การป้องกันและสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
ในหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยวิญฐากรณ์ ทองแขก*
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลสมบูรณ์แบบแห่งแรกของ
ประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่จะต้องดารงอยู่อย่างถาวรและมีพัฒนาการไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้า
ของสั งคมไทย ดั งนั้ น เอกสารและข้อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ยสุ โขทั ย ธรรมาธิราชที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ งประวั ติ
พัฒนาการความเจริญเติบโตทางด้านกายภาพ นโยบาย และองค์กร ที่เรียกว่าจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จึงมีประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและการวางแผนในอนาคต รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องมีหน่วยจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเพื่อ จัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักการจัดเก็บเอกสาร ซึ่ง
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการโดยยึดหลักการป้องกัน และสงวนรักษา (Preventive Conservation) นี้
มาโดยตลอด โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ การดาเนินการทางเทคนิค การจัดเก็บ ตลอดจนการ
ให้บริการ ทั้งนี้เพราะตระหนักอยู่เสมอว่าเอกสารจดหมายเหตุเป็นของเก่าที่มีเพียงชุดเดียวในโลกหรือมีจานวนจากัดและ
ต้ อ งจั ด เก็ บ ตลอดไป เพื่ อ ให้ อ นุ ช นรุ่ น หลั ง ได้ มี โ อกาสค้ น คว้ า ศึ ก ษา หาความรู้ เกี่ ย วกั บ ประวั ติ พั ฒ นาการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาหรับหลักการป้ องกัน และสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ในที่นี้หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเน้นการ
กระทาเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการเสื่อมสภาพของเอกสาร และลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดความเสียหายต่อเอกสารใน
อนาคตมากกว่าการซ่อมแซม เพราะเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอายุแค่ 38 ปี ยังไม่เก่าถึงขั้น
ต้องนามาอนุรักษ์ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยจึงเน้นวิธีการป้องกันและสงวนรักษาในเบื้องต้น ดังนี้
1. การเลือกใช้วัสดุจัดเก็บเอกสาร
การเลือกใช้วัสดุในการจัดเก็บเอกสารนับเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเอกสาร
จดหมายเหตุ จะต้อ งสั ม ผั ส อยู่ กั บ วัส ดุ ที่ จัด เก็ บ เป็ น ระยะเวลายาวนาน ถ้ า
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเท่ากับเป็นการยืดอายุ ให้เอกสาร แต่ถ้าเลือกวัสดุที่ไม่
เหมาะสมเท่ากับเป็นตัวทาลายเอกสารให้เสื่อมสภาพก่อนระยะเวลาอันควร
โดยทั่วไปวัส ดุที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร เช่น ไม้ ไม้อัด โลหะ กระดาษ ผ้ า
กระจก พลาสติก ฯลฯ วัส ดุเหล่ านี้ มีทั้งข้อดีข้อเสี ย ดั งนั้น ในการพิ จารณา
เลือกใช้จึงควรพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ เช่น พิจารณาคุณสมบัติทางเคมีคือเป็นวัสดุที่เสถียร (Stable) ไม่เปลี่ยน
สี ไม่เปลี่ยนสภาพจากใสเป็นฝ้า ไม่ให้ไอระเหยที่เป็นอันตราย พิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพคือเป็นวัสดุที่คงสภาพเดิม
ตลอดเวลา มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นคงที่ ยอมให้น้า แสงและอากาศผ่านได้ พิจารณาผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง คือ
เป็นวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมจนเกิดอันตรายกับเอกสารจดหมายเหตุ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุ
เช่น กรอบ เปราะ เป็นฝุ่นผง เยิ้มเหนียว มีกรด มีกลิ่น เกิดคราบเปื้อนและทาให้บริเวณที่จัดเก็บอับชื้น หรือพิจารณา
ความทนทานต่อแมลงและรา เป็นต้น
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สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าวัสดุที่ไม่เหมาะสมกับการนามาใช้กับเอกสารจดหมายเหตุ คือ
