรรยากาศของตลาดเก้าห้อง เขียนโดย คุณวาณิช จรุงกิจ
อนนัต ์

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
 ลกัษณะของเอกสาร เป็นกระดาษหนงัสือพิมพซึ์� งมีขนาดบางมาก กระดาษชนิดนี% เป็น

กระดาษที�มีตน้ทุนการผลิตตํ�า โดยการใชเ้ศษไมม้าตดั สับและบดเป็นเยื�อกระดาษ โดยไม่ผา่นการ
แยกองคป์ระกอบอื�นๆ ของไม ้เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ยางไม ้นํ%ามนั ฯลฯ มีฤทธิX เป็นกรด 

วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 47 โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวจงัหวดัสุพรรณบุรี  
 

ความสําคญั  เป็นโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวจงัหวดัสุพรรณบุรีซึ� งรวมถึง
ตลาดเกา้หอ้งดว้ย 

สถานที�จดัเก็บ ติดอยูบ่ริเวณตลาดล่างของตลาดเกา้หอ้ง 
ลกัษณะของเอกสาร เป็นกระดาษโปสเตอร์ที�ค่อนขา้งบาง และสีซีดจางแลว้ 
วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
2. สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 48 ใบสุทธิ ของคุณยายวเิชียร สุวรรณพาณิช (ทกักิติพงษ)์  
 

ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษมีรอยเปื% อน ซึ� งรอยเปื% อนที�เกิดขึ%นอาจจะมีสาเหตุหลาย
ประการ เช่น รอยเปื% อนจากนํ% ามนั รอยเปื% อนจากหมึก รอยเปื% อนจากเชื%อรา หรือรอยเปื% อนที�เกิดจาก
การถูกนํ% าเป็นบางส่วน เมื�อเอกสารแห้งจะเห็นตรงบริเวณขอบที�นํ% าซึมเป็นสีนํ% าตาลและกระดาษ
เปลี�ยนเป็นสีนํ% าตาล ตวัหนงัสือเลือนรางแต่ยงัสามารถอ่านได ้เจา้ของไดน้าํมาใส่กรอบเก็บไวเ้พื�อ
ป้องกนัการชาํรุดและสูญหาย 

สถานที�จดัเก็บ ร้านกว้งฮั%วฮวด 
 วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํความสะอาดโดยการปัดฝุ่ นละอองดว้ยแปรงขนอ่อน 
2. ตรวจสอบว่าหมึกที�ใช้เขียนละลายนํ% าไดห้รือไม่ เพื�อป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลใน

เอกสารไปอย่างถาวร ดว้ยการใช้สําลีชุบนํ% ากลั�นพอหมาดๆ เช็ดไปบนตวัอกัษร ถา้มีสีหลุดออกมา
แสดงวา่หมึกที�ใชเ้ขียนละลายนํ%าได ้จะตอ้งระมดัระวงัในการดาํเนินการอนุรักษใ์นขั%นต่อไป 

3. ขจดัรอยเปื% อน 
รอยเปื% อนจากนํ%า สามารถขจดัไดโ้ดยใชน้ํ% าร้อนหรือแอลกอฮอล์เช็ด และอีกวิธีหนึ�ง คือ

การใชส้ารเคมีฟอกสีจางสีที�เกิดขึ%นใหห้ายไป  
รอยเปื% อนที�เกิดจากเชื%อรา สามารถจะขจดัออกไดด้ว้ยการฟอกจางสีดว้ยไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ผสมกบัอีเธอร์ในอตัราส่วนเท่ากนั เขย่าให้เขา้กนั แยกชั%นอีเธอร์ออกมาใช้ อีเธอร์ที�แยก
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ออกมานี% จะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที�เขม้ขน้ปนอยู ่เวลาใช้เอาสําลีชุบนํ% ายาชั%นอีเธอร์เช็ดไปมา
บริเวณที�ตอ้งการจะฟอกสีจาง อาจจะตอ้งเช็ดหลายๆครั% งแลว้ปล่อยให้แห้ง สารที�ติดอยูบ่นกระดาษ 
คือ อีเธอร์และอนุมูลไฮดรอกซิล จะไม่เป็นอนัตรายต่อกระดาษ 

4. เสริมความแขง็แรงดว้ยการใชก้ระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใชก้าวที�เหมาะสม 
เช่น กาวแป้ง methyl cellulose carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที� 49 ประกาศนียบตัรของ นายอารี สวสัดี  
 

ความสําคญัให้ไวเ้พื�อแสดงว่าได้สําเร็จการฝึกอบรมวิชา INTRODUCTION TO 
TELECOMMUNICATIONS ตั%งแต่วนัที� 5 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2515 จากศูนยก์ารศึกษาและ
อบรมองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
ขนาด 6 × 9.2 นิ%ว 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษเปลี�ยนสี เป็นสีนาํตาลเขม้ เนื�องดว้ยกระดาษอาจมีความ

เป็นกรดสูง  
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษ 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษก่อนการปฏิบติัการอนุรักษอื์�นๆ เป็นสิ�งจาํเป็น

มากที�สุดในการอนุรักษเ์อกสาร เพราะถา้กระดาษมีความเป็นกรดมากและไม่ไดล้ดกรดก่อนการทาํ
ใหแ้ขง็แรงหรือซ่อมกระดาษใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีก็ไม่สามารถจะหยุดย ั%งปัญหาการชาํรุดที�เกิดขึ%นจาก
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กรดนี%  เพราะความเป็นกรดในเนื%อกระดาษจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื�องไปเรื�อยๆ จนทาํให้
กระดาษชาํรุดไดใ้นที�สุด 

 วธีิการอนุรักษ ์
1. ลดกรด 
2. เมื�อลดกรดแลว้ จาํเป็นจะตอ้งทาํให้แข็งแรงขึ%นโดยการเสริมเสริมความแข็งแรงดว้ย

การใช้กระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใช้กาวที�เหมาะสม เช่น กาวแป้ง  methyl cellulose 
carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 
 

     
 

ภาพที� 50 สมุดจดโนต้เพลงสาํหรับสอนนกัเรียนของ อาจารยไ์พโรจน์ สุขเกษม 
 

สถานที�จดัเก็บ โรงพิมพไ์พโรจน์ 
ขนาด 16 × 23 ซม.ปริมาณ 50 แกรม จาํนวน 30 แผน่ 
ลกัษณะของกระดาษ   เป็นกระดาษที�มีความอ่อน สามารถขาดไดง่้าย เขียนดว้ยปากกา 
 วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํความสะอาดโดยการปัดฝุ่ นละอองดว้ยแปรงขนอ่อน 
2. ตรวจสอบว่าหมึกที�ใช้เขียนละลายนํ% าไดห้รือไม่ เพื�อป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลใน

เอกสารไปอย่างถาวร ดว้ยการใช้สําลีชุบนํ% ากลั�นพอหมาดๆ เช็ดไปบนตวัอกัษร ถา้มีสีหลุดออกมา
แสดงวา่หมึกที�ใชเ้ขียนละลายนํ%าได ้จะตอ้งระมดัระวงัในการดาํเนินการอนุรักษใ์นขั%นต่อไป 

3.  เสริมความแขง็แรงดว้ยการใชก้ระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใชก้าวที�เหมาะสม 
เช่น กาวแป้ง methyl cellulose carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 
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ภาพที� 51 สมุดโนต้เพลง 
 

ความสําคญั สมุดโน้ตเพลงสําหรับสอนนักเรียนของอาจารยไ์พโรจน์ สุขเกษม และ
ผลงานของนกัเรียน 

สถานที�จดัเก็บ โรงพิมพไ์พโรจน์ 
ขนาด ขนาด 7 × 10 นิ%ว จาํนวน 83 แผน่ 
ลกัษณะของกระดาษ   เป็นกระดาษที�มีความแข็งและหนา เขียนดว้ยปากกา สภาพของ

กระดาษยงัคงความใหม่ในบางแผน่ แต่กระดาษบางแผน่ไดเ้ปลี�ยนเป็นสีนํ% าตาล ปกติกระดาษจะมีสี
ขาวยกเวน้กระดาษที�ทาํดว้ยมือ เช่น กระดาษสาหรือสมุดข่อย ซึ� งเยื�อกระดาษเหล่านี% ไม่ไดฟ้อกสี จะ
มีสีธรรมชาติ สําหรับกระดาษที�ผลิตจากโรงงานซึ� งผ่านกระบวนการฟอกสีมาแลว้จะมีสีขาวกว่า 
การเปลี�ยนแปลงของสีบนกระดาษจากเดิม ซึ� งมีสีขาวหรือขาวนวลเปลี�ยนเป็นสีเหลืองหรือสีนํ% าตาล
จนสังเกตเห็นไดน้ั%น อาจสีสาเหตุเนื�องมาจากกระดาษไดรั้บแสงแลว้เกิดปฏิกิริยา ทาํให้กระดาษผ ุ
เปราะ ความเหนียวลดลง กระดาษจะมีสีเหลือง และสีจะเริ�มเปลี�ยนแปลงตั%งแต่เริ�มเกิดปฏิกิริยาขึ%น 
หรืออาจมาจากในเนื%อกระดาษมีความเป็นกรด ซึ� งอาจเกิดจากวสัดุที�ผลิตกระดาษ หรือมีสารตกคา้ง
จากกรรมวิธีการผลิต รวมทั% งอาจเกิดจากหมึกที�ใช้เขียนหรือใช้พิมพ์ลงบนกระดาษ ส่งผลให้
กระดาษผ ุเปราะเสื�อมสภาพ หรือชาํรุด สีของกระดาษก็จะเห็นเป็นสีเหลืองนํ%าตาล19 

วธีิการอนุรักษ ์ 

                                                           

19เรื�องเดียวกนั, 22. 
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1. ทาํความสะอาดโดยการปัดฝุ่ นละอองดว้ยแปรงขนอ่อน 
2. ตรวจสอบวา่หมึกที�ใชเ้ขียนละลายนํ%าไดห้รือไม่ เพื�อป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลในเอกสารไปอยา่ง
ถาวร ดว้ยการใชส้าํลีชุบนํ%ากลั�นพอหมาดๆ เช็ดไปบนตวัอกัษร ถา้มีสีหลุดออกมาแสดงวา่หมึกที�ใช้
เขียนละลายนํ%าได ้จะตอ้งระมดัระวงัในการดาํเนินการอนุรักษใ์นขั%นต่อไป 
3. เสริมความแข็งแรงดว้ยการใช้กระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใช้กาวที�เหมาะสม เช่น กาว
แป้ง  methyl cellulose carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 
 

8.2 เอกสารทั�วไป 
 

 
 

ภาพที� 52 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื�อง “คนภูเขา”  
   

ความสาํคญั  เป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์เมื�อ 40 ปีก่อน ที�เจา้ของบา้นเก็บสะสมไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านยงคไ์พบูลย ์
ขนาด 24 × 36 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นโปสเตอร์สี ซึ� งถูกจดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แก้วและกระจก เป็น

วสัดุที�ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและ
สารเคมีไดดี้ มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 
 
 



114 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
 

 
 

ภาพที� 53 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื�อง “คุณหญิงนอกทาํเนียบ”  
 

ความสาํคญั  เป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์เมื�อ 40 ปีก่อน ที�เจา้ของบา้นเก็บสะสมไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านยงคไ์พบูลย ์
ขนาด 24 × 36 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นโปสเตอร์สี ซึ� งถูกจดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แก้วและกระจก เป็น

วสัดุที�ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและ
สารเคมีไดดี้ มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 54 ส.ค.ส ปี 2532  
 

สถานที�จดัเก็บ พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษเปลี�ยนสี เป็นสีนาํตาลเขม้ เนื�องดว้ยกระดาษอาจมีความ

เป็นกรดสูงเป็นกระดาษหนงัสือพิมพซึ์� งมีขนาดบางมาก กระดาษชนิดนี% เป็นกระดาษที�มีตน้ทุนการ
ผลิตตํ�า โดยการใชเ้ศษไมม้าตดั สับและบดเป็นเยื�อกระดาษ โดยไม่ผา่นการแยกองค์ประกอบอื�นๆ 
ของไม ้เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ยางไม ้นํ%ามนั ฯลฯ มีฤทธิX เป็นกรด 

การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษ 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษก่อนการปฏิบติัการอนุรักษอื์�นๆ เป็นสิ�งจาํเป็น

มากที�สุดในการอนุรักษเ์อกสาร เพราะถา้กระดาษมีความเป็นกรดมากและไม่ไดล้ดกรดก่อนการทาํ
ใหแ้ขง็แรงหรือซ่อมกระดาษใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีก็ไม่สามารถจะหยุดย ั%งปัญหาการชาํรุดที�เกิดขึ%นจาก
กรดนี%  เพราะความเป็นกรดในเนื%อกระดาษจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื�องไปเรื�อยๆ จนทาํให้
กระดาษชาํรุดไดใ้นที�สุด 
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 วธีิการอนุรักษ ์
1. ลดกรด 
2. เมื�อลดกรดแลว้ จาํเป็นจะตอ้งทาํให้แข็งแรงขึ%นโดยการเสริมเสริมความแข็งแรงดว้ย

การใช้กระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใช้กาวที�เหมาะสม เช่น กาวแป้ง  methyl cellulose 
carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที� 55 ใบเสร็จบริจาคเงิน 
 

ความสาํคญั ใบเสร็จบริจาคเงินบาํรุงมหาหกุฏราชวทิยาลยั ของพระมหาเจริญ นนฺทโก 
สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
ลกัษณะของกระดาษ   เป็นกระดาษใบเสร็จค่อนขา้งอ่อนและบางเขียนดว้ยปากกา 
แก้วและกระจก เป็นวสัดุที�ไม่เป็นอันตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแข็งแรง 

ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีไดดี้ มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 
 วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ตรวจสอบว่าหมึกที�ใช้เขียนละลายนํ% าไดห้รือไม่ เพื�อป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลใน

เอกสารไปอย่างถาวร ดว้ยการใช้สําลีชุบนํ% ากลั�นพอหมาดๆ เช็ดไปบนตวัอกัษร ถา้มีสีหลุดออกมา
แสดงวา่หมึกที�ใชเ้ขียนละลายนํ%าได ้จะตอ้งระมดัระวงัในการดาํเนินการอนุรักษใ์นขั%นต่อไป 

2. เสริมความแขง็แรงดว้ยการใชก้ระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใชก้าวที�เหมาะสม 
เช่น กาวแป้ง  methyl cellulose carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 
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3.ทาํสําเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาดว้ยกลอ้ง
ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 

 

   
 

ภาพที� 56 หนงัสือ “วทิยเุทศนา” 
 

ความสาํคญั หนงัสือ “วทิยเุทศนา” ของพระมหาพาว เมธีโก ป.9 พระมหาเจริญ นนฺทโก 
พิมพ์แจกในงานกฐินของท่าน วนัที� 13 ตุลาคม พ.ศ.2478 ณ วดัทุ่งอุทุมพร อ.บางปลามา้ จ.
สุพรรณบุรี 

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
ขนาด 5 × 7 นิ%ว 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษเปลี�ยนสี เป็นสีนาํตาลเขม้ เนื�องดว้ยกระดาษอาจมีความ

เป็นกรดสูง 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษ 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษก่อนการปฏิบติัการอนุรักษอื์�นๆ เป็นสิ�งจาํเป็น

มากที�สุดในการอนุรักษเ์อกสาร เพราะถา้กระดาษมีความเป็นกรดมากและไม่ไดล้ดกรดก่อนการทาํ
ใหแ้ขง็แรงหรือซ่อมกระดาษใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีก็ไม่สามารถจะหยดุย ั%งปัญหาการชาํรุดที�เกิดขึ%นจาก
กรดนี%  เพราะความเป็นกรดในเนื%อกระดาษจะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื�องไปเรื�อยๆ จนทาํให้
กระดาษชาํรุดไดใ้นที�สุด 
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 วธีิการอนุรักษ ์
1. ลดกรด 
2. เมื�อลดกรดแลว้ จาํเป็นจะตอ้งทาํให้แข็งแรงขึ%นโดยการเสริมเสริมความแข็งแรงดว้ย

