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บทนา
๑. ความหมาย
ความทรงจ าแห่ ง โลก Memory of the World คื อมรดกเอกสารที่บั น ทึก เป็ นลายลั ก ษณ์
อักษร (Documentary Heritage) เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมแห่งโลก แสดงให้เห็ นวิวัฒนาการของความคิด
การค้นพบ และผลงานของสังคมมนุษย์ เป็นมรดกตกทอดจากสังคมในอดีต ให้แก่สังคมปัจจุบันที่จะสืบสาน
ส่งต่อให้แก่สังคมในอนาคต
๒. วัตถุประสงค์ของแผนงาน
วัตถุประสงค์ของแผนงานมี ๓ ประการ คือ
๑) เพื่ออานวยความสะดวกในการอนุรักษ์โดยกรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุด อาจเป็นการให้
คาแนะนา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุน การฝึกอบรมเพื่อการนี้ หรือช่วยแสวงหาผู้อุปถัมภ์กิจการ
ให้แก่โครงการที่เห็นควรช่วยเหลือ
๒) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ มีก ารเผยแพร่เ อกสารมรดกอย่ างกว้ างขวางที่ สุ ด เช่ น ส่ ง เสริ ม
สนับ สนุน การจัดทาเอกสารในรูปดิจิ ทัล จัดทารายการเอกสารให้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ ตได้ การจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มหนังสือ จัดทาแผนซีดี ทั้งนี้โดยคานึงถึงลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หลักศีลธรรม และจรรยาบรรณ
๓) เพื่อเผยแพร่ความตระหนักในความสาคัญของมรดกอย่างกว้ างขวางทั่วโลก เช่น
จัดทาทะเบียนมรดกเอกสารของโลก (Memory of the World Register)
๓. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เอกสารมรดกโลก เป็ น สมบั ติ ข องทุ ก คนในโลก จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งอนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครองป้ อ งกั น
ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรม และเป็นประโยชน์ในการใช้สอยในชีวิตประจาวัน จาเป็นต้องมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางที่สุด พันธกิจคือ การสร้างความตระหนัก การอนุรักษ์ และทาให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง
กว้างขวาง
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รูปแบบและคุณลักษณ์เฉพาะของเอกสารมรดก
ยูเนสโกได้กาหนดรูปแบบและลักษณะเฉพาะของเอกสารมรดกที่จะได้รับการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนเป็นเอกสารมรดกของโลก ดังนี้
๑) เป็ นเอกสารซึ่งเคลื่อนที่ได้ (ทั้งนี้ไม่รวมข้อความที่จารึกไว้ในอาคารสถาน กาแพงน้า
ชะง่อนผา โบราณวัตถุ หรือศิลปะวัตถุ ๓ มิติ ซึ่งตามความเป็นจริงบางอย่างก็เคลื่อนไหวโยกย้ายไม่ได้อยู่แล้ว)
๒) เป็นเอกสารที่ปรากฏมีการบันทึก อาจเป็นลายลักษณ์ สัญลักษณ์ ภาพ เสียง อักษะ และดิจิทัล
๓) เป็นเอกสารที่มีสภาพที่อาจอนุรักษ์ได้ เช่น ไม่ขาดวิ่นจนไม่สามารถประกอบขึ้นใหม่ได้
๔) เป็นเอกสารที่ทาสาเนาได้ และสามารถนาเนื้อหาออกจากวัสดุที่เป็นพาหะของเนื้อหาได้
๕) เป็นผลผลิตของกระบวนการจัดทาเอกสาร จะเป็นการเขียนด้วยมือ เช่น สมุดข่อย พิมพ์
หิน พิมพ์ในระบบต่างๆ รวมการจัดทาเป็นดิจิทัล
องค์ประกอบของเอกสารมรดก
๑) เนื้อหาสาระ ข้อความ เช่น วิชาความรู้ ประวัติบุคคล ประวัติสถานที่ วรรณคดีร้อยแก้ว
ร้อยกรอง ที่มีความสาคัญในด้านต่างๆ ดังจะได้กล่าวต่อไป
๒) วัสดุที่บันทึก เนื้อหาดังกล่าวในข้อ ๑) ต้องมีพาหะที่ช่วยอนุรักษ์เนื้อหา ช่วยให้เกิดการ
อ่าน และการเรียนรู้เนื้อหา วัสดุที่เคลื่อนที่ได้มีหลายอย่าง เช่น สมุดข่อย ใบลาน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่น
โลหะ กระดาษ วัสดุที่บันทึกเสียง เช่น แถบเสียง แผ่นซีดี วัสดุที่บันทึกเสียงและภาพ เช่ น ฟิล์ม ภาพยนตร์
