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ขอ้เสนอแนะในการคุม้ครองและการเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสารใน
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บทน า 

ทีป่ระชมุสมยัสามญัขององคก์ารยูเนสโกคร ัง้ที ่38 ณ กรุงปารสี 

เมือ่วนัที ่3 – 18 พฤศจกิายน 2558 ไดพ้จิารณาว่า เอกสารต่างๆ ทีผ่ลติและ

เก็บรกัษาไวเ้ป็นเวลานานทัง้ในรูปแบบอนาล็อก และรูปแบบดจิทิลั มกีารใชท้ัง้

เวลาและพืน้ที่ในการจัดเก็บ ถือไดว้่าเป็นการสรา้งสรรคค์วามรูแ้ละการ

แสดงออกในระยะแรกทีม่ผีลต่ออารยธรรมและความกา้วหนา้ในดา้นตา่ง ๆ ของ

มนุษยชาต ิ  

ทัง้พิจารณาว่า มรดกประเภทเอกสาร ไดบ้นัทกึการตแีผ่ความคดิ

และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัมวลมนุษย ์ทัง้วิว ัฒนาการทางภาษา 

วฒันธรรม ผูค้น และความเขา้ใจเกีย่วกบัโลก 

เนน้ถงึ ความส าคญัของมรดกประเภทเอกสารทีช่ว่ยแบ่งปันความรู ้

เพือ่ความเขา้ใจทีด่ยีิง่ขึน้ และการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเห็นทีน่ าไปสู่การ

ส่งเสรมิสนัตภิาพและความเคารพในเสรภีาพ ประชาธปิไตย สทิธมินุษยชนและ

ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

ตัง้ขอ้สงัเกตว่า วิวฒันาการของมรดกประเภทเอกสารช่วยให ้

สามารถศึกษาวฒันธรรมที่แตกต่างกนั ความเจรญิรุง่เรอืงของมนุษยชาติ 

ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้เป็นแหล่งส าคญัใน

การพฒันา 

ในขณะเดยีวกนัก็พิจารณาว่า การคุม้ครองและการเขา้ถงึมรดก

เหล่านีใ้นระยะยาว จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัเสรภีาพขัน้พืน้ฐานในดา้นความ

คดิเห็น การแสดงออกและขอ้มูลในดา้นสทิธมินุษยชน  

รวมทัง้พิจารณาว่า การเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสารที่เป็นสากล 

จะตอ้งใหค้วามเคารพทัง้ในเร ือ่งของผลประโยชนท์ีถู่กตอ้งตามกฎหมายของผู ้



มีสิทธิถือครองและประโยชนต์่อสาธารณชนในแง่ของการคุม้ครองและการ

เขา้ถงึ 

ตระหนักว่า แง่มุมทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมที่ปรากฏใน

รูปแบบของมรดกประเภทเอกสารอาจก่อใหเ้กดิความไม่สะดวกในการเขา้ถงึ

เอกสาร  

ทัง้ตระหนักว่า เมือ่เวลาผ่านไป มรดกประเภทเอกสารบางส่วนอาจ

สูญหายไป เน่ืองจากภยัทางธรรมชาตแิละน ้ามือมนุษย ์หรอืไม่สามารถเขา้ถึง

เอกสารดงักล่าวไดจ้ากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเนน้ว่า 

การขาดแคลนตวับทกฎหมายรองรบั เป็นอุปสรรคต่อสถาบนัดูแลมรดกความ

ทรงจ า ท าใหม้รดกดงักล่าวสูญเสยีไปจนไม่อาจจะเรยีกคนืไดแ้ละเสื่อมสภาพ

ไป 

ระลกึว่า ในการรบัมือกบัสิ่งทา้ทายนี ้องคก์ารยูเนสโกจงึไดจ้ดัตัง้

โครงการมรดกความทรงจ าแห่งโลกขึน้ ในปีค.ศ. 1992 เพื่อส่งเสรมิความ

ตระหนักรูแ้ละการคุม้ครองมรดกประเภทเอกสารทีม่อียู่ในโลก และจดัหาวธิกีาร

อนัเหมาะสมในการเขา้ถงึอย่างถาวรและเป็นสากล 

ค านึงถึง วิวฒันาการที่ฉับไวของเทคโนโลยีและอุปสรรคในการ

สรา้งแบบจ าลองและกระบวนการในการคุม้ครองสิง่ทีเ่ป็นมรดกดจิทิลัทีร่วมถงึ

ชิน้งานทีม่คีวามซบัซอ้น เชน่ งานในลกัษณะสือ่มลัตมิเีดยี (Multi-media) สือ่

ปฏิสมัพนัธห์ลายมิต ิ(interactive hypermedia) ปฏิสมัพนัธแ์บบออนไลน ์

(online dialogues) สิง่ทีเ่ป็นขอ้มูลแบบพลวตัร (dynamic data) ทีม่าจาก

ระบบทีซ่บัซอ้น เนือ้หาบนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(Mobile Content) และรูปแบบ

อืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  

ทัง้ค านึงถงึ รปูแบบเคร ือ่งมอืมาตรฐานทีเ่ป็นสากล สนธสิญัญาและ

แถลงการณต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัทีป่รากฏในภาคผนวก  

ไตรต่รองถงึ ความจ าเป็นของรฐั  ชมุชน และปัจเจกบุคคล ในการ

ด าเนินมาตรการทีเ่หมาะสมเพื่อคุม้ครอง รกัษา เขา้ถงึ และส่งเสรมิคุณค่าของ

มรดกประเภทเอกสาร 

ไดต้ดัสนิใจในทีป่ระชมุสมยัสามญัคร ัง้ที ่37 ว่าปัญหาดงักล่าวควร

ใชเ้ป็นหวัขอ้ของขอ้เสนอแนะแกร่ฐัสมาชกิ  



รบัรอง ขอ้เสนอแนะฉบบัปัจจบุนั ณ วนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 

ค าจ ากดัความ 

  ตามวตัถุประสงคข์องขอ้เสนอแนะฉบบันี ้ เอกสาร (Document) 

หมายถงึสิง่ต่างๆ ทีป่ระกอบไปดว้ยขอ้มูลเนือ้หาทีจ่ดัเก็บไวท้ ัง้ในแบบอนาล็อก

หรอืดจิทิลั และสือ่ทีใ่ชจ้ดัเก็บ การสงวนรกัษาเอกสารทีโ่ดยปกตจิะเคลือ่นยา้ย

ได ้ซึง่จะมเีนือ้หาทีเ่ป็นสญัลกัษณห์รอืรหสั (เชน่ ขอ้ความ) รปูภาพ (ทัง้ภาพน่ิง

และภาพเคลื่อนไหว) และเสียง ซึง่สามารถท าส าเนาหรอืเคลื่อนยา้ยได ้สื่อ

ดงักล่าวอาจจะมีความส าคญัทางสุนทรยี ์วฒันธรรม หรอืคุณภาพทางเทคนิค 

ความสมัพนัธร์ะหว่างเนือ้หาและสือ่อาจเรยีงล าดบัจากสิง่ทีไ่ม่มีความส าคญัไป

จนถงึองคป์ระกอบทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ ์

 มรดกเอกสาร (Document Heritage) หมายถงึเอกสารชิน้เดยีว 

หรอืกลุ่มเอกสาร ทีม่ีความส าคญัและทรงคุณค่าทีย่ ั่งยืนต่อชมุชน วฒันธรรม 

ประเทศ และมนุษยชาตโิดยรวม หากเสื่อมสภาพหรอืสูญเสียไปจะก่อใหเ้กิด

ความเสยีหายอย่างรา้ยแรง ความส าคญัของมรดกจะปรากฏเดน่ชดัตามวฏัจกัร

ของหว้งเวลาเทา่น้ัน มรดกเอกสารของโลกมคีวามส าคญัตอ่โลกและเป็นหนา้ที่

ความรบัผดิชอบของทุกคน และควรไดร้บัการสงวนรกัษาและคุม้ครองเพื่อทุกๆ 

คน ดว้ยความเคารพและตระหนักถงึประเพณีวฒันธรรมและขอ้ปฏบิตัติามธรรม

เนียม จงึควรสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างถาวรและทุกคนสามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้

โดยปราศจากอุปสรรค ซึง่ช่วยสรา้งความเขา้ใจในเร ือ่งสังคม การเมือง 

ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มชนและประวตัสิ่วนบุคคล  ชว่ยส่งเสรมิธรรมาภบิาลและ

การพฒันาทีย่ ั่งยนืในแต่ละรฐั มรดกประเภทเอกสารเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความทรงจ าและเอกลกัษณ ์ซึง่ชว่ยในการบ่งชีส้ถานภาพของรฐัน้ันที่มีต่อ

ชมุชนโลก 

สถาบันแห่งความทรงจ า ไม่ไดม้ีขีดจ ากดัแค่หอจดหมายเหตุ 

หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์แต่ครอบคลุมถึงองคก์รอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการศึกษา 

วฒันธรรม หรอืการวจิยั 

1. ขอ้ก าหนดของมรดกประเภทเอกสาร 

1.1 สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิตัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้น

ความทรงจ า เพือ่ก าหนดนโยบายในการคดัเลอืก จดัเก็บ และดูแล

รกัษา โดยใชก้ารวจิยัและการปรกึษาหารอื ตามแนวทางสากลใน

การจดัตัง้และมาตรฐานเกีย่วกบัมรดกประเภทเอกสารในอาณา



เขตของรฐัน้ันๆ เอกสาร กองทุน และการเก็บรวบรวม ควรไดร้บั

การบรหิารจดัการที่สรา้งความเชือ่มั่นว่า มีการเก็บรกัษาและ

สามารถเขา้ถงึไดแ้มเ้วลาผ่านไปนาน มกีารก าหนดวธิกีารในการ

คน้หา เชน่ การจดัท าแค็ตตาล็อก หรอืนิยามขอ้มูล (metadata) 