การใช้กระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใช้กาวที�เหมาะสม เช่น กาวแป้ง  methyl cellulose 
carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 
 

   
 

ภาพที� 57 หนงัสือแบบเรียนอ่านประกอบชั%นประถมศึกษาปีที� 2 เรื�อง “สะอาดกายเจริญวยั” 
 
สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
ขนาด 6 × 8.5 นิ%ว ปริมาณ 61 หนา้ 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษมีความอ่อน 
 วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํความสะอาดโดยการปัดฝุ่ นละอองดว้ยแปรงขนอ่อน 
2.  เสริมความแขง็แรงของปก 
3. สแกนทุกหนา้ในหนงัสือหรือถ่ายภาพเก็บไวด้ว้ยกลอ้งดิจิจตอลเป็นแผน่ซีดี 
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ภาพที� 58 หนงัสือทาํนายดวงชะตา เรื�อง “โชคของท่านในปี 2500”  
 

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
ขนาด 5 × 7.5 นิ%ว ปริมาณ 46 หนา้ 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษเปลี�ยนสี เป็นสีนาํตาลเขม้ เนื�องดว้ยกระดาษอาจมีความ

เป็นกรดสูง ลวดเยบ็กระดาษขึ%นสนิม 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษ 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษก่อนการปฏิบติัการอนุรักษอื์�นๆ เป็นสิ�งจาํเป็น

มากที�สุดในการอนุรักษเ์อกสาร เพราะถา้กระดาษมีความเป็นกรดมากและไม่ไดล้ดกรดก่อนการทาํ
ใหแ้ขง็แรงหรือซ่อมกระดาษใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีก็ไม่สามารถจะหยุดย ั%งปัญหาการชาํรุดที�เกิดขึ%นจาก
กรดนี%  เพราะความเป็นกรดในเนื%อกระดาษจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื�องไปเรื�อยๆ จนทาํให้
กระดาษชาํรุดไดใ้นที�สุด 

 วธีิการอนุรักษ ์
1. ลดกรด 
2. เยบ็เล่มเอกสารใหม่โดยวธีิการ ดงันี%  
เยบ็ดว้ยดา้ย โดยเจาะรู 3 รู ร้อยดา้ยใส่เข็ม เริ�มเยบ็จากรูกลางดา้นในเล่มก่อน เหลือ

ปลายดา้ยไวส้ําหรับผกู แลว้โยงเข็มไปยงัรูดา้นบนดา้นนอกเล่ม แทงเข็มผา่นเขา้มาดา้นในเล่มโดย
ขา้มรูกลางผา่นไปยงัรูดา้นล่าง แทงเขม็ทะลุออกไปดา้นนอกเล่ม แลว้แทงเขม็เขา้ในเล่มที�รูกลาง ผกู
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เชือกที�เหลือไวก่้อนเย็บกับด้ายที�หัวเข็มให้แน่นตรงรูตรงกลางด้านในเล่ม ตดัปลายด้ายทิ%งให้
เรียบร้อย เรียกการเยบ็แบบนี%วา่ การเยบ็เล่มดว้ยดา้ย20 

 

   
 

ภาพที� 59 หนงัสือ “ประวติัหลวงพอ่ทวดเหยยีบนํ%าทะเลจืด”  
ความสําคญั รวบรวมและตีพิมพ์โดย ท่านพระครูวิสัยโสภณ (วดัช้างให้) จ.ปัตตานี 

วนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2505 
สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
ขนาด 5 × 7.3 นิ%ว ปริมาณ 60 หนา้ 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษเปลี�ยนสี เป็นสีนาํตาลเขม้ เนื�องดว้ยกระดาษอาจมีความ

เป็นกรดสูง 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษ 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษก่อนการปฏิบติัการอนุรักษอื์�นๆ เป็นสิ�งจาํเป็น

มากที�สุดในการอนุรักษเ์อกสาร เพราะถา้กระดาษมีความเป็นกรดมากและไม่ไดล้ดกรดก่อนการทาํ
ใหแ้ขง็แรงหรือซ่อมกระดาษใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีก็ไม่สามารถจะหยุดย ั%งปัญหาการชาํรุดที�เกิดขึ%นจาก

                                                           

20สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, คู่มือการซ่อมอนุรักษ์เอกสารเย็บเล่มและอัลบั3ม

ภาพถ่าย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ%นติ%งแอนดพ์บัลิชชิ�ง,2552), 33. 
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กรดนี%  เพราะความเป็นกรดในเนื%อกระดาษจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื�องไปเรื�อยๆ จนทาํให้
กระดาษชาํรุดไดใ้นที�สุด 

 วธีิการอนุรักษ ์
1. ลดกรด 
2. เยบ็เล่มเอกสารใหม่โดยวธีิการ ดงันี%  
เยบ็ดว้ยดา้ย โดยเจาะรู 3 รู ร้อยดา้ยใส่เข็ม เริ�มเยบ็จากรูกลางดา้นในเล่มก่อน เหลือ

ปลายดา้ยไวส้ําหรับผกู แลว้โยงเข็มไปยงัรูดา้นบนดา้นนอกเล่ม แทงเข็มผา่นเขา้มาดา้นในเล่มโดย
ขา้มรูกลางผา่นไปยงัรูดา้นล่าง แทงเขม็ทะลุออกไปดา้นนอกเล่ม แลว้แทงเขม็เขา้ในเล่มที�รูกลาง ผกู
เชือกที�เหลือไวก่้อนเย็บกับด้ายที�หัวเข็มให้แน่นตรงรูตรงกลางด้านในเล่ม ตดัปลายด้ายทิ%งให้
เรียบร้อย เรียกการเยบ็แบบนี%วา่ การเยบ็เล่มดว้ยดา้ย 
 

   
 

ภาพที� 60 หนงัสือ “คนมีมารยาท”  
 

ความสาํคญั พิมพแ์จกเป็นธรรมวทิยาทานในงานทอดกฐินและผา้ป่าสามคัคีวดัปราสาท
ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีวนัที� 10 พฤศจิกายน 2523 

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญ สวสัดี 
ขนาด 5 × 7.5 นิ%ว ปริมาณ 173 หนา้ 
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ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษมีรอยเปื% อน ซึ� งรอยเปื% อนที�เกิดขึ%นอาจจะมีสาเหตุหลาย
ประการ เช่น รอยเปื% อนจากนํ% ามนั รอยเปื% อนจากหมึก รอยเปื% อนจากเชื%อรา หรือรอยเปื% อนที�เกิดจาก
การถูกนํ%าเป็นบางส่วน เมื�อเอกสารแหง้จะเห็นตรงบริเวณขอบที�นํ%าซึมเป็นสีนํ%าตาล 

วธีิการอนุรักษ ์
1. ขจดัรอยเปื% อน 
รอยเปื% อนจากนํ%า สามารถขจดัไดโ้ดยใชน้ํ% าร้อนหรือแอลกอฮอล์เช็ด และอีกวิธีหนึ�ง คือ

การใชส้ารเคมีฟอกสีจางสีที�เกิดขึ%นใหห้ายไป  
รอยเปื% อนที�เกิดจากเชื%อรา สามารถจะขจดัออกไดด้ว้ยการฟอกจางสีดว้ยไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ผสมกบัอีเธอร์ในอตัราส่วนเท่ากนั เขย่าให้เขา้กนั แยกชั%นอีเธอร์ออกมาใช้ อีเธอร์ที�แยก
ออกมานี% จะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที�เขม้ขน้ปนอยู ่เวลาใช้เอาสําลีชุบนํ% ายาชั%นอีเธอร์เช็ดไปมา
บริเวณที�ตอ้งการจะฟอกสีจาง อาจจะตอ้งเช็ดหลายๆครั% งแลว้ปล่อยให้แห้ง สารที�ติดอยูบ่นกระดาษ 
คือ อีเธอร์และอนุมูลไฮดรอกซิล จะไม่เป็นอนัตรายต่อกระดาษ 

เยบ็เล่มเอกสารใหม่โดยวธีิการ ดงันี%  
เยบ็ดว้ยดา้ย โดยเจาะรู 3 รู ร้อยดา้ยใส่เข็ม เริ�มเยบ็จากรูกลางดา้นในเล่มก่อน เหลือ

ปลายดา้ยไวส้ําหรับผกู แลว้โยงเข็มไปยงัรูดา้นบนดา้นนอกเล่ม แทงเข็มผา่นเขา้มาดา้นในเล่มโดย
ขา้มรูกลางผา่นไปยงัรูดา้นล่าง แทงเขม็ทะลุออกไปดา้นนอกเล่ม แลว้แทงเขม็เขา้ในเล่มที�รูกลาง ผกู
เชือกที�เหลือไวก่้อนเย็บกับด้ายที�หัวเข็มให้แน่นตรงรูตรงกลางด้านในเล่ม ตดัปลายด้ายทิ%งให้
เรียบร้อย เรียกการเยบ็แบบนี%วา่ การเยบ็เล่มดว้ยดา้ย 
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ภาพที� 61 หนงัสือ “นกัการเมืองเอยจะบอกให”้  
 

ความสาํคญั ผูเ้ขียน นเรศ นโรปกรณ์ หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ 
สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญ สวสัดี 
ขนาด 4.5 × 7 นิ%ว ปริมาณ 45 หนา้ 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษเปลี�ยนสี เป็นสีนํ%าตาลเขม้ เนื�องดว้ยกระดาษอาจมีความ

เป็นกรดสูง ปกหนา้ขาดหาย 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษ 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษก่อนการปฏิบติัการอนุรักษอื์�นๆ เป็นสิ�งจาํเป็น

มากที�สุดในการอนุรักษเ์อกสาร เพราะถา้กระดาษมีความเป็นกรดมากและไม่ไดล้ดกรดก่อนการทาํ
ใหแ้ขง็แรงหรือซ่อมกระดาษใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีก็ไม่สามารถจะหยุดย ั%งปัญหาการชาํรุดที�เกิดขึ%นจาก
กรดนี%  เพราะความเป็นกรดในเนื%อกระดาษจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื�องไปเรื�อยๆ จนทาํให้
กระดาษชาํรุดไดใ้นที�สุด 

 วธีิการอนุรักษ ์
1. ลดกรด 
2. ซ่อมแซมปก โดยการใชก้ระดาษที�มีลกัษณะแขง็ทากาวมาเชื�อมต่อกบัปกหนา้ ซึ� งกาว

ที�ใชค้วรเป็นกาวเฉพาะในการซ่อมแซมเอกสาร 
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ภาพที� 62 สมุดฉีกภาพรามเกียรติX   
 

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญ สวสัดี 
ขนาด 4.5 × 6.8 นิ%ว ปริมาณ 40 หนา้ 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษมีรอยเปื% อน ซึ� งรอยเปื% อนที�เกิดขึ%นอาจจะมีสาเหตุหลาย

ประการ เช่น รอยเปื% อนจากนาํมนั รอยเปื% อนจากหมึก รอยเปื% อนจากเชื%อรา หรือรอยเปื% อนที�เกิดจาก
การถูกนํ%าเป็นบางส่วน เมื�อเอกสารแหง้จะเห็นตรงบริเวณขอบที�นํ%าซึมเป็นสีนํ%าตาล 

วธีิการอนุรักษ ์
1. ขจดัรอยเปื% อน 
รอยเปื% อนจากนํ%า สามารถขจดัไดโ้ดยใชน้ํ% าร้อนหรือแอลกอฮอล์เช็ด และอีกวิธีหนึ�ง คือ

การใชส้ารเคมีฟอกสีจางสีที�เกิดขึ%นใหห้ายไป  
รอยเปื% อนที�เกิดจากเชื%อรา สามารถจะขจดัออกไดด้ว้ยการฟอกจางสีดว้ยไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ผสมกบัอีเธอร์ในอตัราส่วนเท่ากนั เขย่าให้เขา้กนั แยกชั%นอีเธอร์ออกมาใช้ อีเธอร์ที�แยก
ออกมานี% จะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที�เขม้ขน้ปนอยู ่เวลาใช้เอาสําลีชุบนํ% ายาชั%นอีเธอร์เช็ดไปมา
บริเวณที�ตอ้งการจะฟอกสีจาง อาจจะตอ้งเช็ดหลายๆครั% งแลว้ปล่อยให้แห้ง สารที�ติดอยูบ่นกระดาษ 
คือ อีเธอร์และอนุมูลไฮดรอกซิล จะไม่เป็นอนัตรายต่อกระดาษ 
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ภาพที� 63 หนงัสือ “จดหมายจางวางหรํ�า”  
 

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญ สวสัดี 
ขนาด 4.8 × 7.4 นิ%ว ปริมาณ 129 หนา้ 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษมีรอยเปื% อน ซึ� งรอยเปื% อนที�เกิดขึ%นอาจจะมีสาเหตุหลาย

ประการ เช่น รอยเปื% อนจากนํ% ามนั รอยเปื% อนจากหมึก รอยเปื% อนจากเชื%อรา หรือรอยเปื% อนที�เกิดจาก
การถูกนํ% าเป็นบางส่วน เมื�อเอกสารแห้งจะเห็นตรงบริเวณขอบที�นํ% าซึมเป็นสีนํ% าตาล ลกัษณะปก
หลุดออกจากเล่ม 

วธีิการอนุรักษ ์
1. ขจดัรอยเปื% อน 
รอยเปื% อนจากนํ%า สามารถขจดัไดโ้ดยใชน้ํ% าร้อนหรือแอลกอฮอล์เช็ด และอีกวิธีหนึ�ง คือ

การใชส้ารเคมีฟอกสีจางสีที�เกิดขึ%นใหห้ายไป  
รอยเปื% อนที�เกิดจากเชื%อรา สามารถจะขจดัออกไดด้ว้ยการฟอกจางสีดว้ยไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ผสมกบัอีเธอร์ในอตัราส่วนเท่ากนั เขย่าให้เขา้กนั แยกชั%นอีเธอร์ออกมาใช้ อีเธอร์ที�แยก
ออกมานี% จะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที�เขม้ขน้ปนอยู ่เวลาใช้เอาสําลีชุบนํ% ายาชั%นอีเธอร์เช็ดไปมา
บริเวณที�ตอ้งการจะฟอกสีจาง อาจจะตอ้งเช็ดหลายๆครั% งแลว้ปล่อยให้แห้ง สารที�ติดอยูบ่นกระดาษ 
คือ อีเธอร์และอนุมูลไฮดรอกซิล จะไม่เป็นอนัตรายต่อกระดาษ 
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2. เยบ็เล่มเอกสารใหม่โดยวธีิการ ดงันี%  
เยบ็ดว้ยดา้ย โดยเจาะรู 3 รู ร้อยดา้ยใส่เข็ม เริ�มเยบ็จากรูกลางดา้นในเล่มก่อน เหลือ

ปลายดา้ยไวส้ําหรับผกู แลว้โยงเข็มไปยงัรูดา้นบนดา้นนอกเล่ม แทงเข็มผา่นเขา้มาดา้นในเล่มโดย
ขา้มรูกลางผา่นไปยงัรูดา้นล่าง แทงเขม็ทะลุออกไปดา้นนอกเล่ม แลว้แทงเขม็เขา้ในเล่มที�รูกลาง ผกู
เชือกที�เหลือไวก่้อนเย็บกับด้ายที�หัวเข็มให้แน่นตรงรูตรงกลางด้านในเล่ม ตดัปลายด้ายทิ%งให้
เรียบร้อย เรียกการเยบ็แบบนี%วา่ การเยบ็เล่มดว้ยดา้ย 
 

 

  
 
 

ภาพที� 64 หนงัสือ “ประวติัศาสตร์ไทย สมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้”  
 

สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญ สวสัดี 
ขนาด 6.2 × 9 นิ%ว ปริมาณ 42 หนา้ 
ลกัษณะของกระดาษ   กระดาษเปลี�ยนสี เป็นสีนํ% าตาลเขม้ เนื�องดว้ยกระดาษอาจมีความ

เป็นกรดสูง 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษ 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษก่อนการปฏิบติัการอนุรักษอื์�นๆ เป็นสิ�งจาํเป็น

