
การจัดการเอกสารใบลาน (หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ)

ดรณ์ แก้วนัย 24/02/63



• เดิมชื่อ โครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย 
• หรือ โครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
• MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็น

ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555
• เปลี่ยนมาเป็น โครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
• ท ำหน้ำที่รวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ ให้บริกำร และจัดแสดงนิทรรศกำรจำกเอกสำรที่มีคุณค่ำทำง

ประวัติศำสตร์สุขภำพไทย ประวัติศำสตร์ทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสขุเพื่อเป็นแหล่งสนบัสนุน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย ส ำหรับสร้ำงควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์และมิติทำงสงัคมและวัฒนธรรม
สุขภำพ ตลอดจนให้บริกำรเอกสำรที่มีคุณค่ำทำงด้ำนนี้แก่สำธำรณชน

โครงการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ



ความเป็นมาของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

• ที่เดมิ มีสถานที่จัดเก็บและให้บริการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2560
อยู่ท่ีชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ในสถาบันบ าราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
• เร่ิมก่อสร้างหอจดหมายเหตฯุ แหง่ใหม ่ท่ีชัน้ท่ี 1
และชัน้ท่ี 4 อาคารคลงัพสัด ุ เม่ือ พ.ศ. 2561
เพ่ือเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาส 100 ปี การสาธารณสุขไทย   
• ให้มีช่ือวา่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาต ิ
• กลุม่ส านกัวิจยัสงัคมและสขุภาพเป็นผู้ก ากบัดแูล
รับผิดชอบโครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาต ิ
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม  - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
• เปิดให้บริการเป็นทางการเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



• หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดเก็บ อนุรักษ์ และเรียนรู้จากอดีต เพื่อพัฒนางานด้านการสาธารณสุขใน
ปัจจุบันและอนาคต จึงได้ก าหนดแผนการด าเนินงานต่อไป โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะดังนี้

การวางรากฐานขององค์กรและการพัฒนาระบบจดหมายเหตุดิจิทัล   ระยะที่ ๑



การรวบรวมเอกสารส าคัญเพื่อสร้างคลังเอกสารท่ีสมบูรณ์ ระยะที่ ๒

การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายงานจดหมายเหตุด้านสาธารณสุขของประเทศท่ี
เชื่อมโยงกับหอจดหมายเหตุด้านสาธารณสุขในต่างประเทศ 

ระยะที่ 3



หอจดหมายเหตุฯ จัดเก็บ รักษำและอนุรักษ์เอกสำรท่ีมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ด้ำนกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข 
และระบบสุขภำพไทย ทุกประเภท ตำมแหล่งที่มำ ๔ กลุ่ม คือ
1. เอกสารขององค์กร หมำยถึง เอกสำรของหน่วยงำนท่ีสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข อำทิ เอกสำรกำรจัดตั้งกรม 
กอง สถำบัน แบบแปลน แผนท่ี แผนผัง เอกสำรผู้บริหำรยุคต่ำง ๆ (รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้บริหำรระดับกรม 
และสถำบัน) 
2. เอกสารส่วนบุคคล หมำยถึง เอกสำรของผู้มีคุณูปกำรต่อวงกำรกำรแพทย์และสำธำรณสุขไทยหมอ พื้นบ้ำน 
หมอต ำแย หรือคนตัวเล็กตัวน้อยท่ีมีบทบำทต่อกำรเปล่ียนแปลงหรือกำรพัฒนำสุขภำพไทย อำทิ พ่อทองอ่อน 
สิทธิไกรพงษ์ เป็นท้ังเภสัชกรรม อำยุรเวชกรรม และหมอต ำแย จังหวัดขอนแก่น นำยวิบูลย์ เข็มเฉลิม ปรำชญ์
ชำวบ้ำน จังหวัดฉะเชิงเทรำ อำจำรย์พิศษิฐ เบญจมงคลวำรี ฯลฯ
3. เอกสารเอกชน องค์การมหาชนและรัฐวสิาหกิจ หมายถึง เอกสารที่องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจท่ี
ท างานเก่ียวข้องด้านการดแูลสขุภาพประชาชนเป็นผู้บริจาคสง่มอบให้ อาท ิส านกังานคณะกรรมการสขุภาพ
แหง่ชาติ (สช.) องค์การที่ริเร่ิมปฏิรูประบบสขุภาพไทย มลูนิธิสาธารณสขุกบัการพฒันา ฯลฯ
4. เอกสาร/หนังสืออ้างองิ หมายถึง เอกสารโครงการ เอกสารการอบรมและสมัมนา เอกสารงานวิจยั 
หนงัสือที่ระลกึ เอกสารส าเนาที่เก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสขุทกุประเภท 

