การอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุโดยวิธีไมโครฟลม และเทคโนโลยีดจิ ิตอล
เอกสารจดหมายเหตุ เปนขอมูลชั้นตนที่มีคุณคาที่แสดงถึง การดําเนินการการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาการของหนวยงาน หรือบุคคลที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรของประเทศนั้น
เปนเอกสารที่ใหขอมูลที่มีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ในปจจุบันและอนาคต ประเภทของเอกสาร
จดหมายเหตุ แบงไดเปน ๔ ประเภท ไดแก
๑. เอกสารจดหมายเหตุ ป ระเภทลายลั ก ษณ (Textual Archives) เปน เอกสารที่ สื่ อ
ความหมายเนื้อหาดวยลายลักษณอักษร จะเขียนหรือพิมพ สามารถอานไดสื่อความหมายตรงกันของแต
ละภาษา เชน เอกสารโตตอบ รายงาน บทความ เอกสารการประชุม ฯลฯ
๒. เอกสารโสตทั ศ นจดหมายเหตุ ( Audio – visual Archives) เปนเอกสารที่สื่อ
ความหมายดวยภาพหรือเสียง ไดแก ภาพถาย ฟลมเนกาทีฟ สไลด ฟลมภาพยนตร แถบบันทึกเสียง
แถบบันทึกภาพ ปฏิทิน บัตรอวยพร ฯลฯ
๓. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archive) ไดแก แผนที่
แผนผัง แบบแปลน พิมพเขียน ฯลฯ
๔. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (Machine – Readable Archives) เอกสาร
ที่บันทึกขอมูล และคนควาขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรในรูป ดิสกเกตท ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ
วัสดุที่เปนเอกสารจดหมายเหตุทุกชนิด มีการเปลี่ยนแปลงสภาพตามกาลเวลา จะชา
หรือเร็วขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุนั้น การดูแลรักษาอยางถูกตองระมัดระวัง ตามความเหมาะสมกับวัสดุ
และตามหลัก วิ ช าการ จะช วยยื ดอายุ ก ารใชง านออกไปใหย าวนานที่สุดเทา ที่จะได ถึง อยา งไรก็ ยั ง
เสื่อมสภาพได

การชํารุดเสื่อมสภาพเอกสาร
เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ และโสตทัศนูปกรณ สวนใหญทําจากอินทรียวัตถุ ไดแก
กระดาษ ผา หนัง พลาสติก ฯลฯ อินทรียวัตถุเหลานี้ไมคงทนเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนําไปสูการชํารุด
เสียหายไดงาย เชน กระดาษมักเปอยกรอบ หนังที่ใชในการทําปกหนังสือหรือปกแฟมมักออนยุย ผุเปน
ผง พลาสติกมักบิดงอ เสียรูปทรง มีสีเปลี่ยนไป มีลักษณะเปนฝามัวหรือทึบแสงมากกวาเดิม แตกหัก
ดังนั้น เอกสารจึงตองการการดูแลรักษาอยางถูกตองเหมาะสมกับชนิดของอินทรีวัตถุที่ทําขึ้นเปนเอกสาร
ตามหลักวิชาการและใชอยางระมัดระวัง เพื่อชวยยืดอายุการใชงานออกไปใหยาวนานที่สุดเทาที่จะทําได
ขั้นตอนแรกในการดูแลรักษาเอกสารก็คือ
การศึกษาหาสาเหตุที่ทําใหวัสดุชํารุดเสื่อมสภาพแลวจึง
ดําเนินการดูแลรักษาดวยวิธีที่ถูกตองเหมาะสม

สาเหตุที่ทําใหเอกสารชํารุดเสื่อมสภาพ
ความชํารุดเสื่อมสภาพของเอกสารมีสาเหตุหลักอยู 2 ประการ คือ
๑. สาเหตุภายใน เปนการชํารุดเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากตัววัสดุ อาทิ กระดาษ ซึ่งจะชํารุด
เสื่อมสภาพตั้งแตอยูในระหวางขั้นตอนการผลิต จากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตระหวางใชงาน จากสารเคมี
บางชนิดที่ใชในกระบวนการผลิต ฯลฯ
๒. สาเหตุภายนอก เปนการชํารุดเสื่อมสภาพจากผลกระทบของสิ่งแวดลอมโดยรอบตัว
เอกสาร ไดแก มนุษย อุณหภูมิ ความชื้น แสงสวาง ลม ฝน ฝุนละออง กาซ นก หนู แมลง
จุลินทรีย ฯลฯ ซึ่งอัตราการชํารุดเสื่อมสภาพจะสูงขึ้นมากเมื่อทําปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอมหรือเก็บรักษา
ดวยวิธีการที่ไมเหมาะสมระหวางใชงาน
๒.๑ มนุษย
มนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเอกสารชํารุดเสื่อมสภาพ ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจความ
เสียหายสวนใหญเกิดจากความสะเพรา รูเทาไมถึงการณ ขาดความระมัดระวัง ปลอยปละละเลย เชน
การจับตองหยิบยกเคลื่อนยายอยางไมระมัดระวังทําใหเอกสารฉีกขาดหรือยับยนได การแตะตองสัมผัส
บอยครั้งโดยไมจําเปนทําใหเกิดคราบเปอน การเก็บรักษาในสภาพกองสุมกันหรือวางทับซอนกัน ทําให
เอกสารหักงอ บิดเบี้ยว เสียรูปทรง การปลอยปละละเลยไมรักษาความสะอาดทําใหฝุนละอองและสิ่ง
สกปรกสะสมเปนเหตุใหแมลงและราเจริญเติบโตและทําลายเอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร โบราณและ
วัสดุจดหมายเหตุในกลองหรือตูที่ทําดวยไมอัดจะทําใหสวนที่เปนโลหะเกิดสนิมไดจากไอระเหยและ
ความชื้นของไมอัด การใชงานหรือการใหบริการที่ไมระมัดระวังในระหวางการขนยาย หยิบยก เปดปด
ถายเอกสาร ถายรูป จัดแสดง เปนตน

๒.๒ อุณหภูมิ
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตอากาศรอนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๕ – ๓๐ องศา
เซลเซียสเกือบตลอดป ความรอนทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุหลายชนิดเปลี่ยนแปลงไป เชน
การที่อุณหภูมิไมคงที่ เพิ่มขึ้น หรือลดลงสลับกันตลอดเวลา ทําใหวัตถุบางชนิดเกิดการขยายตัวและหด
ตัวสลับกันตลอดเวลาตามไปดวยนานๆ เขาจะทําใหเกิดการแตกราวโกงงอได หรือหากการขยายตัวหรือ
หดตัวนั้นเกิดในพื้นที่จํากัด หรือมีสิ่งอื่นมายึดเหนี่ยว ผูกรัด ขวางกั้นมิใหการขยายตัวหรือหดตัวเปนไป
อยางอิสระ เชน มีการเย็บหรือเชื่อมตอ หรือทากาว การชํารุดเสื่อมสภาพจะเกิดไดเร็วขึ้นและรุนแรงขึ้น
ความรอนยังเปนตัวการสําคัญที่ทําใหน้ํา สารลาย ตัวละลาย และองคประกอบ
บางอยางในเนื้อวัสดุระเหยออกไปทําใหวัตถุแหงกรอบ เปราะ กระดาง ขาดความยืดหยุน และขาด
ความแข็งแรง ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือกระดาษหรือภาพถายที่ไดรับความรอนจะมีสภาพแหง กรอบ
เปราะและมักมีสีเหลืองหรือน้ําตาล
นอกจากนี้ความรอนยังเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยความ
รอนทําหนาที่เปนตัวเรงใหปฏิกิริยาเคมีทั้งหลายเกิดขึ้นไดดียิ่งขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ๑๐ องศาเซลเซียส
จะสงผลใหปฏิกิริยาเคมีมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเปนสองเทา ดังนั้นเอกสารที่เก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิสูงจะ
เสื่อมสภาพดวยอัตราสูงมาก นี่จึงเปนเหตุผลสําคัญที่นักอนุรักษมักแนะนําใหเก็บรักษาเอกสารโบราณไว
ในที่เก็บที่มีอุณหภูมิต่ํา โดยเฉพาะเอกสารที่ทําจากวัสดุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไดงาย เชน ฟลม
สี ภาพสไลด ฟลมภาพยนตร แถบบันทึกเสียง ภาพถาย ภาพวาด แสตมป ธนบัตร เอกสาร หนังสือ
ใบลาน ฯลฯ ซึ่งเอกสารเหลานี้จําเปนตองเก็บรักษาในที่ที่มีอุณหภูมิต่ําเปนพิเศษ เพื่อชวยลดอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไมพึงประสงคของวัสดุนั้นๆ
๒.๓ น้ําและความชื้น
น้ําและความชื้นทําใหเอกสารเปลี่ยนแปลงไดในหลายรูปแบบ ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยา น้ําและความชื้นอาจเขาทําปฏิกิริยาโดยตรงกับวัสดุ หรือเปนตัว
ชวยเรงใหเกิดปฏิกิริยาระหวางวัสดุกับสิ่งแวดลอมอื่นๆ ใหเกิดขึ้นไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ น้ําและ
ความชื้นยังเปนตัวทําลายที่ดีจึงสามารถละลายสารตางๆ ไดมาก

น้ําและไอน้ําเปนตัวการสําคัญที่ทําใหโลหะเปนสนิม
เพราะเมื่อน้ําและไอน้ําทํา
ปฏิกิริยากับโลหะจะเกิดเกลือของโลหะที่เรียกวา “สนิมโลหะ” เชน เมื่อเหล็กทําปฏิกิริยากับน้ําหรือ
ไอน้ําจะเกิดเหล็กไฮดรอกไซดซึ่งมีสีเหลืองน้ําตาลเกาะบนผิวของเหล็กที่เรียกกันทั่วไปวา “สนิมเหล็ก”
นั่นเอง และหากมีอนุมูลอื่นๆ ปรากฏอยูดวย เชน อนุมูลคลอไรด อนุมูลซัลเฟต ฯลฯ จะเกิดสนิม
อื่นๆ ไดอีกหลายชนิดดังนั้น ในการเก็บรักษาเอกสารไมควรใชคลิป ลวดเย็บ เข็มหมุด ฯลฯ ที่ทําจาก
เหล็กเพราะจะไดรับความเสียหายจากสนิมเหล็กไดในอนาคต
นอกจากนี้ น้ําและความชื้นยังเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของสัตว แมลงและ
จุลินทรียตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเสื่อมสภาพของเอกสาร ทั้งโดยทางตรงและทางออม สิ่งมีชีวิตเหลานี้
เจริญเติบโตและขยายพันธุไดดีในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธสูง เชน เชื้อราสวนใหญเจริญไดดีเมื่อความชื้น
สัมพัทธสูงกวา ๗๐ % แมลงหลายชนิด เชน แมลงสามงาม แมลงสาบ ปลวก ฯลฯ ชอบอยูอาศัยในที่
ที่มีความชื้นสูง
เมื่อบรรยากาศรอบๆ วัสดุมีความชื้นต่ําเกินไป กระดาษ ผา ภาพเขียน ภาพถาย
หนังสัตว ฟลม พลาสติกจะแหงกรอบ เปราะ ฉีกขาดงาย เนื่องจากเมื่อความชื้นสัมพัทธในบรรยากาศ
รอบๆ วัสดุเหลานี้ลดต่ําลง วัสดุเหลานั้นจะคายความชื้นออกมาเพื่อปรับตัวเองเขาสูสภาวะสมดุลกับ
สิ่งแวดลอม ปริมาณความชื้นในเนื้อวัตถุจะลดต่ําลง ทําใหสูญเสียความเหนียวและความยืดหยุนจึง
กรอบเปราะ ฉีกขาดงาย
เมื่อบรรยากาศรอบๆ วัสดุมีความชื้นสูงเกินไป วัสดุที่ทําจากอินทรียวัตถุจะดูด
ความชื้นแลวพองตัวออกมีขนาดใหญขึ้น หากการขยายตัวนี้เปนไปโดยอิสระอาจไมกอใหเกิดปญหา แต
ถาการขยายตัวนั้นเกิดขึ้นในเนื้อที่จํากัด หรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเกาะยึดหรือกีดกันมิใหการขยายตัวเปนไป
โดยอิสระจะเกิดแรงดึงและแรงดันขึ้นในเนื้อวัสดุ ทําใหเกิดการฉีกขาด บิดงอได ปรากฏการณนี้จะยิ่ง
รุนแรงมากขึ้นหากความชื้นแปรเปลี่ยนขึ้นๆ ลงๆ สลับกันตลอดเวลา
๒.๔ แสงสวาง
แสงสว า งเป น สิ่ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง หากไม มี แ สงสว า งเพี ย งพอจะไม ส ามารถเห็ น
รายละเอียดและอานเอกสารขอมูลตางๆ ได แตในขณะเดียวกันแสงสวางกลับเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
เอกสารที่ทําจากอินทรียวัตถุชํารุดเสื่อมสภาพอยางเห็นไดชัด วัสดุที่ไดรับแสงเปนเวลานานๆ จะมีสีซีด
จางหรือมีสีเปลี่ยนไปจากเดิม เนื้อวัสดุมักกรอบเปราะ ขาดความเหนียว ขาดความยืดหยุน ขาดความ
แข็งแรง ฉีกขาดงาย ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือกระดาษสวนที่ไดรับแสงสวางมักมีสีซีดหรือมีสีเปลี่ยนไป
จากเดิ ม เส น ใยมั ก เป อ ยกรอบฉี ก ขาด การชํ า รุ ด เสื่ อ มสภาพและการเปลี่ ย นแปลงเช น นี้ เ ป น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางถาวร ไมสามารถซอมแซมหรือแกไขใหกลับสูสภาพเดิมได

