
1 

 

น ้ำพระรำชหฤทัยห่วงใยอำทรบคุลำกรและงำนจดหมำยเหต ุ
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยงานด้านจดหมาย
เหตุมาต้ังแต่ครั้งยังทรงศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ 
และทรงให้ความส าคักกับเอกสารจดหมายเหตุใน านะเป็นเอกสารชั้นต้นที่สะท้อนถึงภารกิจของหน่วยงาน
เจ้าของเอกสาร ซ่ึงสามารถน าไปอ้างอิงวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ได้ในทุกสาขาวิชา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเย่ียมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๙ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเร่ือง 
“วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” และทรงเปิดห้องบุรฉัตรซ่ึงให้บริการเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีสายพระเนตรที่กว้างไกล พระองค์มีพระ

ราชปรารภถึงความจ าเป็นที่ควรจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาวิชาการจดหมายเหตุในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพจดหมายเหตุในประเทศไทยให้เจริกก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากนานาอารยประเทศ อีกทั้ง
เพ่ือปลูกฝังให้ประเทศไทยได้รู้จักงานจดหมายเหตุ เข้าใจถึงคุณค่าและมีความหวงแหนเอกสารประเภทต่างๆ 
ซ่ึงเป็นหลัก านส าคักทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ในชั้นแรกหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้
มอบหมายให้นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานจดหมายเหตุ ร่วมกันจัดท าเอกสารเรื่อง “วิชาการ
พ้ืนฐานการบริหารและจัดการจดหมายเหตุ” เพ่ือเป็นเอกสารทางวิชาการส าหรับผู้ปฏิบัติงานจดหมายเหตุและ
ผูส้นใจทั่วไป และได้น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  พร้อมทั้งจัดท า คู่มือเทคนิควิธีเก่ียวกับกระบวนงาน
จดหมายเหตุ และกฎหมายที่เก่ียวข้องออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติยังจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ด้านกระบวนงานจดหมายเหตุ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความประสงค์ของผู้
ขอรับการฝึกอบรม ทั้งที่เป็นหน่วยงาน ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไปด้วย  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงให้
ความส าคักในขั้นตอนการซ่อมอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุมากเป็นพิเศษ เพราะทรงเข้าพระราชหฤทั ยใน
ธรรมชาติของเอกสารจดหมายเหตุซ่ึงเป็นของเก่า และมีอยู่เพียงชุดเดียวหรือมีเพียงจ านวนจ ากัด แต่ต้องเก็บ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงน านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 เยี่ยมชมงานจดหมายเหตุ ณ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

 เม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
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รักษาให้คงอยู่ตลอดไป จึงโปรดให้ผู้มีหน้าที่ดูแลหอพระสมุดส่วนพระองค์ ณ พระต าหนักจิตรลดารโห าน มา
เรียนวิธีซ่อมอนุรักษ์เอกสาร และหนังสือส่วนพระองค์อย่างง่ายๆ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ที่หอพระสมุดดังกล่าว 
ทรงแนะน าให้บรรณารักษ์หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเรียนวิธีซ่อมอนุรักษ์เอกสารที่หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ รวมทั้งทรงน านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงไว้
วางพระราชหฤทัยให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติด าเนินการอนุรักษ์และซ่อมสงวนรักษาแผนที่โบราณในหอพระ
สมุดส่วนพระองค์ และพระราชทานความเห็นในการซ่อมเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่า “หนังสือซ่อม
แล้วท าให้เอกสารอ่านยาก เพราะกระดาษสาใช้เสริมความแข็งแรงของเอกสารเป็นกระดาษสาที่ผลิตในประเทศ 
กระดาษสามีความหนากว่ากระดาษสาของกี่ปุ่น แต่กระดาษสาของกี่ปุ่นมีราคาสูง” หอจดหมายเหตุแห่งชาติจึง
ได้ประสานกับบริษัทผู้ผลิตกระดาษสาให้พัฒนาปรับปรุงการผลิตกระดาษสาให้บางลงมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ อีก
ทั้งให้มีสีหลากหลาย เพ่ือให้พนักงานซ่อมเอกสารสามารถเลือกสีทีใ่กล้เคียงกับสีของกระดาษของเอกสารที่จะ
ซ่อมได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้เอกสารที่ ซ่อมแล้วอ่านได้ง่ายขึ้น  และน าตัวอย่างกระดาษสาไทยไปให้
หน่วยงานที่ผลิตกระดาษสาส าหรับการซ่อมอนุรักษ์ของกี่ปุ่นวิเคราะห์ ซ่ึงทางหน่วยงานของกี่ปุ่นชื่นชมบริษัทผลิต
กระดาษสาของไทยที่ผลิตกระดาษสาได้บางมาก แม้จะยังไม่เหนียวเท่ากระดาษสาของกี่ปุ่น เพราะกระดาษสา
ของกี่ปุ่นมีเยื่อกระดาษมากและยาวกว่ากระดาษสาของไทย ซ่ึงอาจเนื่องมาจากดินที่ปลูกต้นปอสาที่ใช้ผลิต 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาเสด็จพระราชด าเนินมา
ทรงเปิดนิทรรศการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่น้อยกว่า ๑๑ ครั้ง ซ่ึงทุกครั้งจะทรงตรัสถามถึงความเป็นอยู่ 
สุขภาพพลานามัยของเจ้าหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยความห่วงใย และมีพระเมตตาให้คณะ
แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จัดท าโครงกา รตรวจและรักษาสุขภาพเจ้าหน้าที่ ของหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ เม่ือพุทธศักราช ๒๕๓๐ นอกจากนี้ ในการเสด็จพระราชด าเนินมาแต่ละครั้งได้มีพระราชด าริพร้อม
ค าแนะน าในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานจดหมายเหตุอยู่เสมอ  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้สนองพระราชด าริในด้านนี้  โดยได้จัดท าโครงการอ่านภาพเก่า 
โครงการประกวดภาพเก่า โครงการอวดภาพเก่า โครงการรวบรวมและรับบริจาคภาพจากบุคคลส าคัก รวมทั้ง
การรับมอบภาพจากการประกวดภาพถ่ายของหน่วยงานต่างๆ  