นโยบายการจัดเกบ็เอกสาร



เอกสารใบลานเท่าที่รวบรวมในปัจจุบันจัดอยู่ในเอกสารสว่นบุคคล

•เอกสำร สบ 5 นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม จ ำนวน 1 กล่อง
•เอกสำรส่วนบุคคลพ่อทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์ จ ำนวน 5 มัด แยกใส่
กล่องเอกสำร 5 กล่อง
•เอกสำรหลวงพ่อสมัย อาภาธโร ใบลำน จ ำนวน 3 ชุด



•ใบลาน หรือ คัมภีร์ใบลาน หรือ หนังสือใบลาน
• เป็นเอกสารโบราณประเภทหน่ึง ท ามาจากต้นลาน 

• การบันทึกตัวอักษรลงในใบลานเรียกว่า จาร 

• การท าใบลานเป็นเล่มนั้นต้องเจาะรูแล้วเอาเชือกร้อย เชือกท่ีใช้ร้อยเรียกว่า สายสนอง 

• ถ้าไม่ใช้เชือกก็อาจใช้เส้นผมมาถักร้อยก็ได้ สมัยก่อนถือเป็นสิริมงคล เมื่อร้อยผูกรวมกันแล้วเรียกว่าคัมภีร์

• ใบลานหนึ่งผูก ไม่เรียกเป็นเป็นเล่มเหมือนกระดาษ และอาจใช้ไม้ประกับเป็นปกหน้า ปกหลัง เพิ่มความแข็งแรง
และความสวยงามของคัมภีร์ 

• ไม้ประกับมักท าลวดลายและมีสีสันสวยงามเพิ่มคุณค่าแก่หนังสือใบลานด้วย ขอบใบลานก็อาจมีการตกแต่งให้
สวยงาม แข็งแรง เรียกเป็นฉบับ ได้แก่ ฉบับล่องชาด ฉบับทองทึบ ถ้าไม่มีการตกแต่งเลยก็จะเรียกว่า ฉบับลานดิบ 
ขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บรักษาอาจห่อด้วยผ้า อาจน าคัมภีร์หลายๆ ผูกมาห่อรวมกันก็ได้ แล้วเขียนบันทึกหรือ
ทะเบียนติดไว้บนห่อเพ่ือสะดวกในการค้นหา















ใบลานที่พบในหอจดหมายเหตสุาธารณสุขแห่งชาติ

มีเรื่องอะไรบา้ง?





1 : ต ารายา



2 : พุทธศาสนา 



3 : พิธีกรรม (พื้นบ้าน)  



4 : โหราศาสตร ์



5 : ไสยศาสตร์



6 : กฎหมายโบราณ



การจัดการเอกสารใบลาน



ส ารวจเอกสารหรือรับมอบมาพร้อมกับเอกสารประเภทอื่น



ท่ีหอจดหมายเหตุฯ ท าอย่างไร ?

1. คัดแยกออกตามกลุ่มเจ้าของเอกสาร
2. คัดแยกออกจากจดหมายเหตุประเภทอื่น จัดเป็นประเภทใบลาน
3. ท าการอนุรักษ์เบ้ืองต้น/คัดแยกตามหัวเรื่องใบลานขณะอนุรักษ์
วิธีท าความสะอาดหนังสือใบลาน ก่อนจะเร่ิมต้นท ำควำมสะอำดหนังสือใบลำนต้องจ ำแนก
ลักษณะกำรช ำรุดของหนังสือใบลำน ไว้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ๒ ประเภท คือ
ประเภทท่ี ๑ ได้แก่หนังสือใบลำนท่ีสำมำรถแยกออกได้เป็นใบๆ
ประเภทท่ี ๒ ได้แก่หนังสือใบลำนท่ีติดกันแน่นเป็นปึกหรือแท่ง จนไม่สำมำรถจะแยกออกได้



ใส่ใบลงทะเบียนชัว่คราวหลงัการอนุรักษ ์ท าไปเรียนรู้ไป



ประเภทที่ ๑ หนังสือใบลานที่สามารถแยกออกได้เป็นใบๆ
มีวิธีการท าความสะอาด คือ
วิธีที่ ๑ น าหนังสือใบลานแต่ละใบวางลงบนแผ่นกระจกท่ีสะอาด ใช้พู่กันหมายเลข ๘ หรือแปรงขนกระต่าย
ขนาดเล็กปัดฝุ่น ท าความสะอาดหนังสือใบลาน โดยปัดปลายพู่กันไปตามแนวนอน
วิธีที่ ๒ หลังจากใช้พู่กันท าความสะอาดใบลานตามวิธีที่ ๑ เสร็จแล้ว น าใบลานลงล้างในอ่าง ด้วยน้ าผสมกรี
เซอรีน แตก่ารท าด้วยวิธีนี้มิได้ลงมือปฏิบัติจริง อาจารย์ผู้ให้การอบรมเพียงอธิบายให้ทราบเป็นแนวทาง เพ่ือจะ
ได้ใช้เป็นข้อสังเกตต่อไป