ไม้และไม้อัด เพราะมักให้ไอระเหยที่กรดอินทรีย์ และฟองน้าหรือโฟมบางชนิดที่จะ
ปล่ อ ยก๊ า ซบางอย่ า งที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ เอกสารจดหมายเหตุ ด้ ว ยเหตุ นี้ ห น่ ว ย
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยจึงเลือกใช้ครุภัณฑ์ทเี่ ป็นชั้นโลหะแทนชั้นไม้ในการจัดเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุ เพราะชั้นไม้มักดึงดูดแมลงและรา มีไอระเหยเป็นกรดอ่อนๆ
และเมื่อมีความชื้น สู งจะติดเปื้อนกับเอกสารจดหมายเหตุได้ ส่ วนวัส ดุที่นามาใช้
จัดทากล่อง แฟ้มและซองสาหรับจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุจะเป็นวัส ดุประเภท
ไร้กรด โดยก่อนที่จะนาวัสดุดังกล่าวมาใช้ต้องมีการตรวจสอบค่า pH เพื่อวัดความเป็นกรดเป็นด่างของกระดาษ ซึ่งในการ
ตรวจสอบค่า pH จะมีเครื่องมือที่ใช้ทดสอบอยู่หลายแบบด้วยกัน แต่ที่หน่วยเลือกใช้จะเป็น pH paper และ pH pen
เพราะหาซื้อง่ายใช้สะดวก เมื่อทดสอบแล้วพบว่ามีค่าเป็นกลางหรือเป็นด่าง (ระดับ pH = 7 หรือสูงกว่า) จึงนามาใช้กับ
เอกสารจดหมายเหตุได้ นอกจากนี้ยังมีวัสดุอื่นที่เลือกนามาใช้กับเอกสารจดหมายเหตุ เช่น กระดาษสา กระดาษเมาท์รูป
(Photo board) กระดาษซับสีขาว (Blotting paper) กระดาษทาด้วยมือ (Handmade paper) กระดาษลูกฟูกไร้กรด
กระดาษซิลิโคน/กระดาษไข เป็นต้น
นอกจากวัสดุประเภทกระดาษไร้กรดที่ใช้จัดเก็บเอกสารแล้ว ในการจัดเก็บ
ภาพที่มีขนาดใหญ่วัสดุที่เหมาะสมที่สุดคือพลาสติก แต่เนื่องจากพลาสติกมีหลายชนิด
จึงต้องเลือกชนิดที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม่ทาอันตรายต่อภาพ เป็นพลาสติกใส
เพื่อจะได้ตรวจสอบและมองเห็นได้ง่าย และควรมีความเหนียว แข็งแรง สามารถรองรับ
และปกป้ อ งภาพได้ เช่ น ไมลาร์ (Mylar) ถื อ เป็ น พลาสติก ที่ เหมาะสมที่ สุ ด วิธี ก าร
จัดเก็บคือนาภาพแต่ละแผ่นจัดเก็บไว้ในซองที่ทาจากไมลาร์ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกอัน
อาจเกิดจากการจับต้องซองที่บรรจุ และป้องกันพื้นผิวภาพติดกันเนื่องจากโดนความชื้น
2. การควบคุมปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุให้เอกสารจดหมายเหตุชารุด
2.1 การทาความสะอาด
เมื่อรับเอกสารจดหมายเหตุเข้ามาแล้ว สิ่งแรกที่ต้องดาเนินการในขั้นตอนงานเทคนิคคือการทาความสะอาดฝุ่น
ละอองบนกระดาษ เพราะฝุ่นละอองทาให้เอกสารเสื่อมสภาพได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ฝุ่นละอองที่ติดมากับกระดาษจะ
ทาให้กระดาษสึกกร่อนจากการขัดสี และต่อไปเมื่อรวมกับไอน้าจะทาให้ เกิดสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือด่าง หรือ
เกลื อ ซึ่งจะทาให้ เกิดปฏิกริยากับ เอกสารจดหมายเหตุ โดยการปัดฝุ่นละอองจะใช้ แปรงขนอ่อนปัดเบาๆ ด้วยความ
ระมัดระวัง จากนั้นจึงแกะลวดเย็บกระดาษ คลิป ลวดเสียบกระดาษออกให้หมด เพราะวัสดุพวกนี้ทาจากเหล็กหากเจอ
ความชื้นจะได้รับความเสี ยหายเป็นสนิมเหล็กได้ในอนาคต เมื่อนาวัสดุที่อาจทาให้เอกสารจดหมายเหตุชารุด ออกหมด
แล้วจึงคัดแยก จัดแฟ้ม และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มและใส่กล่องไร้กรดทีม่ ีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและแมลง
2.2 ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
อุณหภูมิและความชื้นเป็นเรื่องที่สาคัญและเกี่ยวเนื่องกัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงและหาก
อุณหภูมิลดลง ความชื้นสัมพัทธ์จะสูงขึ้น ซึ่งไม่ว่าความชื้นจะขึ้นหรือลงย่อมส่งผลโดยตรงกับเอกสารจดหมายเหตุ คือ ถ้า
ความชื้นต่าเกินไปกระดาษจะแห้งกรอบ เปราะ ฉีกขาดง่าย แต่ความชื้นสูงเกินไปกระดาษจะดูดความชื้น แล้วพองตัว ทา
ให้เกิดการฉีกขาด บิดงอได้ ดังนั้นจึงควรควบคุมอุณหภูมิโดยทั่วไปให้อยู่ที่ 55-70 F ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 55% แต่
เนื่องจากอาคารของหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุมาตั้งแต่แรก ดังนั้น