แผ่นซีดี มัลติมีเดีย
๓) กรรมวิธีในการบันทึกลงบนวัสดุ มีตั้งแต่การเขียนด้วยปากกา และใช้น้าหมึก การจารด้วย
เหล็กแหลมบนใบลาน แล้วลูบไล้ด้วยเขม่าสีดาให้มองเห็นรอยอักษร จนถึงการตีพิมพ์ด้วยเครื่องจักรเป็นรูปเล่ม
และการผลิตด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปริมาณ
๑) เอกสารเดี่ยว มีเพียงชิ้นเดียว แผ่นเดียว หรือ ๒-๓ แผ่นต่อกัน ข้อความจบในตัวเอง (เช่น
ประกาศรัชกาลที่ ๓ ว่าด้วยการห้ามขายฝิ่นและห้ามสูบฝิ่น)
๒) เอกสารเป็นชุด ประกอบด้วยหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในเนื้อหาเดียวกัน อาจผลิตออกมา
ในเวลาเดียวกัน หรือต่างเวลากัน (เช่น กฎหมายรัชกาลที่ ๕ ว่าด้วยการเลิกทาส)
๓) เอกสารเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยเอกสารหลายเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหลายฝ่ายในส่วน
ราชการหรือองค์กรเดียวกัน (เช่น เอกสารบันทึกราชการในแต่ละส่วนราชการ ในกรมเดียวกัน ในกระทรวง
เดียวกัน เอกสารดาเนินงานของแผนกต่างๆ ในบริษัทธุรกิจเอกชน หรือธนาคารเดียวกัน
ผู้ครอบครอง
๑) ผู้ครอบครอง ซึ่งเป็นองค์กรหรือสถาบันของรัฐ เช่น หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ แผนกสารบัญ
๒) ผู้ครอบครองที่เป็นองค์กรเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัท สมาคมวิชาชีพ มูลนิธิ
๓) ผู้ครอบครองที่เป็นบุคคล ซึ่งมีมรดกเอกสารของครอบครัวแต่มีนัยสาคัญต่อวิวัฒนาการ
ของสังคม
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กลยุทธ์ดาเนินการ
๑) กลยุทธ์ที่ ๑ แสวงหา เอกสารมรดกที่มีคุณค่าควรแก่การขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกโลก
เอกสารนั้นๆ จะได้รับการคุ้มครองในระดับโลก ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้
กล่าวถึงต่อไป
๒) กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความตระหนัก ในความสาคัญของเอกสารและความจาเป็นที่จะต้อง
อนุ รักษ์และดาเนิ นการเผยแพร่ อย่ างกว้างขวาง ตัว อย่างกิจกรรมในกลยุทธ์ที่ ๒ เช่น ในการศึกษาในการ
ประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เผยแพร่เทคนิคในการสงวนรักษา สร้างเครือข่ายองค์การในระดับประเทศและภูมิภาค
๓) กลยุทธ์ที่ ๓ การอนุรักษ์ องค์การยูเนสโกจะสนับสนุนโครงการอนุรักษ์เอกสารที่ได้รับ
การขึ้ น ทะเบี ย นใน Memory of the World Register และช่ว ยแสวงหาผู้ ส นั บสนุ นให้ ทางที่ดีสุ ด เจ้ าของ
เอกสารควรดาเนินการนี้และแสวงหาผู้สนับสนุนเอง
๔) กลยุทธ์ที่ ๔ การเข้าถึง สถาบันหรือองค์กรผู้ครอบครองเอกสารจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ ที่มีสมรรถภาพในการเผยแพร่ในวงกว้างให้ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ ใช้
โดยตรง หรือจัดพิมพ์และทาสาเนาด้วนวิธีอื่นๆ เพื่อเผยแพร่เอกสารที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ยูเนสโกจะช่วยเผยแพร่
และสร้างความตระหนักในระดับประเทศและภูมิภาค
๕) กลยุทธ์ที่ ๕ โครงสร้าง สถานภาพ และสัมพันธภาพ โครงสร้างที่กาหนดไว้แล้ว ขณะนี้มี
โครงสร้างระดับประเทศ ภูมิภาค และสากลจะดาเนินการต่อไป จะจัดให้มีทะเบียนแห่งประเทศ ภูมิภาคและ
สากลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สัมพันธภาพกับองค์การที่มี เอกสาร คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความร่วมมือกับ
ยูเนสโก และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย Memory of the World จะดาเนินการต่อไป
การอนุรักษ์และการเข้าถึง