กลีเซอรีน (Glycerin) หรือ กลีเซอรอล (Glycerol) เป็นสารประกอบอินทรีย์ในกลุ่มของโพลิไฮดริก
แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง ถือเป็นสารชนิดเดียวกันส าหรับเป็นสารตั้งต้นส าคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การผลิต
สบู่ การผลิตยา การผลิตเครื่องส าอาง เป็นต้น



วิธีที่ ๓
วิธีนี้มีการปฏิบัติ ๓ ขั้นตอน คือ 
• ขั้นแรกใช้ส าลีแห้งปั้นเป็นก้อน เช็ดฝุ่นที่ใบลานออกให้ทั่วด้วยวิธีการเดียวกับการใช้พู่กันปัดท าความ

สะอาด ในวิธีที่ ๑ ก. 
• ขั้นที่สอง ใช้ส าลีชุบเอธิล แอลกอฮอล์ เช็ดใบลานให้ทั่ว 
• ขั้นที่สามใช้ส าลีชุบน้ าสะอาด (น้ าประปา) หรือน้ ากลั่น หรือน้ าฝน เช็ดใบลานให้ทั่ว การเช็ดใบลานแต่

ละครั้งพึงปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตามวิธีการดังกล่าวแล้วในวิธีที่ ๑



ประเภทท่ี ๒ ได้แก่หนังสือใบลานที่ติดกันแน่นเป็นปึกหรือแท่ง จนไม่สามารถจะแยกออกได้
• สาเหตุ : อาจเนื่องเพราะถูกตัวแมลงกัดกินปรุพรุนไปทั่วทุกหน้า เต็มตลอดทั้งผูก น้ าลายและเยื่อของตัว

แมลงเกาะติดกับใบลานแต่ละหน้าอย่างแน่นเหนียวจนไม่สามารถคลี่ใบลานออกเป็นใบ ๆ ได้ ท าได้ดังนี้
• พยายามแยกใบลานออกเป็นใบ ๆ ถ้าใบลานนั้นติดกันเพียงบางส่วน และไม่แน่นมากนัก ใช้พู่กัน

หมายเลข ๑ หรือ ๒ ชุบเอธิล แอลกอฮอล์ ทาตรงของใบลานบริเวณท่ีติดกันนั้น โดยเริ่มจากมุมใดมุม
หนึ่ง แล้วใช้ใบมีดหรือโลหะแผ่นบาง ๆ เล็ก ๆ ซึ่งไม่มีคมค่อย ๆ สะกิดและสอดแทรกเข้าไปในระหว่าง
ใบลาน พร้อมกันนั้นก็ขยับใบมีดไปมาเบา ๆ ให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นลง และโคลงใบมีดให้เอียงไปมา
ทางขวาและซ้าย กระท าเช่นนี้ทีละน้อย ๆ ด้วยความระมัดระวัง

• ถ้าไม่ออก ใช้วิธีแช่ใบลานนั้นลงในน้ าสะอาด (น้ าประปา) พร้อมกันนั้นใช้มือกวนน้ าไปมาเบาๆ ให้เกิด
การเคลื่อนไหว น้ าจะสอดแทรกเข้าไปในระหว่างใบลาน ท าให้คลายการยึดเกาะ แต่ถ้ายังติดแน่นอยู่อาจ
ใช้ใบมีดบาง ๆ ที่ไม่มีคมช่วยแกะ แต่การกระท าเช่นนี้ต้องระวังให้มากที่สุด เพราะใบลานเมื่อถูกน้ าชุ่ม
แล้วนี้จะเปื่อยและขาดได้ง่าย



• ท าโดยวิธีการต้ม 
• ขั้นแรกน ำหนังสือใบลำนท่ีติดกันเป็นปึกวำงลงในอ่ำง หรือถำดกว้ำง ๆ ใส่น้ ำธรรมดำลงไปให้ท่วมใบลำน แล้วน ำขึ้นตั้งไฟ 

ใบลำนจะลอยตัวข้ึนบนผิวน้ ำ ต้องใช้คีมหรือไม้กดลงให้ใบลำนเปียก และได้รับควำมร้อนเสมอกันตลอดท้ังปึก ขณะที่น้ ำ
เริ่มต้นร้อนข้ึน เยื่อของแมลงที่ยึดเกำะใบลำนให้ติดกันจะละลำยตัวออก ท ำให้ใบลำนค่อย ๆ หลุดออกจำกกัน 