๒.๕ แมลง
แมลงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเอกสารที่ทําจากอินทรียวัตถุชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องจาก
แมลงสวนใหญใชปากกัดกินอินทรียวัตถุในเอกสาร
ทําใหเอกสารนั้นชํารุดเสื่อมสภาพอยางถาวรใน
หลายกรณีพบวาไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือถึงแมจะซอมแซมไดแตก็ไมเหมือน
สภาพเดิม
แมลงที่พบมากในคลังเก็บเอกสาร ไดแก ปลวก แมลงสาบ แมลงสามงาม มอด
หนังสือ มอดยาสูบ ดวงขนสัตว ผีเสื้อกลางคืน เหาหนังสือ ฯลฯ
๒.๖ จุลินทรีย
จุ ลิ นทรี ย หมายถึ ง สิ่ ง ที่มีชี วิตขนาดเล็ ก มาก บางชนิดมองไมเห็นดวยตาเปลา ต อ ง
ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน จุลินทรียที่มีบทบาทสําคัญในการทําลายใหเอกสารชํารุดเสื่อมสภาพ
ไดแก รา ซึ่งมักพบวามีการเจริญเติบโตอยูเสมอในชวงที่มีความชื้นสูงระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม
ของทุกป ราหลายชนิดสรางเอนไซมออกมายอยสลายอินทรียสารที่เปนองคประกอบของวัตถุแลวทําให
วัตถุเปอยยุย และทําใหเกิดคราบเปอนสีตางๆ
นอกจากนี้ ยังพบวาเชื้อราหลายชนิดที่พบในคลังเก็บเอกสารทําใหเกิดปญหาสุขภาพ
แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เชน ทําใหเกิดโรคภูมิแพ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง เปนตน
๒.๗ สัตวอื่นๆ
นก หนู และคางคาว ตางก็มีบทบาทในการทําลายเอกสาร ทั้งโดยทางตรงและ
ทางออมหนูมีฟนแหลมคมที่กัดทําลายเอกสารแลวทําใหเอกสารชํารุดเสื่อมสภาพอยางถาวร การทําลาย
สวนใหญเกิดจากการคนหาอาหารและนําวัสดุไปทํารัง ทําใหเกิดรูโหวหรือรอยขาดบนเอกสาร และอาจ
ขับถายของเสียมาทําใหเกิดรอยเปอนกับเอกสารไดดวย
มูลของนกและคางคาวทําใหวัสดุสกปรก เปรอะเปอน สึกกรอน และมีกลิ่นเหม็น
นอกจากนี้ นกยังเปนพาหนะนําแมลงหลายชนิดเขามาในอาคารเก็บเอกสาร
๒.๘ กาซตางๆ ในบรรยากาศ
ในบรรยากาศมีกาซตางๆ ปะปนอยูมาก กาซที่มีบทบาทสําคัญทําใหเอกสารชํารุด
เสื่อมสภาพ ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO 2 ) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (so 2 ) กาซไนโตรเจน
ไดออกไซด (No 2 ) กาซออกซิเจน (o 2 ) กาซโอโซน (o 3 ) กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H 2 S)

๒.๙ ฝุนละออง
ในบรรยากาศมีฝุนละอองและอนุภาคที่แขวนลอยอยูจํานวนมาก ทํา ใหเอกสาร
เสื่อมสภาพไดทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม ฝุนละอองที่มีอนุภาคใหญหรือแหลมคมทําใหเอกสาร
สึกกรอนจากการขัดสี ครูดถู ฝุนละอองที่มีเขมาหรือควันปะปนอยูจะมียางเหนียวๆ ทําใหเกิดคราบ
เปอนสกปรกขจัดออกยาก และยังเปนแหลงสะสมฝุนละอองใหมาเกาะติดเพิ่มมากขึ้นดวย

การอนุรักษเอกสาร
การอนุรักษ (conservation) มีความหมายรวม ๒ นัย คือ การปองกัน (Prevention) และ
การปฏิบัติการอนุรักษ (Conservation Treatment) ซึ่งการอนุรักษเอกสารก็มีความหมายเปน ๒ นัย
เชนกัน คือ
๑. การปองกัน (Prevention) เปนวิธีการชะลอการชํารุดหรือเสื่อมสภาพที่จะเกิดขึ้นกับ
เอกสารซึ่งกอนที่จะปองกันมิใหเอกสารเกิดความชํารุดหรือเสื่อมสภาพไดนั้นจําเปนจะตองเขาใจถึง
คุณ สมบั ติข องวั ตถุ ที่ ผลิ ตเอกสาร สาเหตุ และปญหาตา งๆ ที่อาจกอใหเกิดความชํารุดเสื่อมสภาพ
เพื่ อที่จะสามารถเลื อกวิ ธี การป องกั นและหลีก เลี่ย งปญหาตา งๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเอกสารไดอย า ง
เหมาะสม ซึ่งจะเปนสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะอนุรักษเอกสารนั้นๆ ใหคงอยูไดตลอดไป

๒. การปฏิบัติการอนุรักษ (Indentification problems) เปนวิธีการนํามาเพื่อแกไข
ปญหาตางๆ ที่ไดเกิดขึ้นบนเอกสาร โดยการกําจัดปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นออกไปใหหมด แลวซอมแซม
หรือเสริมสรางใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงสภาพเดิมที่สุด ทั้งความแข็งแรง รูปแบบ และเนื้อ
วัสดุ ทั้งนี้ วิธีการที่นํามาใชนี้จะตองไมกอเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเอกสารและสามารถแกไข
กลับไปเหมือนกอนการปฏิบัติการอนุรักษได ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนหนาที่ของนักอนุรักษที่ไดรับ
การฝกอบรมมาแลวเปนอยางดี

เอกสารจดหมายเหตุโดยเฉพาะเอกสารจะหมายเหตุลายลักษณอักษรในอารักขาของสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติสวนใหญทํามาจากกระดาษ ซึ่งเปนวัสดุที่มีความไวตอสภาพแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลา เปนอาหารที่ดีของแมลงและเชื้อรา เกิดการชํารุด
เสื่อมสภาพไดงาย ซึ่งหากไมไดรับการดูแลรักษาที่ถูกตองหรือทําการอนุรักษไมถูกวิธี เอกสารจดหมาย
เหตุเหลานั้นก็จะถูกทําลายไป ซึ่งนั่นยอมหมายถึงหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรถูกทําลายไปดวย
เช นกั น จึ ง จํ า เป นที่ จะต องทํ า การอนุ รัก ษใ หถูก วิธี โดยนํา ความรู ท างวิท ยาศาสตรม าประยุก ตใ ชใ ห
เหมาะสมกั บ สภาพและป ญ หาของเอกสาร เพื่ อ ปกป อ งคุ ม ครองไม ใ ห เ กิ ด การสู ญ หายหรื อ ชํ า รุ ด
เสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร เพราะหากเอกสารไดรับการดูแลรักษาอยางถูกตองตามหลักการอนุรักษจะ
สามารถยืดอายุการใชงานของเอกสารไปไดอีกยาวนาน
ตามที่ไดกลาวมาแลววากาลเวลาและสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเอกสารเกิดการ
ชํารุด นอกจากนั้น การจัดเก็บ เอกสารและการนําเอกสารมาใหบริการหรือจัดแสดงดวยวิธีการที่ไ ม
ถูกตองตามหลักวิชาการ หรือความรูเทาไมถึงการณก็เปนสาเหตุที่กอใหเกิดความเสียหายกับเอกสารได
เชนเดียวกันดังนั้น แมวาเอกสารจดหมายเหตุที่อยูในอารักขาของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจะไดรับ
การเก็บรักรักษาโดยถูกตองตามวิชาการเพียงไรก็จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา วิธีการหลีกเลี่ยงการ
ชํารุดเสื่อมสภาพจากการนําเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณออกใหบริการคือการถายทอดเนื้อหาของ
เอกสารไปยังวัสดุชนิดอื่นที่สามารถสรางมาทดแทนไดตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อการ
รักษาตนฉบับ การถายทอดเนื้อหาเอกสารในรูปแบบของไมโครฟลมเปนวิธีการหนึ่งที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติเลือกใชในการรักษาเนื้อเอกสารใหยาวนาน เพราะเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวงการ
อนุรักษเอกสารวาไมโครฟลมสามารถรักษาเนื้อหาเอกสารไดยืนยาวมากกวาวัสดุชนิดอื่น โดยสามารถ
ทําสําเนาตอเนื่องไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด และสามารถนํามาใชงานไดตลอดกาลตามความ
ตองการ ซึ่งในอดีตการเก็บเอกสารในรูปแบบของไมโครฟลมยังไมเปนการแพรหลายนัก เนื่องจากคน
ส วนใหญ จะนึ ก ถึ ง ประโยชน ข องไมโครฟล ม เฉพาะการเก็บ เอกสารที่ไ ม มีผูใ ชม ากหรือ เก็บ ไวเป น
หลักฐานทางกฎหมาย แตความจริงแลวดวยความกาวหนาทางวิชาการเราสามารถใชประโยชนจาก
ไมโครฟลมไดอยางกวางขวางทั้งในดานการจัดเก็บ การคนควา การควบคุมเอกสาร การใหบริการ
ศึกษาคนควาเรื่องราวตางๆ นอกจากนี้การจัดเก็บไมโครฟลมสามารถเก็บเนื้อหาเอกสารไดในปริมาณ
มาก ประหยัดเนื้อที่การเก็บอีกดวย

๑. การอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณอักษรดวยไมโคฟลม
เอกสารจดหมายเหตุตนฉบับที่มีคุณคา มีความสําคัญทางประวัติศาสตรทําการเก็บรักษาไว
อยางดี ถูกตองตามหลักวิชาการแลว ยอมมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หากตองการยืดอายุของเนื้อหา
ของเอกสารใหคงไวตลอดไปสามารถทําไดโดยการถายทอดเนื้อหาของเอกสารไปสูวัสดุอื่นที่มีความ
คงทนกวาวัสดุตนฉบับเดิม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยจะทําใหรักษาเนื้อหาของเอกสารไว
ยาวนาน
เมื่อเอกสารจดหมายเหตุตนฉบับที่ดําเนินการรักษาอยางดีแลวและไดถูกถายทอดเนื้อหาของ
เอกสารจดหมายเหตุไปสูวัสดุอื่นที่ทันสมัย รูปแบบใหมแลวยังตองรักษา ระมัดระวังในการใชงาน
ขบวนการเก็บรักษาวัสดุรูปแบบใหมนี้อีกตลอดไป หรือดําเนินการทําสําเนาตอเนื่องเปนระยะตลอดไป
และเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของเทคโนโลยีของโลกอนาคต
ปจจุบันการถายทอดเนื้อหาจากวัสดุเดิมไปบันทึกยังวัสดุรูปแบบใหมที่มีความคงทนยืนยาว
สามารถศึกษาคนควาและรักษาไดงายเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสถาบันที่ทําหนาที่เก็บสงวนรักษา
เอกสาร คือ การถายทําเปนไมโรฟลม เชื่อวาจะสามารถยืดอายุเนื้อหาของเอกสารไดยืนยาวนับรอยป
เนื่องจากวัสดุฟลมมีความคงทนยากตอการเสื่อมสภาพ หากมีการเก็บรักษาและควบคุมอุณหภูมิความชื้น
ตามมาตรฐานกําหนดที่ไดทําการทดลองมาแลว และยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ใชเทคโนโลยีปจจุบันเขามาชวยใน
การจัดเก็บรักษาเนื้อหาของเอกสาร คือการแปลงขอมูลสูระบบดิจิตอล เก็บรักษาขอมูลในฐานขอมูล
ดิส, ซีดี, ดีวีดี หรืออื่นๆ ที่มีการคนพบเปลี่ยนแปลงอยูตามเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งวิธีการถายทอด
ขอมูลหรือเนื้อหาของเอกสารในรูปแบบดิจิตอลนั้น ความคงทนในการรักษาขอมูลยังเปนทดลองมากกวา
การยืนยันในเรื่องระยะเวลาที่จะรักษาเนื้อหาของเอกสารวาจะสามารถเก็บรักษาไวไดยาวนานเพียงใด
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ดําเนินการถายทําเอกสารจดหมายเหตุตนฉบับเปนไมโครฟลม
เป นวิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ย อมรั บ กั นทั่ วไป เพื่ อยืดอายุข องเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุเพื่อการอนุรัก ษ
เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ

วัตถุประสงคของการจัดเก็บเนื้อหาของเอกสารในรูปแบบของไมโครฟลม
๑. เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ การถายทําเปนไมโครฟลมจะยอ
ขนาดของเอกสารตนฉบับไวไดถึง ๙๘ เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับเอกสารตนฉบับ ๑ หนากับ
ไมโครฟลมขนาด ๓๕ มิลลิเมตรหรือ ๑๖ มิลลิเมตรตอ ๑ เฟรม ซึ่งนอกจากจะประหยัดเนื้อที่เก็บ
รักษาเอกสารแลวยังจะประหยัดคาใชจายในการเก็บอีกดวย
๒. เพื่อปองกันการสูญเสีย จากภัย พิบัติตางๆ การจัดเก็บ เอกสารสําคัญในรูป แบบของ
ไมโครฟลมใชพื้นที่เก็บรักษานอยและประหยัดคาใชจายแลว ยังสามารถทําสําเนาไมโครฟลมไดอีก
หลายๆ ชุดตามตองการ เพื่อจัดเก็บในสถานที่เก็บตางกัน คือ ไมโครฟลมตนฉบับเก็บรักษาไวที่หนึ่ง
สวนสําเนาจะเก็บไวอีกแหงหนึ่งไดเพื่อความปลอดภัยตออุบัติภัย ไฟไหม โจรกรรม หรืออุบัติเหตุอยาง
ใดอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได จะทํา ใหส ามารถรั ก ษาเนื้ อหาของเอกสารสํ า คัญ ไว ใ หค งอยู ไ ด
ตลอดไป
๓. เพื่อประโยชนในการคนควา การคนควาหาเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุที่จัดการถาย
ทําเปนไมโครฟลมแลว จะกระทําการคนควาไดงายและสะดวกกวาการหยิบจับตองกับเอกสารตนฉบับ
การถายทําแตละมวนไมโครฟลมจะมีรหัสบอกและบันทึกไวในทะเบียนเอกสาร เพียงแตดูทะเบีย น
เอกสารที่ตองการแลวพบรหัสไมโครฟลม จะทําใหสามารถนําไมโครฟลมมวนที่ตองการมาเปดอานได
งายสะดวกและรวดเร็ว และเมื่อประสงคที่จะคัดลอกเนื้อหาของเอกสารจากไมโครฟลมจะสามารถทํา
สําเนาลงแผนกระดาษไดเลย ในขณะที่อานนั้นเพียงกดปุมทําสําเนาจากเครื่องอานและพิมพภาพจาก
ไมโครฟลม Reader – Printer Micrefilm เครื่องจะทําการ สแกน (scan) ไมโครฟลมเฟรมที่ตองการ
และพิมพลงบนกระดาษทําสําเนาออกมาทันที ตามจํานวนและขนาดที่ตองการได

ชนิดของไมโครฟลม
ไมโครฟลมที่มีรูปแบบตางๆ กันที่ผลิตขึ้นมาใชงาน ขึ้นอยูกับประโยชนในการใชงานการ
เก็บรักษาโดยเฉพาะ ซึ่งคุณสมบัติของกายภาพของไมโครฟลมก็ยังคงเหมือนกัน ปจจุบันฐานฟลมของ
ไมโครฟลม ( Film bases ) ที่มีความคงทนเหมาะสําหรับการเก็บรักษาคือ ทํามาจากวัสดุโพลีเอสเตอร
(Polyester) เปนวัสดุที่มีความคงทน เหนียว ปลอดภัยจากแมลง หากมีการเก็บรักษาที่ดีในหองเก็บ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแลว จะทําใหยากตอการเสื่อมสลาย

Cross section of silver halide Microfilm ภาพภาคตัดขวางของไมโครฟลมชนิด Silver
ที่ใชถายไมโครฟลมเปนไมโครฟลมตนฉบับ
ไมโครฟ ล ม ชนิ ด Silver halide ป จ จุ บัน ใช ถา ยต น ฉบั บ ซึ่ ง มีคุ ณ ภาพที่ ดี ที่ สุด จะ
ประกอบดวย ฐานลาง ( Film Base) ที่ทํามาจากโพลีเอสเตอร เคลือบดวยสาร Silver halide และมี
ชั้นที่สํา หรับปองกันผิวนอกอีก ชั้นหนึ่ง สวนชั้นที่จะรับแสงแลวเกิดการเปลี่ย นแปลงทางเคมีคือชั้น
Emulsion ที่ประกอบดวย ผลึกของ Silve halide เมื่อถูกตองแลวจะเกิดผลึกสีดํา ( black Metallic
Sever grains ) และมีสวนที่ไมถูกแสงก็จะเกิดความใส ในขณะที่กลองถายภาพไมโครฟลมบันทึกภาพ
แสงจะสะทอนจากวัตถุผานเลนสของกลองถายสองลงบนไมโครฟลม ซึ่งความเขมของแสงที่ผานเลนส
นี้จะมากหรือนอยตามวัตถุที่เราถายจะทําใหเกิดภาพขาว – ดํา บนไมโครฟลมเมื่อทําการลางไมโครฟลม
แลว

รูปแบบของไมโครฟลม
ไมโครฟลมที่ใชบันทึกขอมูลตางๆ โดยทั่วไปแบงตามลักษณะรูปแบบที่ใชคือ
๑. ฟลมมวน ( Roll Film ) เปนไมโครฟลมที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด สะดวกในการใช
งานและจัดเก็บรักษางายสิ้นเปลือง เนื้อที่ในการเก็บรักษานอย ไมโครฟลมชนิดมวนจะมีขนาด ๑๖
มิลลิเมตร และ ๓๕ มิลลิเมตร ซึ่งความยาวโดยปกติจะยาวมวนละ ๑๐๐ ฟุต มีทั้งชนิดที่เปนเนกาทีฟ
และโพสิทีฟ ไมโครฟลมชนิดเนกาทีฟ ( Negative ) เมื่อถายทําแลวอานภาพจะปรากฏสีขาว – ดําที่
ตรงกันขามกับวัตถุตนฉบับเชนพื้นเอกสารที่ถายสีขาวอักษรบนกระดาษ – สีดําเมื่อถายเสร็จแลวลางดูจะ
ปรากฏภาพเปนพื้นสีดํา และตัวอักษรเปนสีขาวเมื่ออานในเครื่องอานไมโครฟลมแลวอาจไมสบายตา
ตองใชเครื่องกลับจากเนกาทีฟเปนโพสิทีฟ ไมโครฟลมชนิดโพสิทีฟใชถายตนฉบับเอกสารจะถูกตอง
ตรงกับความเปนจริงคือ พื้นกระดาษขาวและอักษรบนกระดาษสีดํา ภาพที่ไดจะออกมาขาว – ดํา ตรง
กับเอกสารโดยทั่วไปจะนิยมอานไมโครฟลมชนิดโพสิทีฟ ( Positive ) มากกวา สะดวกตอการพิมพ
สําเนาไมโครฟลมลงบนกระดาษ ( Print ) เนื่องจากภาพที่ไดเหมือนเอกสารเดิมที่ถายเปนไมโครฟลม
แลว

ภาพไมโครฟลมชนิดมวน ขนาด ๑๖ mm และ ๓๕ mm

การเลือกใชไมโครฟลมชนิดมวน ( Poll film ) ขึ้นอยูกับความสะดวกและใชประโยชนใน
การใชงานไมโครฟลมชนิดมวนขนาด ๓๕ มิลลิเมตร ชองเฟรมรับภาพจะมีขนาดใหญกวาชองเฟรม
ของไมโครฟ ลม ชนิ ดม วนขนาด ๑๖ มิล ลิเมตร จึง ใหรายละเอีย ดของภาพไดดีก วา อยา งไรก็ตาม
ไมโครฟลมชนิดมวนจะตองเติมขอมูลเพิ่มเขาไปในมวนกระทําไดยากตองตัดตอฟลม ซึ่งยากตอการตัด
ตอไมโครฟลม ตนฉบับจะทํา ในฟลมมีรอยตอ อาจจะสดุดหรือขาดไดใ นขณะที่อานในเครื่องอา น
ไมโครฟลม และการถายทําไมโครฟลมชนิดมวนผูถายตองชํานาญการสามารถควบคุมแสงในการถายให
ได พ อดี กั บ ผลของความเข ม บนไมโครฟ ลม ตอ งสม่ํา เสมอกัน ตลอดทั้ ง ม วน ความยาว ๑๐๐ ฟุ ต
ขอผิดพลาดสวนใดสวนหนึ่งตองถายทําใหมทั้งมวน อาจสิ้นเปลืองเวลาและวัสดุ
๒. ไมโครฟลมตลับ (Magazine film)
เปนไมโครฟลมชนิดมวนขนาด ๑๖ มิลลิเมตร และ ๓๕ มิลลิเมตร ที่นําไปบรรจุตลับ
เพื่อความสะดวกในการใชกับเครื่องอานแบบไมโครฟลมตลับโดยตรง ใสตลับไมโครฟลมในเครื่องอาน
จะเดินฟลม ๑๐๐ อัตโนมัติ ไมตองรอยฟลมผานรอกของเครื่องอานเหมือนกับไมโครฟลมชนิดมวน
การนําไมโครฟลมมาบรรจุในตลับมีขอดีคือ ตลับจะปองกันฝุนละออง การจับตองเนื้อไมโครฟลมได
สวนมากไมโครฟลมตลับจะมีขนาดของไมโครฟลม ๑๖ มิลลิเมตร

ภาพไมโครฟลมบรรจุตลับ

๓. ไมโครฟลมบรรจุซอง ( Acetate film Jacket )
ไมโครฟลมบรรจุซองแผนใสขนาด ๓” x ๕” ๔” x ๕” หรือ ๔” x ๖” ที่บรรจุภาพของตนฉบับไว
แผนละ ๗๐ ซองโปรงใสนี้จะมีชองสําหรับสอดใสไมโครฟลม ซองจะปองกันรักษาไมโครฟลมที่อยู
ใน สามารถเพิ่มหรือตัดตอขอมูลในชองไดงาย การเก็บรักษางายสะดวก เหมาะสําหรับขอมูลที่จะเก็บมี
ปริมาณนอย และขอมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สามารถตัดออกและเพิ่มเติมขอมูลใหมไดตลอด

ภาพไมโครฟลมบรรจุซอง (Acetate film Jacket)
๔. ไมโครฟลม ( Microfiche)
เปนไมโครฟลมแผนใหญขนาดตางๆ กันตั้งแต ๓” x ๕” , ๔” x ๖” หรือ ๕” x ๘” ตามที่ตองการ
ใชงาน ภาพไมโครฟลมจะถายลงบนแผนไมโครฟลมตามขนาดหลายๆ ภาพตอแผน เชน ที่นิยมใชกัน
คือขนาด ๔” x ๖” จะสามารถบรรจุภาพได ๙๘ ภาพ หรือมากกวานั้น ไมโครฟลมฟลมสามารถทํา
สําเนาลงบนกระดาษไดปริมาณมากจะทําใหประหยัดคาใชจาย สามารถเติมขอมูลใหมลงไปได

ภาพไมโครฟลม ( Microfiche)

เครื่องอุปกรณไมโครฟลม
การถ า ยทํ า ไมโครฟ ล ม จํ า เป น ต อ งมี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ที่ มี คุ ณ ภาพช ว ยในการผลิ ต
ไมโครฟลมออกมาไดดีที่สุด เครื่องอุปกรณไมโครฟลมที่ใชในการถายทําไมโครฟลมและการทําสําเนา
ไมโครฟลม ไดแก
๑. กลองถายไมโครฟลม ( Micrographic Camera )
ใชสําหรับถายเอกสารจดหมายเหตุตนฉบับ มีสวนประกอบคือ หัวกลองที่บรรจุฟลม
ภายในมีแกนลอใสฟลม เลนส ฐานวางเอกสารที่มีเสาติดหัวกลองสําหรับปรับเลื่อนตําแหนงของกลอง
ได ชุดไฟสองสวาง เอกสารเพื่อถายไมโครฟลม กลองควบคุมปริมาณความสวางของแสง มีมิเตอรวัด
แสงสําหรับการเปดชองรับแสง ในกรณีที่กลองถายไมโครฟลมเปนกลองระบบปรับตัวเอง กลองถาย
ไมโครฟลมบางชนิดเปนแบบอัตโนมัติ เพื่อวางเอกสารบนฐานวางเอกสารแลวเปดไฟสองสวาง จะ
สามารถายไดทันที ซึ่งกลองจะปรับระยะชัด คาของแสงและความเร็วของชัตเตอรใหพอดีอัตโนมัติ
นับวาสะดวกและงายตอการถายทําไมโครฟลม สามารถใชไดทั้งไมโครฟลมขนาด ๑๖ มิลลิเมตรและ
๓๕ มิลลิเมตร

ภาพกลองถายไมโครฟลม ( ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร )

๒. เครื่องลางไมโครฟลม ( Micrographic Processor )
ใชลางไมโครฟลมชนิดมวนขนาด ๑๖ มิลลิเมตร และ ๓๕ มิลลิเมตร ภายในเครื่องจะ
มีชองใสไมโคฟลมที่ถายแลว มีรอกเดินฟลมผานน้ํายาที่เปนกลองใสน้ํา น้ํายาสรางภาพ ( Developer )
น้ํายาหยุดภาพ ( Fixer ) แยกกัน ฟลมจะวิ่งผานน้ํายาลางจนครบขบวนการลางแลวเขาสูระบบทําใหแหง
โดยมี Healer ความรอน ทําใหไมโครฟลมแหงเสร็จขั้นตอนการลางวิ่งเขาสูแกนลอฟลม การควบคุม
ความเร็วของการเดินฟลมโดยปกติเครื่องจะกําหนดความเร็วไวแบบอัตโนมัติ สามารถปรับแกได ดวย
เทคนิกและความชํานาญของผูปฏิบัติงานที่จะไดไมโครฟลมที่มีคาความเขมพอดี ปกติไมโครฟลม ๑
มวน ความยาว ๑๐๐ ฟุต จะใชเวลาในการลางประมาณ ๑๕ นาที

