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บทน ำ 
ควำมเป็นมำ๑ 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization : UNESCO) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารนิเทศจากองค์การภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก
ประชุมหารือปัญหาแผนงานของยูเนสโกว่าด้วย “ความทรงจ าแห่งโลก” เพ่ืออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาแห่งโลก
ด้านสารนิเทศในหลากหลายรูปแบบ (UNESCO’s “Memory of the World” Programme Safeguarding 
the Documentary Heritage) โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลกที่บันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือตัวเขียน สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ซึ่งเก็บอยู่  
ณ ห้องสมุดและหน่วยงานจดหมายเหตุทั่วโลก จัดว่าเป็นแหล่งรวมความคิด ประสบการณ์ ที่สะท้อนให้เห็น
ความหลากหลายและความคิดริเริ่มของชนชาติ และวัฒนธรรมต่างๆ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินแผนงาน
มรดกความทรงจ าแห่งโลก (Memory of the World Programme : MOW) ภายใต้โครงการใหญ่ด้านสื่อสาร 
มวลชนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกความทรงจ า ที่เป็น
เอกสาร รวมถึงภาพยนตร์ ดนตรี วัตถุ หรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีคุณค่าสูง ในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ โดยยูเนสโกได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นภายใต้
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก เพ่ือพิจารณาส ารวจและขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจ าเป็นมรดกที่
สมควรจะอนุรักษ์และสืบทอด รวมทั้งส่งเสริมให้คนในชาติศึกษาเรียนรู้คุณค่า และเผยแพร่ให้กว้างขวางด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และหากมีมรดกความทรงจ าชิ้นใด มีค่าสมควรแก่การขึ้นทะเบียนในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก  ก็ให้ด าเนินการเสนอไปยังยูเนสโก  เพ่ือพิจารณาตัดสินและประกาศขึ้นทะเบียนใน
ระดับท่ีเหมาะสมต่อไป 

หนังสือและสื่ออย่างอ่ืน รวมทั้งเอกสาร จดหมายเหตุบันทึกการปฏิบัติงานของบุคคล องค์กร
ภาครัฐ และภาคเอกชน วัสดุซึ่งน ามาใช้บันทึกเนื้อหาความรู้นั้น หลายชนิดไม่มีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ 
ความชื้น ฝุ่น ละออง แสงแดด นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่ท าลาย ทั้งตัวแมลง ปลวก หนอนหนังสือ หนู เป็นต้น หรือ
แม้กระทั่งบุคคลที่ใช้หนังสือโดยไม่ระมัดระวัง ไม่ตระหนักในคุณภาพ ก็เป็นการท าลายได้ตลอดเวลา 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุฝน การสงคราม การลักขโมย สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนมีส่วนที่ท าลายมรดกภูมิปัญญาไปเป็นปริมาณมาก ดังนั้นองค์การยูเนสโกจึงหาแนวทางในการ
ปกป้องเอกสารมรดกที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเนื้อหา และวัสดุบันทึกเนื้อหาให้คงอยู่ตลอดไป และให้มีการ
เผยแพร่ให้ชาวโลกได้เข้าถึง สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ความทรงจ าแห่ ง โลก (Memory of the World) คือ มรดกเอกสาร (Documentary 
Heritage) ที่มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของโลก แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของความคิด  
การค้นพบ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทั้งวิวัฒนาการทางภาษา วัฒนธรรม ผู้คน และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและโลก ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากสังคมในอดีต มาสู่ปัจจุบัน และสืบสานต่อให้แก่สังคมใน
อนาคต เป็นสิ่งที่ช่วยในการแบ่งปันความรู้และความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดียิ่งขึ้น น าไปสู่การส่งเสริม
สันติภาพและความเคารพในเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิวัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของมวลมนุษย์ ความก้าวหน้าทาง

                                                           
๑ วารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2546 หน้า 1 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การพัฒนา ดังนั้นการคุ้มครองและการเข้าถึงมรดกเหล่านี้จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ขณะเดียวกันจะต้องให้ความเคารพในเรื่องของสิทธิการถือครองตามกฎหมายและประโยชน์ต่อสาธารณชนใน
แง่ของการคุ้มครองและการเข้าถึง 

ประชาคมโลกได้มีความตระหนักร่วมกันว่ามรดกเหล่านี้จะเสื่อมสลายและสูญหายเมื่อ
กาลเวลาผ่านไป ทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและน้ ามือมนุษย์ นอกจากนี้ยังยากที่จะเข้าถึงเอกสารเหล่านี้  
การไม่มีแนวทางในการดูแลรักษา กฎหมายรองรับ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท าให้มรดกดังกล่าวสูญหาย
จนไม่อาจที่จะเรียกคืนกลับมาได้ ดังนั้นองค์การยูเนสโกจึงได้มีการแผนงานความทรงจ าแห่งโลกขึ้นเพ่ือส่งเสริม
ความตระหนักรู้และการคุ้มครองมรดกดังกล่าวที่มีอยู่ทั่วโลกและหาวิธีการอันเหมาะสมในการเข้าถึงเอกสาร
ดังกล่าวอย่างเป็นสากล  

ต่อมาในที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 38 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติรับรองเอกสารข้อเสนอแนะในการคุ้มครองและการเข้าถึงมรดก
ประเภทเอกสารในรูปแบบดิจิทัล (Recommendation concerning the preservation of, and access to, 
documentary heritage including in Digital Form) ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุถึงข้อก าหนดในการคุ้มครองและ
การเข้าถึงเอกสาร โดยการออกมาตรการทางกฎหมาย นโยบายหรือกระบวนการอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐ เนื่องจากรัฐสมาชิกได้เล็งเห็นว่าวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เกิดรูปแบบต่าง ๆ ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่า
จะเป็นสื่อในรูปแบบมัลติมี เดีย (Multi-media) สื่ อปฏิสัมพันธ์หลายมิติ  ( interactive hypermedia) 
ปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ (online dialogues) สิ่งที่เป็นข้อมูลแบบพลวัตร (dynamic data) ที่มาจากระบบที่
ซับซ้อน เนื้อหาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content) และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม และได้มาตรฐานสากล ในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครอง 
รักษา ส่งเสริมคุณค่าและเข้าถึงมรดกประเภทเอกสารเหล่านั้น  

ค ำจ ำกัดควำม 
“เอกสาร (Document)” หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ทั้งใน

แบบอนาล็อกหรือดิจิตัล และสื่อที่ใช้จัดเก็บ การสงวนรักษาเอกสารที่มีเนื้อหาที่เป็นสัญลักษณ์หรือรหัส  
(เช่น ข้อความ) รูปภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) และเสียง ซึ่งสามารถท าส าเนาหรือเคลื่อนย้ายได้  
สื่อดังกล่าวอาจจะมีความส าคัญทางสุนทรีย์ วัฒนธรรม หรือคุณภาพทางเทคนิค ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา
และสื่อ อาจเรียงล าดับจากสิ่งที่ไม่ส าคัญไปจนถึงที่มอีงค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 

“มรดกเอกสาร (Document Heritage)” หมายถึงเอกสารชิ้นเดียว หรือกลุ่มเอกสาร ที่มี
ความส าคัญและทรงคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน วัฒนธรรม ประเทศ และมนุษยชาติโดยรวม หากเสื่อมสภาพหรือ
สูญเสียไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ความส าคัญของมรดกจะปรากฏเด่นชัดตามวัฏจักรของห้วง
เวลาเท่านั้น มรดกเอกสารของโลกมีความส าคัญต่อโลกและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน และควร
ได้รับการสงวนรักษาและคุ้มครองเพ่ือทุกๆ คน ด้วยความเคารพและตระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมและข้อ
ปฏิบัติตามธรรมเนียม จึงควรสามารถเข้าถึงได้อย่างถาวรและทุกคนสามารถน ากลับมาใช้ได้โดยปราศจาก
อุปสรรค ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนและประวัติส่วนบุคคล  
ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละรัฐ มรดกเอกสารเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความทรงจ า
และเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยในการบ่งชี้สถานภาพของรัฐนั้นที่มีต่อชุมชนโลก 
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“ความทรงจ าแห่งโลก (Memory of the World)” หมายถึง ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ 
จินตนาการ เรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลก ที่มีถิ่นฐานอยู่ตามที่ต่างๆ มีวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และเชื้อชาติหลากหลายแตกต่างกัน แต่ก็ได้ร่วมกันโดยมิได้ตั้งใจ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้ปรากฏ  
เป็นรูปธรรม คือการบันทึกด้วยภาพ ลายลักษณ์อักษร และเสียง ลงในวัสดุต่างๆ เพ่ือกันลืม เพ่ือถ่ายทอดให้
ผู้อ่ืนได้ทราบและน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ตั้งแต่ดึกด าบรรพ์จนถึงปัจจุบัน รูปแบบตัวอักษรและ
วัสดุที่ใช้ในการบันทึกมีหลากหลาย มีวิวัฒนาการเรื่อยมาที่รู้จักกันดี ได้แก่ หนังสือที่ เขียนด้วยมือ หนังสือ
ตีพิมพ์ด้วยเครื่องจักร โสตทัศนวัสดุบนแผ่นฟิล์ม และแถบเสียง วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี  
สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ สิ่งเหล่านี้ เป็นมรดกทางเอกสาร (Document 
Heritage) ทีเ่ป็นเครื่องบ่งชี้อารยธรรมของมนุษยชาติ และเป็นทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ และสานต่อ
อารยธรรมของโลก 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการอนุรักษ์เอกสารมรดกภูมิปัญญาด้านเอกสารของประเทศต่างๆ 