1.2 นโยบาย เคร ือ่งมือหรอืหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก สรรหา 

และยกเลิกการจดัเก็บมรดกประเภทเอกสาร ควรด าเนินการโดย

หน่วยงานทีต่ ัง้ขึน้รว่มกบัภาคประชาสงัคม โดยไม่เพยีงแตค่ านึงถงึ

เอกสารทีส่ าคญัเทา่น้ัน แตค่รอบคลุมถงึเนือ้หาวสัด ุเชน่ สือ่สงัคม

ออนไลน ์หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกจะตอ้งไม่เลือกปฏิบตัิและมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจน มีความเป็นกลาง โดยค านึงถึงความสมดุล

ขององคค์วามรูใ้นสาขาน้ัน การแสดงออกในดา้นศิลปะ และยุค

ของประวตัศิาสตร ์เพราะธรรมชาติโดยเนื้อแทข้องเอกสาร การ

ตั ด สิ น ใ จ เ พื่ อ จั ด เ ก็ บ ใ น รู ป แ บ บ 

ดจิทิลัมกัเกดิขึน้ทัง้กอ่นหนา้และในชว่งเวลาทีม่กีารสรา้งเอกสาร 

1.3 สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิก าหนดการคงอยู่ของมรดกประเภท

เอกสาร โดยการพิจารณาถึงศกัยภาพและภาวะความเสี่ยง และ

ตอ้งพิจารณาถงึศกัยภาพของหน่วยงานในการก าหนดมาตรการ

ดา้นการเก็บรกัษา โดยจะตอ้งสนับสนุนและส่งเสรมิหน่วยงาน

ความทรงจ าทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในดา้นขอ้ปฏบิตัทิีเ่หมาะสม สนับสนุน

การท าวจิยัในชมุชน และใหค้วามเอาใจใส่ต่อผูท้ีถ่อืครองเอกสาร

ส่วนบุคคล ในการเก็บรกัษามรดกน้ันเพื่อสาธารณประโยชน ์ใน

ท านองเดียวกนั หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนควรมีการดูแล

เอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในระดบัมอือาชพี 

1.4 สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิขึน้ทะเบียนและเสนอมรดกประเภท

เอกสารส าคญัทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภูมิภาค และนานาชาต ิตาม

โครงการมรดกความทรงจ าแห่งโลก เพื่อเป็นการสรา้งความ

ตระหนัก 

1.5 เช ิญชวนใหร้ฐัสมาชิกพัฒนาการฝึกอบรมและแผนการ

พฒันาศกัยภาพตามความเหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการก าหนด

ลกัษณะ การสงวนรกัษา และการเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสารน้ัน 