ห้องที่ใช้จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุจึงไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ตรงตามมาตรฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง
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อย่างไรก็ดีหน่วยจดหมายเหตุพยายามควบคุมอุ ณหภูมิและความชื้นให้อยู่สภาวะคงที่ สม่าเสมอเท่าที่ทาได้ คือไม่ปิดๆ
เปิดๆ เครื่องปรับอากาศ และระมัดระวังเรื่องน้า เป็นต้น
2.3 ควบคุมความร้อนและแสงสว่าง
แสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงจากหลอดไฟฟ้าจะมีปริ มาณของแสงอัลตราไวโอเลต (UV) และแสง
อิ น ฟาเรด (IR) แสงเหล่ า นี้ จ ะท าให้ ก ระดาษเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ในเนื้ อ กระดาษได้ เพราะเซลลู โ ลสถู ก
เปลี่ยนแปลงโดยถูกย่อยจากโมเลกุลใหญ่ไปเป็นโมเลกุลเล็ก โดยวิธีการ Photochemical Degradation ซึ่งเป็นการชารุด
เสื่อมสภาพของเส้นใยโดยวิธีการทางเคมี และมีแสงสว่างเป็นตัวการที่สาคัญและมีความร้อนเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกริยาได้
เร็วขึ้น ผลที่เกิดขึ้นคือกระดาษเหลืองขึ้น ความเหนียวของกระดาษลดลง ดังนั้นหน่วยจดหมายเหตุจึงมีวิธีการควบคุมแสง
สว่างโดยไม่เปิดไฟในบริเวณที่จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ และใช้กระดาษปิดช่องกระจกหน้าต่างเพื่อลดแสงธรรมชาติ
2.4 ควบคุมแมลง
เนื่ องจากวัสดุที่จัดเก็บ เป็ น หลั กคือกระดาษ ซึ่งกระดาษมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นเซลลู โลสและมีแป้งหรือ
เจลลาตินเป็น sizing คือสารประกอบที่ทาให้กระดาษเรียบเหมาะที่จะรองรับการเขียน หมึกไม่ซึม สารประกอบเหล่านี้
เป็นอาหารที่ดีของแมลง ซึ่งแมลงที่มักพบโดยทั่วไปคือปลวกและหนอนหนังสือ หน่วยจดหมายเหตุจึงต้องมีวิธีการควบคุม
เช่น ดูแลความสะอาด จัดเก็บเอกสารให้มิดชิด ฉีดพ่นยาป้องกันปลวก และหมั่นสังเกตการชารุดของเอกสารจดหมายเหตุ
2.5 มนุษย์
คาว่ามนุษย์ หมายถึงทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีโอกาสจับต้องสัมผัสกับเอกสารจดหมายเหตุ ดังนั้นจึงมี
โอกาสที่จะทาให้เอกสารเกิดการชารุดเสื่อมสภาพได้ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น อาจเกิดจากความสะเพร่า มักง่าย
ละเลย ไม่ดูแลรักษา ไม่ระมัดระวังในการหยิบยกจับถือ เคลื่อนย้ายจนทาให้เอกสารฉีกขาดหรือยับย่นได้ การแตะต้อง
สัมผัส บ่อยครั้งโดยไม่จาเป็ น ก็อาจทาให้เกิดคราบเปื้อน การเก็บรักษาในสภาพกองสุมกัน หรือวางทับซ้อนกัน ทาให้
เอกสารหักงอบิดเบี้ยว เสียรูปทรง การปล่อยปละละเลยไม่รักษาความสะอาดทาให้ฝุ่น ละออง และสิ่งสกปรกสะสมเป็น
เหตุให้แมลง และราเจริญเติบโตจนทาลายเอกสาร การเลือกเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุในกล่องหรือตู้ที่ทาด้วยไม้อัด
จนทาให้ส่วนที่เป็นโลหะเกิดสนิม การใช้งานหรือการให้บริการที่ไม่ระมัดระวังในระหว่างการเปิดปิด ถ่ายเอกสาร ถ่ายรูป
จัดแสดง เป็ น ต้น ดังนั้ น บุ คลากรหน่ วยจดหมายเหตุ จึงตระหนัก ถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยดาเนินงานในทุ ก
ขั้ น ตอนด้ ว ยความใส่ ใจ ส่ ว นในกรณี ผู้ รั บ บริ ก ารจะมี ก ารก าหนด “แนวทางการใช้ บ ริ ก ารเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย” โดยมีการระบุเงื่อนไขในการใช้บริการอยู่แล้ว เช่น ผู้ค้นคว้าต้องใช้เอกสารทุกชนิดอย่างระมัดระวัง ไม่
ขีดเขียนหรือทาเครื่องหมายใดๆ บนเอกสาร ไม่ใช้ของหนักๆ ทับลงบนกระดาษ ไม่ปลดเอกสารออกจากแฟ้ม เป็นต้น
ที่ ก ล่ า วมาคื อ ความพยายามในการป้ อ งกั น และสงวนรั ก ษาเอกสารจดหมายเหตุ ข องหน่ ว ยจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้สามารถเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามหลักการ และให้ง่ายต่อการ
สืบค้นในเวลาที่จะต้องนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสืบไป
*บรรณารักษ์ชานาญการ หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สานักบรรณสารสนเทศ
ที่มา: กุลพัน ธาดา จั นทร์โพธิ์ศรี . (2542). การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ . กรุงเทพฯ: หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร.