ภาพเครื่องลางไมโครฟลม ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร

๓. เครื่องทําสําเนาไมโครฟลม เปนเครื่องสําหรับทําสําเนาไมโครฟลม จากไมโครฟลม
ตนฉบับที่เปนฟลมมวน ( Roll film ) ขนาด ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร เครื่องจะทําสําเนา
ไมโครฟลมโดยใชไมโครฟลมตนฉบับประกอบกับไมโครฟลมสําเนา โดยชิ้นน้ํายาเคลือบฟลมสัมผัส
กัน แลวฉายแสงผานฟลมทั้งสองชนิดเดินเครื่องดวยความเร็วที่เหมาะสม เครื่องทําสําเนาไมโครฟลมมี
๒ ชนิด ตามที่ตองการทําสําเนา ไดแก
๓.๑ เครื่องทําสําเนาไมโครฟลมชนิดซิลเวอร (Sever Gelatin) ใชไมโครฟลมสําเนาที่
เคลือบสารซิลเวอฮาไลด ( Siver Tlalide ) เชนเดียวกับไมโครฟลมตนฉบับที่ใชถาย ไมโครฟลมสําเนาที่
ไดจะมีคุณภาพดีเหมือนตนฉบับ แตขั้นตอนการทําสําเนามากและวัสดุมีราคาสูง

ภาพเครื่องทําสําเนา (Silver)
๓.๒ เครื่องทําสําเนาไมโครฟลมชนิดแอมโมเนีย (Diazo films) ใชสําหรับทําสําเนา
ไมโครฟลมจากตนฉบับ โดยไมโครฟลมสําเนาใชสารแอมโมเนียเคลือบบนฐานฟลมใชเปนตัวสรางภาพ
ดวยการลางผานสารแอมโมเนียเขมขน ไมโครฟลมสําเนาชนิดนี้เรียกวา Diazo films จะมีความบาง
และเหนียวยืดหยุนดีกวาไมโครฟลมสําเนาชนิด Silver การผลิตไมโครฟลมชนิดนี้ประหยัดเวลาและ
วัสดุ เหมาะสําหรับทําสําเนาไมโครฟลมเพื่อการใชงานในการอานไมโครฟลม

ภาพเครื่องทําสําเนา Diazo

๔. เครื่องอานและพิมพภาพจากไมโครฟลม ( Reader Printer Microfilm ) เปนเครื่องที่ใช
อานไมโครฟลมและพิมพภาพขอความ จากไมโครฟลมที่อานลงบนกระดาษ เพื่อใชงานขอมูล ใชไดกับ
ไมโครฟลมชนิดมวนขนาด ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร รวมถึงไมโครพิช นอกจากนี้เครื่องอาน
และพิมพภาพไมโครฟลมยังสามารถทําการสแกนขอมูลจากไมโครฟลมที่อานลงบันทึกในฐานขอมูลระบบ
ดิจิตอลได สามารถสราง CD ขอมูล จัดเก็บในรูปแบบของดิจิตอลใหบริการดวยเครื่องคอมพิวเตอร

ภาพเครื่อง Scammer Microfilm และ Redder Printer Microfilm
๕. เครื่องอา นไมโครฟลม ( Microfilm Reader ) ใชอานภาพอัก ษรหรือวัตถุจาก
ไมโครฟลม ใชอานไมโครฟลมชนิดมวนขนาด ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร รวมทั้งไมโครพิช
ได ใชสําหรับอานขอมูลที่อยูในไมโครฟลมไมสามารถพิมพภาพลงกระดาษได

ภาพเครื่องอานไมโครฟลม ( Microfilm Reader )

อุปกรณไมโครฟลมตางๆ ที่ใชในการถายทําไมโครฟลมตนฉบับ มีหลากหลายในการ
เลือกใชตามความเหมาะสมและความตองการของผูใช นอกนี้ผูปฏิบัติงานมีความสําคัญเปนอยางมากที่
จะผลิตไมโครฟลมที่มีคุณภาพดี มีความคมชัด อานงายออกมาผูปฏิบัติงานตองรูวิธีใชและถนอมรักษา
เครื่องอุปกรณไมโครฟลมที่มีราคาแพงมาก ตองมีเทคนิควิธีการ มีความชํานาญในการใชเครื่องอุปกรณ
ไมโครฟลมเปนอยางดี เพื่อใหผลงานที่ไดมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว
อุปกรณไมโครฟลมที่มีใชงานอยูในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาตินั้น สวนมากจะใชผลิต
ไมโครฟลมชนิดมวน ( Roll film ) ขนาด ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร แตละมวนมีความยาว
ประมาณ ๑๐๐ ฟุต ประกอบดวย
๑. กลองถายไมโครฟลมขนาด ๓๕ มิลลิเมตร ของโกดัก ( Kodak ) รุน MRD
๒ เปนกลองถายไมโครฟลมระบบปรับตั้งระยะและบังคับแสงแบบปรับตั้งเอง ( Manual ) มีเครื่องวัด
แสงบอกปริ ม าณความเข ม ของแสงในขณะที่ ถ า ย ใช สํ า หรั บ ถ า ยไมโครฟ ล ม ต น ฉบั บ ขนาด ๓๕
มิลลิเมตร
๒. กลองถายไมโครฟลมขนาด ๑๖ – ๓๕ มิลลิเมตร ของชอยสเชล ( Zeutshel )
ประเทศเยอรมนี เปนกลองขนาดใหญ ใชระบบอัตโนมัติทั้งหมด มีชองกรอบสําหรับใสบารโคด
( Bar Code ) แตละภาพปรับใชไดกับไมโครฟลมไดทั้งขนาด ๑๖ มิลลิเมตร และ ๓๕ มิลลิเมตร
สามารถถายไมโครฟลมจากหนังสือความหนาไมเกิน ๒ นิ้วได สวนของหัวกลองสามารถปรับแตงเพื่อ
ติดตั้งเครื่องกวาดถายภาพ ( Scanner ) ไมโครฟลม และถายไมโครฟลมไดในเวลาเดียวกัน

กลองถายไมโครฟลม

๓. กลองถายไมโครฟลมขนาด ๑๖ มิลลิเมตร ของแคนนอน ( Canon ) รุน Cano
File ๑๐๐ เปนกลองถายไมโครฟลมขนาดเล็ก มีระบบการทํางานแบบอัตโนมัติทั้งระบบ และสามารถ
ใชเปนระบบปรับตั้งเองได เมื่อตองการปรับการถายใหดีในกรณีเอกสารเลือน ซีดจาง ไมชัดเจน และ
ตองการทดสอบความเขมของฟลม ใชสําหรับถายไมโครฟลมขนาด ๑๖ มิลลิเมตร

๔. เครื่องลางฟลม ( HOUSTON FEARLESS ) ๗๖ เปนเครื่องลางฟลมขนาดใหญ
สามารถลางฟลมตอเนื่องกันไดถึง ๑๐๐ มวน ( ความยาว ๑ มวน เทากับ ๑๐๐ ฟุต ) ตอการผสมน้ํายา
ลางฟลม ๑ ครั้ง สามารถลางฟลมไดทั้งขนาด ๑๖ มิลลิเมตร และ w ๓๕ มิลลิเมตร สามารถเพิ่มหรือ
ลดความเร็วในการเดินฟลมระหวางลางเพื่อควบคุมความเขม ( ขาว – ดํา ) ของไมโครฟลมใหไดตามที่
ตองการได

๕. เครื่องทําสําเนาไมโครฟลมโกดัก ( Kodak ) รุน Extec เปนเครื่องทําสําเนา
ไมโครฟลมระบบซิลเวอร ใหความคมชัดสูงเทียบเทาตนฉบับ สามารถทําสําเนาตอเนื่องกันไดถึง ๑
มวนใหญ ( ๑,๐๐๐ ฟุต ) ปรับตั้งคาความเขมของฟลม ควบคุมความเร็วของการเดินฟลมใหไดฟลม
สําเนาที่มีคุณภาพที่ดีเหมือนตนฉบับไดใชสําหรับทําสําเนาไมโครฟลมขนาด ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖
มิลลิเมตร

๖. เครื่องทําสําเนาไมโครฟลมแบบแอมโนเนีย ( Diazo ) เปนเครื่องทําสําเนา
ไมโครฟลมสําเนาชนิดเคลือบแอมโนเนีย ใชระบบอัตโนมัติตั้งแตการทําสําเนาและลางฟลมสําเนาใน
เครื่องเดียวกันใชเวลาในการทําสําเนานอยกวาแบบอื่นๆ ไดฟลมสําเนาที่มีคุณภาพดีและประหยัด
คาใชจายสําหรับทําสําเนาไมโครฟลมขนาด ๓๕ มิลลิเมตร

๗. เครื่องอานและพิมพภาพไมโครฟลมแคนนอน ( Canon ) และมินอลตา
( Minolta ) เปนเครื่องอานและพิมพภาพอักษรไมโครฟลมลงกระดาษดวยระบบอัตโนมัติ สามารถที่จะ
ปรับตั้งเครื่องตามความเขมของฟลมไดเองเพื่อใหภาพคมชัด และสามารถยอ ขยายไดตามขนาดของ
เลนสที่ใช ใชสําหรับอานและพิมพไมโครฟลมทั้งขนาด ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร

๘. เครื่องอานไมโครฟลมขนาด A ๓ ของชอยสเชล ( Zeutshel ) รุน OL2H ใช
สําหรับอานไมโครฟลมขนาด ๓๕ มิลลิเมตร มีจอภาพขนาดใหญ สามารถขยายภาพอานไมโครฟลมที่
ถายจากหนังสือพิมพได
๙. เครื่องทําความสะอาดฟลมไมโครฟลมยี่หอ HOUSTON FEARLESS รุน
RT – ๑๒๘ ใชทําความสะอาด กําจัดฝุนละอองที่ติดอยูกับไมโครฟลม ในเครื่องจะมีลอหมุนชนิดพิเศษ
ทําหนาที่ กําจัดฝุนละอองในขณะที่ฟลม เลื่อนผานตลอดทั้งมวน ใชไ ดกับไมโครฟลมทั้งขนาด ๓๕
มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๔ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติไดรับความอนุเคราะหเครื่อง
อุปกรณไมโครฟลมและครุภัณฑเพื่อการจัดเก็บไมโครฟลมจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุน ตามโครงการ
ความชวยเหลือแบบใหเปลาทางดานวัฒนธรรม ( Cultural Grant Aid ) จํานวน ๙ รายการ มูลคา
๔๑.๑ ลานเยน ( ประมาณ ๑๔ ลานบาท ) โดยเครื่องอุปกรณและครุภัณฑไมโครฟลมชุดดังกลาวนี้ได
ทําการติดตั้งและใชงานตั้งแตเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ และประกอบพิธีรับมอบอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ เครื่องอุปกรณไมโครฟลมดังกลาวประกอบดวย
๑. กลองถายไมโครฟลมขนาด ๓๕ มิลลิเมตร ของฮิรากาวา ( Hirakawa ) รุน
HK- ๓๕Al จํานวน ๒ เครื่อง เปนกลองถายไมโครฟลมแบบปรับตั้งเอง ใชเลนสถายภาพของนิคอน
( Nikon ) ที่มีความคมชัดสูง แทนของกลองถายสามารถถายไดทั้งวัสดุทึบแสงและโปรงแสงปรับถาย
เอกสารขนาดใหญไดเกือบทุกขนาด
๒. กลองถายไมโครฟลมขนาด ๑๖ มิลลิเมตร ของแคนนอน ( Canon ) รุน CF๓๐๐ จํานวน ๒ เครื่อง เปนกลองถายไมโครฟลมที่มีระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ สะดวกตอการใช
งานใหความคมชัดดี

กลองถายไมโครฟลมฮิรากาวา

กลองถายไมโครฟลมแคนนอน

๓. เครื่องลางไมโครฟลม ๑๖ มิลลิเมตร ของแคนนอน ( Canon ) รุน AP – ๑๖๗
จํานวน ๑ เครื่องเปนเครื่องขนาดเล็ก ใชลางไมโครฟลมดวยระบบอัตโนมัติ ใชลางไมโครฟลมครั้งละ
๑ มวน โดยใชเวลา ๑๐ นาที ตอการลางไมโครฟลม ๑ มวน ในการลางจะใชน้ํายานอย ซึ่งจะชวย
ประหยัดวัสดุ

เครื่องลางไมโครฟลมแคนนอน
๔. เครื่องลางไมโครฟลม ๓๕ มิลลิเมตร ของฟูจิ ( Fuji Film ) รุน AP-๕
จํานวน ๑ เครื่อง เปนเครื่องลางไมโครฟลมขนาด ๓๕ มิลลิเมตร ระบบอัตโนมัติ ควบคุมความเร็ว
ปรับตั้งอุณหภูมิของน้ํายาลางฟลมได ใชเวลา ๑๐ นาทีตอการลางไมโครฟลม ๑ มวน

เครื่องลางไมโครฟลมฟูจิ

๕. เครื่องอานไมโครฟลมขนาด ๑๖ มิลลิเมตร ของแคนนอน ( Canon ) รุน
UR-๓๒๐ จํานวน ๒ เครื่อง เปนเครื่องอานที่มีจอภาพใหความสวาง เลนสปรับขนาดและความคมชัด
ไดดี ใชมือหมุนเลื่อนฟลม