2. การสงวนรกัษามรดกประเภทเอกสาร 

2.1 การสงวนรกัษามรดกประเภทเอกสาร หมายรวมถงึ วธิกีาร

ทางดา้นเทคนิค ขอ้ปฏบิตั ิกระบวนการและการใชเ้ทคโนโลยตีาม

สภาพ ในการป้องกนัและรกัษา เพือ่สงวนรกัษาเอกสารและขอ้มูล

ทีอ่ยู่ภายในเอกสารน้ัน 

2.2 การสงวนรกัษาเป็นกระบวนการต่อเน่ืองทีต่อ้งมีการบรหิาร

จดัการทัง้แบบอนาล็อกและดจิทิลั และควรไดร้บัการสนับสนุนใน

ดา้นวชิาการ เทคโนโลยแีละดา้นวทิยาศาสตร ์ สือ่เอกสารประเภท

อนาล็อกควรจดัเก็บในทีท่ีส่ามารถแสดงคุณค่าของแทด้ัง้เดมิได ้

อย่างต่อเ น่ือง  ในส่วนของเอกสารประเภทดิจิทัล ตอ้งการ

ด าเนินการหรอืแทรกแซง ณ จุดของระยะเวลาก่อนทีจ่ะสรา้งขึน้

และในระหว่างการไดม้า เพื่อใหม้ีการบรหิารจัดการไดอ้ย่าง

เหมาะสม เสียค่าใชจ้่ายน้อย และจดัการกบัความเสี่ยงไดอ้ย่าง

เหมาะสม ควรอาศยัความรว่มมือระหว่างภาครฐั หน่วยงานทีเ่ก็บ

ความทรงจ า และภาคเอกชน 

2.3 ในการด าเนินมาตรการเพื่อติดตามการสงวนรกัษา ความ

สมบูรณ ์ความถกูตอ้ง และความน่าเชือ่ถอืของเอกสาร ควรเป็นไป

ตามหลักการที่ก าหนดไว ้มาตรการและวิธีด าเนินการที่เป็น

รูปธรรมควรเป็นไปบทบัญญัติของกฎหมายนานาชาติ และ

ขอ้เสนอแนะ แนวทาง ขอ้ปฏิบตัทิีด่ ีและมาตรฐานต่างๆ ทีไ่ดร้บั

การพฒันาและสนับสนุนจากหน่วยงานดา้นความทรงจ า โครงการ

มรดกความทรงจ าแห่งโลกควรจดัท าแบบแผนในการส่งเสรมิ

มาตรฐานในการด าเนินงานและแบ่งปันองคค์วามรูท้ีเ่ป็นขอ้ปฏบิตัิ

ทีด่ ี

2.4 สนับสนุนใหร้ฐัสมาชิกพัฒนาในเร ื่องการสรา้งความ

ตระหนักและการเสรมิสรา้งขดีความสามารถ รวมถงึนโยบายตา่งๆ 

ทีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสงวนรกัษามรดกเหล่านี ้รวมถงึ

การส่งเสรมิการวิจยั และฝึกอบรมเพื่อใหเ้กดิความเชีย่วชาญใน

เร ือ่งมรดกประเภทเอกสาร รวมทัง้การอ านวยความสะดวกในดา้น

อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ขอ้ปฏิบัติที่ดีของภัณฑารกัษ ์การน า

เทคโนโลยีในปัจจุบนัและทีเ่กดิขึน้ใหม่มาใช ้ความเชีย่วชาญใน



ดา้นกฎหมาย สมรรถนะหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชีย่วชาญเฉพาะ

ดา้น วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและวิศวกรรม การสรา้งความ

ตระหนักในการด าเนินการดา้นสงวนรกัษามรดกเหล่านี้ตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสมภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

ตอ่เน่ือง 

2.5 ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายที่มีอยู่ในการเขา้ถึงมรดกประเภท

เอกสาร ไม่ควรเป็นอุปสรรคหร ือขอ้จ ากัดการท างานของ

หน่วยงานความทรงจ า นี้  ร ฐัสมาชิกตอ้งพิจารณาการน า

ขอ้เสนอแนะมาใชแ้ละตอ้งมีการปรบัปรุงกฎหมายภายในประเทศ

อยู่เสมอ 

2.6 รฐัสมาชกิทีค่วบคุมหน่วยงานความทรงจ าทัง้หลายในการ

รวบรวมตน้ฉบบัที่อยู่ในหรอืเกี่ยวขอ้งกบัรฐัอื่น ควรไดร้บัการ

สนับสนุนใหแ้บ่งปันโปรแกรมดจิทิลัและส าเนามรดกดงักล่าวใหก้บั

คูภ่าคทีีเ่กีย่วขอ้ง 

2.7 รฐัสมาชกิควรสนับสนุนใหแ้นวปฏิบตัิที่ดีและมาตรฐานใน

การรกัษาเอกสารของสถาบนัความทรงจ าทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามคง

เสน้คงวา โดยครอบคลุมดา้นการจดัการกบัความเสีย่ง เชน่ การ

เสื่อมสภาพและการลักขโมยเอกสาร การลงทุนในโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางเทคนิคที่เหมาะสม ทัง้นี้อาจรวมถึงการประสานงาน

อย่างทัว่ถงึภายในประเทศและการแบ่งงานระหว่างหน่วยงานความ

ทรงจ าเหล่านีต้ามบทบาทหนา้ที ่ขอ้ด ีและความรบัผดิชอบทีม่อียู่ 

2.8 สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของหน่วยงาน

ดา้นความทรงจ าในการพฒันามาตรฐานสากลส าหรบัการสงวน

รกัษาเอกสาร และสนับสนุนใหห้น่วยงานดา้นความทรงจ าท างาน

เชือ่มโยงกบัสมาคมผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่หมาะสม เพือ่ทีจ่ะเพิม่พูน 

แบ่งปันความรูท้างเทคนิค และมีส่วนชว่ยพฒันามาตรฐานสากล

อย่างตอ่เน่ือง 

2.9 รฐัสมาชิกไดร้บัการเชิญชวนใหส้นับสนุนการพัฒนา

หลกัสูตรการศกึษาการสงวนรกัษาเอกสารระบบดจิทิลั ตลอดจน

การท ากิจกรรมเคร ือข่ายในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับ



นานาชาติ เพื่อใหแ้ผนงานความทรงจ าแห่งโลกมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ในทางปฏบิตั ิและส่งเสรมิการแลกเปลีย่นประสบการณใ์น

ลกัษณะของขอ้ปฏบิตัทิีด่รีะหว่างรฐัสมาชกิขององคก์ารยูเนสโก 

 

3. การเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสาร  

3.1 สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิจัดหากรอบการด าเนินงานตาม