มากที�สุดในการอนุรักษเ์อกสาร เพราะถา้กระดาษมีความเป็นกรดมากและไม่ไดล้ดกรดก่อนการทาํ
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ใหแ้ขง็แรงหรือซ่อมกระดาษใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีก็ไม่สามารถจะหยุดย ั%งปัญหาการชาํรุดที�เกิดขึ%นจาก
กรดนี%  เพราะความเป็นกรดในเนื%อกระดาษจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื�องไปเรื�อยๆ จนทาํให้
กระดาษชาํรุดไดใ้นที�สุด 

 วธีิการอนุรักษ ์
1. ลดกรด 
2. เมื�อลดกรดแลว้ จาํเป็นจะตอ้งทาํให้แข็งแรงขึ%นโดยการเสริมเสริมความแข็งแรงดว้ย

การใช้กระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใช้กาวที�เหมาะสม เช่น กาวแป้ง  methyl cellulose 
carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 

3. เยบ็เล่มเอกสารใหม่โดยวธีิการ ดงันี%  
เยบ็ดว้ยดา้ย โดยเจาะรู 3 รู ร้อยดา้ยใส่เข็ม เริ�มเยบ็จากรูกลางดา้นในเล่มก่อน เหลือ

ปลายดา้ยไวส้ําหรับผกู แลว้โยงเข็มไปยงัรูดา้นบนดา้นนอกเล่ม แทงเข็มผา่นเขา้มาดา้นในเล่มโดย
ขา้มรูกลางผา่นไปยงัรูดา้นล่าง แทงเขม็ทะลุออกไปดา้นนอกเล่ม แลว้แทงเขม็เขา้ในเล่มที�รูกลาง ผกู
เชือกที�เหลือไวก่้อนเย็บกับด้ายที�หัวเข็มให้แน่นตรงรูตรงกลางด้านในเล่ม ตดัปลายด้ายทิ%งให้
เรียบร้อย เรียกการเยบ็แบบนี%วา่ การเยบ็เล่มดว้ยดา้ย 
 

 
 

ภาพที� 65 สลากกินแบ่งรัฐบาล  
 

ความสําคญั   เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั%งแต่ พ.ศ. 2482 – 2501 ลกัษณะของเอกสาร 
เป็นกระดาษอ่อน มีรอยขาดในบางฉบบั 
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วธีิการอนุรักษ ์ 
1. ทาํความสะอาดโดยการปัดฝุ่ นละอองดว้ยแปรงขนอ่อน 
2. เสริมความแขง็แรงดว้ยการใชก้ระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใชก้าวที�เหมาะสม 

เช่น กาวแป้ง  methyl cellulose carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 
ทาํสาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสาํเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสาํเนาดว้ยกลอ้ง 

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนเอกสารเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 

 

       
 
ภาพที� 66 ปฏิทินปีต่างๆ  

 
ความสําคญั เป็นปฏิทินเก่าตั%งแต่ปี พ.ศ.2462 – 2490 ที�เจา้ของคือ คุณเจริญ สวสัดี ได้

บนัทึกเตือนความจาํต่างๆ เอาไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเจริญสวสัดี 
ลักษณะของกระดาษ   เป็นกระดาษอ่อนและเปลี�ยนสี เป็นสีนํ% าตาลเข้ม เนื�องด้วย

กระดาษอาจมีความเป็นกรดสูง มีเชื%อรา และขาดชาํรุดในบางเล่ม 
การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษ 

การตรวจสอบความเป็นกรดบนกระดาษก่อนการปฏิบติัการอนุรักษอื์�นๆ เป็นสิ�งจาํเป็น
มากที�สุดในการอนุรักษเ์อกสาร เพราะถา้กระดาษมีความเป็นกรดมากและไม่ไดล้ดกรดก่อนการทาํ
ใหแ้ขง็แรงหรือซ่อมกระดาษใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีก็ไม่สามารถจะหยุดย ั%งปัญหาการชาํรุดที�เกิดขึ%นจาก
กรดนี%  เพราะความเป็นกรดในเนื%อกระดาษจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื�องไปเรื�อยๆ จนทาํให้
กระดาษชาํรุดไดใ้นที�สุด 
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 วธีิการอนุรักษ ์
1. ลดกรด 
2. ขจดัรอยเปื% อน รอยเปื% อนที�เกิดจากเชื%อรา สามารถจะขจดัออกไดด้ว้ยการฟอกจางสี

ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมกบัอีเธอร์ในอตัราส่วนเท่ากัน เขย่าให้เข้ากัน แยกชั%นอีเธอร์
ออกมาใช้ อีเธอร์ที�แยกออกมานี% จะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที�เขม้ขน้ปนอยู่ เวลาใช้เอาสําลีชุบ
นํ%ายาชั%น อีเธอร์เช็ดไปมาบริเวณที�ตอ้งการจะฟอกสีจาง อาจจะตอ้งเช็ดหลายๆครั% งแลว้ปล่อยให้แห้ง 
สารที�ติดอยูบ่นกระดาษ คือ อีเธอร์และอนุมูลไฮดรอกซิล จะไม่เป็นอนัตรายต่อกระดาษ 

3.เมื�อลดกรดและขจดัรอยเปื% อนแลว้แลว้ จาํเป็นจะตอ้งทาํให้แข็งแรงขึ%นโดยการเสริม
เสริมความแข็งแรงดว้ยการใชก้ระดาษสาที�บางและปราศจากกรด ใชก้าวที�เหมาะสม เช่น กาวแป้ง  
methyl cellulose carboxy, methyl cellulose เป็นตน้ 

4. เยบ็เล่มเอกสารใหม่โดยวธีิการ ดงันี%  
เยบ็ดว้ยดา้ย โดยเจาะรู 3 รู ร้อยดา้ยใส่เข็ม เริ�มเยบ็จากรูกลางดา้นในเล่มก่อน เหลือ

ปลายดา้ยไวส้ําหรับผกู แลว้โยงเข็มไปยงัรูดา้นบนดา้นนอกเล่ม แทงเข็มผา่นเขา้มาดา้นในเล่มโดย
ขา้มรูกลางผา่นไปยงัรูดา้นล่าง แทงเขม็ทะลุออกไปดา้นนอกเล่ม แลว้แทงเขม็เขา้ในเล่มที�รูกลาง ผกู
เชือกที�เหลือไวก่้อนเย็บกับด้ายที�หัวเข็มให้แน่นตรงรูตรงกลางด้านในเล่ม ตดัปลายด้ายทิ%งให้
เรียบร้อย เรียกการเยบ็แบบนี%วา่ การเยบ็เล่มดว้ยดา้ย 
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ภาพที� 67 พลทหาร 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 68 เมืองหลวงยคุแรก 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 69 นั�งไต่สวนผูร้้ายและเครื�องพนัธนาการ  
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 70 นํ%าท่วมเมื�อ พ.ศ. 2460 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 71 เครื�องใชท้องคาํ ขดุไดที้�กรุวดัราชบูรณะ จ.อยธุยา  
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 72 พระแสงทองคาํ สมยัเจา้สามพระยา ขดุไดที้�กรุวดัราชบูรณะ จ.อยธุยา 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 73 พาหุรัด,ทองกร ขดุไดที้�กรุวดัราชบูรณะ จ.อยธุยา  
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 74 พระราชทานรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญพระราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 (ฉบบัแรก)  
ประดิษฐอ์ยูบ่นพานแวน่ฟ้า 

 
ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 

 



138 

 
 

ภาพที� 75 กระบวนแห่พระบรมราชาภิเษก รัชกาลที� 6 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 76 เครื�องใชท้องคาํ ขดุไดที้�กรุวดัราชบูรณะ จ.อยธุยา  
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 77 เครื�องใชท้องคาํ ขดุไดที้�กรุวดัราชบูรณะ จ.อยธุยา 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 78 กรมตาํรวจ สมยัรัชกาลที� 6  
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 79 มงกุฎนํ%าเตา้ ขดุไดที้�กรุวดัราชบูรณะ จ.อยธุยา  
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 80 ทหาร 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 81 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจภูธร ตาํรวจนครบาล 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 82 พลตรีพระยาวาสุเทพ อธิบดีกรมตาํรวจภูธรคนแรก  เมื�อ พ.ศ. 2456 -2458 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 83 ภาพตาํรวจและผูร้้ายที�จบัไดท้ั%งหมด 7 คน พร้อมระบุชื�อของคนร้าย  
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 84 ศาลสมยัเก่า  
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 85 หลวงรัฐยาธิบาลบญัชา อธิบดีกรมตาํรวจนครบาลคนแรก 
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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ภาพที� 86 นั�งไต่สวนผูร้้าย และเครื�องพนัธนาการ  
 

ความสาํคญั เป็นภาพถ่ายเก่าที�เจา้ของ  ร้านเก็บสะสมมา และไดใ้ส่กรอบจดัเก็บไว ้
สถานที�จดัเก็บ ร้านเกา้หอ้งเฟรม 
ขนาด 10 × 12 นิ%ว 
ลกัษณะของภาพ   เป็นภาพถ่ายขาวดาํ จดัเก็บไวใ้นกรอบรูป แกว้และกระจก เป็นวสัดุที�

ไม่เป็นอนัตรายต่อวสัดุสารสนเทศ เนื�องจากแขง็แรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสารเคมีได้
ดี มีขอ้เสียเล็กนอ้ยตรงที�แตกง่าย 

 วธีิการอนุรักษ ์ 
ทาํสาํเนาเก็บไวโ้ดยการนาํไปอดัขยายเพิ�มเติม 
ทาํสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ได้แก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาด้วยกล้อง

ดิจิตอลเป็นแผน่ซีดี 
สแกนภาพถ่ายเป็นไฟลดิ์จิตอล แลว้บนัทึกลงแผน่ซีดี 
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9. การทาํสําเนาภาพเพื�อการอนุรักษ์ 
9.1 การแปลงรูปแบบข้อมูลเพื�อการอนุรักษ์เอกสาร (Preservation Reformatting) 

การแปลงรูปแบบข้อมูล เป็นการถ่ายทอดเนื%อหาของเอกสารจากวสัดุดั% งเดิมไป
บนัทึกยงัวสัดุรูปแบบใหม่เพื�อการอนุรักษเ์อกสารให้มีอายุยืนยาว ทั%งเนื%อหาและวตัถุดั%งเดิมที�บรรจุ
เนื%อหานั%น 

เนื�องจากเอกสารต่างๆ โดยทั�วไปมีอยู่หลากหลายทั%งประเภท รูปร่าง ขนาด และ
รูปแบบ แม้จะพยายามระมดัระวงัในระหว่างการใช้งาน การจดัเก็บ และการอนุรักษ์ซ่อมแซม
เอกสาร แต่เอกสารก็ยงัคงเสื�อมสภาพ การอนุรักษ์ขอ้มูลของเอกสารโดยการแปลงรูปแบบขอ้มูล
เป็นทางเลือกหนึ� งของการยืดอายุเอกสารเพื�อให้ตน้ฉบบัคงทน และมีเอกสารรูปแบบใหม่ไวใ้ช้
ศึกษาคน้ควา้และแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารต่อกนัไดส้ะดวกยิ�งขึ%น 

9.1.1 หลกัในการอนุรักษ์เอกสารโดยการแปลงรูปแบบข้อมูล 
ในการอนุรักษเ์อกสารโดยการแปลงรูปแบบขอ้มูลนั%น มีปัจจยัหลายประการ 

จะตอ้งนาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจ ได้แก่ บุคลากร ความรู้ กระบวนการ วิธีการแปลง
ขอ้มูล รูปแบบขอ้มูลที�ตอ้งการ ค่าใชจ่้ายทั%งในระยะสั%นและระยะยาว 

การอนุรักษเ์อกสารโดยการแปลงรูปแบบขอ้มูลมีหลกัการทั�วๆไป ดงันี% คือ 
1. สนองความต้องการใช้เอกสาร การอนุรักษเ์อกสารโดยการแปลงรูปแบบ

ขอ้มูลมีจุดประสงคเ์พื�อใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลนั%นใหไ้ดม้ากที�สุด จึงตอ้ง 
1.1 สามารถอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการแปลงรูปแบบขอ้มูล เพื�อสร้าง

ความเขา้ใจและความร่วมมือระหวา่งเจา้ของเอกสารและกลุ่มผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
1.2 เลือกรูปแบบที�เป็นมาตรฐานและมีผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
1.3 ทาํเครื�องมือช่วยคน้ ที�ง่ายต่อการคน้หาและเขา้ถึง 
1.4 มีความรู้ในการดูแลรักษาเอกสาร ทั%งเอกสารตน้ฉบบัและเอกสาร

รูปแบบใหม่ที�จะจดัทาํขึ%น 
2. ทําสําเนาครั3 งเดียว การเสื�อมสภาพของเอกสารบางครั% งเกิดจากการทาํ

สําเนาหลายครั% ง ซึ� งการแปลงรูปแบบขอ้มูลมีวตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนัเอกสารจากความเสี�ยงต่างๆ 
พร้อมๆ ไปกบัการปรับปรุงการเขา้ถึงเอกสาร ดงันั%นจึงตอ้งทาํสําเนาจากเอกสารตน้ฉบบัเพียงครั% ง
เดียวหรือให้นอ้ยครั% งที�สุดเท่าที�จะทาํได ้และใชส้ําเนาตน้ฉบบัที�ไดเ้ป็นเสมือนตวัแทนตน้ฉบบัเพื�อ
การทาํสาํเนาในครั% งต่อๆไป โดย 

2.1 ทาํเครื� องมือช่วยค้นและเผยแพร่วิธีการใช้เอกสารรูปแบบใหม่ที�
สะดวก ถูกตอ้ง เหมาะสม เพื�อการสงวนรักษาสาํเนาตน้ฉบบัอยา่งมีคุณภาพ 



151 

2.2 ดาํเนินการแปลงรูปแบบขอ้มูลอย่างมีมาตรฐาน ตวัสําเนาเอกสาร
รูปแบบใหม่จะตอ้งมีรายละเอียดที�ครบถว้นสมบูรณ์เหมือนหรือใกลเ้คียงกบัตน้ฉบบัมากที�สุด 

3. มีความคงทน ในการแปลงรูปแบบขอ้มูลจะตอ้งทาํให้ทั%งสําเนาเอกสาร
รูปแบบใหม่ที�จดัทาํขึ%นอยู่ไดน้านที�สุดเท่าที�จะสามารถเป็นไปได ้และมีผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการเอกสารนอ้ยที�สุดเท่าที�จะทาํได ้โดยตอ้ง 

3.1 ใชว้ธีิการที�ไดม้าตรฐาน 
3.2 มีความรู้ในการแปลงรูปแบบขอ้มูลและสามารถควบคุมสภาพแวดลอ้ม

ขณะทาํสําเนาเอกสารรูปแบบใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยัทั%งตวัเอกสารตน้ฉบบัและเอกสาร
รูปแบบใหม่ที�ได ้

3.3 สร้างเทคนิคและบริหารจดัการรายละเอียดขอ้มูลของเอกสารที�จดัทาํขึ%น
ใหม่ทั% งทางด้านกายภาพและคุณลักษณะของรูปแบบของสําเนา เพื�อให้ทราบที�มาและสามารถ
บริหารจดัการไดเ้มื�อเวลาผา่นไป 

4. รับรองคุณภาพของการทําสําเนา การอนุรักษ์เอกสารโดยการแปลง
รูปแบบขอ้มูลไม่ได้เป็นการสร้างสําเนามาแทนที�เอกสารตน้ฉบบัเพื�อความมีหน้ามีตา ความพึง
พอใจ หรือเพียงเพื�อให้มีตน้ฉบบัหลายๆรูปแบบ แต่ทาํขึ%นมาเพื�อให้สามารถจดัเก็บเนื%อหาขอ้มูล
สาํคญั และเป็นสาํเนาแทนตน้ฉบบั เพื�อช่วยยดือายขุองเอกสารตน้ฉบบั โดยเจา้ของเอกสารสามารถ
ให้คาํรับรองไดว้า่สําเนาที�ไดมี้ความสมบูรณ์ตามกระบวนการแปลงรูปแบบขอ้มูลและเหมือนของ
แทม้ากที�สุด 