๑) การอนุ รั ก ษ์ (preservation) การอนุ รั ก ษ์ เ ป็ น กระบวนการครอบคลุ ม การกระท า
ที่จ าเป็ น ทุก ขั้น ตอนเพื่ อให้ ส ะดวกแก่การเข้ าถึงตลอดไป เริ่มตั้ งแต่การป้อ งกันเอกสาร มิให้ เ ป็นอันตราย
การยับยั้งการเสื่อมสภาพ การจัดเก็บในที่ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ ความปลอดภัย การปฏิบัติการอนุรักษ์ด้วยวิธี
ต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลักเกณฑ์บางประการของการอนุรักษ์มีดังนี้
๑.๑) การลงทะเบียน และการควบคุมเอกสาร การจัดทารายการ การสารวจให้ทราบ
สภาพและปริมาณ
๑.๒) การจัดการที่เก็บและสภาพแวดล้อม สถานที่เก็บต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิ
แสงสว่ า ง ความชื้ น วั ส ดุ แ ต่ ล ะประเภทต้ อ งการความระมั ด ระวั ง ในการเก็ บ
โดยเฉพาะ ทั้งนี้รวมทั้งอาคารที่เก็บ ซึ่งจะต้องมั่นคง ปลอดภั ยจากการถูกขโมย
และธรรมชาติ เช่น ฝน แสงแดดจัด แมลง
๑.๓) การรักษาสภาพเดิมของเอกสาร เอกสารที่สมบูรณ์หมายความว่าเนื้อหาสาระที่
บันทึกลงไว้จะคงอยู่ เอกสารฉบับตัวจริงต้องเก็บไว้อย่างดี แม้ว่าสภาพไม่ค่อยดี
และได้มีการทาสาเนาไว้เพื่ออ่านและค้นคว้าแล้วก็ตาม
๑.๔) การถ่ายโอนเนื้อหาจากวัสดุดั้งเดิมไปสู่วัสดุอีกแบบหนึ่ง หรือถ่ายโอนเข้าสู่สื่ออีก
ประเภทหนึ่ง เช่น จากหนังสือไปสู่การสาเนาด้วยกระดาษ ถ่ายย่อลงฟิล์ม ถ่าย
เป็นดิจิทัลลงสู่แผ่นซีดี เพื่อการใช้และการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง การถ่ายโอน
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ต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง ให้แน่ใจว่าเนื้อหาคงอยู่ครบถ้วน วัสดุแบบ
ใหม่สาหรับรองรับเนื้อหามีความคงทน
๑.๕) การจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง มลพิษใน
อากาศ สัตว์ และแมลง นอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยจาก
อัคคีภัย ลมพายุ และโจรกรรม และการสงครามอีกด้ วย วัสดุแต่ละประเภทที่
ต้องการจัดเก็บ และควบคุม ในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน จึงต้องจัดให้สอดคล้องและ
เหมาะสม
๑.๖) การป้องกันดีกว่าการแก้ภายหลัง ควรดาเนินการทุกอย่างทางเทคนิคเพื่อป้องกัน
การเสื่อมสภาพ ชะลอหรือยับยั้งการเสื่อมสภาพลงไปกว่าเดิม ควรศึกษาทดลอง
ให้ทราบผลชัดเจนก่อนว่าวิธีการจัดเก็บ เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายโอนเนื้อหาจาก
วัสดุชนิดหนึ่งไปสู่อีกชนิดหนึ่งนั้นมีประสิทธิภาพ ไม่ทาลายเอกสารต้นฉบับ มีอายุ
ยืนยาวกว่า กระจายได้อย่างกว้างขวางกว่า และคนส่วนมากเข้าถึงได้ง่าย
๑.๗) การอนุ รั ก ษ์ เ อกสารต้ น ฉบั บ (original document) เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ข้ อ ความ
ในเอกสารนั้นคงอยู่ เอกสารต้นฉบับมีคุณค่าในตัวเอง ซึ่งสาเนาไม่อาจเทียบได้
ในหลายประเด็น แม้ว่าบางครั้งสาเนาอาจดูสวยงามกว่า
๑.๘) การเคลื่อนย้ายเนื้อหา หรือเปลี่ยนรูปแบบของวัสดุ การทาสาเนาในรูปแบบต่างๆ
นั้นเป็นการสะดวกในการเข้าถึง วิธี ถ่ายไมโครฟิล์ม และดิจิทัล ซึ่งสาเนาได้หลาย
ฉบับ นับว่าทาให้แพร่หลายได้มาก ช่วยในการอนุรักษ์ต้นฉบับ ซึ่งไม่จาเป็นต้อง
ให้ บ ริ ก าร แต่ บ างครั้ ง กระบวนการหรื อ เทคโนโลยี อ าจท าให้ ข้ อ ความอาจ
คลาดเคลื่อน หรือเทคโนโลยีบางอย่างที่ล้าสมัยไปแล้ว จึงต้องติดตามเทคโนโลยีต่างๆ
อยู่เสมอ
๑.๙) ความร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ จะช่วยงานที่
ซับซ้อนในการอนุรักษ์ และเผยแพร่ได้มาก ช่วยลดภาระในการบริหารจัดการได้ด้วย
๑.๑๐) ความรู้ ดั้งเดิมในด้านการอนุรักษ์ ที่เกิดจากประสบการณ์ นับว่ายังมีคุณค่าอยู่