• ในขณะที่ใบลำนเริ่มหลุดแยกออกจำกกำรยึดเกำะกันนี้ ต้องใช้คีมหรือไม้ช่วยคลี่ และกลับใบลำนให้ถูกน้ ำท่ัวกันตลอดท้ัง
หน้ำหลัง เมื่อน้ ำเดือดแล้วท้ิงไว้ให้เดือดอยู่เช่นนั้นประมำณ ๕ นำที จึงยกลง แล้วเทน้ ำทิ้ง ใส่น้ ำลงไปใหม่ให้ท่วมใบลำน
แล้วน ำข้ึนตั้งไฟอีกครั้งหนึ่ง ท้ิงไว้จนน้ ำเดือด แล้วกลับใบลำน (พลิกด้ำนท่ีอยู่ข้ำงบนลงข้ำงล่ำง) ทุกใบ กำรกลับใบลำนนี้
ก็เพื่อขยับใบลำนให้เยื่อหรือใยของตัวแมลงที่เกำะติดอยู่กับหน้ำลำนนั้นหลดุออกให้หมด

• ต้องตำกใบลำนไว้ให้แห้งในท่ีร่ม มีลมพัดผ่ำน อำกำศถ่ำยเทสะดวก ต้องท้ิงใบลำนไว้ให้แห้งสนิทดีจึงจะท ำกำรเสรมิหรือ
ปะต่อส่วนท่ีขำดแหว่ง แตก หักได้ ถ้ำใบลำนท่ีแห้งแล้วยังโค้ง งออยู่ ต้องท ำให้ใบลำนเรียบก่อนจึงจะปะเสริมได้ 

• การลงน้ ามัน 
• เพื่อช่วยให้ใบลานได้มีน า้มนัทดแทนสว่นท่ีเหือดแห้งไป เป็นการอนรัุกษ์ให้เนือ้ลานเหนียวและนิ่มขึน้ ไมแ่ห้งกรอบ 
หรือเปราะอีกตอ่ไป นบัวา่เป็นวิธีการช่วยยืดอายใุบลานให้ยาวนานออกไปได้อีกด้วย การทาน า้มนัลงบนใบลานต้อง
ใช้น า้มนัพืช และควรเป็นน า้มนัพืชที่มอียูใ่นพืน้บ้าน หาซือ้ได้ง่าย เช่น น า้มนัร าข้าว น า้มนับวั น า้มนัมะกอก น า้มนั
มะพร้าว เป็นต้น



การอ่านและลงทะเบียนใบลาน



2. ผูกไหนอ่านง่ายกว่าน าเรื่องนั้นมาอ่านก่อน
3. อ่านไม่ออกท าอย่างไร ?

น าเอกสารใบลานไปปรึกษา ครู อาจารย์ ผู้รู้ ถ้าไม่มี ? 

เช่น ต ารายา พุทธศาสนา โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ พิธีกรรมพ้ืนบ้าน กฎหมาย ฯลฯ

1. คัดแยกหัวเรื่องเดียวกันมาอ่านและลงทะเบียนพร้อมกัน



เปิดต ารา ดูว่าอักษรอะไร

ข้อสังเกตส่วนตัว อักษรไทยน้อย จ เหมือนตัวอักษรไทยปัจจุบัน ต่างจากอักษรตัว
ธรรมที่ จ จะเหมือนเสี้ยวดวงจันทร/์จะงอยปากนก ตามรูป







หากอ่านไม่ออกจริง ๆ ก็ให้ละชื่อเรื่องไว้     “-” หรือ ไม่ปรากฏชื่อ 
ฯลฯ

หลังอ่านและลงทะเบียนแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าท่ีจดหมายเหตุ
จัดหมวดหมู่ ให้รหัสเรียงตามกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุกลุ่มน้ันๆ



ตัวอย่างการให้รหัสเอกสารใบลาน บัญชีส ารวจเอกสาร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม



• บรรจุกล่องเอกสารไร้กรด 
• ท าป้ายกล่อง 
• จัดเก็บตามกลุ่มเอกสารน้ัน ๆ บนตู้เหล็กรางเลื่อนห้องคลัง

เอกสารจดหมายเหตุ 
• ให้บริการอ่านแก่สาธารณะและบริการส าเนา





• แนวทางในอนาคตการพัฒนาฐานข้อมูลใบลานเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล 

ปัจจบุนั











อนาคต



















ขอขอบคุณครับ