เครื่องอานไมโครฟลมแคนนอน
๖. เครื่องอานไมโครฟลมขนาด ๓๕ มิลลิเมตร ของนิจิไม ( Nichimai ) รุน New
Excell ๑๐๐ จํานวน ๔ เครื่อง เปนเครื่องอานที่มีจอภาพขนาดใหญใหความสวางดี เลนสขยายภาพ
ไดดี มีความคมชัดสูงมีที่บังแสงรบกวนจากภายนอก มีเครื่องควบคุมการเลื่อนฟลม
๗. เครื่องอานและพิมพภาพของแคนนอน ( Canon ) รุน MP ๙๐ จํานวน ๑
เครื่อง เปนเครื่องอานและพิมพภาพจากไมโครฟลมมีขนาดเล็กเคลื่อนยายไดสะดวก สามารถใชไดกับ
ทั้งไมโครฟลมแบบเนกาตีฟและโพสิตีฟขนาด ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร มีเลนสเปลี่ยนได
หลายขนาดสํา หรับการยอและขยายภาพจากฟลมไมโครฟลมตามความตองการ ระบบผงหมึกพิม พ
ภาพอักษรลงกระดาษไดความคมชัดสูง
๘. เครื่องอานและพิมพภาพจากไมโครฟลมของแคนนอน ( Canon ) รุน DMP
๕๐๐ จํานวน ๓ เครื่อง เปนเครื่องรุนใหมที่มีระบบการทํางานอัตโนมัติ สามารถยอและขยายภาพจาก
ฟลมไดมากกวาเครื่องรุนอื่น เปลี่ยนเลนสซูมไดหลายขนาด จอภาพสวาง ขนาดมาตรฐาน เครื่องพิมพ
( Printer ) และแผงควบคุมการใชงานแยกจากตัวเครื่อง สามารถเชื่อมตอเขากับเครื่องกวาดถายภาพ
( Scan ) ถายภาพจากฟลมไมโครฟลมลงในแผนซีดีเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอรได การใชงานสะดวก
และรวดเร็ว

๙. ตูเหล็กเก็บไมโครฟลม ( Roll Film Cabinet ) ยี่หอโคคาโย ( Kokayo ) รุน
DCL ๔๔ MF จํานวน ๑๐ ตู เปนตูเหล็กสําหรับเก็บไมโครฟลมตนฉบับและไมโครฟลมสําเนา มี
ชองเก็บไมโครฟลมชนิดมวนขนาดมาตรฐานชนิดฟลมมวน ๓๕ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร ตูนี้
สามารถเปดไดทั้งดานหนาและดานบน ตัวตูมีระบบปองกันการกระทบกระแทกและปองกันความชื้น

เครื่องอานไมโครฟลมนิจิไม

เครื่องอานและพิมพภาพแคนนอน

เครื่องอานและพิมพภาพของแคนนอนรุน DMP ๕๐๐

ตูเหล็กเก็บไมโครฟลมโคคาโย ( Kokayo )

การถายทําไมโครฟลมของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ผานมาวาการถายไมโครฟลมเปนวิธีการหนึ่งซึ่งสถาบันที่มีหนาที่
เก็ บสงวนรัก ษาเอกสารใหมีอายุยืนยาวนิยมใชในการยืดอายุเนื้อหาของเอกสารใหส ามารถใชศึก ษา
คนควา อางอิงไดตลอดไป ซึ่งสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติก็ไดเลือกใชถายทําไมโครฟลมเพื่อการ
ถายทอดเนื้อหาจากเอกสารลายลักษณอักษรซึ่งสวนใหญบันทึกไวบนกระดาษถายทําเปนไมโครฟลมมา
เปนทางเลือกหนึ่งเพื่อการอนุรักษและเก็บรักษาตนฉบับเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณอักษรใหมีอายุยืน
ยาวยิ่งขึ้น โดยเมื่อเอกสารลายลักษณอักษรชุดใดไดนํามามาถายทําไมโครฟลมแลวจะงดใหบริการดวย
เอกสารตนฉบับแตจะนําไมโครฟลมมาใหบริการคนควาแทน
วัตถุประสงคในการถายทําไมโครฟลม
การถายทําไมโครฟลมของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
๑. เพื่ อ อนุ รั ก ษ ต น ฉบั บ เอกสารจดหมายเหตุ ล ายลั ก ษณ อั ก ษรให ค งอยู ต ลอดไป
(Preservation) ด ว ยการถ า ยทอดเนื้ อ หาจากเอกสารต น ฉบั บ เดิ ม ซึ่ ง บั น ทึ ก ไว บ นกระดาษไปเป น
ไมโครฟลมเพื่อนําออกใหบริการคนควาแทน
๒. เพื่อชวยใหเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณอักษรมีเรื่องราวตอเนื่องกันเปนชุด อยูรวม
ในมวนเดียวกันไมกระจัดกระจายสูญหาย
๓. เพื่อใชในการอางอิงของผูบริหาร นักคนควาวิจัย หรือการคนควาทางประวัติศาสตร
๔. เพื่อสงวนเนื้อที่ในการเก็บรักษาเอกสาร เพราะไมโครฟลมจะประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ
รักษาไดมากกวาเอกสารลายลักษณอักษรตนฉบับซึ่งเปนกระดาษไดถึง ๙๘ %
๕. เพื่อใหสะดวกในการแลกเปลี่ยนเอกสารจดหมายเหตุกับตางประเทศ
๖. เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกตองในการคนหาเอกสารจดหมายเหตุที่ตองการ
๗. เพื่อความปลอดภัยจากเหตุวิบัติตางๆ ดวยการทําสําเนาไมโครฟลมหลายๆ ชุด จัดเก็บ
ไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติหลายๆ แหง

ขั้นตอนในการถายทําไมโครฟลม
ในการถายทําไมโครฟลมตนฉบับเพื่อการอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุของสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาตินั้น นักจดหมายเหตุจะพิจารณาคัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ
ที่มีปจจัยความเสี่ยงตอการชํารุดเสื่อมสภาพสูง ทั้งจากความเกาแกของตัวเอกสารเอง หรือมีการใชงาน
มากมาดําเนินการถายทําเปนไมโครฟลมกอน อาทิ เอกสารจดหมายเหตุสมัย รัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีอายุ
ระหวาง พุทธศักราช ๒๔๐๘ – ๒๔๔๒ จากนั้นจึงวิเคราะหสถานภาพของเอกสารจดหมายเหตุและ
ตรวจสอบปริ ม าณของเอกสาร โดยเที ย บกั บ บัญ ชี เอกสาร นํา เอกสารมาจัด เรีย งเนื้ อหาตามลํา ดั บ
เหตุการณที่ปรากฏในเอกสาร เพื่อใหเรื่องราวของเอกสารรอยเรียงกันอยางเปนระบบระเบียบ โดยเขียน
เลขหนากํากับไวในแผนเอกสาร ซึ่งสะดวกในการอานและทําสําเนา จากนั้นจึงกําหนดจํานวนหนาใน
มวนไมโครฟลมแตละมวนซึ่งมีความยาว ๑๐๐ ฟุต โดยจะถายเอกสารจดหมายเหตุประมาณ ๑,๒๕๐ –
๑,๓๕๐ แผน และกําหนดรหัสประจํามวนไมโครฟลม เขียนระบุไวในบัญชีคุมเอกสารเพื่อความสะดวก
ในการหยิบใหบริการ เพราะเอกสารจดหมายเหตุที่ทําไมโครฟลมแลวจะไมอนุญาตใหใชตนฉบับเพื่อ
ชะลอการเสื่อมสภาพของเอกสารตนฉบับใหไดนานที่สุด เมื่อกําหนดจํานวนหนาเอกสารที่จะถายใน
มวนไมโครฟลม แตล ะมวนแลว เจาหนา ที่ถา ยทําตนฉบับ ไมโครฟลม จะดําเนินการถายไมโครฟลม
ตนฉบับขนาด ๓๕ มิลลิเมตร โดยใชอัตราสวนระหวาง ๙ – ๔๐ : ๑ ขึ้นอยูกับขนาดของเอกสาร
ต นฉบั บ แล วนํ า ไปล า งด วยเครื่ องล า งไมโครฟลม ชนิดอัตโนมัติ ตรวจสอบคุณภาพฟลม ที่ไ ดโดย
ตรวจสอบความเขม ความคมชัดของภาพ หากภาพใดไมคมชัดจะดําเนินการปรับปรุงใหดีกอนแลว
นํา ไปทําสํ า เนาฟล ม อย า งน อย ๑ ชุด สํา หรับ ใหบ ริก าร สวนฟลม ตนฉบับ จะแยกเก็บไวถาวรเป น
เอกสารตนฉบับไมนํามาใชงาน
การถายทําไมโครฟลมมีรายละเอียดของขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงานดังนี้
การคัดเลือกเอกสาร
ในการถ า ยทํ า ไมโครฟ ล ม ตนฉบั บ จากเอกสารจดหมายเหตุล ายลัก ษณ อัก ษรมี หลัก การ
พิจารณาคัดเลือกเอกสารโดยดูจากอายุของเอกสาร สภาพความชํารุดของเอกสาร หรือความถี่ของการใช
เอกสาร โดยเอกสารที่มีอายุเกามากกวา ชํารุดมากกวา หรือมีการใชงานถี่กวา จะไดรับการพิจารณาให
นํามาดําเนินการถายทําเปนไมโครฟลมกอนเปนลําดับไปตามความเหมาะสม ซึ่งเอกสารเหลานี้นั้นเมื่อ
นํามาถายไมโครฟลมแลวจะใหบริการคนควาเอกสารดวยไมโครฟลมแทนเอกสารตนฉบับซึ่งจะจัดแยก
เก็บรักษาไวในหองเก็บเอกสารตนฉบับโดยเฉพาะ

ภายหลังจากตรวจคัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณอักษรและตัดสินใจเลือกเอกสาร
ชุดที่ตองการจะถายทําแลว นักจดหมายเหตุจะตองตรวจสอบวิเคราะหเอกสารนั้นเพื่อดูสภาพเอกสาร
โดยรวมปริมาณเอกสาร โดยตรวจสอบเทียบกับบัญชีเอกสาร แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

การคัดเลือกเอกสาร

การเรียบเรียงเอกสาร
นักจดหมายเหตุจะเรียบเรียงเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณอักษรที่ไดรับการคัดเลือกใหถาย
ทําเปนไมโครฟลมโดยการจัดลําดับเรื่องราวของเอกสารอยางมีระบบและเปนระเบียบ เพื่อมิใหใจความ
สําคัญของเอกสารสับสน สะดวกในการอานและทําสําเนาไมโครฟลมเพื่อการใหบริการ

การเรียบเรียงเอกสาร

การเรียบเรียงเอกสารมีหลักการดําเนินงานดังนี้
๑.๑ เอกสารแตละชุดที่มีหลายเรื่องและไมเกี่ยวของกันใหแยกไวเปนเรื่องๆ แตละเรื่องเรียงวันที่จากเรื่อง
ที่มีวัน เดือน ป ร.ศ หรือ พ.ศ นอยไปหามาก

๑.๒ เอกสารแตละปกในแตละเรื่องเรียงวัน เดือน ป ร.ศ. หรือ พ.ศ . จากนอยไปหามาก
๑.๓ เอกสารเรื่องตางๆ หรือสําเนาที่แนบมากับหนังสือใหแนบไวกับหนังสือนํานั้น
๑.๔ เอกสารที่มีบัญชีและเลขที่เรื่องคุมหนาปกเอกสาร ใหเรียบเรียงตามลําดับเลขที่เรื่องนั้น
๑.๕ ใบนําเรื่องเดิมที่แนบอยูหนาปกหรือหนาเอกสารของแตละเรื่อง (เชน ขอความยอเรื่องในเอกสาร
พระราชกระแส หรือหมายเหตุ ) ใหเรียงไวหนาปกหรือหนาเรื่องนั้นๆ เหมือนเดิมยกเวนเอกสารใบนํา
เรื่องที่จงใจตอบเรื่องในเอกสารที่อยูในลําดับแผนหลังๆ ที่มีขอความในชองพระราชกระแสหรือหมาย
เหตุยืดยาวใหเรียงตอจากเอกสารแผนนั้น
๑.๖ เอกสารภาษาอื่ น ที่ มี สํ า เนาแปลเป น ภาษาไทย ให เ รี ย งต น ฉบั บ ภาษาเดิ ม แล ว ตามด ว ยสํ า เนา
แปลภาษาไทย
๑.๗ เอกสารที่เปนเรื่องเดียวกันมีสําเนาซ้ํากันเหมือนกันทุกอยาง ใหนําชุดที่ชัดเจนที่สุด สมบูรณที่สุด
เขียนลงเลขหนาเอกสารกอน และตามดวยชุดที่เหมือนกัน ลงเลขหนาตามลําดับ โดยเขียนใบแทรกแทน
ไวที่หนาเอกสารซ้ํากันวา หนาที่........ซ้ํากับหนา..........
๑.๘ เอกสารที่ซ้ํากันเปนจํานวนมากใหเขียนใบแทนวาเอกสารปกนั้นซ้ํากัน
๑.๙ เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศที่อานไมออกหรือเดาไมไดใหเรียงไวตามเดิม
๑.๑๐ เอกสารที่เนื้อเรื่องไมติดตอกัน จับใจความไมได ถาสามารถแยกกลุมไดก็จัดแยกเรียงไวเปนกลุม
หากเอกสารไมสามารถแยกหรือเรียงไดก็คงสภาพไวตามเดิม
๑.๑๑ เอกสารที่ลบเลือนมากพิจารณาวาถายไมโครฟลมแลวคุณภาพการอานจะไมดีขึ้นจะไมถาย แต
เขียนใบแทรกแทนวา “เอกสารชํารุด”
๑.๑๒ เอกสารที่เคลือบพลาสติกใหใชสติกเกอรเขียนเลขหนาติดไวที่มุมลางขวาของเอกสาร นําไปถาย
เอกสาร แลวนําสําเนาที่ถายเอกสารไปถายทําเปนไมโครฟลม
๑.๑๓ สําหรับเอกสารที่อานแลวพบวาไมตรงกับชื่อเรื่องหนาปกใหนําไปเรียงที่ทายของปก เขียนชื่อ
เรื่องตอทายชื่อเรื่องหนาปกดวยดินสอ
๑.๑๔ แผนที่ แผนผังที่ติดมากับเอกสารใหเขียนเลขหนากํากับแผนที่ แผนผัง ภาพถาย เวนแตวา
แผนที่ แผนผัง หรือแบบแปลนตางๆ ที่มีขนาดใหญเกินกวา ๒ x ๓ ฟุต ใหทําใบแทนและลงเลข
หนาที่ใบแทน แลวสงมอบใหเจาหนาที่หองคลังเอกสารจัดแยกแผนที่เพื่อเก็บรักษาตนฉบับตอไป
๑.๑๕ หนังสือที่แทรกมากับเอกสารหากมีหลายเลมเหมือนกัน จะเลือกถายเลมที่มีความสมบูรณชัดเจน
ที่สุด แลวเขียนใบแทรกไวตอจากเลมแรกที่ถายวาหนังสือชื่อ..................ซ้ํากับเลม...............ไมตองถาย
ไมโครฟลม แตใหลงเลขหนาใบแทรกไวเชนเดียวกับเอกสาร