5. การทําสําเนาเพิ�มจะต้องเสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่มีคุณภาพ โดยทั�วไปมกัจะ
นิยมทาํสําเนาเอกสารสองชุดเพื�อป้องกนัสําเนาตน้ฉบบัสูญหาย โดยเก็บสําเนาตน้ฉบบัไวใ้นที�เก็บ
ที�เหมาะสมเทียบเท่ากบัเอกสารตน้ฉบบั และทาํสําเนาใหม่เพิ�มเติมจากสําเนาตน้ฉบบัเพื�อใชง้านใน
รูปแบบที�ผูใ้ชส้นใจและตอ้งการมากที�สุด ซึ� งในการทาํสําเนาเพิ�มขึ%นอีกนี%ควรจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
นอ้ยที�สุด หรือนอ้ยกวา่การทาํสาํเนาครั% งแรกแต่มีคุณภาพทดัเทียมกนั 

9.1.2. การแปลงรูปแบบข้อมูลที�นิยมใช้เพื�อการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ 
การแปลงรูปแบบขอ้มูลที�นิยมใชเ้พื�อการอนุรักษเ์อกสารจดหมายเหตุ ไดแ้ก่ 
1. การแปลงขอ้มูลจากกระดาษเป็นฟิล์ม เป็นการแปลงขอ้มูลที�เก็บอยูใ่นวสัดุ

ประเภทกระดาษ เช่น เอกสารลายลกัษณ์ต่างๆ ภาพถ่าย แปลงเป็นขอ้มูลที�เก็บอยู่ในรูปแบบของ
ฟิลม์ เช่น ไมโครฟิลม์ ฟิลม์เนกาตีฟ ฯลฯ 

2. การแปลงขอ้มูลจากฟิลม์เนกาตีฟหรือฟิลม์กระจกเป็นภาพถ่าย 
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3. การแปลงข้อมูลที� เก็บอยู่ในวสัดุรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลที� เก็บอยู่ใน
ฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มภาพยนตร์ กระดาษ ฯลฯ เป็นขอ้มูลเก็บไวใ้นวสัดุอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
ตามกระบวนการทาํสาํเนาดว้ยระบบดิจิตอล 

9.1.3 กระบวนการที�ใช้ในการแปลงรูปแบบข้อมูล20 
การถ่ายไมโครฟิล์ม (Microfilming) เป็นการถ่ายทอดขอ้มูลจากเอกสารตน้ฉบบั

เดิมไปบนัทึกบนมว้นไมโครฟิล์ม การแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบไมโครฟิล์มเป็นกระบวนการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บ และเป็นทางเลือกที�ใช้ได้กบัเอกสารที�มีขนาดหลากหลาย เป็น
กระบวนการที�นิยมใช้มากในการอนุรักษเ์อกสาร สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดง่้ายและมีขอ้รับรอง
ในวงการอนุรักษ์ว่าสามารถเก็บได้นานกว่า 100 ปี รูปแบบไมโครฟิล์มถือเป็นรูปแบบที�ได้
มาตรฐาน มีความคงทน สามารถทาํสาํเนาไดห้ลายชุด สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกและอ่านง่าย 

 การทําสําเนาด้วยการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ การทาํสําเนาเก็บเป็นภาพ การทาํสําเนาเก็บ
เป็นฟิล์ม การทาํสําเนาดว้ยกลอ้งดิจิตอลเก็บเป็นซีดี เป็นการแปลงขอ้มูลจากวสัดุรูปแบบเดิมไป
บนัทึกยงัวสัดุใหม่ที�มีความคงทนโดยใชก้ลอ้งถ่ายภาพ เป็นทางเลือกสําหรับสงวนรักษาเนื%อหาของ
เอกสารที�บนัทึกอยูบ่นกระดาษที�มีคุณภาพตํ�า เช่นข่าวตดัจากหนงัสือพิมพ ์เอกสารที�มีสภาพแตกหกั 
เอกสารที�หายาก หรือเอกสารที�มีความตอ้งการมาก โดยการถ่ายทอดขอ้มูลให้อยู่บนกระดาษที�มี
คุณภาพดีขึ% น ปัจจุบนัมีการนํากล้องดิจิตอลมาใช้ในการถ่ายทาํสําเนาซึ� งกล้องดิจิตอลสามารถ
ถ่ายภาพโดยไม่ตอ้งใชฟิ้ล์ม ภาพที�ไดจ้ากกลอ้งดิจิตอลจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลที�สามารถ
นาํมาใชก้บัเครื�องคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยไม่ตอ้งแปลงขอ้มูลลงบนกระดาษก่อน 

การทําสําเนาด้วยระบบดิจิตอล ไดแ้ก่ การสแกนเอกสารหรือภาพเก็บบนซีดีหรือ
ฮาร์ดดิสก ์การสแกนภาพเก็บบนกระดาษอดัขยายภาพ การสแกนภาพเก็บบนฟิล์ม การแปลงขอ้มูล
สื�อโสตทศัน์ทั%งหลายให้อยู่ในรูปแบบที�เหมาะสมเป็นเรื�องสําคญัในการอนุรักษ์เอกสาร เพราะจะ
ช่วยป้องกนัความเสียหายและการเสื�อมสภาพจากการให้บริการทาํสําเนา การอนุรักษ์สื�อโสตทศัน์
โดยการทาํสําเนาบนสื�อโสตรูปแบบใหม่ที�มีความคงทนและสะดวกในการใชง้านมากกวา่ยอ่มทาํ
ให้สามารถสงวนรักษาสื�อโสตทศัน์ตน้ฉบบัให้ปลอดจากการถูกทาํลายและเสื�อมสภาพจากการนาํ
ออกใชเ้พื�อใหบ้ริการ 

 
______________________________ 

20กรมศิลปากร, คู่มือการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ: การทําสําเนาภาพถ่ายเพื�อการอนุรักษ์

และจัดเกบ็ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ%นติ%งแอนดพ์บัลิชชิ�ง, 2551), 39. 
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การสแกนเป็นระบบดิจิตอล (Digitization)21 
เป็นการแปลงข้อมูลจากสัญญาณหรือรหัสอะนาล็อกมาเป็นสัญญาณหรือรหัส

ดิจิตอล หรือรูปแบบที�เครื�องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได ้ซึ� งการแปลงขอ้มูลเป็นระบบดิจิตอลนั%น 
นอกจากจะช่วยยดือายกุารใชง้านเอกสารตน้ฉบบัแลว้ ยงัช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สะดวก
ต่อการแลกเปลี�ยนขอ้มูล เผยแพร่ขอ้มูลไดก้วา้งขวางผา่นเครือข่ายอินเตอร์เนต ทาํสาํเนาไดห้ลายชุด 
และประหยดัเนื%อที�ในการจดัเก็บเอกสารอีกดว้ย 

9.2 การทาํสําเนาภาพเพื�อการอนุรักษ์และจัดเกบ็ 
การทาํสาํเนาภาพเพื�อการอนุรักษจ์ดัเก็บพร้อมนาํออกใหบ้ริการขอ้มูลภาพได้

สะดวก และช่วยรักษาตน้ฉบบัของภาพใหอ้ยูย่นืยาวนั%น สามารถทาํไดห้ลายวธีิซึ� งเกี�ยวเนื�องกบั
หลกัการแปลงรูปแบบขอ้มูล 

การทาํสาํเนาภาพโดยแทจ้ริงแลว้สามารถทาํไดท้ั%งวธีิการถ่ายไมโครฟิลม์ การทาํ
สาํเนาดว้ยการถ่ายภาพ การทาํสาํเนาดว้ยระบบดิจิตอล 

9.2.1 การบริหารจัดการวงจรชีวติของข้อมูลในระบบดิจิตอล 
การบริหารจดัการวงจรชีวติของขอ้มูลในระบบดิจิตอล  ซึ� งหมายรวมถึง “การ

อนุรักษด์ว้ยระบบดิจิตอล” เพราะการอนุรักษด์ว้ยระบบดิจิตอลจะหมายรวมถึงทั%งการอนุรักษข์อ้มูล
ดิจิตอลและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลเพื�ออนุรักษข์อ้มูลอะนาล็อก การบริหารจดัการวงจรชีวิตของ
ขอ้มูลดิจิตอลมีเป้าหมายเพื�ออนุรักษ์ขอ้มูลในระบบอะนาล็อกดว้ยการแปลงขอ้มูลให้อยู่ในระบบ
ดิจิตอล โดยใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยั ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นระยะยาว 

อายุของสื�อ (Media longevity) สื� อที�ใช้เก็บขอ้มูลดิจิตอลต้องผ่านการ
คน้ควา้วจิยัและทดสอบวา่มีความเหมาะสมที�จะใชจ้ดัเก็บขอ้มูลดิจิตอลไดดี้ 

การควบคุมสภาพแวดล้อม (Environmental condition) สถานที�จดัเก็บสื�อที�
เก็บขอ้มูลดิจิตอลตอ้งมีสภาพแวดล้อมที�เหมาะสม ทั%งต่อการจดัเก็บและการหยิบจบัไฟล์ขอ้มูล
ดิจิตอลเพื�อการใชง้าน 

                                                           

21สํานกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ: การอนุรักษ์

เอกสารจดหมายเหตุ โดยการแปลงรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ%นติ%ง 

แอนดพ์บัลิชชิ�ง, 2551), 29. 
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ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (Software and hardware requirement) 
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที�ใช้ในกระบวนการแปลงรูปแบบข้อมูลจะต้องรองรับหรือสนอง
วตัถุประสงคข์องการใชข้อ้มูลดิจิตอลและขอ้มูลของขอ้มูลดิจิตอลไดส้ะดวกในระยะยาว 

องค์ประกอบของกระบวนงาน (Worflow requirement) องคป์ระกอบของ
กระบวนงานตอ้งประกอบดว้ยนโยบายและการปฏิบติังานที�ดาํเนินการไดอ้ยา่งสะดวกและรองรับ
ความย ั�งยนืของขอ้มูลทั%งหมด 

ระบบการจัดการอัตโนมัติสําหรับข้อมูลดิจิตอลและข้อมูลของข้อมูลดิจิตอล 
(Automated management for digital data and metadata) ใชส้ําหรับจดัการฐานขอ้มูลดิจิตอล
เพื�อช่วยในการรวบรวม การสืบคน้ และการจดัเก็บ 

9.2.2 การวางแผนในการดําเนินการสแกนเอกสารเป็นระบบดิจิตอล 
การสแกนเอกสารตอ้งวางแผนการดาํเนินงานในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอย่าง

รอบคอบ ดงันี%  
1. ฝึกผูป้ฏิบติังานสแกนถึงวธีิการสัมผสั แตะตอ้ง หยิบจบัเอกสารที�ปลอดภยั

ต่อเอกสาร เช่น ตอ้งใส่ถุงมือ ขณะจบัเอกสาร ตรวจสอบสภาพเอกสารเพื�อวิเคราะห์ความเสี�ยงที�ทาํ
ใหเ้กิดความเสียหาย เช่น เปราะ ฉีกขาด ฝุ่ นละออง รา หรือแมลง 

2. อนุรักษ์เอกสารเบื%องตน้โดยการแผ่เอกสารให้เป็นแผ่นเรียบ ทาํความ
สะอาดผวิหนา้เอกสารเพื�อขจดัฝุ่ นละออง ซ่อมส่วนที�ฉีกขาดและหลุดหาย และดาํเนินงานอื�นๆ เพื�อ
ขจดัสิ�งที�อาจเป็นสาเหตุที�จะทาํใหคุ้ณภาพของการสแกนลดลง 

3. มีการวางแผนจดัสถานที�จดัเก็บ 
9.2.3 วตัถุประสงค์ของการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุโดยการแปลงรูปแบบ

ข้อมูล 
การอนุรักษเ์อกสารจดหมายเหตุ โดยการแปลงรูปแบบขอ้มูล มี

วตัถุประสงค ์ดงันี%  
1.เพื�ออนุรักษเ์อกสารตน้ฉบบัใหค้งอยูต่ลอดไป ดว้ยการถ่ายทอดเนื%อหา

ของเอกสาร บนัทึกลงในสื�อใหม่สาํหรับใหบ้ริการคน้ควา้แทนเอกสารตน้ฉบบั 
2. เพื�อประหยดัพื%นที�ในการเก็บรักษาเอกสาร เพราะสื�อรูปแบบใหม่จะ

ประหยดัเนื%อที�ในการเก็บรักษา 
3. เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการบริการคน้ควา้ 
4. เพื�อสะดวกในการแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร 
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5. เพื�อความปลอดภยัจากเหตุวบิติัต่างๆ เพราะการทาํสาํเนาเป็นสื�อรูปแบบ
ใหม่สามารถทาํสาํเนาไดห้ลายชุด และแยกเก็บในที�ต่างๆ ได ้

 

10. ศักยภาพของชุมชนในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ 
จากการศึกษาชุมชนบา้นเกา้หอ้งมีศกัยภาพในการจดัการเอกสารจดหมายเหตุใน

รูปแบบต่างๆ 3 รูปแบบ ดงัต่อไปนี%  
รูปแบบที� 1 การจดัตั%งหรือสร้างอาคารหอจดหมายเหตุขึ%นมาใหม่จาํนวน 1 หลงั เพื�อใช้

เป็นสถานที�ที�เก็บรวบรวมเอกสารและหนงัสือต่างๆ ทั%งหมด ของชาวบา้นในชุมชน ที�มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ทั%งต่อชุมชน จงัหวดัและประเทศ ฯ แต่เนื�องดว้ยเนื%อที�ในบริเวณชุมชนมีจาํนวนจาํกดั 
โดยส่วนใหญ่แลว้ชุมชนจะมีลกัษณะเป็นบา้นเรือนที�ตั%งอยู่ติดกนั การขยบัขยายหรือโยกยา้ยที�อยู่
เดิมจึงเป็นไปไดย้าก อีกทั%งในเรื�องของงบประมาณในการก่อสร้างนั%นค่อนขา้งที�จะสูงอยูพ่อสมควร 
ซึ� งทั%งในส่วนของชุมชนและภาครัฐที�มีความรับผิดชอบในพื%นที�นี%  คือเทศบาลตาํบลบางปลามา้เอง
นั%น ก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้างอาคารหลงัใหม่ 

รูปแบบที� 2 การเก็บรวบรวมเอกสารเอกสารจดหมายเหตุทั%งหมดไวใ้นพิพิธภณัฑ์ตลาด
เกา้ห้องซึ� งชาวบา้นไดร่้วมกนัจดัตั%งขึ%นเพื�อเก็บรวบรวมเอกสาร ภาพถ่ายและขา้วของเครื�องใช้ใน
สมยัก่อนเพื�อเป็นอนุสรณ์และให้นกัท่องเที�ยวไดเ้ขา้ไปเยี�ยมชม แต่เนื�องจากพิพิธภณัฑ์นั%นมีขนาด
เล็กเกินไปที�จะเก็บรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของชาวบา้นทั%งชุมชนไวไ้ดห้มด รูปแบบดงักล่าว
จึงไม่เหมาะสมในการจดัการเอกสารจดหมายเหตุของชุมชนบา้นเกา้หอ้ง 
 

 
ภาพที� 85 พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
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รูปแบบที� 3 การจดัให้เอกสารอยู่ในที�เดิม หมายความวา่ การให้เอกสารอยู่ที�บา้นของ
เจ้าของเอกสารนั% นๆ โดยให้เจ้าของเป็นผูเ้ก็บรักษาและบริหารจดัการกับเอกสารเหล่านั%นเอง 
ตวัอยา่งบา้นที�สามารถจดัการกบัเอกสารที�มีอยู ่ใหผู้ที้�สนใจหรือนกัเที�ยวสามารถเขา้ชมได ้