ซึ่งรวมแล้วถือว่าเป็นมรดกของโลกโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมที่สุด ทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติโดยตรง หรือ
การให้ค าแนะน าและความรู้ การสนับสนุนการฝึกอบรม หรือการแสวงหาผู้สนับสนุนโครงการบางโครงการ  

๒. เพ่ือช่วยเหลือในการเผยแพร่เอกสารมรดกให้กว้างขวางให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ส่งเสริมการผลิตฉบับดิจิตัล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ 
แผ่นซีดี และอ่ืนๆ ทั้งนี้จะพิจารณาทางด้านกฎหมายเพ่ือคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของเอกสารมรดกไปด้วย 

๓. เพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกสารมรดก ให้เป็นที่ประจักษ์ 
แก่ชาวโลก ยูเนสโกจึงได้พิจารณาจัดท าทะเบียนเอกสารมรดก (Memory of the World Register) และใช้สื่อ
ทุกชนิดเพื่อประชาสัมพันธ์เอกสารมรดกท่ีขึ้นทะเบียนแล้ว 

วิธีกำร 
๑. จัดสร้างแหล่งรวม หรือธนาคารโลก ในการรวบรวมมรดก ซึ่งจะได้ท าส าเนาในรูปเล่ม

หนังสือ แผ่นซีดี แถบเสียง และอ่ืนๆ ที่ได้มีการวิเคราะห์วิจัยแล้วว่าจะมีความคงทนเพ่ิมขึ้น โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ันสมัยจัดท าเป็นฐานข้อมูล 

๒. จัดท าทะเบียนมรดกความทรงจ าแห่งโลก (Memory of the World Register) 
๓. สร้างเครือข่ายการด าเนินงานในทุกระดับ 
๔. เผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต 

โครงสร้ำงในกำรด ำเนินงำน 
ตามโครงสร้างเดิมของยูเนสโก “แผนงานมรดกความทรงจ าแห่งโลก” เป็นหน้าที่รับผิดชอบ

ของ Division of the General Information Programme (PGI) ซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่มให้มีแผนงานนี้ รายงานตรง
ต่อรองผู้อ านวยการองค์การยูเนสโกที่รับผิดชอบงานสารนิเทศและการสื่อสาร ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับสารนิเทศทั่วไป การพัฒนาหนังสือ ห้องสมุด การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งแผนงานความทรงจ าแห่งโลก มีหน่วยงานรับผิดชอบที่เรียกว่า Information Society Division แม้ว่า
ภายหลังยูเนสโกได้ยกเลิกแผนงาน PGI แล้ว แต่แผนงานมรดกความทรงจ าแห่งโลกยังคงอยู่และขยายงานไป
เรื่อยๆ เพราะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประเทศสมาชิกในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์
มรดกภูมิปัญญาของประเทศ ซึ่งบางเรื่องมีความส าคัญในระดับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกัน บางเรื่องส าคัญ
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ในระดับระหว่างประเทศ (ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกครั้งที่  ๑๖๔ วันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๔๕ ได้พิจารณาและรับรอง Charter for the Presentation of Digital Heritage ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงานและผู้อ านวยการยูเนสโกได้ร่างขึ้นตามข้อตกลง 31C/Res.34 

ปัจจุบันงานแผนงานความทรงจ าแห่งโลก อยู่ภายใต้ Communications and Information 
Division of UNESCO และมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดย 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ (International Advisory Committee – IAC)
มีจ านวน ๑๔ คน จากจากประเทศต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิมีความสามารถเฉพาะ (personal 
Capacity) แต่งตั้งข้ึนโดยผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และมีการประชุมทุกๆ ๒ ปี ท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ของแผนงาน ก ากับและติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน พิจารณารายงานจาก
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการแห่งภูมิภาคว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก และให้การรับรองการ
ขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งโลก และยกเลิกการขึ้นทะเบียน ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการฯ 
ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาทั้งสิ้น ๔ คณะ ได้แก่ 

๑) คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค (The Technical Sub-Committee) 
๒) คณะอนุกรรมการด้านการตลาด (The Marketing Sub-Committee) 
๓) คณะอนุกรรมการด้านการขึ้นทะเบียน (The Register Sub-Committee)๒ 
๔) คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและวิจัย (The Education and Research Sub-Committee) 

๒. คณะกรรมการแห่งภูมิภาคว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก  (Regional Memory of 
the World Committees) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกในแต่ละภูมิภาค และมีการประชุม 
เป็นประจ าทุกปี มีหน้าที่รักษาทะเบียนมรดกความทรงจ า เสนอเอกสารเพ่ือขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการอบรมในภูมิภาค ส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติใน
ประเทศสมาชิก รวมถึงการเผยแพร่และการสร้างความตระหนักในเรื่องมรดกความทรงจ า ปัจจุบันมี
คณะกรรมการทั้งหมด ๓ ภูมิภาค ได้แก่  

๑) เอเชีย-แปซิฟิก  

๒) ละตินอเมริกา-แคริบเบียน 

๓) อาฟริกา 

ปัจจุบันที่ตั้งคณะกรรมการแห่งภูมิภาคว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก ประจ าภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก (Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific – MOWCAP 
Center ตั้งอยู่ ณ Asian Cultural Center (ACC) เมืองควางจู (Gwangju) สาธารณรัฐเกาหลี 

๓. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก (National Memory of the 
World Committees) เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือจากรัฐสมาชิกโดยผ่านคณะกรรมการแห่งชาติ 
ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับ
องค์การยูเนสโก และมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลกของรัฐสมาชิก ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และเผยแพร่ เอกสารมรดก รวมถึงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้านของแผนงาน ได้แก่ 

                                                           
๒  มรว.รุจยา อาภากรณ์ เป็นอนุกรรมการ 
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๑) แสวงหาเอกสารมรดกที่มีคุณค่าควรแก่การขึ้นทะเบียน  (Identification of 
Documentary Heritage) 

๒) การสร้างความตระหนัก (Raising awareness) 
๓) การอนุรักษ์ (Preservation) 
๔) การเข้าถึง (Access) 
๕) โครงสร้าง สถานภาพ และสัมพันธภาพ (Structures, Status and Relationships) 

ทะเบียนมรดกควำมทรงจ ำแห่งโลก (Memory of the World Register) 
องค์การยูเนสโกได้จัดท าทะเบียนมรดกความทรงจ าแห่งโลก (Memory of the World 

Register) โดยความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการเสนอเอกสารให้คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ 
(International Advisory Committee – IAC) พิจารณา และให้การรับรองโดยผู้อ านวยการใหญ่องค์การ
ยูเนสโก ทั้งนี้เอกสารที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การยูเนสโกก าหนด และมีคุณค่า
โดดเด่นในระดับสากล 

๑. แนวทำงในกำรเสนอเอกสำรเพื่อขึ้นทะเบียนต่อองค์กำรยูเนสโก 

๑) เสนอโดยตัวบุคคล หรือองค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชน แต่จะให้ความส าคัญกับเอกสาร
ที่ผ่านการพิจารณาหรือน าเสนอโดยคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศสมาชิก หรือคณะกรรมการระดับภูมิภาคฯ 
ก่อนเป็นอันดับแรก โดยจะต้องเสนอผ่านคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ 

๒) สามารถเสนอเอกสารได้ทุกๆ ๒ ปี จ ากัดประเทศละไม่เกิน ๒ ชิ้น 

๓) สามารถเสนอเอกสารร่วมกับประเทศอ่ืนๆ ได้ (Joint nominations) หากเอกสารนั้นมี
ความเชื่อมโยง หรือมีเจ้าของร่วมกัน แต่ผู้เสนอจะต้องระบุชื่อและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้ชัดเจน 

๔) ในการเสนอเอกสารเพ่ือขอขึ้นทะเบียนผู้เสนอจะต้องกรอกแบบฟอร์มตามที่ยูเนสโก
ก าหนด และส่งให้องค์การยูเนสโกพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๕) การตัดสินท าโดยคณะอนุกรรมการด้านการขึ้นทะเบียนภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 
ทั้งนี้การตัดสินในระดับสุดท้ายจะเป็นอ านาจของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ โดยพิจารณาจากข้อมูลและ  
ค าชี้แจงที่เขียนเสนอไปโดยละเอียดแล้ว และผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกจะเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร 
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก และจะจัดส่งให้ประเทศผู้เสนอ และเจ้าของเก็บรักษาไว้ 

๖) สถานที่จัดส่งเอกสาร 

Memory of the World Programme 
Information Society Division 
UNESCO 
1, rue Miollis 
75732 Paris 
France 
Email: m.liouliou@unesco.org 
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๒. หลักเกณฑ์กำรเสนอเอกสำร 

๑) ความเป็นของแท้ (Authenticity) มีคุณลักษณะเฉพาะ พิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้ มิใช่ส าเนา
ลอกเลียนหรือเป็นของปลอม 

๒) มีความโดดเด่น และไม่อาจทดแทนได้ (Unique and irreplaceable) การสูญหายหรือ
เสื่อมสภาพนับเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติ 

๓) มีความส าคัญในระดับโลกในประเด็นต่อไปนี้ 

 เวลาและอายุ (Time) เป็นเอกสารที่ผลิตในช่วงเวลาส าคัญในอดีต และมีความส าคัญ
ต่อเนื่องยั่งยืน 

 สถานที่ (Place) สถานที่ซึ่งผลิตเอกสารนั้นๆ มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของโลกมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ส าคัญของโลก 

 บุคคล (People) มีเนื้อหาบ่งบอกพฤติกรรมของมนุษย์ และพัฒนาการด้านสังคม 
ศิลปกรรมอุตสาหกรรม 

 เนื้อหาสาระและแนวคิด (Subject and Theme) แสดงวิวัฒนากรทางประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาด้านธรรมชาติ สังคม อุดมการณ์ ปรัชญา กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ 