แม้ว่าปัจจุบันนี้มีความรู้ที่เกิดจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์สภาพ
วัสดุ และการอนุรักษ์ จึงควรพิจารณาผสมผสานความรู้ทั้งสองแบบ
๑.๑๑) มาตรฐานทางวิชาชีพ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสาคัญแก่การอนุรักษ์
มรดกเอกสารในห้องสมุดและหน่วยงานจดหมายเหตุและมากน้อยเพียงไร ควรจัด
ให้มีการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารแบบต่างๆ ทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับทักษะพื้นฐานไปจนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ควรมีวิธีการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบ
๒) การเข้าถึง หลักการและวิธีการ
๒.๑) การเข้าถึงอย่างถาวร จุดหมายปลายทางของการอนุรักษ์ คือ จัดการให้ทุกคนได้มี
โอกาสเข้าถึงเอกสารมรดกทุกรูปแบบอย่างถาวร สาหรับเอกสารบางประเภท
ต้องคานึงถึงลิขสิทธิ์ของผู้ครอบครองด้วย ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลของ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Universal Declaration of Human
Rights: 1984) ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ห่ ง การด ารงไว้ ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง
~4~

เอกสารมรดกของชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะทราบว่าเอกสารมรดกนั้นมีและจะหาได้ ณ
แหล่งไหนบ้าง
๒.๒) การเข้ า ถึ ง โดยผ่ า นทะเบี ย นเอกสารมรดกโลก (Memory of the World
Register) ค้ น ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.unesco.org/webworld/mdm
ประกอบด้วยเอกสารที่ผ่านการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนแล้ว เปิดโอกาสให้คนทั่วโลก
เข้าถึงได้ ทาให้มองเห็นภาพรวมของเอกสารมรดกทั้งโลก
๒.๓) เอกสารฉบับดิจิทัลเพื่อการเข้าถึง สาหรับผู้ต้องการเอกสารมรดกโลกเพื่อการอ่าน
และใช้ประโยชน์ เอกสารฉบับ ดิจิทัลผ่านอินเตอร์เน็ต หรือฉบับซีดีรอม นับว่า
เป็ น วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะกรรมการ เฉพาะกิ จ ด้ า นเทคโนโลยี
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ (IAC’s Technology Sub-Committee)
ได้ ศึ ก ษาและก าหนดมาตรฐานเพื่ อ การท าดิ จิ ทั ล ไว้ แ ล้ ว กุ ญ แจการเข้ าถึ งคื อ
UNESCO portal “digicol” www.unesco.org/webworld/digicol/)
๒.๔) เอกสารฉบับซีดีรอม วิธีการผลิตซีดีรอม ไม่ยุ่งยากและสามารถผลิตหลายๆ สาเนา
ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก ยูเนสโกได้ผลิตเอกสารฉบับซีดีรอมไว้จานวน
หนึ่ ง สถาบั น หรื อ องค์ ก รที่ มี เ อกสารมรดกไว้ ค รอบครองอาจพิ จ ารณาจั ด ท า
ต้นฉบับซีดีรอม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงให้แพร่หลายมากขึ้น
๒.๕) เทคโนโลยี เพื่อ การเข้ าถึง เทคโนโลยีดัง กล่ าวมาแล้ ว ในข้อ ๒.๑) – ๒.๔) นั้ น
เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งผลิตได้ง่ายและใช้สะดวก แต่พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี
เพื่อการเข้าถึงอย่างกว้างขวางนั้นยังมีอีกมากมายหลายรูปแบบซึ่งยูเนสโกจะได้
ดาเนินการต่อไป
๒.๖) การให้คาแนะนาแก่ผู้ดาเนินการ ต้องมีการจัดทาคู่มือการดาเนินงาน และการให้
คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มปฏิบัติงานในสถาบันที่เกี่ยวข้อง บรรณารักษ์
นักจดหมายเหตุ นักเอกสารสนเทศให้รู้จักเอกสารมรดกในครอบครอง ความรู้
อย่างลึกซึ้งด้านเนื้อหาและแนวคิดในเอกสารต่างๆ นั้น จาเป็นยิ่งกว่าความรู้เรื่อง
รายการเอกสาร ทาให้สามารถให้ความรู้แก่ผู้ใช้ซึ่งอยู่ ณ ที่ห่างไกล