1. บา้นเจริญสวสัดี ตั%งอยู่บริเวณตลาดล่าง เป็นบา้นที�เก็บสะสมทั%งสิ� งของเครื�องใช้
สมยัก่อนและเอกสาร หนงัสือต่างๆ รวมทั%งภาพถ่าย สมุดพก ปฏิทินพก และสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ซึ� งเอกสารทุกชนิดเจา้ของบา้น     (คุณสุนนัทา สวสัดี) ได้จดัเก็บไวเ้ป็นอย่างดี และไดจ้ดัไวเ้ป็น
เสมือนพิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุยอ่มๆ ให้นกัท่องเที�ยวสามารถเขา้มาเยี�ยมชมได ้คุณสุนนัทา 
ไดเ้ก็บเอกสารไวใ้นตูโ้ชว ์และหนงัสือบางเล่มไดห่้อพลาสติกไว ้เนื�องจากเอกสารมีความเก่าและ
เปราะบางมาก ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลไดร้วบรวมจดัใส่กรอบรวมกนัไวเ้พื�อสะดวกในการเก็บ
รักษา  

2. ร้านโรงพิมพไ์พโรจน์ ตั%งอยูบ่ริเวณตลาดกลาง เป็นโรงพิมพที์�ตั%งเป็นที�เดียวในตลาด
เกา้ห้อง เจา้ของคือ อาจารยไ์พโรจน์ สุขเกษม เป็นอาจารยส์อนอยู่โรงเรียนบางปลามา้ “สูงสุมารย์
ผดุงวิทย”์ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึ� งปัจจุบนัท่านไดเ้สียชีวิตแลว้ ปัจจุบนัยงัคงพิมพ์
การ์ดเชิญในงานต่างๆ อยูบ่า้ง แต่มีจาํนวนนอ้ยลง 

3. ร้านเกา้ห้องฟิล์ม ตั%งอยู่บริเวณตลาดล่าง เป็นร้านถ่ายรูปเพียงร้านเดียวที�ตั%งอยู่ใน
ตลาดเก้าห้อง ซึ� งมีอายุเก่าแก่ โดยภายในร้านจะเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่า ที�คุณพลาพล ธีรนนท ์  
เจา้ของร้านไดเ้ก็บสะสมไว ้ปัจจุบนัร้านเกา้ห้องฟิล์มยงัคงดาํเนินกิจการถ่ายภาพอยูบ่า้ง แต่นอ้ยลง 
เนื�องจากผูค้นนิยมเขา้ไปถ่ายรูปในตวัเมืองกนัมากเพราะมีอุปกรณ์ที�ทนัสมยักวา่  

เนื�องจากในอดีตบริเวณตลาดเกา้หอ้งเคยเป็นแหล่งตลาดคา้ขายทางนํ% าที�สําคญัแห่งหนึ�ง
ของจงัหวดัสุพรรณบุรี และถึงแมใ้นปัจจุบนัการคา้ขายทางนํ% าจะหมดลงไปแลว้ แต่ตวัตลาดและ
การคา้ขายบนบกก็ยงัมีอยู่ ชาวบา้นจึงเล็งเห็นความสําคญัในจุดนี%  พร้อมทั%งมีแนวคิดร่วมกนัที�จะ
ฟื% นฟูตลาดและเศรษฐกิจภายในตลาดเกา้ห้องให้กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั% ง จึงไดร้ะดมความคิดเห็น
บวกดว้ยกาํลงักายและกาํลงัทรัพย ์ฟื% นฟูตลาดเก่าแห่งนี% ให้กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั% งหนึ� ง โดยการ
จดัตั%งคณะกรรมการการพฒันาตลาดเกา้หอ้งขึ%นมา ซึ� งมีรายชื�อดงัต่อไปนี%  

1. คุณศิริพรรณ ตนัศกัดิX ดา  ประธาน 
2. คุณสุนนัทา สวสัดี 
3. คุณอภิชาต ชโลธร 
4. คุณสนั�น พนัธ์ุจนัทร์ดี 
5. คุณอดุล สุวรรณฤทธิX  
6. คุณเมธา สุจรัสเศรษฐเ์มธา 
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7. คุณเฉลิมพรรณ หอกสุวรรณ 
8. คุณเผด็จ พึ�งพิทยานนท ์
9. คุณดวงใจ ชาวเชียงขวาง 
10. คุณรุจีวรรณ วเิรขรัตน์ 
11. คุณปทุมมา ชโลธร 
และคณะกรรมการกิติมาศกัดิX  คุณสุคนธ์ ยามะรัต ซึ� งเป็นทายาทของเจา้ของตลาด  

(ส.ยามะรัต)  ซึ� งนอกจากคณะกรรมการชุดนี% แลว้ ยงัมีชาวบา้นอีกหลายคนที�ไดร่้วมแรงร่วมใจกนั
ฟื% นฟูตลาดแห่งนี% ให้กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั% งหนึ� ง และทุกคนต่างมีความภาคภูมิใจในชุมชนและ
รู้สึกดีใจทุกครั% งที�มีนกัท่องเที�ยวเขา้มาเยี�ยมชมในชุมชนของตน ซึ� งหากจะมีการจดัให้นกัท่องเที�ยว
สามารถเขา้ไปเยี�ยมชมเอกสารของตนในบา้น ชาวบา้นส่วนใหญ่ก็มีความยินดี ซึ� งในบา้นบางหลงัก็
ไดจ้ดัใหมี้ระบบนี%อยูบ่า้งแลว้ ซึ� งถือวา่เป็นการนาํร่องที�ดี และนกัท่องเที�ยวก็ใหค้วามสนใจ 
 

11. ความร่วมมือของภาครัฐ 
 11.1 โครงการที�ดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบางปลาม้า 
 

 ตารางที� 5 แสดง โครงการการพฒันาตลาดเก้าห้องของเทศบาลตําบลบางปลาม้า 
 

ลาํดับที� โครงการ ปีงบประมาณ งบประมาณ
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์หนา้ตลาดเกา้ห้อง 2553 4,125,000 
2. ก่อสร้างสะพานแขวน บริเวณหนา้ตลาดเกา้

หอ้ง เพื�อเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวสองฝั�งแม่
นํ%าท่าจีน 

2553 5,000,000 

3. ซ่อมแซมเขื�อนและปรับภูมิทศัน์หนา้วดัลาน
คา เพื�อรองรับแหล่งท่องเที�ยวสองฝั�งแม่
นํ%าท่าจีน 

2553 5,000,000 

4. ก่อสร้างอาคารประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยว 
ประจาํตลาดเกา้หอ้ง อาคารคอนกรีต 

2553 2,000,000 

5. ก่อสร้างซุม้ทางเดินบริเวณตลาดเกา้หอ้ง 2553 1,400,000 
6. บูรณะหอดูโจรประจาํตลาดเกา้หอ้ง 2553 700,000 
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ตารางที� 5 แสดง โครงการการพฒันาตลาดเก้าห้องของเทศบาลตําบลบางปลาม้า (ต่อ) 

7. จดัซื%อเกา้อี%สนาม จาํนวน 50 ตวั และโตะ๊
สนาม 18 ชุด 

2553 900,000 

8. ก่อสร้างประตู ปิด – เปิด ทางเขา้ตลาดบน 
ตลาดกลาง 
ตลาดล่าง 

2555 254,000 

9. สร้างหอ้งนํ%าสาธารณะบริเวณขา้งศาลเจา้พอ่
ทุ่งแค 

2555 182,000 

10. ทาํป้ายสถานที�ท่องเที�ยว ป้ายบอกทางไป
ตลาดล่าง ป้ายจอดรถใหป้ลดเกียร์วา่ง 
บริเวณศาลเจา้พอ่ทุ่งแคและศาลเจา้แม่
ทบัทิม 

2555 50,000 

11. สร้างหลงัคาคลุมถนนจากปากทางเขา้ตลาด
กลาง ตั%งแต่ร้านปองศิลป์ถึงโรงพิมพ์
ไพโรจน์ 

2555 1,665,000 

12. สร้างหลงัคาบริเวณตลาดล่างจากริมแม่นํ%าถึง
บา้น น.ส.รจนา ยงคไ์พบูลย ์

2555 609,000 

13. สร้างหลงัคาคลุมถนนตลาดบนจากศาลเจา้
พอ่ทุ่งแคถึงสะพานขา้มวดัลานคา 

2555 1,578,000 

14. สร้างหลงัคาบริเวณดา้นหลงัอาคารจอดรถ
กบัอาคารจาํหน่ายของที�ระลึก 

2555 103,000 

15. ปรับปรุงถนนซอยในตลาดเกา้หอ้ง 2555 133,000 
16. ปรับปรุงรางระบายนํ%าฝน บริเวณตลาดล่าง 2555 50,000 
17. ต่อเติมบนัไดขา้งโป๊ะริมเขื�อนตลาดเกา้ห้อง 2555 30,000 

 
ที�มา : เทศบาลตาํบลบางปลามา้, วารสารรายงานการดําเนินกจิการเทศบาลตําบลบางปลาม้า
ประจําปี 2554 (สุพรรณบุรี: เทศบาลตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้, 2554), 8. 
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เนื�องจากชุมชนบา้นเก้าห้องซึ� งเป็นที�ตั% งของตลาดที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ� งของจงัหวดั
สุพรรณบุรีในอดีต และเมื�อเริ�มมีกระแสนิยมในการท่องเที�ยวแบบอนุรักษ์นิยมเกิดขึ%นในปัจจุบนั
ประกอบกนั พ่อคา้ แม่คา้ ในตลาดเกา้ห้องเลยมีความคิดที�จะปรับปรุงตลาดให้ฟื% นขึ%นมามีความ
คึกคกัและมีชีวติชีวาอีกครั% งหนึ�ง โดยการแต่งตั%งคณะกรรมการตลาดขึ%นมารวมกนัทั%งสามตลาด คือ 
ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง เพื�อมารวมตวักนั ในการที�จะฟื% นฟูตลาดให้เป็นที�รู้จกัและเป็น
แหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษแ์ห่งใหม่ ของจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยไดรั้บความร่วมมือ และสนบัสนุน
ทางท่องเที�ยวจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง การท่องเที�ยวเที�ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานกังาน
สุพรรณบุรี เข้ามาช่วยประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเที�ยวให้เป็นที� รู้จักของผู ้คนภายนอกและ
นกัท่องเที�ยวทั%งหลายใหไ้ดเ้ขา้มาเยี�ยมชม สัมผสัถึงบรรยากาศเก่าๆ ภายในตลาดแห่งนี%  

 

12. ความเป็นไปได้ในการจัดตั3งหอจดหมายเหตุ ขึ3นมาใหม่ 
 ดว้ยพื%นที�ที�มีอยูอ่ย่างจาํกดัในบริเวณตลาดเกา้ห้องนั%นทาํให้ความเป็นไปไดข้องการที�

จะสร้างหรือก่อตั%งตวัอาคารขึ%นมาใหม่นั%นค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก ซึ� งสามารถแบ่งหลกัเหตุผลได ้
ดงัต่อไปนี%  

1. มีพิพิธภณัฑ์บา้นเก้าห้องตั%งอยู่ก่อนแล้ว เนื�องด้วยการมีพิพิธภณัฑ์บา้นเก้าห้องอยู่
ก่อนแลว้นั%นก็ถือไดว้่าเป็นแหล่งรวมของเก่าอยู่แลว้ ไม่วา่จะเป็นภาพถ่ายในอดีต หนงัสือเก่า ขา้ว
ของเครื�องใชเ้ก่าๆ ในสมยัก่อนที�หายากและไม่ค่อยไดน้าํมาใชแ้ลว้ในปัจจุบนั ซึ� งก็ลว้นแลว้แต่เป็น
ของที�ไดม้าจากการบริจาคและการให้ความร่วมมือของสมาชิกในหมู่บา้นนั�นเอง ดงันั%นชาวบา้นจึง
ถือวา่พิพิธภณัฑบ์า้นเกา้หอ้งก็คือแหล่งเก็บเอกสาร และโบราณวตัถุเก่าๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัแลว้ 

2. การขาดงบประมาณในการก่อสร้าง เนื�องจากในการก่อสร้างอาคารแต่ละหลงันั%น
จาํเป็นที�จะตอ้งใชง้บประมาณในการก่อสร้างเป็นจาํนวนมาก 

3. การมีเอกสารเก็บไวที้�บา้น เนื�องดว้ยในบา้นแต่ละหลงันั%นมีเอกสาร หนงัสือ ภาพถ่าย
เก่า หรือสิ�งของต่างๆ ที�เก็บสะสมกนัมาตั%งแต่สมยับรรพบุรุษรุ่นก่อนๆ การที�จะนาํมาบริจาคเป็น
สมบติัส่วนรวมนั%นก็เห็นจะยากอยู ่เนื�องจากเจา้ของจะเกิดความเสียดาย และอยากเก็บรักษาไวเ้อง
มากกว่า ซึ� งในปัจจุบนัการพฒันาตลาดเกา้ห้องให้เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีความนิยมของจงัหวดั
สุพรรณบุรีนั%น ก็ทาํให้ชาวบา้นในยา่นตลาดก็หนัมาคา้ขายกนัมากขึ%น บา้นที�เคยอยูอ่าศยัธรรมดาก็
เปิดเป็นร้านคา้ให้นกัท่องเที�ยวเขา้ไปเยี�ยมชม แลว้ไดน้าํเอาของเก่าทั%งหลายออกมาโชวเ์พื�อดึงดูด
นกัท่องเที�ยว แต่ก็มีบางบา้นที�ไม่ไดเ้ปิดเป็นร้านคา้แต่ก็มีเอกสารและวตัถุมากมายให้นกัท่องเที�ยว
สามารถเขา้ไปชมได ้เช่น ร้านเจริญ สวสัดี ตั%งอยูบ่ริเวณตลาดล่าง เป็นตน้ 
 



 

 

160 

 

 บทที� 5 

การวเิคราะห์ 

 
การศึกษาครั	 งนี	 มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกหารูปแบบที�เหมาะสมในการจดัการเอกสาร

จดหมายเหตุของชุมชนบ้านเก้าห้อง ซึ� งจากการศึกษาพบว่าเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร
ประเภทลายลกัษณ์ หรือเอกสารประเภทโสตทศันจดหมายเหตุ ซึ� งมีเป็นจาํนวนมากอยูพ่อสมควร 
และลว้นแต่เป็นเอกสารที�น่าสนใจทั	งสิ	นนั	น มีการจดัเก็บและการจดัการยงัไม่เป็นระบบมากนัก 
โดยการจดัเก็บแบบระบบชุมชนนั	นจะจดัเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑ์บา้นเกา้ห้อง ซึ� งมีเอกสารอยูแ่ค่ส่วน
หนึ�งเท่านั	น ซึ� งประกอบดว้ย 

1. ภาพถ่ายเก่า 
2. หนงัสือการ์ตูนเก่า 
3. ภาพวาด 
ซึ� งเอกสารดงักล่าวนี	  พิพิธภณัฑ์ไดรั้บมอบมาจากชาวบา้นในชุมชน ตั	งแต่ตอนก่อตั	ง

พิพิธภณัฑบ์า้นเกา้หอ้งขึ	น ส่วนเอกสารจาํพวกหนงัสือนั	นโดยส่วนใหญ่ชาวบา้นจะเก็บรักษาไวเ้อง
ที�บา้น ไม่ไดน้าํมามอบใหแ้ก่พิพิธภณัฑ ์เนื�องจากพื	นที�ในพิพิธภณัฑ์มีจาํกดัและชาวบา้น ยงัมีความ
หวงแหนและยงัอยากจะเก็บรักษาไวเ้องอยู ่ซึ� งบา้นบางหลงัก็ไดเ้ปิดให้นกัท่องเที�ยวสามารถเขา้ไป
ชมและศึกษาได้โดยจดัเก็บไวใ้นตูว้างซ้อนๆกนัไว ้แต่บางบา้นก็ไม่ได้เปิดให้เขา้ไปเยี�ยมชม ซึ� ง
เอกสารดงักล่าวสามารถสรุปแบ่งหมวดออกมาไดด้งันี	  

1.เอกสารประเภทลายลักษณ์ ประกอบด้วย หนังสือทั�วไป ทะเบียนสําคัญสมรส
สมยัก่อน และโนต้เพลงไทยเป็นแผน่ๆ จาํนวน 120 รายการ 