 รูปแบบและวิธีเขียน (Form and Style) มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ ภาษาศาสตร์ 
ส านวน โวหาร 

๔) มีลักษณะส าคัญ ได้แก่ 

 ความหายาก (Rarity) ทั้งในเนื้อหา วิธีการบันท า 
 ความสมบูรณ์ (Integrity) ครบถ้วน ไม่ช ารุด เสียยาก ไม่ถูกดัดแปลง 
 ความเสี่ยง (Threat) มีระบบป้องกันไม่ให้เสื่อมสภาพ หรือถูกท าลาย 
 การบริหารจัดการ (Management Plan) มีแผนงานบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ

ความส าคัญของเอกสาร มียุทธศาสตร์วิธีการอนุรักษ์  และเผยแพร่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๓. ขั้นตอนกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียนเอกสำรมรดกควำมทรงจ ำแห่งโลก 

การขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ าจะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ (National 
Register) ระดับภูมิภาค (Regional Register) และระดับนานาชาติ หรือระดับโลก (International Register) 

๑) การขึ้นทะเบียนระดับนานาชาติ (International Register) จะต้องผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะอนุกรรมการด้านการขึ้นทะเบียน (The Register Sub-Committee) เพ่ือให้คณะกรรมการที่ปรึกษา 
(International Advisory Committee - IAC) พิจารณาให้การรับรอง เพ่ือส่งให้ผู้อ านวยการใหญ่องค์การ
ยูเนสโกเพ่ือตัดสินให้บรรจุไว้ในทะเบียนมรดกความทรงจ าโลกในขั้นตอนสุดท้าย 

 

 

๒) การขึ้ นทะเบี ยนระดับภู มิภ าค ( Regional Register) จะต้ องผ่ าน พิจารณาจาก
คณะกรรมการของแต่ละภูมิภาค โดยเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะใช้ชื่อภูมิภาคน าหน้า [Regional] 
Memory of the World 

๓) การขึ้นทะเบียนระดับชาติ (National Register) จะต้องผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการ
แห่งชาติของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้หากประเทศไหนไม่มีคณะกรรมการแห่งชาติ สามารถให้คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เป็นผู้พิจารณา โดยเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะใช้ชื่อประเทศน าหน้า 
[country] Memory of the World เช่น Thailand Memory of the World Register  

ทั้งนี้แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอขึ้นทะเบียนทั้ง ๓ แบบ สามารถใช้แบบฟอร์มในลักษณะเดียวกัน
กับการขอขึ้นทะเบียนในระดับนานาชาติ 

  

ไม่ผ่ำน ผ่ำน 

ประเทศสมำชิกเสนอเอกสำรเพื่อขอขึ้นทะเบียน 

(2 ชิ้น/ทุก ๆ  2 ปี)

คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรขึ้นทะเบียน 
(The Register Sub-Committee)

พิจำรณำกลั่นกรอง

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
(International Advisory Committee - IAC) 

พิจำรณำให้กำรรับรอง

ผู้อ ำนวยกำรใหญ่องค์กำรยูเนสโก
ตัดสินให้บรรจุไว้ในทะเบียนมรดกควำมทรงจ ำโลก
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กำรด ำเนินงำนของประเทศไทย 
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอชื่อศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต๓  
ที่ปรึกษาศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ หรือ สปาฟา (SEAMEO Regional 
Centre for Archaeology and Fine Arts : SPAFA) เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยแผนงานมรดกความทรงจ าแห่งโลก โดยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ 
กับองค์การยูเนสโก ผลจากการประชุมจึงมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ 
สหประชาชาติเพ่ือแต่งตั้งกรรมการขึน้ 1 ชุดเพ่ือพิจารณาการด าเนินงานในส่วนองประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวน ๓ ฉบับ คือ

๑) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติฯ ที่ ๒๐/๒๕๓๙ เรื่องคณะอนุกรรมการด้านแผนงานมรดก
ภูมิปัญญาแห่งโลกท าหน้าที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามแผนงานมรดกความทรงจ าแห่งโลกคัดเลือกเอกสาร
มรดกภูมิปัญญาแห่งชาติ จัดท าท าเนียบและเสนอแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศของยูเนสโก  
ให้น าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งโลก ศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เป็นประธานและ
นางสาวนิยะดา ทาสุคนธ์ เป็นเลขานุการ 

๒) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติฯ ที่ ๒๑/๒๕๓๙ เรื่อง คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี 
การอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญา ท าหน้าที่ศึกษา วิจัยคุณภาพและศักยภาพของวัสดุสารนิเทศ
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุ ฝึกอบรม ให้ความคิดเห็นแนวทางการอนุรักษ์และการเข้าถึงเอกสารมรดก 
ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งชาติเป็นประธานโดยต าแหน่ง และผู้แทนกองหอสมุดแห่งชาติ  เป็นเลขานุการ 

๓) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติฯ ที่  ๒๒/๒๕๓๙ เรื่องคณะอนุกรรมการจัดหาทุน 
เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทย ท าหน้าที่จัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุน บริหารทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ท ารายงานการเงินเสนอคณะกรรมการแห่งชาติฯ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานโดยต าแหน่ง  
และผู้อ านวยการกองคลัง  กรมศิลปากร เป็นเลขานุการ 

เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ ศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ในฐานะกรรมการที่
ปรึกษาแผนงาน พร้อมด้วยนางธารา กนกมณี ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งชาติ และ ม .ร.ว.รุจยา อาภากร 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียในโครงการ
ช่วยเหลือประเทศเวียดนามในด้านสารนิเทศ ให้ไปชี้แจงเรื่องแผนงานแก่คณะเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสถาบัน SINO – NAM นอกจากสนับสนุนประเทศเวียดนามแล้ว มหาวิทยาลัย
แคนเบอรา ออสเตรเลีย ยังมีโครงการ Thai Historical and Archival Records Preservation Project  
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้สะสมเอกสารที่เกี่ยวกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่ต่ า
กว่า ๕๐ ปี 

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ ได้มีการประชุมหารือระหว่างประธานคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ 
ณ กรมศิลปากร  มีมติส าคัญดังนี้ 

                                                           
๓ ด ารงต าแหน่งสองวาระ คือ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙; พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ 
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๑) เห็นควรอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกอย่างจริงจัง โดยน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่ด้วย 

๒) มอบกรมศิลปากรด าเนินการต่อไปโดยเพิ่มความเข้มแข็งให้เกิดผลจริงจังในวงกว้าง 

 เอกสาร สิ่งพิมพ์หรือสื่ออ่ืนๆที่ควรอนุรักษ์ 
 เสนอให้คณะอนุกรรมการด้านแผนงานมรดกภูมิปัญญาแห่งโลกเป็นผู้คัดเลือก 
 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีการอนุรักษ์และเผยแพร่ ด าเนินการกับเอกสารที่

คัดเลือกแล้ว 
 ตั้งงบประมาณเพ่ือการอนุรักษ์ จัดหาสถานที่เหมาะสมส าหรับการอนุรักษ์ ไว้ที่กรม

ศิลปากร 
 จดัตั้งกองทุน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งที่ สป.๖๙๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก (The Thai National 
Committee on the Memory of the World Programme of UNESCO) ชุดใหม่ขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ พิเศษ 
คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต เป็นประธานกรรมการ และนายประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ จากหอสมุดแห่งชาติ  
เป็นเลขานุการ มีหน้าที่ด าเนินการคัดเลือก จัดล าดับ ความส าคัญของเอกสารในระดับต่างๆ จัดท าทะเบียน 
และน าเสนอเอกสารที่เห็นควรให้ยูเนสโกรวมไว้ในทะเบียนมรดกความทรงจ าแห่งโลก โดยมีผู้แทนส านัก
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกร่วมเป็นกรรมการด้วย  

ปัจจุบัน คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก (The Thai National 
Committee on the Memory of the World Programme of UNESCO) แต่งตั้งขึ้นตามค าสั่ งที่  ๑๒๔/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต เป็นประธาน
กรรมการ และนางสาวกรพินธุ์ ทวีตา จากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกเอกสารเพื่อเสนอ
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้ขึ้นทะเบียน
เอกสารมรดกภูมิปัญญาแห่งโลก 

๒) ประสานงานกับหน่วยราชการและองค์กรเอกชนซึ่งมีเอกสารในครอบครองเพ่ือ
ด าเนินงานเป็นเครือข่ายของประเทศไทย 

๓) ร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรเอกชนในข้อ ๒ เพ่ือคัดเลือกเอกสารที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ก าหนดขององค์การยูเนสโก และเกณฑ์ก าหนดของประเทศไทย 

๔) จัดท าบัญชีเอกสารที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเพ่ือเสนอองค์การยูเนสโก 
๕) จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าของเอกสาร ความจ าเป็นที่ต้องอนุรักษ์และ

เผยแพร่ให้มีการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง 
๖) ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศและคณะกรรมการระดับ

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก 
๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตามความจ าเป็น 
๘) ด าเนินการอ่ืนใดที่สอดคล้องกับแผนงานนี้ 
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ทะเบียนเอกสำรมรดกควำมทรงจ ำที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 
ทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ทะเบียน

ระดับนานาชาติหรือระดับโลก ( International Register) ทะเบียนระดับภูมิภาค (Regional Register) 
ทะเบียนระดับชาติ (National Register) และระดับท้องถิ่น (Local Register) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่องค์การยูเนสโกก าหนด ทั้งนี้องค์การยูเนสโกได้พิจารณาขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ าในระดับโลก 
(Memory of the World) ของประเทศไทยแล้ว จ านวน 5 รายการ และระดับภูมิภาค ๑ รายการ ได้แก่  