ผลผลิตและการจาหน่ายจ่ายแจก
๑) ผลผลิ ตเอกสารในรูปแบบอื่น การเข้าถึงเอกสารมรดกในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น นั้น
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง ในการสร้างโครงสร้างเฉพาะเพื่อการนี้ที่หลายๆ ประเทศไม่อาจดาเนินการได้
ตามความเป็ น จริ ง ได้ มีวิ ธีก ารผลิ ต และผลผลิ ตเอกสารในรู ปแบบอื่ นที่ ทาได้ ง่า ย เสี ย ค่า ใช้ จ่า ยน้ อยกว่ า
ข้อส าคั ญก็คือผู้ ใช้ส ามารถใช้ได้ส ะดวก สิ่ งเหล่ านี้คือหนังสื อ และสิ่ ง พิมพ์อื่น ๆ โสตทัศน์วั ส ดุบนแผ่ นฟิล์ ม
วิดีโ อเทป และอื่น ๆ ซึ่ง คุณภาพดี อนุ รั กษ์ ได้ง่า ยกว่า และเข้าถึ งผู้ ใช้ จานวนมาก มีการผลิ ต เพื่อจ าหน่า ย
โดยบริษัท และเพื่อแจกจ่ายโดยองค์กรทางวิชาชีพที่ไม่หวังผลประโยชน์เป็นตัวเงิน สถาบันที่มีเอกสารมรดก
ในครอบครองอาจใช้วิธีการจัดพิมพ์ บันทึกเทป ถ่ายทาวิดีโอ ถ่ายทาไมโครฟิล์ม เพื่อแจกจ่าย หรือจาหน่าย
ในราคาย่อมเยาได้
๒) สัญลักษณ์ Memory of the World เอกสารที่ขึ้นทะเบียนมรดกเอกสารของโลกแล้ ว
บุคคล สถาบัน บริษัทที่ประสงค์จะทาสาเนาโดยวิธีการดังกล่าวในข้อ ๑) และขอใช้สัญลักษณ์ Memory of
the World ก็อาจขอทาความตกลงกับยูเนสโกเป็นกรณีๆ ไป
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๓) เอกสารแจก เอกสารบางอย่างซึ่งเป็นผลผลิ ตของแผนงาน Memory of the World
และที่เป็น ผลผลิตขององค์กร/สถาบั น ที่มีเอกสารมรดกในครอบครอง ของคณะกรรมการแห่ งชาติว่าด้ว ย
ความร่วมมือกับยูเนสโก จะเป็นเอกสารให้เปล่าเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในคุณ ค่าและความ
จาเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และเผยแพร่
การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนัก
๑) ความจาเป็น การมีเอกสารมรดกในครอบครองต้องมีความตระหนักในคุณค่า และความ
จาเป็ น ที่จ ะต้องอนุ รั กษ์ เพื่อให้ มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อการพัฒ นาบุคคลและพัฒ นาสั งคม
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่สาคัญทุกระดับนั้น ใช่ว่าจะเป็นที่รู้กันทั่วไป จึงจาเป็นต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ทราบ และเพื่อสร้างความตระหนัก เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในแผนงานนี้ในทุกระดับ เช่น ในการแจ้ง
แหล่งเอกสารมรดก หรือนาเอกสารส่วนตัวมอบให้หน่วยราชการ เป็นต้น
๒) วิ ธี ก าร วิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ มี ห ลากหลาย เช่ น หน่ ว ยงานที่ มี เ อกสารมรดกใน
ครอบครองอาจจัดนิทรรศการ จัดการอภิปราย บรรยายและสัมมนา จัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง และ
โทรทัศน์ การใช้สื่อ และการจัดทาเอกสารเผยแพร่
การให้การศึกษา และฝึกอบรม
๑) การให้การศึกษา และฝึกอบรมแก่ประชาชน ให้รู้จักทักษะ คุณค่าของเนื้อหา เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเข้าถึง
๒) การให้การศึกษาแก่บุคลากรดาเนินการ จัดให้มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการจัดเอกสาร
มรดกในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้รวมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ วิชาการจดหมายเหตุ และ
พิพิธภัณฑ์ นอกจากให้รู้วิชาการแล้ว ต้องมีการสอนวิธีการบริการแก่ผู้ใช้ด้วย บุคคลเหล่านี้อาจมีส่วนร่วมใน
การแสวงหาเอกสารมรดกด้วย
๓) เงินงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา นอกจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว คณะกรรมการ