2.เอกสารประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ ประกอบด้วย ภาพวาด ภาพถ่าย เทป
บนัทึกเสียง การ์ดเชิญ แผ่นบนัทึกเสียง ปติทินไทย สมุดบนัทึก สลากกินแบ่งรัฐบาล และใบเสร็จ 
จาํนวน 228 รายการ 

ซึ� งเอกสารจาํนวนนี	ก็ยงัไม่มีการจดัเก็บที�เป็นระบบ รวมถึงการดูแลรักษาที�ถูกวธีิเช่นกนั  
แต่ถา้กล่าวถึงความน่าสนใจของเอกสารต่างๆเหล่านี	  ถือได้ว่าชุมชนบา้นเก้าห้องในย่านตลาดนี	
ยงัคงมีเอกสารเก่าที�น่าสนใจและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของผูที้�สนใจเก็บไวอ้ยู่เป็นจาํนวนมาก
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แต่ทั	งนี	 เอกสารดงักล่าวเหล่านี	ก็ควรที�จะไดรั้บการอนุรักษแ์ละแปลงรูปแบบของเอกสารให้อยูใ่น
รูปแบบของดิจิตอล เพื�อยดือายเุอกสารและเพื�อความสะดวกในการเผยแพร่ หรือใหบ้ริการเอกสาร  
 

1.รูปแบบที�เหมาะสมในการจัดการเอกสาร 

เอกสารที� มีอยู่ในชุมชนนั	 นเป็นเอกสารที� น่าสนใจและมีความสําคัญทางด้าน
ประวติัศาสตร์ทั	งสิ	น และมีปริมาณมากพอที�จะจดัสรรให้ผูส้นใจหรือนกัท่องเที�ยวสามารถเขา้ไป
ศึกษาได ้ทั	งเอกสารที�เก็บอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ตลาดเกา้ห้องและเอกสารที�เป็นส่วนบุคคล ที�เจา้ตวัเป็นผู ้
เก็บรักษาไว ้ซึ� งจากการสาํรวจความเหมาะสมในการจดัตั	งหอจดหมายเหตุชุมชนนั	น ประกอบดว้ย 
3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

รูปแบบที� 1 เกบ็หรือจัดรวมไว้อยู่ในพพิธิภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง    
ซึ� งในตวัพิพิธภณัฑแ์ห่งนี	ไดมี้การจดัแสดงโบราณวตัถุ ขา้วเครื�องใชใ้นสมยัก่อนของ 

ชาวบา้นที�มีใช้อยู่ในชีวิติประจาํวนั เช่น วิทยุ เตารีด กระต่ายขูดมะพร้าว ตะเกียง เป็นตน้ และมี
เอกสารจดัแสดงอยูเ่ป็นจาํนวนหนึ�งแลว้ ไดแ้ก่ ภาพถ่าย ภาพวาด และหนงัสือเก่า ซึ� งเป็นวตัถุและ
เอกสารที�ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นในการนาํมาจดัแสดง โดยชาวบา้นไดร่้วมกนับริจาคทรัพย์
สมบติัส่วนตวัที�ตนมีอยูค่นละเล็กนอ้ย นาํมาจดัแสดงในพิพิธภณัฑต์ลาดเกา้ห้อง เพื�อเป็นประโยชน์
ในการศึกษาวิถีชีวิตชาวบา้นในสมยัก่อนชุมชนแห่งนี	  รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ	นในชุมชน 
เช่น เหตุการณ์นํ	าท่วม ประเพณี พิธีกรรม และสถานที�ต่างๆ ที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปในปัจจุบนั 

หากจะนาํหนงัสือ เอกสาร หรือภาพถ่ายต่างๆ มาจดัแสดงเพิ�มเติม ชาวบา้นบางส่วนก็มี
ความยนิดี แต่อาจจะไม่ใหไ้ปทั	งหมดเนื�องจากอยากจะเก็บรักษาไวก้บัตวัเองดว้ย และดว้ยพื	นที�ของ
พิพิธภณัฑก์็มีความจาํกดั เนื�องจากดดัแปลงมาจากห้องแถวไมเ้ก่า  ประกอบกบัสิ�งของที�มีจดัแสดง
อยู่ก่อนนั	นก็มีจาํนวนพอสมควรแลว้ หากจะนาํเอกสารไปจดัเก็บไวใ้นนั	นทั	งหมด ก็จะมีพื	นที�ไม่
เพียงพอ  

โดยสามารถแยกขอ้ดีและขอ้เสียของรูปแบบที� 1 ไดด้งันี	  
ข้อดี 

1.สามารถใชพ้ื	นที�และอาคารที�มีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดประโยชน์มากที�สุด 
2.เป็นแหล่งที�จัดเก็บทั	 งโบราณวตัถุ และเอกสารเก่า ไวใ้นที�เดียวกัน ซึ� งเป็น

ภาพรวมของตลาดเกา้หอ้ง 
3. ไม่ตอ้งสิ	นเปลืองงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลงัใหม่ 
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ข้อเสีย 
1. พื	นที�ไม่เพียงพอหากจะเก็บรวบรวมทั	งโบราณวตัถุและเอกสารเก่า รวมกนัไว้

ในพิพิธภณัฑฯ์ ทั	งหมด 
2. หากนาํมาเก็บรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ์ฯเพียงที�เดียว ก็จะทาํให้บา้นเรือน หรือ

ส่วนอื�นๆภายในตลาด ลดความน่าสนใจลง 
รูปแบบที� 2 สร้างอาคารหอจดหมายเหตุบ้านเก้าห้องขึ0นมาใหม่  
การสร้างอาคารหอจดหมายเหตุขึ	นมาใหม่นั	นจาํเป็นตอ้งอาศยัองคก์รภาครัฐที�มีหนา้ที� 

รับผดิชอบในพื	นที�นี	 เขา้ไปมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลบางปลามา้ ซึ� งจะตอ้งนาํเงินงบประมาณ
จากเทศบาลฯ มาใชใ้นการก่อสร้างอาคาร แต่ในการก่อสร้างตอ้งใชง้บประมาณเป็นจาํนวนมาก จึง
อาจตอ้งใชเ้วลาในการขออนุมติังบประมาณเป็นเวลานาน และไม่แน่วา่จะไดรั้บงบประมาณในส่วน
นี	หรือไม่เพราะเทศบาลฯ เองก็ไดมี้การจดัตั	งห้องสมุดประชาชนไวอ้ยูแ่ลว้ซึ� งอาจจะนาํเอกสารไป
จดัเก็บ และให้บริการอยูใ่นนั	นได ้หรือถา้สร้างอาคารหลงัใหม่ขึ	นมาก็อาจจะไม่ไดม้าตรฐานตาม
หลักจดหมายเหตุโดยจะเห็นได้จากตวัอย่างของพิพิธภณัฑ์ตลาดเก้าห้องที�ขาดเงินทุนในการ
สนบัสนุนจากรัฐ และเนื	อที�ก็ดดัแปลงมาจากร้านขายยาเก่า ซึ� งไม่ไดมี้การก่อสร้างขึ	นมาใหม่ และ
การสร้างอาคารหลงัใหม่ก็ไม่มีพื	นที�เพียงพอในการจดัตั	ง 

โดยสามารถแยกขอ้ดีและขอ้เสียของรูปแบบที� 2 ไดด้งันี	  
ข้อดี  

1. แยกเอกสารจดหมายเหตุออกเป็นสัดส่วน 
ข้อเสีย 

1. ตอ้งใชง้บประมาณในการก่อสร้างสูง 
2. ขาดพื	นที�ในการจดัตั	งอาคารหลงัใหม่ เนื�องจากพื	นที�ในชุมชนจาํนวนจาํกดั 

รูปแบบที� 3 จัดทาํเป็นหอจดหมายเหตุมีชีวติ  
คือ การจดัแสดงหรือเก็บเอกสารไวใ้นบา้นของเจา้ของเอกสาร และสามารถให้บริการ

แก่นกัท่องเที�ยวหรือผูที้�สนใจเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ได ้โดยการจดัทาํสําเนาไวเ้พื�อให้บริการหรือการ
จดัแสดงตน้ฉบบั ขึ	นอยู่กบัอายุและสภาพของเอกสาร ซึ� งโดยส่วนใหญ่แล้วบา้นเรือนในชุมชน
ตลาดเก้าห้องนั	นได้เปิดเป็นร้านค้า และจดัแสดงข้าวของเครื�องใช้ในสมยัก่อนไวเ้กือบทุกบา้น 
เนื�องจากจังหวดัได้มีการฟื	 นฟูตลาดแห่งนี	 ให้เป็นสถานที�ท่องเที�ยงเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด
สุพรรณบุรี รูปแบบของตลาดจึงเป็นในรูปแบบของพิพิธภณัฑมี์ชีวติ คือนกัท่องเที�ยวสามารถเขา้ไป
เยี�ยมชมของเก่าภายในบา้นได ้ดงันั	นในส่วนของเอกสารเก่าก็เช่นเดียวกนั ซึ� งมีบางบา้นที�ได้จดั
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แสดงหรือเก็บรักษาไวที้�บา้นแต่นักท่องเที�ยวก็สามารถเขา้ไปเยี�ยมชมได้ ตวัอย่างเช่น ร้านเจริญ
สวสัดี, โรงพิมพไ์พโรจน์, ร้านเกา้หอ้งเฟรม และร้านยงคไ์พบูลย ์เป็นตน้  

โดยสามารถแยกขอ้ดีและขอ้เสียของรูปแบบที� 3 ไดด้งันี	  
ข้อดี 

1. การเก็บรักษาเอกสารไวที้�ตวัเจา้ของเอกสารเอง จะสามารถดูแลไดดี้กวา่  
2. ไม่สิ	นเปลืองพื	นที�ภายในชุมชน เพราะใชบ้า้นของตวัเองในการจดัแสดงและ

ใหบ้ริการ 
3. ผูม้าขอใช้บริการได้รับความรู้และขอ้มูลที�ตรงตามความเป็นจริง ละเอียด 

เนื�องจากสามารถสอบถามจากเจา้ของไดท้นัที 
4. ไม่ตอ้งสิ	นเปลืองงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลงัใหม่ 
5. หากมีผูส้นใจเขา้ไปศึกษาหาขอ้มูล ผลพลอยไดข้องบา้นนั	นหากเป็นร้านคา้ ก็จะ

ช่วยใหมี้รายไดห้รือขายของไดเ้พิ�มขึ	น 
 จะเห็นได้ว่าแนวทางทั	ง 3 รูปแบบนั	น มีขอ้ดีและขอ้เสียที�แตกต่างกนั และมีความ

เป็นไปได้ทั	 ง 3 รูปแบบ ขึ	 นอยู่กับความร่วมมือ และข้อตกลง ของประชนชนในชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ และการนาํเอกสารออกมาให้บริการนั	นสิ�งที�ตอ้งคาํนึงอีกประการหนึ�งคือ สภาพ
ของเอกสารและวิธีการจดัแสดงหรือให้บริการ ดงันั	นจึงตอ้งมีการสงวนรักษาและป้องกนัเอกสาร
เอาไวก่้อน 

 

2. การสงวนรักษาเอกสาร 
การสงวนรักษาเอกสารเป็นสิ�งสําคญัอีกอยา่งหนึ�งในการจดัเก็บเอกสาร ซึ� งเอกสารทุก

ประเภทมีความเสื�อมสูญสลายเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื�อเอกสารเป็นเอกสารเก่าที�มีคุณค่าและมี
เพียงชิ	นเดียว ดังนั	นเพื�อประโยชน์ในการศึกษา ค้นควา้ อ้างอิงประวติัศาสตร์ท้องถิ�น สภาพ
เหตุการณ์บา้นเมืองของชุมชนในอนาคต จึงจาํเป็นตอ้งสงวนรักษาเอกสารให้มีอายุยืนยาว และคง
สภาพเดิมมากที�สุด แต่ก่อนที�จะเรียนรู้ถึงวิธีการสงวนรักษาเอกสาร เราจาํเป็นตอ้งทราบถึงสาเหตุ
ของการชาํรุดและเสื�อมสภาพของเอกสารนั	นๆ ก่อน โดยสามารถสรุปถึงสาเหตุของการชาํรุดของ
เอกสารได ้ดงัแผนภูมินี	  
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        ลกัษณะภูมิอากาศ                                                            อื�นๆ 
  
ความชื	น             แสงสวา่งและความร้อน         ความไม่บริสุทธิD  

 
 ความชื	นตํ�า 
(RH <40%)                                              SO2 NO2 O3          เขม่า 
                                                                                                ฝุ่ นละออง                                                       อุบติัภยั 
                                                                                                                                         เก็บรักษา                                                                                
    กรอบ เปราะ            เหลือง กรอบ          เหลือง กรอบ                                                                  ไม่ถูกวธีิ 
                         ขาดง่าย                    ขาดง่าย              สกปรก                              ไม่ระมดัระวงั                                                                                     
                                                                                      มีรอยเปื	 อน                        ในการหยบิยก 
                                                                                                                                หมึก  
                                                                                                                            ตวัเขียนขาด  
ความชื	นสูง (RH<70%) 
                ชื	น ร้อน        เกิดราและจุลินทรีย ์         แมลง 
กาวเสื�อมสภาพ                              
วสัดุเสื�อมสภาพ                                             ปลวก               หนอนหนงัสือ                                        
หมึกลบเลือน  
เกิดราหรือจุลินทรีย ์
กระตุน้ใหเ้กิดการชาํรุดเร็วขึ	นโดยเฉพาะในบรรยากาศที�มีกรดแก๊ส  
 

แผนภูมิที� 1 สาเหตุที�ทาํให้เกดิการชํารุดเสื�อมสภาพของเอกสาร  
 

2.1 การอนุรักษ์เอกสาร (Conservation) 

 การอนุรักษ์เอกสาร มีความหมายรวม 2 นยั คือ การป้องกนั (Preservation) และ
การปฏิบติัการอนุรักษ ์ (Conservation Treatment)  

2.1.1 การป้องกนั (Preservation) เป็นวธีิการชะลอการชาํรุดหรือเสื�อมสภาพที�จะ 
เกิดขึ	นกบัเอกสาร ซึ� งก่อนที�จะป้องกนัมิให้เอกสารเกิดความชาํรุดหรือเสื�อมสภาพได้นั	นจาํเป็น
จะตอ้งเขา้ใจถึงคุณสมบติัของวสัดุที�ผลิตเอกสาร สาเหตุ และปัญหาต่างๆ ที�อาจก่อให้เกิดความ
ชาํรุดเสื�อมสภาพกบัวสัดุนั	น เพื�อที�จะสามารถเลือกวิธีการป้องกนัและหลีกเลี�ยงปัญหาต่างๆ ที�
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อาจจะเกิดขึ	นกบัเอกสารอยา่งเหมาะสม ซึ� งจะเป็นวิธีที�สุดในการที�จะอนุรักษเ์อกสารนั	นๆให้คงอยู่
ตลอดไป 

2.1.2 ปฏิบติัการอนุรักษ ์(Conservation Treatment) เป็นวธีิการที�นาํมาเพื�อแกไ้ข 
ปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ	นกบัเอกสาร โดยการกาํจดัปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ	นออกไปให้หมด แลว้ซ่อมแซม
หรือเสริมสร้างให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมหรือใกลเ้คียงสภาพเดิมมากที�สุด ทั	งความแข็งแรง รูปแบบ 
และเนื	อวสัดุ ทั	งนี	  วิธีการที�นาํมาใช้นี	 จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงใดๆ กบัเอกสารและ
สามารถแกไ้ขกลบัไปเหมือนสภาพเดิมก่อนการปฏิบติัการอนุรักษไ์ด ้ 
 

 

 

 

 

 

 

            

  

                 
                                                  สถานที�เก็บเหมาะสม                                        การตรวจสอบชนิดของวตัถุ 
 ครุภณัฑแ์ละวสัดุที�ใชจ้ดัเก็บเอกสาร การตรวจสอบปัญหาที�เกิดขึ	น 
 เหมาะสม 
 การควบคุมสิ�งแวดลอ้มใหเ้หมาะสม การหยดุย ั	งปัญหา 
 การประกนัความมั�นคง การซ่อมแซมส่วนที�ชาํรุด 
 การเฝ้าระวงั การป้องกนัภายหลงัการ  
                                                                                                                                     ซ่อมแซม 
 