 
  

๑) ศิลาจารึ กของพ่อขุ น รามค าแหง หลั กที่  ๑  (The King Ram Khamhaeng 
Inscription) จัดเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งถือว่าเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ส าคัญ ที่บันทึกและประกาศข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และนโยบายของรัฐโบราณให้
สาธารณชนรับทราบ และมีผลต่อประวัติของโลกนอกพรมแดนวัฒนธรรมของไทย ท าให้เข้าใจความส าคัญ  
ของการปกครอง การค้าขาย การติดต่อแลกเปลี่ยนกับชาติต่างๆ ในช่วงเวลาของยุคสุโขทัย มีความสมบูรณ์ 
ในตัวเอง นับเป็นเอกสารสาธารณะที่หาได้ยากยิ่ง 

 
  

๒) เอกสารการปฏิรูปราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  (เอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ ๕) (พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓) ปัจจุบันจัดเก็บไว้ที่
หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเอกสารเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสยาม รวมพระอัจริยภาพทุกด้านที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้สยามอยู่ได้ อย่าง
สงบประกอบด้วยเอกสารการเลิกทาสและเอกสารอ่ืน แสดงให้เห็นถึงนโยบาย และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ส่งเสริมให้กรุงสยาม ด าเนินนโยบายต่างประเทศ ที่ท าให้ประเทศสามารถอยู่ในความสงบได้อย่างดี โดยเป็น
เอกสารต้นฉบับทั้งหมด ๘ แสนหน้า  



~ ๙ ~ 
 

  

๓) จำรึก วัดโพธิ์  (Epigraphic Archives of Wat Pho)  มีแผ่นหินที่บันทึกเรื่องราว 
เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับความรู้และสรรพวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การค้าขาย และวัฒนธรรม 
ทั้งหมด 1,431 แผ่น ในช่วงตั้งแต่ปีค.ศ. 1831-1841  ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๑ และขึ้นทะเบียนในระดับโลกใน ปีพ.ศ.๒๕๕๔ “วัดโพธิ์” หรือ “วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม ราชวรมหาวิหาร” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่ราษฎรสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็น ราชธานี ต่อมาได้ถือว่าเป็นพระอารามหลวงประจ ารัชกาลที่ ๑ และมีการบูรณปฏิสังขรณ์
ครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ซึ่งได้เริ่มมี “จารึกวัดโพธิ์” ขึ้น โดยพระองค์
ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระอารามแห่งนี้เป็น “มหาวิทยาลัย” ส าหรับประชาชนทั่วไป พระองค์จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าเอาองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยและสรรพศิลปวิทยาการต่างๆ เช่น ต าราการแพทย์ 
โบราณคดี และวรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนทั้งหลาย ฯลฯ มาจารึกลงบนแผ่นหินอ่อน ประดับไว้ตาม
บริเวณผนัง-เสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถ พระวิหาร พระวิหารคด และศาลารายรอบพระมณฑปภายในวัด 
ซึ่งทรงมุ่งหวังให้ยั่งยืนและเผยแพร่ให้ประชาชนศึกษาได้อย่างเสรี เป็นแหล่งเล่าเรียนวิชาความรู้ของมหาชน  
โดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ ยศถาบรรดาศักดิ์ เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือ ไม่มีโรงเรียน การเล่าเรียนส่วน
ใหญ่จะมีสอนให้อยู่ตามวัดต่างๆ เท่านั้น พระอารามแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย 
เพ่ิมเติมจากการเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษาที่มีอยู่ตามวัดทั่วไป แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า ๑๗๘ ปี วัดโพธิ์ก็ยังคง
เป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยา เห็นได้จากความรู้เกี่ยวกับโยคะศาสตร์และต าราการนวดแผนโบราณวัดโพธิ์ เป็นที่
รู้จักแพร่หลายออกไปทั่วโลกในปัจจุบัน 

 4) บันทึกกำรประชุมของสยำมสมำคมในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเอกสารที่มีอายุ
กว่า ๑๐๐ ปี (The Minute Books of the Council of the Siam Society", 
100 years of recording international cooperation in research and 
the dissemination of knowledge in the arts and sciences) จัดเก็บไว้  
ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ วันที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นเอกสาร ส่วนหนึ่งของบันทึกการประชุมของสยาม
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีทั้งหมด ๑๖ เล่ม บันทึกไว้ช่วงระหว่างปี 
๒๔๔๗-๒๕๔๗ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการ
รวบรวมบันทึกความคิด ความอ่าน หรือการระดมสมองของ สมาชิกสยาม
สมาคมที่มาจากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ
ระดับสูง ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ สะท้อนภาพและมุมมองของสังคมในยุค
สมัยนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และอ้างอิงได้ 
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๔) ฟิล์มกระจก (The Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original 
Prints Collection) จัดเก็บไว้ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
เป็นฟิล์มกระจกจ านวน 35,427 แผ่น และภาพถ่ายจ านวน 50,000 ชิ้น ตั้งแต่ปี 1855 – 1935 ซึ่งเป็น
ภาพที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เป็นต้น และ
ภาพที่ได้มาจากเจ้าของภาพต้นฉบับนักสะสม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึง
ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
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เอกสารมรดกความทรงจ าที่ขึ้นทะเบียนในระดับชาติ จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 
   

  

๑) เอกสำรนันโทปนันทสูตรค ำหลวง  เป็นวรรณคดีพุทธศาสนา  
ในสมัยอยุธยา เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) ทรงพระนิพนธ์ขึ้น 
โดยมีลักษณะค าประพันธ์เป็นร่ายยาว น าด้วยภาษาบาลี แล้วขยาย
เป็นร่าย สลับกันเรื่อยไปจนจบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเผยแผ่ค าสั่งสอน
ทางพระพุทธศาสนา และก่อให้เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา โดยทรง
น าเนื้อเรื่องมาจากคมัภีร์ทีฆนิกาย ชื่อ นันโทปนันทสูตร 

 

 

 

๒) เอกสำรศิลำจำรึกวัดพระยืน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางมา 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนาของพระสุมนเถระจากเมือง
สุโขทัย ตามค าอาราธนาของพระญากือนาใน พ.ศ.๑๙๑๓ ซึ่งถือว่า
เป็นหลักฐานส าคัญในการศึกษาดนตรีล้านนาในอดีต เนื่องจากมี
การจารึกถึงเครื่องประโคมอันประกอบด้วยเครื่องดนตรีต่างๆ 
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นหลักฐานส าคัญว่า  อาณาจักรล้านนา
ในขณะนั้นมีเครื่องดนตรีใช้แล้วหลายชิ้น  

เอกสารมรดกความทรงจ าที่ข้ึนทะเบียนระดับท้องถิ่นจ านวน ๙ รายการ ได้แก่  

๑) บันทึกครูบาโนชัยธรรมจินดามุนี เจ้าคณะหนเหนือ จังหวัดล าปาง วัดปงสนุกเหนือ  
พ.ศ.2400-2485 

๒) ภาพเก่าของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เพ่ือการศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา 

๓) บันทึกพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา พ.ศ.2404-2487 
๔) กฎหมายอาณาจักรหลักค าเมืองน่าน 
๕) คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น 
๖) ภาพถ่ายฟิล์มกระจกของคุณหลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา) พ.ศ.2440-2470 
๗) แผนที่กัลปนาวัดบนคาบสมุทรสทิงพระในสมัยอยุธยา 
๘) เอกสารทรัพยากรธรณีฝั่งตะวันตก 
๙) ภาพเก่าของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ สงขลา 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก ฯ  
ได้ร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้มีการจัดสัมมนาในระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่
มรดกภูมิปัญญาไทยเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานมรดกความทรงจ าและตระหนักถึง
ความส าคัญของงานด้านนี้ เป็นการอนุรักษ์เอกสารมรดกของชาติไว้ให้ยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน  

เนื่องจากขอบเขตของแผนงานความทรงจ าแห่งโลกของยูเนสโกนั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะ 
การส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกความทรงจ าที่เป็นเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัตถุหรือข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่มีคุณค่าสูงที่อยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลกฯ  
จึงเห็นควรขยายงานแผนงานความทรงจ าแห่งโลกของประเทศไทยให้ครอบคลุมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในรูปของภาพยนตร์ ดนตรี เพลงพ้ืนบ้าน การพูดในที่สาธารณะ ที่ เกี่ยวข้องกับ
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เหตุการณ์ส าคัญของบ้านเมือง เป็นต้น จนกระทั้งเม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนา
ในหัวข้อ “ความส าคัญของภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก” ณ ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์กับผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก สร้างความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกสารมรดกประเภท
ภาพยนตร์ และเห็นความจ าเป็นในการอนุรักษ์และเผยแพร่  สร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตามแผนงาน 
ความทรงจ าแห่งโลกขององค์การยูเนสโกแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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บทสรุป 
องค์การยูเนสโกได้ริเริ่มให้มีแผนงานความทรงจ าแห่งโลกขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่

เอกสารมรดกให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง เอกสารมรดกต่าง ๆ จะครอบคลุมถึงทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพยนตร์ 
ดนตรี เพลงพ้ืนบ้าน ตลอดจนเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก  ซึ่งแนวทางในการด าเนินงานนอกจาก 
จะมีการขึ้นทะเบียนแล้ว ยังให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการและข้อเสนอแนะในการดูแล และอนุรักษ์ 
รวมถึงการประชุมร่วมกันกับประเทศสมาชิกเพ่ือแสวงหาแนวทางในการด าเนินงานที่เหมาะสม ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานไดต้่อไป 