๑.๑๕.๑ หากหนังสือมีจํานวนมาก (มากกวา ๒๐ หนา ) ใหเขียนใบแทรกไวหนาเลมวา
“ หนังสือชื่อ...................มีจํานวนหนาที่........................ถึงหนาที่.......................”
ลงเลขหนากํากับใบแทรก แลวถายหนาหนังสือนั้นโดยไมตองลงเลขหนาใน
หนังสือเพราะไดถายใบแทรกไว
๑.๑๕.๒ หนังสือที่มีจํานวนหนาไมเกิน ๒๐ หนา ใหลงเลขหนาตามปกติรวมกับเอกสาร
๑.๑๕.๓ จํานวนหนาของหนังสือที่จะถายไมโครฟลมใหนับรวมกับหนาเอกสารทั้งหมด
แลวเขียนไวในวงเล็บ ( ) ในชองจํานวนแผนในบัญชีเอกสารเพื่อรวบรวม
ยอดทั้งหมด
๑.๑๖ การลงจํานวนหนาในเอกสารที่จัดลําดับแลว จะเขียนจํานวนหนาลงในบัญชีเอกสาร แจงวาชุดนี้มี
จํานวนกี่หนา
๑.๑๗ กรณีที่ใบปะหนาปกเอกสารชํารุดหรือเลือนรางมาก ไมสามารถถายไมโครฟลมได ตองเขียน
ขอความลงในกระดาษขาว คงใจความและเครื่องหมายเหมือนเดิม เพื่อใชถายทําเปนไมโครฟลมแทน
๑.๑๘ หากเอกสารมีจํานวนไมตรงกับบัญชีเอกสารใหเขียนลงในชองหมายเหตุในบัญชีเอกสารหรือหาก
เอกสารมีจํานวนไมตรงกับใบปะหนาปกใหเขียนแกไขใหถูกตองตรงกันกับที่หนาปกและเขียนลงใน
บัญชีเอกสาร
๑.๑๙ เอกสารที่อยูในซองใหนํามาจัดเรียงตามเนื้อเรื่องและเลขหนา นับรวมกับเอกสารนอกซองที่อยูใน
ปกเดียวกัน
๑.๒๐ หากมีเอกสารที่ขาดหายไปจากปกใหเขียนลงในชองหมายเหตุของบัญชีเอกสารวา เอกสารขาด
หายไป
๑.๒๑ การลงเลขหนาเอกสารที่เรียบเรียงแลว ใหเขียนดวยดินสอที่มุมลางขวาของหนาเอกสารนั้นหรือ
บริเวณใกลเคียง ในกรณีที่ไมมีเนื้อที่วางบริเวณมุมลางขวา
ระหวางการเรียบเรียงเอกสาร หากพบปญหาเอกสารเกาเสื่อมสภาพมาก ยังไมไดซอมแซม
ซึ่งสังเกตไดจากสภาพของเอกสารที่มักจะมีสีเหลืองกรอบ แตกหักงายขณะที่พลิกกระดาษระหวาง
ดําเนินการเรียบเรียง ซึ่งในแตละชุดของเอกสารอาจจะพบปญหานี้มากนอยแตกตางกัน นักจดหมายเหตุ
ผูทําการเรียบเรียงเอกสารตองแกไขปญหานี้กอนการเรียบเรียงเอกสารเพื่อถายไมโครฟลมดังนี้

๑. เอกสารที่เกา กรอบ ชํารุดมาก ขณะหยิบจับอาจเกิดการหักหรือขาด ซึ่งจะมีผลทําให
เสียขอมูลเนื้อหาในเอกสารได จะตองบันทึกรหัส ชุดเอกสาร หมายเลขปกที่ชํารุด ระบุสภาพของ
เอกสารนําสงตอไปยังงานซอมเอกสารเพื่อใหดําเนินการซอมแซมเปนการดวนกอน เสร็จแลวจึงนํา
กลับมาเรียบเรียงเอกสารตอไป
๒. เอกสารที่ยังไมกรอบแตมีรอยการฉีกขาดที่ขอบของเอกสารและอาจจะฉีกขาดลามไปถึง
สวนที่เปนเนื้อหาของเอกสารได หรือขอบรอบนอกของเอกสารเปอย เมื่อพิจารณาแลวสามารถทําการ
ซอมชั่วคราวได ใหนักจดหมายเหตุผูเรียบเรียงเอกสารใชเทปซอมเอกสาร ( Repair Tape) ปะติดเชื่อม
รอยฉีกขาดนั้นดวยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการปดเทปทับตัวอักษรในเอกสารเพื่อรักษาขอมูลเนื้อหา
ของเอกสารใหคงอยูชัดเจนเพื่อการถายทําไมโครฟลมตนฉบับจะไดภาพอักษรที่ชัดเจนที่สุด

ในกรณีของกระดาษเอกสารจดหมายเหตุที่ฉีกขาดเปนกระดาษที่บางมาก ซึ่งหากถาติดเทป
ซอมเอกสารแลวกระดาษอาจจะชํารุดเพิ่มมากขึ้นไดก็จะใชกาวพิเศษที่ใชสําหรับซอมเอกสารโดยเฉพาะ
ทาติดกับดานหลังของกระดาษที่ไมมีตัวอักษรใดปรากฏอยู แลวนํากระดาษเปลาวางไมมีตัวอักษรที่มี
ลักษณะเหมือนกันกับเอกสารนั้นมาติดไวเพื่อเสริมความแข็งแรงใหแกเอกสาร แลวจึงนําเอกสารมา
เรีย บเรี ยงเอกสาร ภายหลังจากการถา ยทํา ตนฉบับไมโครฟลมเรี ยบรอยแลวจึงใหนําสงตองานซอม
เอกสารเพื่อดําเนินการซอมอนุรักษตอไป

ในการเรียบเรียงเอกสาร หากเอกสารที่เรียบเรียงมีเอกสารซ้ํากัน เชน หนาปกเอกสารซ้ํา
กันหลายแผน ในแตละแผนมีขอความเหมือนกัน นักจดหมายเหตุควรพิจารณาดูสภาพของเอกสารกอน
โดยเลือกเอกสารแผนที่สมบูรณที่สุด มีความคมชัดดี ขอมูลในเอกสารสมบูรณ นํามาเรียบเรียงตาม
ขั้นตอน โดยแยกหนาที่ซ้ํากันออกแลวเขียนรหัสลงเลขหนาของเอกสารเพื่อที่จะทําการถายไมโครฟลม
ตนฉบับกอนตามขั้นตอนวิธีการ ที่ไดกลาวไวแลวในตอนตน หรือหากพบวาเอกสารนั้นชํารุดมากให
นําสงงานซอมเอกสารกอน เสร็จแลวจึงนํากลับมาเรียบเรียงตอไป

สําหรับในกรณีที่เอกสารจดหมายเหตุอยูในรูปของแบบฟอรมตางๆ ที่เหมือนกันเปนจํานวน
มากโดยที่แบบฟอรมนั้นๆ เปนแบบฟอรมวางเปลาไมมีการกรอกขอมูลใดๆ ก็จะใหเลือกมาเรียบเรียง
เพื่อการถายทําไมโครฟลมเฉพาะหนาแรกๆ ของแบบฟอรมนั้นประมาณ ๒ – ๓ แผน สวนที่เหลือไม
ตองถายไมตองเขียนเลขหนา ถาพบวาเปนแบบฟอรมชํารุดเมื่อถายไมโครฟลมตนฉบับเสร็จเรียบรอย
แลวใหนําสงงานซอมเอกสารดําเนินการซอมอนุรกั ษตอไป

กําหนดจํานวนหนาและจํานวนมวนไมโครฟลม
เอกสารจดหมายเหตุที่เรียบเรียงและเขียนลงเลขหนาแลวจะจดบันทึกไวในบัญชีเอกสารเพื่อ
รวบรวมจํานวนหนาถายทําเปนไมโครฟลม ไมโครฟลมชนิดมวนขนาด ๓๕ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐๐
ฟุตซึ่งจะสามารถถายเอกสารขนาด A๔ ไดประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๒๕๐ หนา นักจดหมายเหตุจะตอง
กํา หนดม วนไมโครฟ ล ม เป น ๑ มวน สํา หรับ ถา ยเอกสาร โดยจัดจํา นวนหนา ประมาณ ๑,๐๐๐ –
๑,๒๕๐ หนา แลวจึงกําหนดรหัสมวน เขียนรายละเอียด รหัสเอกสาร หัวเรื่องชุดเอกสาร จํานวนปก
เอกสาร บันทึกไวในรายการ เพื่อใหผูถายไมโครฟลมทราบและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
การกําหนดมวนไมโครฟลมนี้จะทําใหสามารถกําหนดปริมาณมวนไมโครฟลมที่จะใชถาย
ทําไมโครฟลมตนฉบับแตละชุดได อีกทั้งยังจะบอกไดวารหัสเอกสารชุดใดจะมีไมโครฟลมที่ถายไว
ปริม าณเท า ใด เช น เอกสารชุ ดรั ช กาลที่ ๕ กระทรวงยุติธ รรม มีรหัส ไมโครฟลม คือ ม.ร. ๕ ย.
หมายเลขมวน ๑ – ๒๔ จํานวนมวน ๒๔ มวน

การกําหนดจํานวนหนาและมวนไมโครฟลม

การเขียนปายประจํามวนไมโครฟลม

ปายประจํามวนไมโครฟลม

กอนการถายทําไมโครฟลมเจาหนาที่ผูถายทํา
ไมโครฟลมจะตองเตรียมเขียนปายชื่อชุดเอกสาร
รหัสเอกสาร รายละเอียดหัวเรื่องของเอกสารซึ่งใน
การปฏิบัติงานจะเรียกวาปายประจํามวนไมโครฟลม
เพื่อถายบันทึกปายนี้กอนการถายเนื้อหาของเอกสาร
และเตรียมเขียนปายประจํามวนไมโครฟลมนี้อีกเพี่อ
นําไปปะติดกับกลองบรรจุไมโครฟลมเมื่อดําเนิน
การถายทําไมโครฟลมเสร็จครบทุกขั้นตอนกอนจะ
นําไมโครฟลมสงเก็บยังคลังเอกสาร

ลงชื่อผูถายไมโครฟลม
ลงที่ปายประจํามวนเอกสาร

แกะเอกสารจดหมายเหตุจากปกเอกสาร
กอนนําเขาหองถายทําไมโครฟลมตนฉบับ

การถายทําไมโครฟลมตนฉบับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานถายไมโครฟลมตองเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมจนมีทักษะความรูความชํานาญเพียง
พอที่จะดําเนินการถายทําไมโครฟลมไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และรูจักการดูแลรักษาอุปกรณ
ใหคงอยูในสภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา
ในการถายทําไมโครฟลมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานถายทําไมโครฟลมตองดําเนินการดังนี้
๑. จัดเตรียมปายตางๆ เพื่อการลําดับภาพกอนทุกมวนที่จะถายเอกสารตนฉบับ ปายตางๆ
ที่จะใชในการถายทําไมโครฟลมแตละมวน ไดแก ปายชื่อสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ปายคํารับรอง
เอกสาร ป า ยชื่ อชุ ดเอกสาร ประวั ติเอกสาร บัญชีเอกสาร ปา ยคืนเรื่องเอกสาร และหนา เอกสาร
ตามลําดับที่เรียบเรียงไว และปายบอกจบมวน

ปายขอความตางๆ ที่ใชในการถายทํา
๒. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ อยูในสภาพที่พรอมใชงานไดดี
๓. จัดเตรียมไมโครฟลม ๓๕ มิลลิเมตร ขนาดความไวแสง ๒๐๐ ISO ขาว – ดํา รหัส
HQ สําหรับถายทําไมโครฟลมตนฉบับ