กฎหมายทีเ่หมาะสมส าหรบั               หน่วยงานดา้นความทรงจ า

และสรา้งความมั่นใจว่ามีอสิระในการสงวนรกัษาและเขา้ถงึมรดก

ประเภทเอกสาร เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นจากสาธารณชนถึง

ขอบเขตของเอกสารทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกและแนวทางในการสงวน

รกัษาเอกสารน้ัน ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในการเขา้ถงึเอกสารจะเป็น

หลกัฐานและเหตุผลในการใชร้ายจ่ายสาธารณะเพื่อดูแลรกัษา

เอกสาร 

3.2 กระตุน้ใหร้ฐัสมาชกิส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการ

เขา้ถงึและการใชเ้อกสารใหม้ากทีสุ่ด โดยเพิ่มขดีความสามารถ

หน่วยงานดา้นความทรงจ าในการจดัท าแค็ตคาล็อกและเคร ือ่งมือ

ในการสืบคน้ที่มีความถูกตอ้ง แม่นย าและเป็นปัจจุบัน  การ

ใหบ้รกิารการเขา้ถงึเอกสารดัง้เดมิจากบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคล

หน่ึงเป็นไปอย่างเท่าเทยีม หากมีความจ าเป็นต่อการคน้ควา้วจิยั 

การเผยแพรผ่่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต การตีพิมพใ์นเว็บไซด ์

(web-based publication)1 และเว็บสู่การสืบคน้ (portals)2 

และการจดัท าเนื้อหาในลักษณะอิเล็กทรอนิกสแ์ละการจัดท า

เนือ้หาในรูปแบบดจิทิลั (Digitize) โดยใชม้าตรฐานปฏบิตัทิีด่ใีน

ระดับสากล และยังสนับสนุนใหห้น่วยงานพัฒนามาตรสากล

ส าหรบัการเขา้ถึงและการใชเ้อกสารดว้ยมาตรฐานอันเป็นที่

ยอมรบัเพือ่สนับสนุนการท างานรว่มกนั เนือ้หาจะถูกสรา้งขึน้และ

มเีคร ือ่งมอืในการอา่นและเชือ่มตอ่กนัเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

                                                           

1 โปรแกรมประยุกต์ทีพ่ฒันาขึน้มาเพือ่ใช้งานในลกัษณะ www 
2 เว็บไซต์ทีร่วบรวมลงิค์เว็บไซต์และบทความตา่งๆโดยการจดัหมวดหมูใ่หดู้งา่ยและมีหน้าเว็บทีน่ าพาผูช้มไปยงัเว็บอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้ง 



3.3 เสน้ทางในการเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสารน้ันปรบัเปลี่ยน

ไปตามการเติบโตของเทคโนโลยีในดา้นขอ้มูลและการสื่อสาร 

การพัฒนาเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานและผูม้ีส่วนรว่มในการ

ด าเนินงานดา้นความทรงจ าทั่วโลก รฐัสมาชกิควรใหก้ารส่งเสรมิ

และสนับสนุนการพฒันาแผนงานใหข้ยายออกไป ในลกัษณะของ

การจดังานนิทรรศการ การน าเสนอในลักษณะการท่องเที่ยว 

รายการวทิยุ โทรทศัน ์สิง่พมิพโ์ฆษณา สนิคา้อุปโภคบรโิภค การ

ส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต  สื่อสังคม

ออนไลน ์การบรรยาย โปรแกรมการศึกษา กจิกรรมพิเศษ และ

การแปลงเนือ้หาเป็นดจิทิลัเพือ่การดาวนโ์หลด 

3.4 โปรแกรมในการเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสารอาจสามารถ

จัดหาไดโ้ดยความร่วมมือ เช่น ความร่วมมือจากภาครฐัและ

ภาคเอกชน รฐัสมาชกิจะไดร้บัการส่งเสรมิในการด าเนินการ

ดงักล่าวหากหน่วยงานน้ันมคีวามรบัผดิชอบและเทีย่งตรง 

3.5 ขดีจ ากดัการเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสารน้ันเป็นสิง่จ าเป็น

ในการปกป้องความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคล ความมั่นคง การรกัษาความลบั หรอืเหตุผลทางกฎหมาย