การอนุรักษ์เป็นเหมือนเส้นทางที่จ าเป็นในการเข้าถึงเอกสารที่ทรงคุณค่า แม้ว่าวิธีการจัดเก็บ
ในรูปแบบดิจิทัลจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน แต่ยังต้องอาศัยการค้นคว้าและวิจัยเพ่ือ
ค้นคว้าหาความก้าวหน้าในการจัดเก็บ ซึ่งทุกประเทศจะมีหน่วยงานเพ่ือการอนุรักษ์ในระดับประเทศ ในส่วน
ของประเทศไทยไทยจะมีหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ และหอภาพยนตร์ เป็นต้น 
ดังนั้นการท างานตามแผนงานความทรงจ าแห่งโลกต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมี
เอกสารส าคัญของประเทศไทยที่มีการจัดเก็บในหลายๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็น วัด หรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นใบลาน ศิลาจารึก หรือแผ่นเสียง ฟิล์ม ซึ่งจะมีวิธีการจัดเก็บที่อาจไม่ถูกต้อง และ
เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา 

 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลกที่ได้แต่ งตั้ งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี จึงถือว่าเป็นกลไกส าคัญของประเทศไทยในการรวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญา
ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความชื่นชมทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ  
การด าเนินงานของคณะกรรมการแห่งชาติฯ  แสดงถึงความเข้มแข็ง จนสามารถเผยแพร่เกียรติภูมิของประเทศไทย
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก และจากการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี คณะกรรมการฯ  
ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนเอกสารในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ไปแล้วหลายรายการ ขณะเดียวกัน
ได้มีการจัดสัมมนาไปแล้วหลายครั้งเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และความจ าเป็นให้แก่
หน่วยงานต่างๆ มีการเสาะแสวงหาเอกสารอันทรงคุณค่าที่จัดเก็บไว้ตามสถานที่ต่างๆ มากมาย  

เมื่อปี 2558 องค์การยูเนสโกได้จัดท าเอกสาร “Recommendation Concerning the 
Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in the Digital Form” นับว่าเป็น
กลไกล่าสุดในการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ หอสมุด รวมทั้งหน่วยงานเอกชน  
ในการสงวนรักษา และการเข้าถึงมรดกความทรงจ าของโลก ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และกฎหมาย น าไปสู่แผนปฏิบัติในประเทศสมาชิกขององค์การ
ยูเนสโก ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติฯ จะต้องมีการหารือและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่เหมาะสมต่อไป 

 

-------------------------------------------------- 
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ภำคผนวก 
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่เอกสำรมรดกภูมิปัญญำแห่งโลก 

สรุปจำกเอกสำรยูเนสโก หมำยเลข C11-95/WS-11rev February 2002  
General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage 
เอกสารคู่มือการด าเนินงานตามแผนงาน Memory of the World นี้องค์การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้จัดท าข้ึนด้วยความร่วมมือกับสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วย
สมาคมและสถาบันห้องสมุด ( International Federation of Library Associations and Institutions – 
IFLA) จัดพิมพ์ครั้งแรกเมือ ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538) ระหว่าง 6 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่าง
ชาติ International Advisory Committee ได้มีการหารือในรายละเอียด และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมทั้งใน
ด้านเนื้อหา โครงสร้างและเทคนิคการสงวนรักษาหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายคณะกรรมการเฉพาะกิจได้ประชุมกันที่
กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ผลของการประชุมก็คือ มีการจัดท า General Guidelines to 
Safeguard Documentary Heritage – Revised edition 2002 ref.C11-95/WS – 11rev. February 2002 

1. บทน ำ 

1.1   ความหมาย 

ความทรงจ าแห่งโลก Memory of the World คือมรดกเอกสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร (Documentary Heritage) เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมแห่งโลก แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของความคิด  
การค้นพบ และผลงานของสังคมมนุษย์ เป็นมรดกตกทอดจากสังคมในอดีต ให้แก่สังคมปัจจุบันที่จะสืบสานส่ง
ต่อให้แก่สังคมในอนาคต 

1.2   วัตถุประสงค์ของแผนงานมี 3 ประการ คือ 

1.2.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการอนุรักษ์โดยกรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุด อาจเป็นการ
ให้ค าแนะน า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุน การฝึกอบรมเพ่ือการนี้ หรือช่วยแสวงหาผู้อุปถัมภ์กิจการ
ให้แก่โครงการที่เห็นควรช่วยเหลือ 

1.2.2 เพ่ือช่วยเหลือให้มีการเผยแพร่เอกสารมรดกอย่างกว้างขวางที่สุด เช่น  ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าเอกสารในรูปดิจิตัล จัดท ารายการเอกสารให้เผยแพร่ทางอินเตอร์เนตได้ การจัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มหนังสือ จัดท าแผนซีดี ทั้งนี้โดยค านึงถึงลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หลักศีลธรรม และจรรยาบรรณ 

1.2.3 เพ่ือเผยแพร่ความตระหนักในความส าคัญของมรดกอย่างกว้างขวางทั่วโลก เช่น 
จัดท าทะเบียนมรดกเอกสารของโลก (Memory of the World Register) 

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

เอกสารมรดกโลก เป็นสมบัติของทุกคนในโลก จึงจ าเป็นต้องอนุรักษ์ คุ้มครองป้องกัน  
ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรม และเป็นประโยชน์ในการใช้สอยในชีวิตประจ าวัน จ าเป็นต้องมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางที่สุด พันธกิจคือ การสร้างความตระหนัก การอนุรักษ์ และท าให้สามารถเข้าถึงได้อย่าง
กว้างขวาง 
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3. รูปแบบและคุณลักษณ์เฉพำะของเอกสำรมรดก 

ยูเนสโกได้ก าหนดรูปแบบและลักษณะเฉพาะของเอกสารมรดกที่จะได้รับการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนเป็นเอกสารมรดกของโลก ดังนี้ 

3.1 เป็นเอกสารซึ่งเคลื่อนที่ได้ (ทั้งนี้ไม่รวมข้อความที่จารึกไว้ในอาคารสถาน ก าแพงน้ า 
ชะง่อนผา โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถ ุ3 มิติ ซึ่งตามความเป็นจริงบางอย่างก็เคลื่อนไหวโยกย้ายไม่ได้อยู่แล้ว) 

3.2 เป็นเอกสารที่ปรากฏมีการบันทึก อาจเป็นลายลักษณ์ สัญลักษณ์ ภาพ เสียง อักษะ 
และดิจิตัล 

3.3 เป็นเอกสารที่มีสภาพที่อาจอนุรักษ์ได้ เช่น ไม่ขาดวิ่นจนไม่สามารถประกอบขึ้นใหม่ได้ 
3.4 เป็นเอกสารที่ท าส าเนาได้ และสามารถน าเนื้อหาออกจากวัสดุที่เป็นพาหะของเนื้อหาได้ 
3.5 เป็นผลผลิตของกระบวนการจัดท าเอกสาร จะเป็นการเขียนด้วยมือ เช่น สมุดข่อย  

พิมพ์หิน พิมพ์ในระบบต่างๆ รวมการจัดท าเป็นดิจิตัล 

4. องค์ประกอบของเอกสำรมรดก 

4.1 เนื้อหาสาระ ข้อความ เช่น วิชาความรู้ ประวัติบุคคล ประวัติสถานที่ วรรณคดีร้อยแก้ว 
ร้อยกรอง ที่มีความส าคัญในด้านต่างๆ ดังจะได้กล่าวต่อไป 

4.2 วัสดุที่บันทึก เนื้อหาดังกล่าวในข้อ 4.1 ต้องมีพาหะที่ช่วยอนุรักษ์เนื้อหา ช่วยให้เกิดการ
อ่าน และการเรียนรู้เนื้อหา วัสดุที่เคลื่อนที่ได้มีหลายอย่าง เช่น สมุดข่อย ใบลาน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่น
โลหะ กระดาษ วัสดุที่บันทึกเสียง เช่น แถบเสียง แผ่นซีดี วัสดุที่บันทึกเสียงและภาพ เช่น ฟิล์ม ภาพยนตร์ 
แผ่นซีดี มัลติมีเดีย 

4.3 กรรมวิธีในการบันทึกลงบนวัสดุ มีตั้งแต่การเขียนด้วยปากกา และใช้น้ าหมึก การจาร
ด้วยเหล็กแหลมบนใบลาน แล้วลูบไล้ด้วยเขม่าสีด าให้มองเห็นรอยอักษร จนถึงการตีพิมพ์ด้วยเครื่องจักรเป็น
รูปเล่ม และการผลิตด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

5. ปริมำณ 

5.1 เอกสารเดี่ยว มีเพียงชิ้นเดียว แผ่นเดียว หรือ 2-3 แผ่นต่อกัน ข้อความจบในตัวเอง  
(เช่น ประกาศรัชกาลที่ 3 ว่าด้วยการห้ามขายฝิ่นและห้ามสูบฝิ่น)           

5.2 เอกสารเป็นชุด ประกอบด้วยหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในเนื้อหาเดียวกัน อาจผลิตออกมา
ในเวลาเดียวกัน หรือต่างเวลากัน (เช่น กฎหมายรัชกาลที่ 5 ว่าด้วยการเลิกทาส) 

5.3 เอกสารเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยเอกสารหลายเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหลายฝ่ายในส่วน
ราชการหรือองค์กรเดียวกัน (เช่น เอกสารบันทึกราชการในแต่ละส่วนราชการ ในกรมเดียวกัน ในกระทรวง
เดียวกัน เอกสารด าเนินงานของแผนกต่างๆ ในบริษัทธุรกิจเอกชน หรือธนาคารเดียวกัน 

6. ผู้ครอบครอง 

6.1 ผู้ครอบครอง ซึ่งเป็นองค์กรหรือสถาบันของรัฐ เช่นหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ แผนกสารบัญ 