๔. ตรวจสอบระยะการตั้งเฟรมใหพ อดีกับ เอกสาร สําหรับ เครื่องถายไมโครฟลม ชนิด
อัตโนมัติจะมีชองแสงฉายลงมาบังคับชองเฟรมของฟลมกับเอกสารตนฉบับใหไดระยะพอดี โดยทั่วไป
การถายทําเอกสารขนาด A๔ จะใชอัตราสวน ๑๔ – ๑๖ : ๑ หากเอกสารใหญกวานี้ก็จะเพิ่มอัตราสวน
ตางกัน สวนในเครื่องถายไมโครฟลมแบบปรับตั้งเอง (Manual) จะตองกําหนดชองเฟรมใหเหมาะสม
กับเอกสารตนฉบับ วัดระยะ ปรับเลนสถาย กําหนดไดอะแฟรมของกลอง ตั้งชัตเตอรใหเหมาะสมกับ
เอกสาร เวลาถ า ยเอกสารแต ล ะเฟรมหรื อ แต ล ะแผ น ของเอกสารจะต อ งบั ง คั บ แสงไฟของเครื่ อ ง
ไมโครฟลมไดปริมาณสองสวางใหพอดีกับชัตเตอรกลองที่ใช ซึ่งเครื่องไมโครฟลมจะมีเครื่องวัดแสง
สําหรับอานคาแสงในแตละภาพ เจาหนาที่ผูถายทําจะตองปรับความสวางของหลอดไฟของเครื่องตาม
มิเตอรวัดแสงที่แสดงไว
การถายทําตนฉบับที่ดีควรมีความคมชัด และแสงที่ใชถายตองสม่ําเสมอกัน ภาพที่ไดจะมี
ความขาว – ดําพอดีสม่ําเสมอเทากันตลอดมวนและคมชัด หากแสงที่ใชไมสม่ําเสมอกันภาพอักษรที่ได
บนฟลมจะมีความขาว – ดําไมเทากัน เชน บางชองเฟรมของฟลม Over แสงคือดํา และบางชองเฟรม
ของฟลม Under แสงคือขาวไปไมสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาในการอาน และหากนําไปพิมพ
สําเนาภาพภาพที่ไดจะมีคุณภาพไมดี ไมมีความคมชัด ฉะนั้นผูที่จะปฏิบัติงานถายจะตองมีทักษะ ความ
ชํา นาญและประสบการณ ในการปฏิ บั ติง าน สามารถใชเครื่องถายทํา ตนฉบับ ไมโครฟลม ไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ
๕. หลังจากไดปรับตั้งกลอง เตรียมปายตางๆ และเอกสารที่จะถายทําเปนไมโครฟลม
พรอมแลว เจาหนาที่ผูถายทําไมโครฟลมจะเริ่มถายดวยการวางแผนปายเอกสารที่เตรียมไวบนแทนของ
กลองถายไมโครฟลม กดชัตเตอรถายบันทึกภาพลงบนไมโครฟลมตามลําดับขั้นตอนโดยเริ่มจากการถาย
ปายชื่อสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ปายคํารับรองเอกสาร ปายชื่อชุดเอกสาร ประวัติเอกสารหรือ
ขอมูลที่เกี่ยวกับเอกสารชุดที่กําลังดําเนินการถายบัญชีเอกสาร ปายคั่นเรื่องเอกสาร และเริ่มเอกสาร
ตนฉบับจริงที่เรียบเรียง กําหนดเลขหนา เริ่มถายตามลําดับเลขหนาจนจบเรื่องแตละเรื่องที่มีอยูในชุด
เอกสารจนกระทั่งหมดชุดเอกสารที่เตรียมไวจึงจะถายปายบอกจบมวนเปนภาพสุดทายของมวน จากนั้น
จึงเริ่มมวนใหญตามลําดับเดียวกันจนหมดชุดของเอกสารชุดนั้น
การปฏิบัติงานถายทําไมโครฟลม ผูถายไมโครฟลมตองดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการถาย
ไมโครฟลมใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยูเสมอ ทําความสะอาดเครื่องอุปกรณกลองถายไมโครฟลมทุก
ครั้งหลังจากใชงานเสร็จในแตละวัน สิ่งที่จะตองระมัดระวังเปนพิเศษในการดูแลกลองถายไมโครฟลม
คือฝุนละอองตางๆ และความชื้น เพราะจะมีผลตอกลองถายไมโครฟลมและฟลมมาก

หองถายทําไมโครฟลมตนฉบับ

ใสไมโครฟลมตนฉบับในกลองถาย

เลื่อนระดับกลองใหเหมาะสมกับ
เอกสารที่จะถายทํา

วัดระยะเพื่อปรับโฟกัสของภาพ

ปรับแสงที่กลองควบคุมแสงที่ใชถาย
ใหเหมาะสมกับเอกสาร

วางเอกสารที่ตองการถาย
ที่ฐานวางเอกสาร

ปายที่ใชถายทําไมโครฟลมตนฉบับ

คํารับรองเอกสาร

ปายที่ ๑ งานไมโครฟลม
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ

ขอมูลเอกสารที่มากับเอกสารที่จะถาย

ปายพักสายตา

การจัดทําไมโครฟลมเปนระบบดิจิตอล
ปจจุบันการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลตางๆ มีรูปแบบตางกัน ตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่จะนํามาใช จุดประสงคและความตองการของแตละหนวยงานตางๆ การพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบของดิจิตอลนับวาทันสมัย สะดวกรวดเร็วตอการคนควา ประหยัดวัสดุ และเวลา
แตความยาวนานในการรักษาขอมูลใหคงอยูเหมือนเดิมนั้น ยังเปนสิ่งที่ตองทดลอง ศึกษา คนควาขอมูล
มาสนับสนุนอีกมาก ซึ่งระยะเวลาในการจัดเก็บตัวอยาง การทดลอง หาขอยืนยันตองใชเวลาอีกมาก แต
สิ่งที่แนนอนเปนที่ยอมรับกันวาการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของไมโครฟลมนั้น มีระยะเวลายืนยาวนับ
๑๐๐ ป และสามารถที่จะทําสําเนาตอเนื่องรักษาขอมูลไดอีกตลอดไป
การถ า ยทํ า ไมโครฟ ล ม เป น ระบบดิ จิ ต อล มี ขั้ น ตอนการถ า ยทํ า เหมื อ นกั บ การถ า ยทํ า
ไมโครฟล ม แตกต างที่ อุป กรณ การถา ย จะมีก ลองถา ยไมโครฟลม และแสกนระบบดิจิตอลในภาพ
เดียวกันควบคูกันอยู การถายภาพ ๑ ครั้ง จะไดภาพปรากฏบนไมโครฟลม และภาพเดียวกันจะสแกน
เข า เครื่ อ งเก็ บ ข อ มู ล จะดู ภ าพได จ ากจอคอมพิ ว เตอร ที่ ต อ เชื่ อ มอยู กั บ ฐานกล อ งถ า ยไมโครฟ ล ม
ผูปฏิบัติงานจะแยกสวนของไมโครฟลมที่เปนฟลม และกําหนดไฟลรูปแบบการจัดเก็บในระบบดิจิตอล
เชน ไมโครฟลม ๑ มวน กําหนดรหัสมวนไมโครฟลมความยาว ๑๐๐ ฟุต ถายเอกสารจดหมายเหตุ
ขนาด A๔ ได ๑,๐๐๐ ภาพ อาจกําหนดภาพสแกนจากเอกสารจดหมายเหตุตนฉบับไวในฐานขอมูล
กําหนดรหัสจํานวนภาพ ๑,๐๐๐ ภาพ เชนกัน แลวถายลงสูแผน CD เขียนบอกกําหนดรหัสไวเพื่อ
ความสะดวกและถูกตองในการคนหา และการจัดเก็บ ที่ตองมีบัญชีเอกสารควบคุม

ภาพกลองถาย สแกน ไมโครฟลม (ltybrid imazing)

กลองถายภาพไมโครฟลมและสแกนภาพดิจิตอล ( Ltybrid Imazing)
- ถายภาพเอกสารเปนไมโครฟลม
- สแกนภาพดวยสแกนเนอรที่มีประสิทธิภาพสูง
- สแกนภาพแลวผลที่ไดสูรูปแบบของไมโครฟลมในขนาดตางๆ คือ ๑๖/๓๕/๑๐๕ มิลลิเมตร
ดวยคอมพิวเตอร
ขั้นตอนการถายทําไมโครฟลมและ Disital
๑. จัดเตรียมเอกสารจดหมายเหตุที่เรียบเรียงไวแลว และจัดมวนไมโครฟลมคือ เอกสาร
จดหมายเหตุ ๑,๐๐๐ หนา ตอการถายไมโครฟลม ๑ มวน ไมโครฟลมตนฉบับความยาว ๑๐๐ ฟุต จะ
สามารถถายเอกสารไดประมาณ ๑,๐๐๐ หนา แลวกําหนดใชแผน CD ๑ แผน สําหรับเก็บขอมูลตอ
ไมโครฟลม ๑ มวน ขนาด ๓๕ มิลลิเมตรนั้น กําหนดรหัสมวนไมโครฟลมเชน เอกสารชุดรัชกาลที่
๕ กระทรวงนครบาล เรื่องที่ ๑ จะกําหนดไวเปนไมโครฟลมมวนที่ ๑ รหัสไมโครฟลมคือ ม.ร๕ น/
๑ แลวบันทึกในเครื่องถายสแกนคอมพิวเตอรชื่อเดียวกัน ตั้งกําหนดเปนไฟสเก็บขอมูล
๒. เขี ย นป า ยประจํ า ม ว นเอกสารสํา หรับ ที่จ ะถา ยทํ า เป นไมโครฟ ลม ป า ยประจํา มว น
ไมโครฟลมจะถายทําบันทึกไวกอนที่จะถายเนื้อหาของเอกสาร จะเปนชื่อเรื่องของเอกสาร และภายใน
มวนจะบันทึกเรื่องยอยๆ ใดบางจะเขียนบอกที่ปายเอกสารนี้ เพื่ออานในไมโครฟลมและขอมูลนี้จะ
นําไปติดที่ขางกลองบรรจุไมโครฟลมและ CD ที่เสร็จเรียบรอยแลว

ภาพปายประจํามวนเอกสาร

๓. การดําเนินการถายทําไมโครฟลมตนฉบับและ Disital Scan ไมโครฟลมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานตองตั้งกลองถายทําที่ติดเครื่องสแกนไมโครฟลมไวใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานได
๓๑ จัดเตรียมปายทุกปายที่จะถายกอนหลังตามลําดับในแตละมวน ๑ มีปายที่จะตอง
ถายทํากอนทุกครั้งดังนี้
- ปายชื่อสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ปายคํารับรองเอกสารของผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ปายชื่อชุดเอกสาร
ประวัติเอกสาร
บัญชีเอกสาร
ปายบอกจบมวน
๓.๒ เตรี ย มเอกสารที่ จั ด ม ว นไว เ รี ย บร อ ยแล ว นํ า มาที่ ก ล อ งถ า ยและสแกน
ไมโครฟลม เพื่อความสะดวกในการหยิบเอกสารมาถายทําไมโครฟลม และสแกน
๓.๓ ตั้งกลองถายไมโครฟลมและสแกนไมโครฟลม ซึ่งเปนเครื่องระบบอัตโนมัติ จัด
ความพร อ มบรรจุ ไ มโครฟ ล ม ถ า ยต น ฉบั บ ขนาด ๓๕ มิ ล ลิ เ มตร ปรั บ ตั้ ง ระบบหั ว กล อ งถ า ยเป น
ไมโครฟลม และหัวสแกนเปนดิจิตอล อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรที่จะรับขอมูลจากการถายสแกนเอกสาร
แตละหนา กําหนดคาความละเอียดในการสแกนภาพ ตั้งแต ๑๐๐ – ๖๐๐ dpi โดยปกติจะเลือกใชคา
๓๐๐ dpi ในการสแกนไมโครฟลม
๓.๔ เริ่มการถายทําไมโครฟลมและสแกนภาพเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร ในการ
ถายไมโครฟลมแตละภาพเครื่องจะทําการสแกนภาพไปพรอมกัน การถายทําไมโครฟลมแตละมวน จะ
เริ่ม ถายปา ยต า งๆ ที่ กํา หนดไว ตามลํ า ดับคือ ปา ยชื่อสํา นัก หอจดหมายเหตุแหง ชาติ ปา ยคํารับ รอง
เอกสาร ปายชื่อชุดเอกสาร ชุดขอมูลของเอกสารที่ไดมาเชนประวัติและรายละเอียดของเอกสารชุดที่
กําลังถายไมโครฟลม ปายบัญชีเอกสารที่มีรายละเอียดของเนื้อเรื่องกําหนดไวในแตละชุด ปายคั่นเรื่อง
เอกสาร จากนั้นเปนการถายเนื้อหาของเอกสารจริงตนฉบับตามลําดับ การเรียบเรียงเอกสารกําหนดเลข
หนาเองไวแลว ถายไปจนครบ ๑๐๐ หนา จึงจะจบมวนจะถายปายบอกคําวาจบมวนไวทายสุดของ
ไมโครฟลม ในสวนกองการสแกนภาพเก็บก็จะถูกจัดเก็บตามลําดับของภาพที่ถายลงไมโครฟลม จัดเก็บ
ไวในไฟลของเครื่องคอมพิวเตอรพรอมที่จะจัดเก็บในฐานขอมูลที่ตั้งไวหรือสามารถที่จะทําสําเนาลงบน
แผน CD – ROM ได ไมจํากัดในการทําสําเนาลงบน CD- ROM แลวนําเขาสูระบบการจัดเก็บสื่อ
Digital และสามารถเขาระบบการใหบริการไมโครฟลมในรูปแบบของ Digital ไดตอไป