อื่นๆ โดยขีดจ ากดัน้ันควรใหนิ้ยามที่ชดัเจนและจ ากดัระยะเวลา 

รวมทั้งตอ้งมีกฎหมายในระดับชาติหร ือกฎระเบียบ รวมถึง

มาตรการในการอทุธรณเ์พือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

3.6 เมื่อมีการปรบัปรุงหรอืออกกฎหมายใหม่ซึง่มีผลกระทบต่อ

ก า ร เ ข ้ า ถึ ง ม ร ด ก ป ร ะ เ ภ ท เ อ ก ส า ร  

รฐัสมาชกิควรพิจารณาความจ าเป็นในการเขา้ถงึเอกสารใหม้าก

ทีสุ่ด ขณะเดยีวกนัก็จะตอ้งค านึงถงึประโยชนข์องผูม้สีทิธถิอืครอง

ตามกฎหมายดว้ย รฐัสมาชกิควรสนับสนุนใหม้ีการขยายการ

เขา้ถงึขอ้มูลสาธารณะภายในประเทศดว้ย  เพือ่การแบ่งปันมรดก

ประเภทเอกสารทางประวตัศิาสตรร์ว่มกนั 

3.7 รฐัสมาชกิไดร้บัการเชญิชวนใหม้ีการสนับสนุนการเขา้ถึง

และความชดัเจนของมรดกประเภทเอกสารผ่านการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆที่ขยายออกไป และการจัดท าสื่อเผยแพร่ของ

แ ผ น ง า น 



ความทรงจ าโลกตามความเหมาะสม ดว้ยการลงทุนในการท า

เ นื้ อ ห า รู ป แ บ บ ดิ จิ ทั ล 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้ถงึเป็นองคป์ระกอบส าคญั รฐัสมาชกิ

ควรสนับสนุนและส่งเสรมิการเขา้ถึงเอกสารในลกัษณะ public 

domain เท่าทีส่ามารถด าเนินการได ้รวมถงึการสนับสนุนใหใ้ช ้

ใบอนุญาตสาธารณะ  (public license) และ การใช  ้Open 

Access Solutions 

4. มาตรการทางนโยบาย 

4.1 รฐัสมาชิกไดร้บัการกระตุน้ใหพ้ิจารณามรดกประเภท

เอกสารว่า เป็นทรพัยส์นิทีม่คี่าไม่สามารถประเมนิราคาได ้และน า

มุมมองนี้ไปใชใ้นการออกกฎหมาย การพัฒนานโยบาย และ

ก าหนดเป็นวาระแห่งชาต ิรวมทัง้สนับสนุนใหม้ีการลงทุนใหม่ใน

ระยะยาวในการรกัษาตน้ฉบบัดัง้เดมิในรูปแบบต่างๆ ในลกัษณะ

แบบอนาล็อก และโครงสรา้งพืน้ฐานแบบดิจิทลั และเสรมิสรา้ง

ทกัษะ รวมทัง้มอบเงนิทนุใหส้ถาบนัดา้นความทรงจ าอย่างพอเพยีง 

4.2 ขณะเดยีวกนั ในบรบิทของนโยบายเกีย่วกบัมรดกระดบัชาต ิ

สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิใชมุ้มมองที่เป็นสากลในส่วนที่เกี่ยวกบั

ความจ าเป็นของหน่วยงานดา้นความทรงจ า  นอกเหนือจาก

ปฏิบัติการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ควรสนับสนุนใหเ้กิดความ

รว่มมืออย่างมีเหตุผลและการแบ่งปันค่าใชจ้่ายรว่มกนัระหว่างนิติ

บุคคลตา่งๆ ในเร ือ่งการแบ่งปันอาคารสถานที ่การด าเนินการ และ

การใหบ้รกิาร 

4.3 หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานระดบัทอ้งถิ่น รวมถึง

บุคคลที่ถือครองของสะสมที่มีค่าจ าเป็นตอ้งไดร้บัการส่งเสรมิ

สนับสนุนจากภาครฐั ในลกัษณะเดียวกบัการจดัเก็บอย่างเป็น

ระบบในระดบัชาต ิ

4.4 รฐัสมาชกิควรปรบัปรุงการเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสารโดย

สนับสนุนใหม้ีการพฒันาแบบฟอรม์เคร ือ่งมือทีใ่ชก้ารศึกษาและ

การวิจยัมรดกประเภทเอกสารแบบใหม่ และน าเสนอใน public 

domain 



4.5 ภายใตก้ฎหมายและนโยบาย สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิสรา้ง

การมสี่วนรว่มทีม่คีวามมั่นคง และมบีรรยากาศทีส่รา้งแรงจงูใจใหม้ี

ผูอ้ปุถมัภ ์มูลนิธ ิและภาคภีายนอกอืน่ๆ เขา้มาสนับสนุนหน่วยงาน

ดา้นความทรงจ า เพือ่ชว่ยลงทนุในดา้นการสงวนรกัษา การเขา้ถงึ 

และการใชม้รดกประเภทเอกสารทีอ่ยู่ในความสนใจของสาธารณะ 

4.6 สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิตรวจสอบลขิสิทธิแ์ละกฎเกณฑก์าร

จดแจง้การพิมพเ์ป็นระยะเพื่อความมั่นใจว่ายงัมีผลสมบูรณ ์ตาม

ขอ้จ ากดัและขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ เพื่อการรกัษาและเขา้ถึงมรดก