แผนภูมิที� 2 กระบวนการสงวนรักษาเอกสาร  
 

โดยวธีิการซ่อมแซมและอนุรักษเ์อกสารในแต่ละวธีิตามความเสื�อมสภาพของเอกสารนั	น
ก็ไดย้กตวัอยา่งไปบา้งแลว้ในบทที� 4 ซึ� งการอนุรักษเ์อกสารวิธีที�ง่ายที�สุดและสามารถทาํไดก้บัทุก
ประเภทเอกสาร คือ การแปลงขอ้มูลมาเป็นรูปแบบดิจิตอล โดยวิธีการสแกนและบนัทึกภาพดว้ย

การสงวนรักษาเอกสาร (Preservation) 

การอนุรักษ์เอกสาร (Conservation) การซ่อมแซมเอกสาร (Restoration) 
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กลอ้งดิจิตอล แลว้มาบนัทึกใหอ้ยูใ่นรูปแบบซีดี ซึ� งนอกจากจะเป็นวิธีการอนุรักษที์�ง่ายแลว้ ซีดีก็ยงั
เป็นรูปแบบที�สามารถนาํมาเผยแพร่ไดง่้ายอีกดว้ย 
 
 

3. การเผยแพร่และจัดแสดง 
การให้บริการและการจัดแสดงถือเป็นสิ� งที�สําคัญอีกอย่างหนึ� งของการเผยแพร่

ประวติัศาสตร์ ซึ� งการให้บริการและจดัแสดงเอกสารของชุมชนนั	นมีวตัถุประสงคเ์พื�อตอ้งการให ้ 
เอกสารและประวติัศาสตร์ไม่สูญหายไปจากชุมชนและเผยแพร่ให้บุคคลจากภายนอกไดรู้้จกัและ
เห็นถึงความสาํคญัของประวติัศาสตร์ในชุมชน  การเผยแพร่และจดัแสดงมีรูปแบบ ดงันี	  

3.1 การให้บริการจากเอกสารที�ทาํสําเนา 

3.1.1 สําเนาในรูปแบบดิจิตอล ไดแ้ก่การสแกนภาพและบนัทึกภาพลงในแผน่ซีดี  
ซึ� งเป็นการอนุรักษเ์อกสารประเภทหนึ�ง ที�สะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการและเก็บรักษาไวไ้ดน้าน 
สามารถทาํสาํเนาซํ	 าไดห้ลายครั	 ง โดยการใหบ้ริการนั	นสามารถจดัใหบ้ริการไวใ้นที�ต่างๆ ดงันี	  

1. ใหบ้ริการอยูใ่นแต่ละบา้นที�มีเอกสาร 
2. ใหบ้ริการอยูใ่นพิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
3. ใหบ้ริการอยูใ่นหอ้งสมุดประชาชนของเทศบาลตาํบลบางปลามา้ 
วธีิการ 

 1. ทาํสําเนาเอกสารไวอ้ย่างละ 3 ชุด เพื�อนาํไปจดัเก็บไวใ้นสถานที�
ดงักล่าวทั	ง 3 แห่ง 

 2. จดัหาคอมพิวเตอร์ อยา่งนอ้ย 1 ชุด สําหรับให้บริการอ่านเอกสาร โดย
นาํไปจดัตั	งไวใ้นพิพิธภณัฑ ์หรือสถานที�ที�สามารถใหบ้ริการและดูแลไดส้ะดวก 

 3. จดัทาํใบยืมเอกสารในกรณีที�ยืมเอกสารออกจากบา้นของผูดู้แล และ
ตอ้งการนาํเอกสารไปอ่านในที�ที�จดัไวส้าํหรับอ่านเอกสาร หรือยมืไปทาํสาํเนาซํ	 า 

3.2 การจัดนิทรรศการ (Exhibition)  

นิทรรศการ โดยทั�วไปคือ การจดันาํเอาภาพถ่าย ภาพเขียน สถิติ แผนภูมิ หรือวสัดุกราฟ
ฟิคอื�นๆ ของจริง หุ่นจาํลอง ภาพยนตร์ ภาพนิ�ง มาจดัแสดงประกอบการบรรยาย การอภิปราย และ
สาธิตในเรื�องต่างๆ ที�น่าสนใจ 

วตัถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ 
1. เพื�อให้การศึกษา เพื�อนาํเอกสารที�ไดรั้บคดัเลือกแลว้วา่น่าสนใจ ควรค่าแก่การจดจาํ อนั

แสดงให้เห็นถึงประเพณีและอุดมการณ์ของชาติ ชุมชน หรือเป็นเอกสารที�แสดงให้เห็นถึง
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เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ให้สาธารณชนได้ทราบ และเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึง
ลกัษณะของเอกสารกลุ่มหนึ�งๆ 

2. เพื�อเผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูล กิจกรรม 
3.เพื�อกระตุน้ใหป้ระชาชนมีความภูมิใจในความเป็นพลเมืองของชุมชน 
ดงันั	นการจดั  นิทรรศการจึงเป็นการส่งเสริมความสนใจในประวติัศาสตร์ของชาติหรือ

ชุมชน นิทรรศการจะเป็นที�สนใจของนกัวิจยั และเป็นขอ้มูลพื	นฐานสนบัสนุนโครงการอื�นได ้โดย
การจดันิทรรศการนั	นสามารถตั	งไดท้ั�วบริเวณตลาด เนื�องจากบริเวณตลาดมีพื	นที�กวา้งมากพอใน
การตั	งนิทรรศการ และผูค้นสามารถเดินดูไดอ้ยา่งทั�วถึง 

รูปแบบของนิทรรศการ 

1.  บอร์ดแนะนาํความหมาย ประเภท และความสาํคญัของ เอกสารจดหมายเหตุ 
2. บอร์ดแนะนาํเอกสารจดหมายเหตุที�มีอยู่ในชุมชน โดยเขียนบรรยายพร้อมแสดงภาพ

ตวัอยา่ง ชื�อเจา้ของเอกสาร สถานที�เก็บเอกสารและสถานที�ที�ใหบ้ริการ 
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บทที� 6 

บทสรุป  

 

 1. เอกสาร 

ในการจดัตั
งหอจดหมายเหตุ เอกสารเป็นสิ�งสําคญัที�สุดสําหรับการดาํเนินงาน ถึงแมจ้ะ
มีเอกสารอยูแ่ลว้แต่ไม่มีการจดัการที�ถูกตอ้ง ถูกวธีิ ก็อาจทาํใหเ้อกสารเกิดการชาํรุดและเสื�อมสภาพ
ไดเ้ร็วยิ�งขึ
น และเนื�องด้วยบา้นเกา้ห้องไดมี้การรวมตวักนัฟื
 นฟูตลาดเก่าให้กลบัมามีบทบาทขึ
น
ใหม่อีกครั
 ง ซึ� งไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่ในจงัหวดัสุพรรณบุรีที�ยงัคงความเป็นชุมชน
และตลาดเก่าอยูม่าก ดงันั
นบา้นชุมชนบา้นเกา้ห้องจึงยงัคงมีวตัถุ ขา้วของเครื�องใช ้รวมทั
งเอกสาร
เก่าอยู่เป็นจาํนวนมาก ผูศึ้กษาไดท้าํการสํารวจเอกสารตามบา้นเรือนต่างๆ ในชุมชนตลาดเกา้ห้อง 
และไดพ้บเอกสารจาํนวนหนึ�งซึ� งมีความน่าสนใจและมีความสําคญัต่อชุมชน ดงัไดย้กตวัอยา่งของ
เอกสารมาใหดู้แลว้ในบทที� 4  

1.1 การจัดเกบ็เอกสาร 

เนื�องดว้ยการจดัเก็บเอกสารในปัจจุบนัของเจา้ของเอกสารนั
นยงัไม่มีวิธีการจดัเก็บที�
ถูกตอ้งนกั ซึ� งอาจทาํใหเ้อกสารเกิดการชาํรุดเร็วยิ�งขึ
น เจา้ของเอกสารจึงควรปฏิบติัตาม ดงันี
  

1.สาํรวจเอกสารที�ตนเองมีอยู ่ทั
งที�อยูใ่นสภาพดีและชาํรุด 
2.นาํเอกสารที�ชาํรุดมาซ่อมแซม เป็นการดาํเนินการให้เอกสารกลบัสู่สภาพเดิม ซึ� ง

จะตอ้งมีการสาํรวจอยา่งสมํ�าเสมอ ซึ� งการซ่อมแซมเอกสารมีหลกัสาํคญั ดงันี
  
2.1) ซ่อมแซมเอกสารใหค้งสภาพเดิม 
2.2) พิจารณาเลือกวธีิการซ่อมแซมเอกสารใหเ้หมาะสมกบัสภาพที�ชาํรุด ซึ� ง 

อาจจะเป็นการซ่อมด้วยกระดาษเยื�อ (สา), กระดาษเยื�อเคลือบกาว ฯลฯ และต้องเป็นวิธีการที�
สามารถทาํใหเ้อกสารกลบัคืนสู่สภาพเดิมก่อนซ่อมได ้

3. การฟื
 นฟูสภาพ เป็นขั
นตอนการเลือกวิธีอนุรักษเ์บื
องตน้ที�เหมาะสมและเป็นไป
ได้สําหรับความสูญเสียและสภาพชาํรุดของเอกสาร โดยตอ้งลงมือปฏิบติัอย่างเร็วที�สุดเท่าที�จะ
เป็นไปได ้เพื�อชะลอหรือหยดุย ั
งกระบวนการชาํรุดเสื�อมสภาพ 

4. เก็บรักษาไวใ้นที�ที�มีอุณหภูมิคงที� ไม่อบัชื
น และไม่โดนแสงแดด 
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1.2 การอนุรักษ์เอกสาร 

การซ่อมแซม  การซ่อมแซมเอกสาร เป็นการยดือายุให้เอกสารให้มีอายุยืนยาวมาก
ยิ�งขึ
น โดยการซ่อมเอกสารนั
นเราควรซ่อมเอกสารตามสภาพที�ชาํรุด เช่น การลดกรด การขจดัรอย 
เปื
 อน การเสริมแขง็แรงของเอกสารการเสริมปก การซ่อมแซมส่วนที�ขาด เป็นตน้ โดยการใชว้ิธีการ
อนุรักษต์ามหลกัจดหมายเหตุแต่อาจจะใชว้ิธีการทอ้งถิ�นโดยการใชว้สัดุที�หาไดจ้ากทอ้งถิ�นที�หาได้
ง่ายมาประยกุตใ์ช ้

การทําสําเนาเป็นรูปแบบดิจิตอล เป็นการรักษาและป้องกนัเอกสารให้เกิดความ
เสื�อมสภาพช้าลงและน้อยที�สุด เนื�องจากเมื�อเราแปลงเอกสารจากกระดาษเป็นรูปแบบซีดีแลว้ ทาํ
ใหก้ารจบัตอ้งเอกสารนอ้ยลง นอกจากนี
การทาํสาํเนาเป็นรูปแบบดิจิตอลยงัเป็นการอนุรักษเ์อกสาร
ที�ทาํไดง่้าย ไม่มีขั
นตอนซบัซอ้น อีกทั
งยงัง่ายต่อการใหบ้ริการและทาํสาํเนาอีกดว้ย 

 

2. รูปแบบที�เหมาะสมในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุชุมชนตลาดเก้าห้อง 

จากการศึกษาหารูปแบบที�เหมาะสมในการจดัการเอกสารจดหมายเหตุของชุมชนตลาด
เกา้หอ้ง ทั
ง 3 รูปแบบนั
น ลว้นเป็นรูปแบบที�มีความเป็นไปไดท้ั
งสิ
น แต่รูปแบบที�เหมาะสมที�สุดใน
การจดัการเอกสารจดหมายเหตุของชุมชนตลาดเกา้ห้อง คือ รูปแบบที� 3 การจดัทาํในรูปแบบของ
หอจดหมายเหตุ   มีชีวติ โดยการเก็บเอกสารไวที้�บา้นของเจา้ของเอกสารและให้บริการแก่ผูที้�สนใจ
โดยการทาํสําเนาไวห้นึ� งชุดสําหรับให้บริการ แต่หากเอกสารชิ
นใดที�เจา้ของเห็นวา่สามารถนาํตวั
จริงมาจดัแสดงหรือใหบ้ริการไดก็้จะเป็นการดี เนื�องจากจะสามารถใชเ้ป็นเอกสารชั
นตน้ไดใ้นกรณี
ที�มีผูข้อเขา้มาศึกษาหรือทาํการวจิยัต่างๆ 

เนื�องจากรูปแบบดงักล่าวนี
สามารถจดัการไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการตั
ง 
งบประมาณและหาพื
นที�ในการจดัเก็บเอกสารเหมือนในรูปแบบที� 1 และ 2 เพราะชาวบา้นมีเอกสาร
อยูใ่นมือและไดท้าํการจดัแสดงและให้บริการอยูบ่า้งบางส่วนแลว้ หากมีการประชาสัมพนัธ์ให้เกิด
ความร่วมมือในการจดัการเอกสารจดหมายเหตุดงักล่าวนี
แลว้ สมาชิกในชุมชนก็จะให้ความร่วมมือ
และนาํเอกสารออกมาเผยแพร่ให้บริการมากยิ�งขึ
น เนื�องจากชุมชนแห่งนี
 เป็นชุมชนที�เขม้แข็ง โดย
จะเห็นไดจ้ากความร่วมแรงร่วมใจในการจดัตั
งพิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้งมาแลว้ครั
 งหนึ�ง  
 

3. การท่องเที�ยว 
เนื�องดว้ยบา้นเกา้หอ้งไดมี้การปรับปรุงและฟื
 นฟูให้เป็นตลาดเก่า พร้อมทั
งมีการพฒันา

ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่เพิ�มขึ
 นในจงัหวดัสุพรรณบุรี ด้วยชุมชนและ
บา้นเรือนนั
นยงัคงความเป็นดั
งเดิมอยูม่ากพอสมควรและยงัมีทั
งขา้วของเครื�องใชเ้ก่าแก่ อยูอี่กมาก
ที�ชาวบา้นนาํมาตั
งโชวใ์ห้นกัท่องเที�ยวไดช้มและสัมผสักนั ซึ� งนอกจากขา้วของเครื�องใช้โบราณ
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เหล่านี
 แลว้ ในชุมชนยงัมีเอกสาร หนงัสือ และสื�อโสตทศัน์อีกมากมายที�ยงัคงเก็บรักษาไว ้ดงันั
น
การดาํเนินการจดัการเอกสารเหล่านี
 จึงควรใหเ้ป็นไปตามรูปแบบเดิมใหม้ากที�สุด ซึ� งมีแนวทางดงันี
  

1.เจา้ของเอกสารควรจดัเก็บเอกสารเอาไวใ้นบา้นของตนเอง เพราะการเก็บรักษาของ
ของตนเองนั
น เจ้าของย่อมมีความภาคภูมิใจ และมีความรัก หวงแหนในทรัพย์สินของตนเอง
มากกวา่คนอื�นๆ การเก็บรักษาก็ยอ่มดีกวา่ 

2. เนื�องจากเอกสารเหล่านี
 มีความน่าสนใจ และเป็นเอกสารเก่า เจา้ของเอกสารจึงควร
เปิดโอกาสให้ผูที้�สนใจ ไดเ้ขา้ไปสัมผสัและเรียนรู้กบัเอกสารเหล่านี
  ซึ� งจะเห็นไดว้า่ในแต่ละส่วน
ของตลาดไม่ว่าจะเป็น ตลาดบน ตลาดกลางและตลาดล่าง นั
นก็ล้วนแต่มีเอกสารเอกสารเก่าๆที�
น่าสนใจอยูไ่ม่น้อย ซึ� งนอกจากตวัตลาด ตึกเก่า และขา้วของเครื�องใชโ้บราณแลว้ เอกสารเก่าก็จดั
ไดว้่าเป็นสิ�งที�จูงใจนกัท่องเที�ยวไดไ้ม่น้อยทีเดียว ทางคณะกรรมการตลาดจึงควรร่วมมือกบัการ
ท่องเที�ยว ในการที�จะทาํให้ตลาดเกา้ห้องกลายเป็นหอจดหมายเหตุที�มีชีวิต ผูค้นหรือนกัท่องเที�ยว
สามารถเขา้ไปดูและชมได ้

3. ควรมีป้ายหรือเครื�องมือช่วยคน้เอกสารบอกสถานที�เก็บเอกสาร เช่น มีป้ายใหญ่ๆ 
ระบุชื�อเอกสารและสถานที�เก็บเอกสารวา่เอกสารฉบบันี
อยู่ที�บา้นหลงัใด บริเวณตลาดใด หรือถา้
เป็นเครื� องมือช่วยค้นเอกสารก็อาจจะเย็บเป็นเล่มขึ
 นมาหนึ� งเล่มด้านในก็ระบุรายละเอียด
เช่นเดียวกนั แลว้นาํไปวางในจุดศูนยก์ลางสักที�หนึ�ง หรืออาจจะเป็นที�พิพิธภณัฑบ์า้นเกา้หอ้งก็ได ้

4. เจา้ของเอกสารควรมีจิตบริการ คือให้ผูที้�สนใจเขา้ศึกษาคน้ควา้และเยี�ยมชมไดด้ว้ย
ความเตม็ใจ 

5. ควรมีการเขียนประชาสัมพนัธ์ถึงเอกสารจดหมายเหตุภายในชุมชนลงไปในการ
ประชาสัมพนัธ์ทุกช่องทางดว้ย 
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รายการอ้างอิง 

กรมศิลปากร.การส่งมอบเอกสารประวตัิศาสตร์และการทาํลายข้อมูลข่าวสารของราชการที�ไม่มี   

คุณค่า.กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2549. 