นอกจากเสด็จพระราชด าเนิน เปิดนิทรรศการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนิน ไปทรง
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงประกอบพิธีเปิดหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค เช่น ทรงประกอบ
พิธีวางศิลาฤกษ์หอจดหมายเหตุนายรั มนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นครศรีธรรมราช เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๒๙ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่      
เม่ือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๖ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม   
พระเกียรติฯ ตรัง เม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๖ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา  เม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๖ และทรง
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ประกอบพิธีเปิดหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช      
เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

ในการเสด็จพระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จะทรงก าหนดให้มีการศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุในหมายก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินในแต่ละ
ครั้งด้วยเสมอ ซ่ึงเป็นการขยายองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุในพระองค์ และพระราชทานพระราชด าริในการ
พัฒนางานจดหมายเหตุในประเทศไทย อาทิ ทรงเสนอให้จัดท าโครงการรวบรวมศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับ
ประเทศไทยในต่างประเทศ หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้สนองแนวพระราชด าริในเรื่องนี้  ซ่ึงในปัจจุบัน         
หอจดหมายเหตุแห่งชาติมีเอกสารที่เก่ียวกับประเทศไทยจากประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศออสเ ตรเลีย 
สหรั อเมริกา อังกฤษ โปรตุเกส ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เบลเยี่ยม ไว้ให้บริการค้นคว้า  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนและพระราชทานค าแนะน า
ในการปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุเสมอมา ซ่ึงบรรดาข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และซาบซ้ึงในน้ าพระราชหฤทัยที่พระองค์ทรงห่วงใย
อาทรบุคลากรและงานจดหมายเหตุ บุคลากรของ       หอจดหมายเหตุแห่งชาติทุกคนจึงร่วมใจกัน มุ่งม่ัน
พัฒนาการบริหารจัดการงานจดหมายเหตุ การปฏิบัติงาน รวมทั้งให้การบริการเอกสารจดหมายเหตุให้ผู้ มาใช้
บริการได้รับความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด      เพ่ือสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถตลอดไป 
 

 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ เชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๖ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ 
 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๖ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
 

หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ สงขลำ  
           หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สงขลา   
เกิดขึ้นจากกรมศิลปากรขยายงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติออกไปสู่ส่วนภูมิภาคทั้ง ๑๒  เขตการศึกษา การ
จัดต้ังหอจดหมายเห ตุแห่งชาติ ในเขตกา รศึกษาที่ ๓  ซ่ึงปร ะกอบด้วย  จังหวัดชุ มพร  สุร าษฎร์ธา นี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา กรมศิลปากรพิจารณาว่าควรจัดต้ังขึ้นที่จังหวัดสงขลา และได้รับควา ม
ร่วมมือจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหก่ (นายเคร่ง  สุวรรณวงศ์ ) อนุกาตให้ใช้ที่ ดินในบริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหก่  จ านวน ๓ ไร่ เพ่ือก่อสร้างอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการนี้   
กรมศิลปากรได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชานุกาต  
ให้ใช้ชื่ออาคารนี้ว่า  “หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
สงขลา”  เม่ือวันที่ ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๖ ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารแห่งนี้เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๖ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สงขลา เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๓๖ 

 
              หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ สงขลา 
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในการรับมอบ ติดตาม เเสวงหา และประเมินคุณค่าเพ่ือการจัดเก็บ พัฒนา อนุรักษ์  
เผยเเพร่เเละให้บริการเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่าง ๆ บันทึกเหตุการณ์ส าคักของชาติ ภารกิจดังกล่าว หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา  ได้น้อมน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มาใช้ปฏิบัติงาน ดังกระแสพระราชด ารัสทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากภาพถ่ายเก่าและจัดท าค า บรรยายภาพที่เก็บรักษาเป็น
หลัก านด้านจดหมายเหตุในพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “สังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕”   เม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๒๑  ความว่า   
 
 
              
 
 
 
 
 
 

“ การจัดนิทรรศการอย่างนี้เป็นผลดีแน่ ภาพจดหมายเหตุจะสามารถเล่าเรื่องต่างๆ ได้เอง 
โดยไม่ต้องอาศัยค าบรรยายมากนัก ขอแสดงความคิดเห็นบางประการ (เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ 
คงก าลังกระท าอยู่บ้างแล้ว) ถ้าท าได้ควรจะคอยสอดส่องหาภาพต่างๆ ในอดีตทั้งใกล้และ
ไกลมาเก็บไว้อีก พยายามขอจากคนที่มีภาพ ถ้าเจ้าของไม่มอบให้เป็นสมบัติของหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติก็พยายามขอยืมมาก๊อบปี้เอาไว้  ค่อยๆ ศึกษาหาความรู้ เก่ียวกับภาพ
ให้ดีที่สุด โดยค้นจากเอกสารและสอบถามจากผู้รู้เรื่องหลายๆ ท่าน สอบทานกัน” 
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กระแสพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
เก่ียวกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากภาพถ่ายเก่าและจัดท าค าบรรยายภาพท่ีเก็บ  

รักษาเป็นหลักฐานด้านจดหมายเหตุ ในพิธีเปิดนิทรรศการเร่ือง “สังคมไทยในสมัยรัชกาลท่ี ๕”   
เมื่อวันท่ี  ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

 
 