ประเภทเอกสารในทุกรูปแบบ ประสิทธิผลจะเกิดจากการใช ้

กฎหมายและนโยบายต่างๆ ไดอ้ย่างเขม้แข็งและประสานกนัดว้ยดี

ของรฐัสมาชกิ 

4.7 เมื่อการสงวนรกัษาและเขา้ถึงมรดกประเภทเอกสารตอ้งมี

การใชซ้อฟแวรห์รอืกรรมสทิธิใ์นดา้นเทคโนโลยอีืน่ๆ ทีไ่ม่รวมถงึ

ขอ้ยกเวน้ในดา้นลิขสิทธิ ์รฐัสมาชกิจะไดร้บัการอ านวยความ

สะดวกในการเชา้ถึงรหสัผ่าน กุญแจ และการปลดล็อคเวอรช์ ัน่

ของเทคโนโลยใีนรปูแบบทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร 

4.8 เพื่อใหก้ารแลกเปลี่ยนขอ้มูลเป็นไปดว้ยดีที่สุด รฐัสมาชกิ

ควรสนับสนุนใหม้ีการพัฒนาและการใชซ้อฟทแ์วรแ์บบเปิด 

(open source software) 3  ที่เป็นสากลและตัวต่อประสาน

ระหว่างเคร ือ่งคอมพวิเตอรท์ีไ่ดม้าตรฐานส าหรบัการจดัการมรดก

ประเภทเอกสารแบบดจิติลั และเสาะหาความรว่มมือของผูพ้ฒันา

ซอฟแวรแ์ละฮารด์แวรใ์นการสกดัขอ้มูลและเนือ้หาจากเทคโนโลยี

ที่ขึน้ทะเบียนไว ้ในท านองเดียวกนั หน่วยงานดา้นความทรงจ า

ควรมุ่งมาตรฐานสากลและการแลกเปลี่ยนกนัไดใ้นการจัดท า

รายการและมาตรฐาน 

4.9 รฐัสมาชกิไดร้บัการเชญิชวนใหส้่งเสรมิพฒันานโยบายและ

การคิดรเิร ิม่ที่มีผลกระทบต่อมรดกประเภทเอกสาร รวมทัง้การ

                                                           

3 ซอฟตแ์วรท์ีเ่ปิดเผยหลกัการหรอืแหลง่ทีม่าของเทคโนโลยขีองซอฟตแ์วรน้ั์นให ้

บุคคลภายนอกสามารถใชง้านได ้โดยเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชท้ าการแกไ้ข ดดัแปลงและ

เผยแพรซ่อรส์โคด้ได ้ภายใตเ้งือ่นไขขอ้ตกลงทางกฎหมายบางประการ 



ตรวจสอบสถานะของมรดกประเภทเอกสารซึง่จดทะเบียนไวใ้น

ความทรงจ าโลกดว้ย 

4.10 สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิรว่มสนับสนุนโครงการแผนงานความ

ทรงจ าโลกและแผนงานอนุรกัษ ์

        อืน่ ๆ เพือ่เป็นหลกัประกนัการท างานรว่มกนัตอ่ไป 

5. ความรว่มมอืภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

5.1 ในดา้นความจ าเป็นที่จะตอ้งกระชบัความร่วมมือและ

แลกเปลี่ยนทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับการระดมทรพัยากรมนุษย ์อุปกรณ์

เคร ือ่งมอืส าหรบัการวจิยั และการคุม้ครองและรกัษามรดกทางดา้น

เอกสาร รฐัสมาชกิควรใหก้ารสนับสนุนต่อการแลกเปลีย่นขอ้มูล

ทางการวิจ ัย การประชาสัมพันธ ์และสารสนเทศ รวมถึงการ

ฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากรผูเ้ช ีย่วชาญและเคร ือ่งมือ 

นอกจากนี ้    ควรสนับสนุนใหม้ีการจดัประชมุ การจดัหลกัสูตร

การเรยีนการสอน และการท างานเป็นกลุ่มในหวัขอ้เฉพาะดา้น 

เชน่ การท ารายการ การบรหิารจดัการความเสี่ยง การระบุมรดก

เอกสารทีถ่กูคกุคาม และการวจิยัสมยัใหม่ 

 

 

5.2 รฐัสมาชกิควรสนับสนุนความรว่มมือกบัสมาคมวิชาชพี 

สถาบนัและองคก์รทัง้ในระดบันานาชาติและภูมิภาค ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการคุม้ครองและการเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสาร เพื่อด าเนิน

โครงการวิจยัทัง้ในระดบัทวิภาคีหรอืพหุภาคี พรอ้มทัง้จดัพิมพ ์

คูม่อื นโยบาย และแบบจ าลองของขอ้ปฏบิตัทิีด่ ี

5.3 เช ิญชวนใหร้ฐัสมาชิกอ านวยความสะดวกในดา้นการ

แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในเร ือ่งการท าส าเนามรดกประเภท

เอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อแบ่งปัน

ประวตัศิาสตรห์รอืมรดกรว่มกนั รวมถงึมรดกประเภทเอกสารอืน่ ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     ที่เกีย่วขอ้งกบัประวตัิทางธรรมชาติ หรอื

กรอบงานดา้นการฟ้ืนฟูเอกสารดัง้เดิมตามความเหมาะสมกบั



วัตถุประสงคข์องงานดา้นการคุม้ครองของแต่ละประเทศ การ

แลกเปลี่ยนส าเนาจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการครอบครองของ

เจา้ของดัง้เดมิ 

5.4 เพือ่ประสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ด รฐัสมาชกิควรใชม้าตรการในการ

คุม้ครองมรดกประเภทเอกสารอย่างเหมาะสม ในการป้องกนั

อนัตรายจากมนุษยแ์ละธรรมชาตทิัง้มวล รวมทัง้ความเสีย่งที่เกดิ

จากความขดัแยง้ทางอาวุธ ในท านองเดียวกนัควรละเวน้การ

กระท าที่เสมือนเป็นบ่อนท าลายมรดกประเภทเอกสาร หรอืการ

ลดทอนมูลค่า หรอืขดัขวางการเผยแพรห่รอืการใชป้ระโยชน ์ไม่

ว่าจะอยู่ในเขตแดนของรฐัสมาชกิหรอืเขตแดนของรฐัอืน่ๆ 

5.5 สนับสนุนใหร้ฐัสมาชกิส่งเสรมิความรว่มมือระหว่างประเทศ

ในการคุม้ครองมรดกประเภทเอกสารทีเ่สีย่งต่อการถูกท าลายดว้ย

การแปลงเป็นระบบดจิทิลั หรอืวธิอีืน่ๆ ตามทีร่ฐัสมาชกิอืน่รอ้งขอ 

5.6 เชญิชวนใหร้ฐัสมาชกิสรา้งความเขม้แข็งในดา้นความ

รว่มมอืตามแผนงานความทรงจ าโลกผ่านหน่วยงานดา้นความทรง

จ าของตนเอง โดยจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติดา้นแผนงาน

ความทรงจ าแห่งโลก และการจดทะเบยีนตามความเหมาะสม 

ทีป่ระชมุสมยัสามญัเสนอแนะว่า รฐัสมาชกิควรน าขอ้ก าหนดใน

การคุม้ครองและการเขา้ถงึมรดกประเภทเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ไปใช  ้โดยใช ้

มาตรการทางกฎหมาย นโยบายหรอืกระบวนการอืน่ๆ ตามความจ าเป็น และ

เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญของแต่ละรฐั เพื่อใหบ้งัเกดิผล ภายใต ้

ขอบเขตของรฐั ตามหลักการ มาตรการ และบรรทัดฐานที่ก าหนดไวใ้น

ขอ้เสนอแนะนี ้

ที่ประชมุสมยัสามญัเสนอแนะใหร้ฐัสมาชกิน าขอ้เสนอแนะนีไ้ป

แสดงตอ่เจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทีป่ระชมุสมยัสามญัเสนอแนะว่ารฐัสมาชกิควรจดัท ารายงานการ

ด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ ตัง้แตว่นัทีม่กีารด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

 

 



 

 

ภาคผนวก 

เอกสารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครององค์ประกอบของมรดกประเภท
เอกสาร 
1. UNESCO Conventions and Recommendations 

- Convention for the Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict (1954) 

- Convention on the Means of Prohibiting and Preventing 
the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property (1970) 

- Convention for the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage (1972) 

- Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage (2003) 

- Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions (2005) 

- Recommendation for the Safeguarding and Preservation 
of Moving Images (1980) 

- Recommendation concerning the Promotion and Use of 
Multilingualism and Universal Access to Cyberspace 
(2003) 

- Charter on the Preservation of Digital Heritage (2003) 
2. Declarations and other documents 

- The Universal Declaration on Archives (2010) accepted 
by the International Council on Archives (ICA), and 
endorsed by the 36th session of the General Conference 
of UNESCO (2011) 

- Warsaw Declaration : ‘Culture – Memory – Identities’ 
(2011) 

- The Moscow Declaration on Digital Information 
Preservation (2011) adopted by the International 
Conference on “Preservation of Digital Information in the 
Information Society: Problems and Prospects” organized 
by the UNESCO Information for All Programme (IFAP) 

- UNESCO/UBC Vancouver Declaration “The Memory of 
the World in the Digital Age: Digitization and 
Preservation” (2012) 



- The IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) Statement on Libraries and 
Intellectual Freedom (1999) 

- 1993 Mataatua Declaration on Cultural and Intellectual 
Property Rights of Indigenous Peoples 

- 2007 United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples 

3. International Treaties 
- Berne Convention for the Protection of Literary and 

Artistic Works (last amended in 1979) 
- Universal Copyright Convention (1952) 
- International Convention for the Protection of 

Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting 
Organization (1961) 
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