__________.90 ปี กรมศิลปากร.กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2544. 

__________.คู่มือการจัดเกบ็เอกสารจดหมายเหตุ: การทาํสําเนาภาพถ่ายเพื�อการอนุรักษ์และจัดเกบ็. 

กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ�นติ�ง แอนด ์พบัลิชชิ%ง, 2551. 

__________.คู่มือการจัดเกบ็เอกสารจดหมายเหตุของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มปท, 2542. 

__________.คู่มือการจัดตั1งหอจดหมายเหตุท้องถิ�นและการจัดทาํบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ 

สําคัญ.กรุงเทพฯ: สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม, 2551. 

__________.คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุลายลกัษณ์อกัษรของสํานักหอจดหมายเหตุ 

 แห่งชาติ.พิมพค์รั� งที% 2.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ�นติ�ง แอนด ์พบัลิชชิ%ง, 2550.  

__________.วชิาการพื1นฐานการบริหารและจัดการงานจดหมายเหตุ.กรุงเทพฯ: เซเวน่ พริ�นติ�ง   

กรุ๊ป, 2542.  

__________.ศิลปากรบริการ.กรุงเทพฯ: แปลนโมทิฟ, 2542. 

กุลพนัธาดา จนัทร์โพธิ3 ศรี.การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ. กรุงเทพฯ: หอจดหมายเหตุ 

แห่งชาติ, 2542. 

จาํนง อดิวฒันสิทธิ3  และคณะ.สังคมวทิยา.กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 

จิราภรณ์ อรัณยะนาค. "การดูแลรักษาหนงัสือ เอกสารโบราณ และวสัดุจดหมายเหตุ." เอกสาร 

ประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื%องความรู้พื�นฐานดา้นอนุรักษว์สัดุจดหมายเหตุ 

สําหรับนักอนุรักษ์ จดัโดย สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ณ ห้องประชุมดํารง            

ราชานุภาพ สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 21 สิงหาคม-1 กนัยายน 2549.

มปท,2549. 

ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล. จดหมายเหตุ : การจัดและบริการ. กรุงเทพฯ: ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์  

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524. 

ชุมพล กนัทะ.หลกัการป้องกนักาํจัดแมลงศัตรูในโรงเกบ็.ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2533. 
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ตลาดเก้าห้อง. เขา้ถึงเมื%อ 21 กุมภาพนัธ์ 2555. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/ maps/ 
_________.แผนยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลตําบลบางปลาม้า อาํเภอบางปลาม้า (พ.ศ.2554- 

2558)อาํเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: เทศบาลตาํบลบางปลามา้ 

อาํเภอบางปลามา้, 2554. 

_________.แผนอตัรากาํลงัพนักงานจ้าง 4 ปี ปีงบประมาณ 2555-2558 เทศบาลตําบลบางปลาม้า 

อาํเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี.สุพรรณบุรี: เทศบาลตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบาง 

ปลามา้, 2555. 

สุพรรณบุรี: เทศบาลตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้, 2554. 

_________.แผนอตัรากาํลงั 3 ปี ปีงบประมาณ 2555-2557 เทศบาลตําบลบางปลาม้าอาํเภอบางปลา 

ม้า จังหวดัสุพรรณบุรี.สุพรรณบุรี : เทศบาลตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้, 2555. 

เทศบาลตาํบลบางปลามา้.วารสารรายงานการดําเนินกจิการเทศบาลตําบลบางปลาม้า ประจําปี2554. 

นวลพรรณ ยิ�มยวน.หนังสืออ่านเพิ�มเติม วชิา ท 051ภาษากบัวฒันธรรม. กรุงเทพฯ: มปท, 2535.  

ปาริชาติ วลยัเสถียรและคณะ.กระบวนการและเทคนิคการทาํงานของนักพฒันา.กรุงเทพฯ :  

โครงการเสริมสร้างความเรียนรู้เพื%อชุมชนเป็นสุข, 2546. พิมพค์รั� งที% 2 

พระมหาอดิศร ถิรสีโล.ประวตัิศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2547. 

_________. โครงการรักษาเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ�นและสิ�งแวดล้อมเพื�อดึงดูด 

นักท่องเที�ยว จังหวดัสุพรรณบุรี.กรุงเทพฯ, 2546 

เฟร็ค อาร์, เดวดิและสาโรจน์ โอพิทกัษชี์วนิ.การบริหารเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพฯ: เพียร์สันเอด็ดูเคชั%น  

อินโดไชน่า, 2546. 

มาลี พิริยโภคยั. "การวเิคราะห์จดหมายเหตุของธนาคารแห่งประเทศไทย." วทิยานิพนธ์ปริญญา  

มหาบณัฑิต สาขาบรรณารักษศ์าสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั, 2539. 

รัตนา ดีรักษา. "การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั�งหอจดหมายเหตุธนาคารไทยพาณิชย.์" 

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการจดหมายเหตุและเอกสาร บณัฑิต 

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549. 
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วเิศษ เพชรประดบั.การจัดการพพิธิภัณฑ์วดัคลองท่อม ตําบลคลองท่อม อาํเภอคลองท่อม จังหวดั 

กระบี�.รายงานวชิาเอกกตัศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 

ศิวกานต ์ปทุมสูติและคณะ.ตํานานท้องถิ�นสุพรรณบุรี.สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั 

สุพรรณบุรี,2534. 

สัญญา สัญญาววิฒัน์.สังคมวทิยาองค์การ.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 

สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ..คู่มือการซ่อมอนุรักษ์เอกสารเยบ็เล่มและอลับั1มภาพถ่าย. กรุงเทพฯ:  

                อมรินทร์พริ�นติ�งแอนดพ์บัลิชชิ%ง, 2552. 

_________ .คู่มือการดําเนินงานหอจดหมายเหตุท้องถิ�น.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ�นติ�งแอนดพ์บัลิชชิ%ง,  

                2547. 

_________.คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ: การอนุรักษ์เอกสารจดหมาย เหตุ โดยการแปลง 

รูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ�นติ�งแอนดพ์บัลิชชิ%ง, 2551. 

_________ .คู่มือความรู้ด้านการจัดการคลงัเอกสารจดหมายเหตุ: การสํารวจเอกสารด้วยวธีิการ  

“UPAA METHOD”.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ�นติ�งแอนดพ์บัลิชชิ%ง, 2547. 

_________. 50 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ�นติ�งแอนดพ์บัลิชชิ%ง, 2545. 

สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. “ประวติัศาสตร์สังคมของชุมชนในลุ่มนํ�าท่าจีน.” ดํารงวชิาการ, 1  

ฉบับที� 1(มกราคม – มิถุนายน 2545): 439 – 471. 

_________ .ประวตัิศาสตร์สังคมของชุมชนลุ่มนํ1าท่าจีน.กรุงเทพฯ: สร้างสรรค,์ 2554. 

สุรีย ์ภูมิภมร และคณะ.ไม้อเนกประสงค์กนิได.้กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ,   

2540. 

สุวรรณา แกลว้เกษตรกรณ์.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที�ยวเชิง 

วฒันธรรม ลาํนํ1าจันทบุรีตอนล่าง กรณศึีกษาชุมชนท่าหลวง ตําบลวดัใหม่ อาํเภอเมือง  

จังหวดัจันทบุรี.รายงานวชิาเอกกตัศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 

สุวรัศมี พุกสุวรรณและคณะ.คนพวน 2.สุพรรณบุรี: วดัลานคา, 2551. 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ3  พระบรมราชินีนาถ สงขลา. 

สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื�อง ความสําคัญของงานจดหมายเหตุที�มีต่อการพฒันา 

ชุมชน, 2554. 
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อานนัท ์กาญจนนัธ์ุ.ทฤษฎแีละวธีิวทิยาของการวจัิยวฒันธรรม. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ริ�นติ�งแอนด ์

 พบัลิชชิ%ง, 2548. 
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นิยามศัพท์จดหมายเหตุ 

 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (Nationnal Archives) 

 คือหน่วยงานที�มีหน้าที�รับผิดชอบเอกสารที�มีคุณค่า ที�ส่วนราชการต่างๆ ส่งมอบให้หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ อาจมีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระ หรือขึ( นอยู่กับส่วนราชการที� มีหน้าที�
รับผิดชอบงานพสัดุ บุคลากร หรือการเงิน หรือขึ(นอยู่กบัส่วนราชการที�มีหน้าที�รับผิดชอบงานที�
เกี�ยวกบัศิลปวฒันธรรม 
 
หอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาค (Nationnal Archives Branch) 

 คือหน่วยงานที�มีหน้าที�รับผิดชอบเอกสารที�มีคุณค่า ที�ส่วนราชการต่างๆ ในส่วนภูมิภาค
และทอ้งถิ�นที�ส่งมอบให้ หอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาคและทอ้งถิ�น อาจเป็นสาขาของหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ หรือขึ(นอยูก่บัส่วนราชการหรือองคก์ารบริหารส่วนภูมิภาคก็ได ้
 
เอกสาร (Records) 

 ตามความหมายทางวชิาการจดหมายเหตุ คือ วตัถุอนัเป็นหลกัฐานแห่งความหมาย ไม่จาํกดั
รูปลกัษณ์ ที�หน่วยงานของรัฐหรือสถาบนัเอกชนไดจ้ดัทาํขึ(นหรือได้รับและเก็บรักษาไวใ้นการ
ปฏิบติัหน้าที�ตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย หรือในการประกอบธุรกิจ เอกสารที�ได้รับจากการ
แสวงหา การจดัทาํขึ(นหรือรับไวเ้พื�อการบริหารงานดงักล่าวขา้งตน้  
 
เอกสารจดหมายเหตุ (Archive) 

 เป็นเอกสารที�ตอ้งไดรั้บการจดัเก็บไวอ้ย่างถาวร ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื�องจากมี
คุณค่าสมควรไดรั้บการจดัเก็บไวเ้พื�อเป็นหลกัฐานอา้งอิงการปฏิบติังาน แสดงประวติั พฒันาการ 
การดาํเนินงานขององคก์ร และเป็นขอ้มูลเบื(องตน้ ประกอบการศึกษาคน้ควา้วจิยั ประกอบดว้ย 
 1. เอกสารประเภทลายลกัษณ์ (Textual Archives) 
 2. เอกสารโสตทศันจดหมายเหตุ ( Audio – Visual Archives) 
 3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพยนตร์ (Motion Picture /Moving Image) 
 
เอกสารประเภทลายลกัษณ์ (Textual Archives) 

 คือ เอกสารที�สื�อขอ้ความเป็นลายลกัษณ์ไม่วา่จะเขียนดว้ยมือหรือพิมพด์ว้ยระบบพิมพล์ง
บนวสัดุรูปแบบต่างๆ เช่น ใบบอก หนงัสือโตต้อบ รายงานการประชุม เป็นตน้ 
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เอกสารโสตทศันจดหมายเหตุ ( Audio – Visual Archives) 

 คือ เอกสารประเภทภาพถ่าย ฟิล์ม โปสเตอร์ บตัรอวยพร แผนที� แผนผงั แถบบนัทึกภาพ 
แถบบนัทึกเสียง ฯลฯ 
 
เอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพยนตร์ (Motion Picture /Moving Image) 

 คือ ภาพเคลื�อนไหวที�ผลิตลงบนสื�อต่างๆ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ แถบบนัทึกภาพ วีดีทศัน์ ซีดี 
เป็นตน้ 
 
ไมโครฟิล์ม (Microfilm) 

 คือ เอกสารที�ได้จาการถ่ายสําเนาย่อส่วนจากเอกสารตน้ฉบบัลงบนฟิล์มเพื�อการอนุรักษ์
และการบริการ 
 
การจัดหมวดหมู่เอกสาร (Arrangement and Description) 

 คือ ระบบการจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ซึ� งจดัตามหน่วยงานผูผ้ลิตเอกสาร ซึ� งสะทอ้น
หนา้ที�และกิจกรรมของหน่วยงาน 
 
เครืIองมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ (Finding Aids) 

 คือ เครื�องมือที�จดัทาํขึ(นเพื�อเป็นหลกัฐานควบคุมเอกสารจดหมายเหตุทั(งหมดที�มีอยู่ ช่วย
ให้ผูค้น้ควา้เขา้ถึงเอกสารจดหมายเหตุที�ตอ้งการและเป็นประโยชน์สําหรับการจดัทาํขอ้มูลระบบ
อตัโนมติัซึ� งมีหลายประเภท ไดแ้ก่ บญัชีสํารวจเอกสาร คู่มือแนะนาํเอกสาร สาระสังเขปและดชันี 
เป็นตน้ 
 
การบันทกึเหตุการณ์ (Contemporary Records) 

 หมายถึง การเขา้ไปร่วมสังเกตการณ์ในทุกๆ เหตุการณ์ที�เกี�ยวเนื�องดว้ยเรื�องที�จะบนัทึกแลว้
จดบันทึกข้อมูลโดยละเอียด ทุกแง่ทุกมุมทั(งด้านการตกแต่งและพิธีการ การบันทึกภาพ การ
บนัทึกเสียง การรวบรวมเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนําไปเรียบเรียงตน้ฉบบัเหตุการณ์สําคญั
ต่อไป 
การซ่อมสงวนรักษาเอกสาร (Conservation and Preservation) 

 คือ กระบวนการในการป้องกนัและรักษาเอกสารให้คงสภาพดี เพื�อให้เอกสารคงทน ไม่
ชาํรุด ยดือายเุอกสารใหย้าวนาน 
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การอนุรักษ์ (Conservation) มีความหมายรวม 2 นัย คือการป้องกัน (Prevention) และการ
ปฏิบติัการอนุรักษ ์(Conservation Treatment) 
 
ประวตัิศาสตร์บอกเล่า (Oral History) 

 คือ การสัมภาษณ์บุคคลร่วมสมยั หรือมีประสบการณ์หรือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ซึ� งเป็น
ขอ้มูลที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ที�จะช่วยเสริมขอ้มูลเอกสารประเภทลายลกัษณ์ที�ขาดหายให้
สมบูรณ์และชดัเจนยิ�งขึ(น 
 
สแกน (scan) 

 คือ การตรวจ กราดภาพหรือ เครื�องกราดภาพ (scanner) คือ อุปกรณ์ต่อเชื�อมคอมพิวเตอร์
แบบกราฟิกที�มีหนา้ที�ในการเปลี�ยนแปลงภาพตน้ฉบบั (รูปถ่าย ตวัอกัษรบนหนา้กระดาษ ภาพวาด 
ฯลฯ)  
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