6.2 ผู้ครอบครองที่เป็นองค์กรเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัท สมาคมวิชาชีพ มูลนิธิ 
6.3 ผู้ครอบครองที่เป็นบุคคล ซึ่งมีมรดกเอกสารของครอบครัวแต่มีนัยส าคัญต่อวิวัฒนาการ

ของสังคม 
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7. กลยุทธ์ด ำเนินกำร 

7.1 กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหา เอกสารมรดกที่มีคุณค่าควรแก่การขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกโลก
เอกสารนั้นๆ จะได้รับการคุ้มครองในระดับโลก ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้
กล่าวถึงต่อไป 

7.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความตระหนัก ในความส าคัญของเอกสารและความจ าเป็นที่จะต้อง
อนุรักษ์และด าเนินการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างกิจกรรมในกลยุทธ์ที่ 2 เช่น ในการศึกษาในการ
ประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เผยแพร่เทคนิคในการสงวนรักษา สร้างเครือข่ายองค์การในระดับประเทศและภูมิภาค 

7.3 กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ องค์การยูเนสโกจะสนับสนุนโครงการอนุรักษ์เอกสารที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนใน Memory of the World Register และช่วยแสวงหาผู้สนับสนุนให้บางส่วน แต่ทางที่ดีสุด
เจ้าของเอกสารควรด าเนินการนี้และแสวงหาผู้สนับสนุนเอง 

7.4 กลยุทธ์ที่ 4 การเข้าถึง สถาบันหรือองค์กรผู้ครอบครองเอกสารจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีสมรรถภาพในการเผยแพร่ในวงกว้างให้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้
โดยตรง หรือจัดพิมพ์และท าส าเนาด้วนวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่เอกสารที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ยูเนสโกจะช่วยเผยแพร่
และสร้างความตระหนักในระดับประเทศและภูมิภาค 

7.5 กลยุทธ์ที่ 5 โครงสร้าง สถานภาพ และสัมพันธภาพ โครงสร้างที่ก าหนดไว้แล้ว ขณะนี้มี
โครงสร้างระดับประเทศ ภูมิภาค และสากลจะด าเนินการต่อไป จะจัดให้มีทะเบียนแห่งประเทศ ภูมิภาคและ
สากลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สัมพันธภาพกับองค์การที่มีเอกสาร คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความร่วมมือกับ
ยูเนสโก และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย Memory of the World จะด าเนินการต่อไป 

8. กำรอนุรักษ์และกำรเข้ำถึง 

8.1 การอนุรักษ์ (preservation) การอนุรักษ์เป็นกระบวนการครอบคลุมการกระท าที่จ าเป็น
ทุกขั้นตอนเพ่ือให้สะดวกแก่การเข้าถึงตลอดไป เริ่มตั้งแต่การป้องกันเอกสาร มิให้เป็นอันตราย การยับยั้งการ
เสื่อมสภาพ การจัดเก็บในที่ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ ความปลอดภัย การปฏิบัติการอนุรักษ์ด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลักเกณฑ์บางประการของการอนุรักษ์มีดังนี้ 

8.1.1 การลงทะเบียน และการควบคุมเอกสาร การจัดท ารายการ การส ารวจให้ทราบ
สภาพและปริมาณ            

8.1.2 การจัดการที่เก็บและสภาพแวดล้อม สถานที่เก็บต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิ 
แสงสว่าง ความชื้น วัสดุแต่ละประเภทต้องการความระมัดระวังในการเก็บโดยเฉพาะ ทั้งนี้รวมทั้งอาคารที่
เก็บ ซึ่งจะต้องมั่นคง ปลอดภัยจากการถูกขโมย และธรรมชาติ เช่น ฝน แสงแดดจัด แมลง 

8.1.3 การรักษาสภาพเดิมของเอกสาร เอกสารที่สมบูรณ์หมายความว่าเนื้อหาสาระที่
บันทึกลงไว้จะคงอยู่ เอกสารฉบับตัวจริงต้องเก็บไว้อย่างดี แม้ว่าสภาพไม่ค่อยดี และได้มีการท าส าเนาไว้เพ่ือ
อ่านและค้นคว้าแล้วก็ตาม 

8.1.4 การถ่ายโอนเนื้อหาจากวัสดุดั้งเดิมไปสู่วัสดุอีกแบบหนึ่ง หรือถ่ายโอนเข้าสู่สื่ออีก
ประเภทหนึ่ง เช่น จากหนังสือไปสู่การส าเนาด้วยกระดาษ ถ่ายย่อลงฟิล์ม ถ่ายเป็นดิจิตัลลงสู่แผ่นซีดีเพ่ือการใช้
และการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง การถ่ายโอนต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง ให้แน่ใจว่าเนื้อหาคงอยู่
ครบถ้วน วัสดุแบบใหม่ส าหรับรองรับเนื้อหามีความคงทน 

8.1.5 การจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง มลพิษใน
อากาศ สัตว์ และแมลง นอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ลมพายุ และโจรกรรม 
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และการสงครามอีกด้วย วัสดุแต่ละประเภทที่ต้องการจัดเก็บ และควบคุม ในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน จึงต้องจัด
ให้สอดคล้องและเหมาะสม 

8.1.6 การป้องกันดีกว่าการแก้ภายหลัง ควรด าเนินการทุกอย่างทางเทคนิคเพ่ือป้องกัน
การเสื่อมสภาพ ชะลอหรือยับยั้งการเสื่อมสภาพลงไปกว่าเดิม ควรศึกษาทดลองให้ทราบผลชัดเจนก่อนว่า
วิธีการจัดเก็บ เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายโอนเนื้อหาจากวัสดุชนิดหนึ่งไปสู่อีกชนิดหนึ่งนั้นมีประสิทธิภาพ ไม่
ท าลายเอกสารต้นฉบับ มีอายุยืนยาวกว่า กระจายได้อย่างกว้างขวางกว่า และคนส่วนมากเข้าถึงได้ง่าย 

8.1.7 การอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ (original document) เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อความใน
เอกสารนั้นคงอยู่ เอกสารต้นฉบับมีคุณค่าในตัวเอง ซึ่งส าเนาไม่อาจเทียบได้ในหลายประเด็น แม้ว่าบางครั้ง
ส าเนาอาจดูสวยงามกว่า            

8.1.8 การเคลื่อนย้ายเนื้อหา หรือเปลี่ยนรูปแบบของวัสดุ การท าส าเนาในรูปแบบต่างๆ 
นั้นเป็นการสะดวกในการเข้าถึง วิธีถ่ายไมโครฟิล์ม และดิจิตัล ซึ่งส าเนาได้หลายฉบับ นับว่าท าให้แพร่หลายได้
มาก ช่วยในการอนุรักษ์ต้นฉบับ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องให้บริการ แต่บางครั้งกระบวนการหรือเทคโนโลยีอาจท าให้
ข้อความอาจคลาดเคลื่อน หรือเทคโนโลยีบางอย่างที่ล้าสมัยไปแล้ว จึงต้องติดตามเทคโนโลยีต่างๆ อยู่เสมอ 

8.1.9 ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ จะช่วยงานที่
ซับซ้อนในการอนุรักษ์ และเผยแพร่ได้มาก ช่วยลดภาระในการบริหารจัดการได้ด้วย 

8.1.10 ความรู้ดั้งเดิมในด้านการอนุรักษ์ ที่เกิดจากประสบการณ์ นับว่ายังมีคุณค่าอยู่ 
แม้ว่าปัจจุบันนี้มีความรู้ที่เกิดจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์สภาพวัสดุ และการอนุรักษ์ จึงควร
พิจารณาผสมผสานความรู้ทั้งสองแบบ 

8.1.11 มาตรฐานทางวิชาชีพ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส าคัญแก่การอนุรักษ์
มรดกเอกสารในห้องสมุดและหน่วยงานจดหมายเหตุและมากน้อยเพียงไร ควรจัดให้มีการสอนและการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารแบบต่างๆ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับทักษะพ้ืนฐานไปจนถึงความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง ควรมีวิธีการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 

8.2 การเข้าถึง หลักการและวิธีการ 

8.2.1 การเข้าถึงอย่างถาวร จุดหมายปลายทางของการอนุรักษ์ คือ จัดการให้ทุกคนได้มี
โอกาสเข้าถึงเอกสารมรดกทุกรูปแบบอย่างถาวร ส าหรับเอกสารบางประเภท ต้องค านึงถึงลิขสิทธิ์ของผู้
ครอบครองด้วย ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Universal 
Declaration of Human Rights: 1984) ว่าด้วยสิทธิแห่งการด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ สิทธิในการเข้าถึงเอกสาร
มรดกของชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะทราบว่าเอกสารมรดกนั้นมีและจะหาได้ ณ แหล่งไหนบ้าง            

8.2.2 การเข้าถึงโดยผ่านทะเบียนเอกสารมรดกโลก ( Memory of the World 
Register) ค้น ได้ จ าก เว็ บ ไซต์  http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ 
memory-of-the-world/register/ ประกอบด้วยเอกสารที่ผ่านการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนแล้ว เปิดโอกาสให้คน
ทั่วโลกเข้าถึงได้ ท าให้มองเห็นภาพรวมของเอกสารมรดกท้ังโลก 