แห่ งชาติว่าด้วยเอกสารมรดกความทรงจ าแห่ งโลก คณะกรรมการแห่ งชาติ ว่าด้ ว ยความร่ ว มมือ กับยู เนสโก
อาจแสวงหาการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิ สมาคม องค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคม
นอกจากนี้ยังอาจเก็บค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมนี้ก็ได้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมรดก
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมรดกดังต่อไปนี้ โดยทั่วไปใช้ได้ในการคัดเลือกเอกสารมรดก
ที่มีคุณค่าต่อประเทศโดยเฉพาะ และที่มีคุณค่าต่อภูมิภาคและที่มีคุณค่าต่อโลก
หลักเกณฑ์ที่ 1 ความเป็นของแท้ (authenticity) มีคุณลักษณะเฉพาะ พิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้
มิใช่สาเนา ลอกเลียน หรือเป็นของปลอม
หลักเกณฑ์ที่ 2 มีความโดดเด่น และไม่อาจทดแทนได้ (unique and irreplaceable)
การสูญหาย หรือเสื่อมสภาพ นับเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติ หาเอกสารอื่นใดมาเปรียบเทียบเท่าไม่ได้แล้ว
หลักเกณฑ์ที่ 3 มีความสาคัญในระดับโลก ในประเด็นต่อไปนี้
 เวลา และอายุ (Time) เอกสารที่ผ ลิตขึ้นในช่วงเวลาสาคัญในอดีตและมีความส าคัญ
ต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไปไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม อาจเป็นเอกสารประเภทนั้นๆ ชิ้น
แรกในโลก
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 สถานที่ (Place) สถานที่ ซึ่ ง มี ก ารผลิ ต เอกสารชิ้ น นั้ น ๆ อาจมี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโลก หรือมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ สาคัญ อาจเป็นเอกสาร
บรรยายสิ่งแวดล้อม บ้านเมืองหรือสถาบันซึ่งสูญหายล่มสลายไปแล้ว
 บุคคล (People) เอกสารซึ่งมีเนื้อหา หรือคุณลักษณะอื่ นที่บ่งบอกพฤติกรรมของมนุษย์
และการพัฒนาด้าน สังคม อุตสาหกรรม ศิลปกรรม การเมืองและอื่นๆ อาจเป็นการบันทึกเหตุการณ์สาคัญ
ความก้าวหน้า ความเสื่อมและอื่นๆ ซึ่งมีอิทธิพลเหนือบุคคล และกลุ่มบุคคล
 เนื้ อ หาสาระ แนวคิ ด (Subject and Style) แสดงวิ วั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์
ภูมิปัญญาในด้านธรรมชาติ สังคม และมานุษยวิทยา การเมือง อุดมการณ์ ปรัชญา กีฬา ศิลปะและอื่นๆ
 รู ป แบบ และวิ ธี เ ขี ย น (Form and Style) เป็ น เอกสารที่ มี คุ ณ ค่ า ทางสุ น ทรี ย ภาพ
ภาษาศาสตร์ ท่วงทานองการเขียน หรือเป็นแม่แบบของวิธีการเสนอ สานวนโวหาร วัสดุที่ใช้เป็นเครื่องบันทึก
หรือวัสดุและวิธีการที่เสื่อมสลายไปแล้ว
หลักเกณฑ์ที่ 4 ลักษณะอื่นๆ ได้แก่
 ความหายาก (Rarity) ทั้งในเนื้อหา และวัสดุเพื่อบันทึก
 ความบริบูรณ์ (Integrity) ครบถ้วนไม่มีการชารุดเสียหาย หรือเป็นเพียงบางส่วน ไม่ถูก
คัดแปลงและทาให้ชารุด
 ความเสี่ยง (Threat) มีการป้องกันไม่ให้เสื่อมสภาพ หรือถูกทาลายไม่ว่ากรณีใดๆ
 แผนการบริห ารจัดการ (Management plan) มีโครงการบริห ารจัดการที่เหมาะสม
และสมควรแก่ความสาคัญของเอกสารมรดก มียุทธศาสตร์ วิธีการอนุรักษ์ และเผยแพร่ที่มีประสิทธิภา
คาจากัดความ
“เอกสาร” พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ความหมายของคา “เอก” ว่า หนึ่ง
ชั้นที่ ๑ “สาร” หมายความว่า แก่นเนื้อแท้ ถ้อยคา หนังสือ ส่วนสาคัญ ข้อใหญ่ ใจความจดหมาย เมื่อรวมกัน
เป็น”เอกสาร” หมายถึง “หนังสือที่เป็นหลักฐาน”
“มรดก” หมายความว่า “ทรัพย์สมบัติของผู้ตาย” ในแง่กฎหมายหมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิด
ตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ของผู้ตาย เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้ว เป็นการ
เฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ เรียกส่วนรวมของทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตายว่ากองมรดก
“ทรัพย์สิน” ในแง่กฎหมาย หมายถึง วัตถุทั้งที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคา และถือเอา
ได้ เช่นแก้วแหวนเงินทอง หรือของมีค่าอื่นๆ
“ทรัพย์สินทางปัญญา” เป็นศัพท์ในพระราชบัญญัติว่าด้วยลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิ์ในทรัพย์สิน
(ตามความหมายข้างต้น) ซึ่งเกิดจากปัญญา ความรู้ ความคิด ฯลฯ ของผู้เขียน และผู้สร้าง เช่น วรรณกรรม
ศิลปกรรม ซึ่งได้มีการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ให้ประจักษ์แก่สาธารณชนแล้ว “ลิขสิทธิ์” นับเป็นทรัพย์สิน
ซึ่งมีมูล ค่า ขายได้ เป็ นมรดกให้ แก่ทายาท หรือบริจาค หรือให้ ผู้ อื่น เช่าไปทาซ้า ตามแต่จะตกลงกันในเรื่อง
ระยะเวลาการเช่า เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
“เจ้าของลิขสิทธิ์” เจ้าของลิขสิทธิ์ อาจเป็นบุคคล หรือส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชน
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รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอก หมายถึง วัสดุที่เป็นรูปร่าง มองเห็นได้ จับต้องได้ เป็นรูปธรรม มีทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้
และเคลื่อนทีไ่ ด้
๑) วัสดุที่เคลื่อนที่ไม่ได้ คือ ติดอยู่กับที่ เช่น
 ผนังถ้า ภาพเขียน ภาพสลัก บนผนังถ้า ชะง่อนผา ตัวอย่าง ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม
ภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพเขียนและวรรณกรรมจารึกที่วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม
 ภาพที่ ฝาผนั งโบสถ์ ศาลาวั ดและอื่ นๆ เช่ น ผนังอาคาร ภาพเขี ยน ภาพวาด ภาพ
แกะสลัก ตามระเบียงโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์
๒) วัสดุที่เคลื่อนที่ได้
 ศิลาจารึก แม้ว่าบางชิ้นจะมีขนาดใหญ่มาก แต่ก็อาจย้ายที่ได้ ด้วยกาลังคนจานวน
มาก หรือกาลังอุปกรณ์เพื่อการเคลื่อนได้ ตัวอย่าง การเคลื่อนย้ายศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหง และพระที่นั่งม
นังคศิลาบาต จากสุโขทัยมาไว้ ณ กรุงเทพมหานคร
 หนังสือตัวเขียนแบบโบราณ ได้แก่ สมุดข่อย ใบลาน แผ่นผ้า แผ่นกระดาษ ไม้ไผ่
เปลือกไม้ แผ่นเงิน แผ่นทอง และอื่นๆ
 หนังสือตัวพิมพ์ ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ตามพัฒนาการของเทคนิคการพิมพ์ เช่นพิมพ์หิน
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์โบราณ และเครื่องพิมพ์ทันสมัย
 หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หรือดิจิตัล แผ่นซีดีรอม มัลติมีเดีย
 หนังสือเป็นแผ่นฟิล์ม เช่น ฟิล์มภาพถ่าย ไมโครฟิล์ม ฟิล์มสตริฟ ฟิล์มภาพยนตร์ มี
ทั้งที่มีเพียงตัวหนังสือภาพ และมีทั้งตัวหนังสือภาพและเสียง
 หนังสือพิมพ์ด้วยอักษรพิเศษ คือ อักษรเบรลสาหรับคนตาพิการ
 หนังสือที่เป็นวัสดุบันทึกเสียง และภาพ เช่น วิดีโอเทป ภาพยนตร์มีเสียงในฟิล์ม
 ฐานข้อมูลและความรู้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจค้นคืนได้ และอาจส่งเข้าระบบทางด่วน
อินเตอร์เน็ต ให้กระจายไปในวงกว้าง ถึงตัวบุคคลและสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
 วัสดุอื่นๆ ซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต
 บุคคล ในที่นี้หมายถึงเนื้อหามุขปาฐะยังไม่มีการบันทึกเป็นแถบเสียง หรือลายลักษณ์