8.2.3 เอกสารฉบับดิจิตัลเพ่ือการเข้าถึง ส าหรับผู้ต้องการเอกสารมรดกโลกเพ่ือการอ่าน 
และใช้ประโยชน์ เอกสารฉบับดิจิตัลผ่านอินเตอร์เน็ต หรือฉบับซีดีรอม นับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  
คณะอนุกรรมด้านเทคโนโลยี ของคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ ( IAC’s Technology Sub-
Committee) ไ ด้ ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น เ พ่ื อ ก า ร ท า ดิ จิ ตั ล ไ ว้ โ ด ย ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf 
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8.2.4 เอกสารฉบับซีดีรอม วิธีการผลิตซีดีรอม ไม่ยุ่งยากและสามารถผลิตหลายๆ 
ส าเนาได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก ยูเนสโกได้ผลิตเอกสารฉบับซีดีรอมไว้จ านวนหนึ่ง สถาบันหรือ
องค์กรที่มีเอกสารมรดกไว้ครอบครองอาจพิจารณาจัดท าต้นฉบับซีดีรอม ได้เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงให้แพร่หลาย
มากขึ้น 

8.2.5 เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึง เทคโนโลยีดังกล่าวมาแล้วในข้อ 8.2.1 – 8.2.4 นั้นเป็น
เพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งผลิตได้ง่ายและใช้สะดวก แต่พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงอย่างกว้างขวางนั้น
ยังมีอีกมากมากหลายรูปแบบซึ่งยูเนสโกจะได้ด าเนินการต่อไป 

8.2.6 การให้ค าแนะน าแก่ผู้ด าเนินการ ต้องมีการจัดท าคู่มือการด าเนินงาน และการให้
ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มปฏิบัติงานในสถาบันที่เกี่ยวข้อง บรรณารักษ์ นักจดหมายเหตุ นักเอก
สารสนเทศให้รู้จักเอกสารมรดกในครอบครอง ความรู้อย่างลึกซึ้งด้านเนื้อหาและแนวคิดในเอกสารต่างๆ นั้น 
จ าเป็นยิ่งกว่าความรู้เรื่องรายการเอกสาร ท าให้สามารถให้ความรู้แก่ผู้ใช้ซึ่งอยู่ ณ ที่ห่างไกล 

9. ผลผลิตและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยแจก 

9.1 ผลผลิตเอกสารในรูปแบบอ่ืน การเข้าถึงเอกสารมรดกในรูปแบบดังกล่าวในข้อ 8.2 นั้น
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง ในการสร้างโครงสร้างเฉพาะเพ่ือการนี้ที่หลายๆ ประเทศไม่อาจด าเนินการได้
ตามความเป็นจริง ได้มีวิธีการผลิต และผลผลิตเอกสารในรูปแบบอ่ืนที่ท าได้ง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ข้อ
ส าคัญก็คือผู้ใช้สามารถใช้ได้สะดวก สิ่งเหล่านี้คือหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โสตทัศน์วัสดุบนแผ่นฟิล์ม วิดีโอเทป 
และอ่ืนๆ ซึ่งคุณภาพดี อนุรักษ์ได้ง่ายกว่า และเข้าถึงผู้ใช้จ านวนมาก มีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายโดยบริษัท และ
เพ่ือแจกจ่ายโดยองค์กรทางวิชาชีพที่ไม่หวังผลประโยชน์เป็นตัวเงิน สถาบันที่มีเอกสารมรดกในครอบครองอาจ
ใช้วิธีการจัดพิมพ์ บันทึกเทป ถ่ายท าวิดีโอ ถ่ายท าไมโครฟิล์ม เพ่ือแจกจ่าย หรือจ าหน่ายในราคาย่อมเยาได้ 

9.2 สัญลักษณ์ Memory of the World เอกสารที่ขึ้นทะเบียนมรดกเอกสารของโลกแล้ว 
บุคคล สถาบัน บริษัทที่ประสงค์จะท าส าเนาโดยวิธีการดังกล่าวในข้อ 9.1 และขอใช้สัญลักษณ์ Memory of 
the World ก็อาจขอท าความตกลงกับยูเนสโกเป็นกรณีๆ ไป 

9.3 เอกสารแจก เอกสารบางอย่างซ่ึงเป็นผลผลิตของแผนงาน Memory of the World และ
ที่เป็นผลผลิตขององค์กร/สถาบันที่มีเอกสารมรดกในครอบครอง ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความ
ร่วมมือกับยูเนสโก จะเป็นเอกสารให้เปล่าเพ่ือการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในคุณค่าและความจ าเป็น
ที่จะต้องอนุรักษ์และเผยแพร่ 

10. กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงควำมตระหนัก            

10.1 ความจ าเป็น การมีเอกสารมรดกในครอบครองต้องมีความตระหนักในคุณค่า และความ
จ าเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพ่ือการพัฒนาบุคคลและพัฒนาสังคมเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจที่ส าคัญทุกระดับนั้น ใช่ว่าจะเป็นที่รู้กันทั่วไป จึงจ าเป็นต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบ และเพ่ือสร้างความตระหนัก เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในแผนงานนี้ในทุกระดับ เช่น ในการแจ้งแหล่ง
เอกสารมรดก หรือน าเอกสารส่วนตัวมอบให้หน่วยราชการ เป็นต้น 

10.2 วิธีการ วิธีการประชาสัมพันธ์มีหลากหลาย เช่น หน่วยงานที่มี เอกสารมรดกใน
ครอบครองอาจจัดนิทรรศการ จัดการอภิปราย บรรยายและสัมมนา จัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง และ
โทรทัศน์ การใช้สื่อ และการจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
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11. กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม 

11.1 การให้การศึกษา และฝึกอบรมแก่ประชาชน ให้รู้จักทักษะ คุณค่าของเนื้อหา เพ่ือให้
เกิดความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเข้าถึง 

11.2 การให้การศึกษาแก่บุคลากรด าเนินการ จัดให้มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการจัด
เอกสารมรดกในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้รวมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ วิชาการจดหมายเหตุ 
และพิพิธภัณฑ์ นอกจากให้รู้วิชาการแล้ว ต้องมีการสอนวิธีการบริการแก่ผู้ใช้ด้วย บุคคลเหล่านี้อาจมีส่วนร่วม
ในการแสวงหาเอกสารมรดกด้วย 

11.3 เงินงบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษา นอกจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งโลก คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความร่วมมือกับยูเนสโกอาจ
แสวงหาการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิ สมาคม องค์กรอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคม 
นอกจากนี้ยังอาจเก็บค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมนี้ก็ได้ 

12. หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกเอกสำรมรดก 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมรดกดังต่อไปนี้ โดยทั่วไปใช้ได้ในการคัดเลือกเอกสารมรดก
ที่มีคุณค่าต่อประเทศโดยเฉพาะ และท่ีมีคุณค่าต่อภูมิภาคและท่ีมีคุณค่าต่อโลก 

หลักเกณฑ์ที่ 1 ความเป็นของแท้ (authenticity) มีคุณลักษณะเฉพาะ พิสูจน์ได้ว่าเป็นของ
แท้ มิใช่ส าเนา ลอกเลียน หรือเป็นของปลอม            

หลักเกณฑ์ที่ 2 มีความโดดเด่น  และไม่อาจทดแทนได้  (unique and irreplaceable)  
การสูญหาย หรือเสื่อมสภาพ นับเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติ  
หาเอกสารอ่ืนใดมาเปรียบเทียบเท่าไม่ได้แล้ว 

หลักเกณฑ์ที่ 3  มีความส าคัญในระดับโลก ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) เวลา และอายุ (Time) เอกสารที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลาส าคัญในอดีตและมีความส าคัญ
ต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไปไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม อาจเป็นเอกสารประเภทนั้น  ๆ  
ชิ้นแรกในโลก 

2) สถานที่ (Place) สถานที่ซึ่งมีการผลิตเอกสารชิ้นนั้นๆ อาจมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของโลก หรือมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ส าคัญ อาจเป็นเอกสารบรรยาย
สิ่งแวดล้อม บ้านเมืองหรือสถาบันซึ่งสูญหายล่มสลายไปแล้ว 

3) บุคคล (People) เอกสารซึ่งมีเนื้อหา หรือคุณลักษณะอ่ืนที่บ่งบอกพฤติกรรมของมนุษย์
และการพัฒนาด้าน สังคม อุตสาหกรรม ศิลปกรรม การเมืองและอ่ืนๆ อาจเป็นการบันทึกเหตุการณ์
ส าคัญ ความก้าวหน้า ความเสื่อมและอ่ืนๆ ซึ่งมีอิทธิพลเหนือบุคคล และกลุ่มบุคคล 

4) เนื้อหาสาระ แนวคิด (Subject and Style) แสดงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์   
ภูมิปัญญาในด้านธรรมชาติ สังคม และมานุษยวิทยา การเมือง อุดมการณ์ปรัชญา กีฬา ศิลปะและอ่ืนๆ 

5) รูปแบบ และวิธี เขียน (Form and Style) เป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ 
ภาษาศาสตร์ ท่วงท านองการเขียน หรือเป็นแม่แบบของวิธีการเสนอ ส านวนโวหาร วัสดุที่ใช้เป็นเครื่องบันทึก
หรือวัสดุและวิธีการที่เสื่อมสลายไปแล้ว 
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หลักเกณฑ์ที่ 4 ลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่ 

1) ความหายาก (Rarity) ทั้งในเนื้อหา และวัสดุเพ่ือบันทึก 
2) ความบริบูรณ์ (Integrity) ครบถ้วนไม่มีการช ารุดเสียหาย หรือเป็นเพียงบางส่วน ไม่ถูก

คัดแปลงและท าให้ช ารุด           
3) ความเสี่ยง (Threat) มีการป้องกันไม่ให้เสื่อมสภาพ หรือถูกท าลายไม่ว่ากรณีใดๆ 
4) แผนการบริหารจัดการ (Management plan) มีโครงการบริหารจัดการที่เหมาะสม และ

สมควรแก่ความส าคัญของเอกสารมรดก มียุทธศาสตร์ วิธีการอนุรักษ์ และเผยแพร่ที่มีประสิทธิภาพ 

เอกสำรมรดกของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ ณ ที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ 