อักษร ต้องไปเรียนรู้จากบุคคล เช่น นายหนังตะลุง หมอลา แม่เพลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว บุคคลส่วนหนึ่งมีอายุ
มากขึ้น ความจาอาจลดน้อยลง มรดกทรัพย์สินทางปัญญาส่วนนี้ ก็จะสูญหาย หรือแปรรูปไปมาก
เนื้อหาสาระ
๑) พระพุทธศาสนา มีทั้งที่เป็นพระคัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย และหนังสือตัวพิมพ์
 พระไตรปิฎกฉบับหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้ตรวจคัดลงใบลาน ตกแต่งสวยงามเป็นพิเศษ
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 ชาดกต่างๆ เช่น นิบาตชาดก ปัญญาชาดก
 พระคั ม ภี ร์ แ ต่ ง ขึ้ น ใหม่ ตั้ ง แต่ ส มั ย ล้ า นนา สุ โ ขทั ย เป็ น ต้ น มา เช่ น ไตรภู มิ ก ถา
(รวมสมุดภาพเรื่องไตรภูมิ) ชินกาลมาลิปกรณ์
๒) พระราชกาหนดกฎหมาย เช่น กฎหมายตราสามดวง พระบรมราชโองการ เรื่องห้ามสูบฝิ่น
กฎหมายการเลิกทาสในรัชกาลที่ ๕ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย
๓) ระเบียบการบริหารแผ่นดิน หมายรับสั่ง และจดหมายเหตุสมัยโบราณ พระราชบัญญัติ
การแบ่งส่วนราชการ ประกาศต่างๆ ในราชกิจจานุเบกษา
๔) เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ไทย เช่น พระราชพงศาวดาร ประวัติสถานที่ ประวัติ
บุคคลสาคัญ บันทึกเหตุการณ์สาคัญ ตานาน
๕) ต าราวิ ช าการ เช่ น ต าราพิ ชั ย สงคราม ต ารากระบวนพยุ ห ยาตรา ต ารายา ต ารา
โหราศาสตร์ ตาราแพทย์แผนโบราณ ตาราช้าง
๖) วรรณคดี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคอน ต้นฉบับตัวเขียน ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ฉบับพิมพ์
สวยงามเป็นพิเศษ
๗) คีตศิลป์ เนื้อร้อง บทเพลง แถบเสียงเพลงและโน้ตเพลงดนตรี
ตัวอักษร
๑) ตัวอักษรไทย ภาษาไทย ตั้งแต่สมัยล้านนา สุโขทัย อยุธยา รวมอักษรไทย อีสาน และ
อักษรแบบอีสาน
๒) ตัวอักษรมอญโบราณ อักษรปัลลวะ และหลังปัลลวะ อักษรขอมโบราณ อักษาขอมสมัย
ต่อมา อักษรมอญโบราณ อักษรพม่าโบราณ ส่วนมากปรากฏในศิลาจารึก ที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๑
เป็นต้นมา จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๔
ภาษา
ภาษาที่ปรากฏในจารึก มีดังนี้
๑) ภาษาไทยโบราณ ภาษาไทยภาคเหนือ ภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
๓) ภาษาเขมรโบราณ ภาษามอญโบราณ ภาษาพม่าโบราณ
๔) ภาษาอื่นๆ
แหล่งเก็บและอนุรักษ์
๑) หอสมุดแห่งชาติ เก็บ อนุรักษ์ บริหารจัดการ เผยแพร่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน ใบจุ้ม
และหนังสือตัวพิมพ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ลงมา หอสมุดแห่งชาติมีสาขาในจังหวัดต่างๆ ๑๗ แห่ง
๒) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เก็บ บริห าร อนุรักษ์ และบริการเอกสารราชการทั้งที่เป็น
ต้นฉบับและสาเนา ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ ลงมา ส่วนหนึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคล ซึ่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งขาติ
มีสาขาหอจดหมายเหตุแห่งชาติในบางจังหวัด
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๓) สถาบัน องค์กรเอกชน เช่นธนาคาร บริษัทต่างชาติที่เข้ามาดาเนินการในประเทศไทย
ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
๔) สถานทูตของประเทศต่างๆ รวมสถานกงสุล ของประเทศที่มีสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศไทย
๕) เอกชนผู้รวบรวมเอกสารมรดก ของตระกูล และอื่นๆ ที่สนใจ
๖) สถานศึกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียน
----------------------
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