1. ค ำจ ำกัดควำม 

1.1 “เอกสาร” พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายของค า “เอก”  
ว่า หนึ่งชั้นที่ 1 “สาร” หมายความว่า แก่นเนื้อแท้ ถ้อยค า หนังสือ ส่วนส าคัญ ข้อใหญ่ ใจความจดหมาย  
เมื่อรวมกันเป็น”เอกสาร” หมายถึง “หนังสือที่เป็นหลักฐาน” 

1.2 “มรดก” หมายความว่า “ทรัพย์สมบัติของผู้ตาย” ในแง่กฎหมายหมายถึง ทรัพย์สิน 
ทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ของผู้ตาย เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้ว  
เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ เรียกส่วนรวมของทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ ตายว่า
กองมรดก 

1.3 “ทรัพย์สิน” ในแง่กฎหมาย หมายถึง วัตถุทั้งที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคา 
และถือเอาได้ เช่นแก้วแหวนเงินทอง หรือของมีค่าอ่ืนๆ 

1.4 “ทรัพย์สินทางปัญญา” เป็นศัพท์ในพระราชบัญญัติว่าด้วยลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน (ตามความหมายในข้อ 1.3) ซึ่งเกิดจากปัญญา ความรู้ ความคิด ฯลฯ ของผู้เขียน และผู้สร้าง เช่น 
วรรณกรรม ศิลปกรรม ซึ่งได้มีการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ให้ประจักษ์แก่สาธารณชนแล้ว “ลิขสิทธิ์” 
นับเป็นทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่า ขายได้ เป็นมรดกให้แก่ทายาท หรือบริจาค หรือให้ผู้อ่ืนเช่าไปท าซ้ า ตามแต่จะตก
ลงกันในเรื่องระยะเวลาการเช่า เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

1.5 “เจ้าของลิขสิทธิ์” เจ้าของลิขสิทธิ์ อาจเป็นบุคคล หรือส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชน 

2. รูปลักษณ์ภำยนอก 

รูปลักษณ์ภายนอก หมายถึง วัสดุที่เป็นรูปร่าง มองเห็นได้ จับต้องได้ เป็นรูปธรรม มีทั้งที่
เคลื่อนที่ไม่ได้ และเคลื่อนที่ได้ 

2.1 วัสดุที่เคลื่อนที่ไม่ได้ คือ ติดอยู่กับที่ เช่น 

2.1.1 ผนังถ้ า ภาพเขียน ภาพสลัก บนผนังถ้ า ชะง่อนผา ตัวอย่าง ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม  
ภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพเขียนและวรรณกรรมจารึกที่วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม 

2.1.2 ภาพที่ฝาผนังโบสถ์ ศาลาวัดและอ่ืนๆ เช่น ผนังอาคาร ภาพเขียน ภาพวาด ภาพ
แกะสลัก ตามระเบียงโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ 

2.2 วัสดุที่เคลื่อนที่ได้ 
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2.2.1 ศิลาจารึก แม้ว่าบางชิ้นจะมีขนาดใหญ่มาก แต่ก็อาจย้ายที่ได้ ด้วยก าลังคน
จ านวนมาก หรือก าลังอุปกรณ์เพ่ือการเคลื่อนได้ ตัวอย่าง การเคลื่อนย้ายศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง และพระ
ที่นั่งมนังคศิลาบาต จากสุโขทัยมาไว้ ณ กรุงเทพมหานคร 

2.2.2 หนังสือตัวเขียนแบบโบราณ ได้แก่สมุดข่อย ใบลาน แผ่นผ้า แผ่นกระดาษ ไม้ไผ่ 
เปลือกไม้ แผ่นเงิน แผ่นทอง และอ่ืนๆ 

2.2.3 หนังสือตัวพิมพ์ ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ตามพัฒนาการของเทคนิคการพิมพ์ เช่นพิมพ์
หิน พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์โบราณ และเครื่องพิมพ์ทันสมัย 

2.2.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิตัล แผ่นซีดีรอม มัลติมีเดีย 

2.2.5 หนังสือเป็นแผ่นฟิล์ม เช่นฟิล์มภาพถ่าย ไมโครฟิล์ม ฟิล์มสตริฟ ฟิล์มภาพยนตร์ 
มีทั้งที่มีเพียงตัวหนังสือภาพ และมีทั้งตัวหนังสือภาพและเสียง   

2.2.6 หนังสือพิมพ์ด้วยอักษรพิเศษ คืออักษรเบรลส าหรับคนตาพิการ 

2.2.7 หนังสือที่เป็นวัสดุบันทึกเสียง และภาพ เช่นวิดีโอเทป ภาพยนตร์มีเสียงในฟิล์ม 

2.2.8 ฐานข้อมูลและความรู้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจค้นคืนได้ และอาจส่งเข้าระบบทาง
ด่วนอินเตอร์เนต ให้กระจายไปในวงกว้าง ถึงตัวบุคคลและสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว 

2.2.9 วัสดุอื่นๆ ซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต 

2.2.10 บุคคล ในที่นี้หมายถึงเนื้อหามุขปาฐะยังไม่มีการบันทึกเป็นแถบเสียง หรือลาย
ลักษณ์อักษร ต้องไปเรียนรู้จากบุคคล เช่น นายหนังตะลุง หมอล า แม่เพลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว บุคคลส่วนหนึ่งมี
อายุมากขึ้น ความจ าอาจลดน้อยลง มรดกทรัพย์สินทางปัญญาส่วนนี้ ก็จะสูญหาย หรือแปรรูปไปมาก 

3. เนื้อหำสำระ 

3.1 พระพุทธศาสนา มีทั้งที่เป็นพระคัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย และหนังสือตัวพิมพ์ 

3.1.1 พระไตรปิฎกฉบับหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้ตรวจคัดลงใบลาน ตกแต่งสวยงามเป็นพิเศษ 

3.1.2 ชาดกต่างๆ เช่น นิบาตชาดก ปัญญาชาดก 
3.1.3 พระคัมภีร์แต่งขึ้นใหม่ตั้งแต่สมัยล้านนา สุโขทัย เป็นต้นมา เช่นไตรภูมิกถา (รวม

สมุดภาพเรื่องไตรภูมิ) ชินกาลมาลิปกรณ์ 
3.2 พระราชก าหนดกฎหมาย เช่น กฎหมายตราสามดวง พระบรมราชโองการ เรื่องห้ามสูบ

ฝิ่น กฎหมายการเลิกทาสในรัชกาลที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย 
3.3 ระเบียบการบริหารแผ่นดิน หมายรับสั่ง และจดหมายเหตุสมัยโบราณ พระราชบัญญัติ

การแบ่งส่วนราชการ ประกาศต่างๆ ราชกิจจานุเษกษา 
3.4 เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย เช่น พระราชพงศาวดาร ประวัติสถานที่ ประวัติ

บุคคลส าคัญ บันทึกเหตุการณ์ส าคัญ ต านาน 
3.5 ต าราวิชาการ เช่น ต าราพิชัยสงคราม ต ารากระบวนพยุหยาตรา ต ารายา ต ารา

โหราศาสตร์ ต าราแพทย์แผนโบราณ ต าราช้าง 
3.6 วรรณคดี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคอน ต้นฉบับตัวเขียน ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ฉบับพิมพ์

สวยงามเป็นพิเศษ 
3.7 คีตศิลป์ เนื้อร้อง บทเพลง แถบเสียงเพลงและดนตรีโน้ตเพลง 
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4. ตัวอักษร 

4.1 ตัวอักษรไทย ภาษาไทย ตั้งแต่สมัยล้านนา สุโขทัย อยุธยา รวมอักษรไทย อีสาน และ
อักษรแบบอีสาน 

4.2 ตัวอักษรมอญโบราณ อักษรปัลลวะ และหลังปัลลวะ อักษรขอมโบราณ อักษาขอมสมัย
ต่อมา อักษรมอญโบราณ อักษรพม่าโบราณ ส่วนมากปรากฏในศิลาจารึก ที่มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 
เป็นต้นมา จนถึงพุทธศตวรรษที่ 24 

5. ภำษำ ภาษาท่ีปรากฏในจารึก มีดังนี้ 

5.1 ภาษาไทยโบราณ ภาษาไทยภาคเหนือ ภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5.2 ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 

5.3 ภาษาเขมรโบราณ ภาษามอญโบราณ ภาษาพม่าโบราณ 

5.4 ภาษาอ่ืนๆ 

6. แหล่งเก็บและอนุรักษ์ 

6.1 หอสมุดแห่งชาติ เก็บ อนุรักษ์ บริหารจัดการ เผยแพร่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน ใบจุ้ม 
และหนังสือตัวพิมพ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ลงมา หอสมุดแห่งชาติมีสาขาในจังหวัดต่างๆ 17 แห่ง 

6.2 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เก็บ บริหาร อนุรักษ์ และบริการเอกสารราชการทั้งที่เป็น
ต้นฉบับและส าเนา ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ลงมา ส่วนหนึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคล ซึ่งมอบให้หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ มีสาขาหอจดหมายเหตุแห่งชาติในบางจังหวัด 

6.3 สถาบัน องค์กรเอกชน เช่นธนาคาร บริษัทต่างชาติที่เข้ามาด าเนินการในประเทศไทย 
ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 

6.4 วัด สถาบันศาสนาอ่ืน เช่น คริสต์ศาสนา ซึ่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

6.5 สถานทูตของประเทศต่างๆ รวมสถานกงสุล ของประเทศท่ีมีสัมพันธ์ไม่ตรีกับประเทศไทย 

6.6 เอกชนผู้รวบรวมเอกสารมรดก ของตระกูล และอ่ืนๆ ที่สนใจ 

6.7 สถานศึกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 