ภาพการถายทําไมโครฟลมดวยกลอง Hybrid
การจัดทําไมโครฟลมสําเนาในรูปแบบของดิจิตอล
ไมโครฟ ล ม ที่ ถ า ยทํ า เสร็ จ แล ว จะสามารถทํ า สํ า เนาได ไ ม จํ า กั ด จํ า นวนของสํ า เนา
(Duplicate) ขึ้นอยูกับความตองการใชงาน และการจัดเก็บรักษา ซึ่งการทําสําเนาไมโครฟลมแตละครั้ง
จะใชงบประมาณมาก เนื่องจากปจจุบันวัสดุไมโครฟลมมีราคาแพงมาก และในยุคของดิจิตอล สามารถ
ที่จะทําสําเนาจากไมโครฟลมไดโดยที่ไดสําเนาที่มีปริมาณไมจํากัดตามความตองการใชงาน และคาวัสดุ
ดิจิตอลในป จจุ บั นราคาถู ก มาก หากว า จะทํา สํา เนาไมโครฟลม ในรูป แบบของดิจิตอลจะทํา ใหก าร
อนุรักษไมโครฟลมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือการใชไมโครฟลมทุกครั้งที่เราจะสัมผัสตัวไมโครฟลม
ที่เก็บ รัก ษาโดยตรงจะทํา ใหอายุก ารรัก ษาไมโครฟลมตนฉบับ และสําเนายาวนานกวาเดิม ผูใ ชอา น
ไมโครฟลมจากแผน CD. ROM โดยเครื่องคอมพิวเตอรจะใหความคมชัดของเนื้อหาเอกสารและ
รายละเอียดสามารถปรับแตงภาพ ความเขม และคอนทราสของภาพได จะตัดขยายสวนของเนื้อหาที่
ตองการอานไดสะดวก สามารถพิมพภาพลงกระดาษมาใชงานไดเลย
ไมโครฟลมที่ถายไวเปนมวน สามารถแปลงสูระบบดิจิตอลไดดวยเครื่องสแกนไมโครฟลมเปน
ดิจิตอลโดยเฉพาะ เปนเครื่องแสกนไมโครฟลมชนิดมวนขนาด ๓๕ มิลลิเมตร ๑๖ มิลลิเมตร สามารถ
สแกนภาพขาว – ดํา และสี มีความละเอียดในการสแกน ๑๐๐ – ๔๐๐ Dpi ความเร็วในการสแกน
สูงสุด ๖๐ ภาพ (เฟรม) ตอ นาที ภาพที่สแกนมาตรฐานแบบ TIFF, PDF

ภาพเครื่องแสกนไมโครฟลม Disital

การทํางานของเครื่องเมื่อใสไมโครฟลมชนิดมวนขนาด ๓๕ มิลลิเมตรหรือ ๑๖ มิลลิเมตร เขาไปใน
เครื่องจะทําการสแกนอัตโนมัติไมวาไมโครฟลมจะเปนเนกาทีฟหรือโพซิทีฟ เครื่องสแกนเก็บเขาสูไฟร
ของเครื่อง ซึ่งจะสามารถพิมพภาพที่มีประสิทธิภาพสูงหรือทําสําเนาถายขอมูลลงในแผนซีดีรอมได
อีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถแปลงไมโครฟลมใหเปนระบบดิจิตอลไดดวยเครื่องอานและพิมพ
ภาพ ( Reader Printer ) ชนิดสแกนเนอรที่เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร โดยการสแกนภาพจากเครื่อง
อานไมโครฟลมเขาไปเก็บในไฟลขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอไวดวย USB ๒.๐ เครื่อง
สแกนภาพชนิดนี้มีความละเอียดในการสแกนระหวาง ๑๐๐ – ๖๐๐ dpi สามารถเลือกคาความละเอียด
ไดตามความเหมาะสม จากนั้นจะสามารถปรับแตงภาพเชนความเขม คอนทราสต ความคมชัด และ
ขนาดของภาพไดจากเครื่องคอมพิวเตอร กําหนดรูปแบบการจัดเก็บขอมูลได แตความสามารถในการ
สแกนชามากไดครั้งละ ๑ เฟรม ( ภาพ ) แลวจึงเลื่อนภาพจากเครื่องอานและพิมพภาพไมโครฟลมให
ไปปรากฏบนจอของเครื่องคอมพิวเตอรได และบางครั้ง ตองมีการตั้ง ปรับ แตง ภาพอยูเสมอ เพื่อให
คุณภาพของภาพที่สแกนไดมีความคมชัด คอนทราสและความเขมที่พอดีแกการใชงาน

ไมโครฟลมภาพเครื่อง Reader Printer Scamaer

ภาพการใชเครื่องอานและพิมพภาพไมโครฟลม
การสแกนไมโครฟลมดวยเครื่อง Scaner ไมโครฟลม
๑. กําหนดไมโครฟลมมวนขนาด ๓๕ มิลลิเมตร ที่ตองการจะแปลงขอมูลในไมโครฟลม
เปนระบบดิจิตอล นําไมโครฟลมใสในเครื่องอานและพิมพภาพชนิดสแกนเนอร เปดเครื่องแลวดูภาพที่
จะภาพของเครื่องอานและพิมพภาพชนิดสแกนเนอร
๒. ปรับภาพไมโครฟลมที่จะดูภาพ เชน ความคมชัด กําลังขยายภาพที่ตองการใหเต็มเฟรม
ภาพที่มีขอมูลอยู กําหนดขอบเขตดานบนลางและดานขางของภาพโดยเครื่องอานจะมีที่ปรับบังคับของ
ภาพอยู
๓. เปดเครื่องคอมพิวเตอรที่ตอแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลจากเครื่องอานและพิมพ
ภาพไมโครฟลมชนิดสแกนเนอรไวแลว ตั้งคาที่ตองการสแกนโปรแกรมในคอมพิวเตอรจะบอกคาที่
ตองการความละเอียดขนาด ๑๐๐ – ๖๐๐ dpi โดยปกติจะตั้งคาความละเอียดที่ ๓๐๐ dpi เหมาะสมกับ
ภาพที่จะสแกนขนาด A๔ ระบุชนิดของไมโครฟลมที่จะสแกนเชน เนกาทีฟ หรือ โพซิทีฟ เปนภาพสี
หรือ ขาว – ดํา และขนาดของภาพ ดูจากภาพ

๔. เมื่อตั้งคาเรียบรอยตามที่ตองการแลว จึงทําการสแกนภาพจากจอเครื่องอานและพิมพ
ภาพจากไมโครฟลมจะถูกสแกนตามคาที่ตั้งไวปรากฏอยูบนจอคอมพิวเตอร แลวดูคุณภาพของภาพที่ได
สามารถปรับแตงความเขมใชอานไดชัดเจนไดในโปรแกรมแลวกําหนดชื่อของชุดภาพการเก็บเขาสูไฟร
เพื่อเรียงลําดับภาพที่สแกนแตละภาพดวยโปรแกรม Preferemes ทําการ Save ภาพทุกครั้ง เครื่องจะ
ทําการสแกนแตละเฟรมจนหมดมวนไมโครฟลม
๕. จัดเก็บมวนไมโครฟลมออกจากเครื่องเขาบรรจุกลองเก็บ จากนั้นทําการไรทไฟรภาพที่
สแกนเก็บไวตามลําดับเฟรมภาพตามไมโครฟลมตนฉบับลงบนแผน CD ที่ใชควรจะเปนแผนที่มี
คุณภาพดีพิเศษเพื่อการใชงาน และการเก็บรักษาที่ยาวนานกวาแผน CD ทั่วไป เมื่อเสร็จสิ้นการทํา
สําเนา CD ควรเขียนรายการที่กลองใสและสัญลักษณที่ตัวแผน CD ดําเนินการเก็บรักษาในที่ควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นตามมาตรฐานตอไป

การจัดเก็บรักษาไมโครฟลมและ CD Rom
การจัดเก็บรักษาไมโครฟลมและ CD Rom อาจเก็บรักษาไวในหองเก็บมาตรฐานรวมกัน
ไดแตควรแยกตูเก็บเฉพาะสื่อแตละประเภท เพื่อความสะดวกในการดูแลตรวจสอบและการนํามาใช
งาน CD มีอายุการใชงานสั้นกวาไมโครฟลมมาก ควรมีการตรวจสอบคุณภาพบอยครั้ง ซึ่งยังไมมีการ
รับรองเกี่ยวกับระยะเวลาในการเสื่อมสภาพ ควรตรวจสอบและทําสําเนาบอยครั้งเพื่อตออายุของเนื้อหา
เอกสารขอมูลที่อยูใน CD สําหรับไมโครฟลมที่เก็บรักษาโดยปกติ ๑ ป จะมีการตรวจสอบสภาพของ
กลอง มวนฟลม และเนื้อไมโครฟลมนํามาเขาเครื่องกําจัดฝุนใหไมโครฟลมชนิดมวนไดคลายตัวจาก
มวนฟลม เครื่องทํ า ความสะอาดกํ า จัดฝุนละอองที่ติดอยูที่เนื้อไมโครฟลม ใหหมดไป และฟลม จะ
ยืดหยุนไดไมเกาะตัวอยูในมวนนานจนเนื้อฟลมแข็ง ซึ่งนานวันจะทําใหไมโครฟลมฉีกขาดไดงาย เปน
การรักษาคุณภาพของเนื้อไมโครฟลม ( Film Base ) ไดเปนอยางดี การตรวจสอบสภาพของไมโครฟลม
ประจําปจะตรวจสอบทั้งไมโครฟลมตนฉบับและไมโครฟลมสําเนา
มาตรฐานการจัดเก็บไมโครฟลม สามารถจัดเก็บรักษาอนุรักษไวไดนานนับรอยป
ด ว ยการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น แสงและฝุ น ละอองต า งๆ ที่ เ ป น ป จ จั ย ต อ การเสื่ อ มสภาพของ
ไมโครฟลม ควรมีสถานที่ในการจัดเก็บดังนี้
๑. คุณภาพมาตรฐานของอาคาร ตัวอาคารเปนอาคารคอนกรีต แข็งแรง ยกพื้น เพื่อ
ปองกันอุทกภัย ผนังอาคารควรจะมีความหนา มีวัสดุปองกันความรอนความเย็นที่จะแทรกเขาออก
อาคาร

ไมโครฟ ล ม นั บ เป นเอกสารจดหมายเหตุป ระเภทหนึ่ง ซึ่ง ส วนใหญไ ดจากการทํา สํา เนา
เอกสารลายลักษณอักษรเพื่ออนุรักษเอกสารตนฉบับไวใหบริการที่ตองจัดเก็บใหไดคุณภาพมาตรฐาน
เชนเดียวกับเอกสารจดหมายเหตุประเภทอื่น ดังนี้
คุณภาพมาตรฐานของอาคาร
อาคารจัดเก็บไมโครฟลมตองมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสม คือ

๑. ตัวอาคารเปนอาคารคอนกรีต แข็งแรง ยกพื้น เพื่อปองกันอุทกภัย ผนังอาคารควรจะมี
ความหนา มีวัสดุปองกันความรอน ความเย็น ที่จะแทรกเขาออกอาคาร

๒. หองเก็บไมโครฟลมควรเปนหองทึบ ไมมีหนาตางหรือชองแสง เปนหองโลงกวาง มี
ทางเขา ออกเพีย งทางเดีย ว ประตูทนไฟ ติดตั้ง ชั้นเก็บ เอกสารไดป ริม าณมาก นอกจากนี้ตองติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องผจญเพลิงดวยระบบอัตโนมัติใช
เคมีภัณฑมีเครื่องจับควันและไฟฉุกเฉินอยูในชุดเดียวกัน
ในการเก็ บ รั ก ษาไมโครฟ ล ม ในสํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ จะแยกเก็ บ ระหว า ง
ไมโครฟลมตนฉบับและไมโครฟลมสําหรับใหบริการ โดยเก็บในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ฝุน
ละออง แสงสวาง โดยทั่วไปอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะในการเก็บรักษาไมโครฟลมคืออุณหภูมิไม
เกิน ๒๑ องศาเซลเซียส (๒๑ c) และความชื้นสัมพัทธ ๔๐% ไมโครฟลมเพื่อการอนุรักษขอมูลสวน
ใหญมักจะทําสําเนาหลายชุดเก็บไวในหลายที่ เพื่อปองกันเนื้อหาขอมูลสูญหายหากเกิดอุบัติภัยขึ้นที่หนึ่ง
ที่ใด

ตูเก็บไมโครฟลม

อุปกรณควบคุมความชื้น

ครุภัณฑในการจัดเก็บไมโครฟลม
สําหรับครุภัณฑที่ใชในการเก็บไมโครฟลมในคลังเก็บเอกสาร นอกจากเครื่องปรับอากาศ
เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องวัดคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ เครื่องวัดแสงและเครื่องวัดปริมาณ
แสงอัลตราไวโอเล็ต เครื่องดับเพลิง ซึ่งเปนอุปกรณเฉพาะในหองเก็บเอกสารจดหมายเหตุ โดยทั่วไป
แลว ครุภัณฑสําหรับการเก็บไมโครฟลมในคลังเอกสารจะประกอบดวย
๑. ตูเก็บไมโครฟลม (Roll Film Cabinet) เปนตูเหล็กมีชองเก็บไมโครฟลมชนิดมวนที่มี
ขนาดมาตรฐาน การเปดตูเปดไดทั้งดานบนและดานหนาตู ตัวตูมีระบบการปองกันการกระทบกระแทก
และความชื้นใชสําหรับเก็บไมโครฟลมตนฉบับและไมโครฟลมสําเนา โดยจะวางไมโครฟลมตนฉบับที่
เปนชุดเดียวกัน วางกลองในแนวตั้งที่มีปายแสดงรหัสไมโครฟลม หันหนาออกเพื่อสะดวกในการดู
เรียงลําดับจากนอยไปมาก ตูหนึ่งจะรวมไมโครฟลมตนฉบับที่ถายเอกสารชุดเดียวกัน จัดแบงแยกไว
ตามกลุมของเอกสารที่ถาย เขียนปายบอกชื่อชุดเอกสารไวที่หนาตูเก็บไมโครฟลม แยกตามชนิดและชุด
ของเอกสารที่มีบัญชีเอกสารคุมอยู ในการเก็บรักษาตนฉบับไมโครฟลม เมื่อวางเขาหองเก็บแลวจะไม
แตะตองไมโครฟลมตนฉบับอีก สวนไมโครฟลมสําหรับการใชงานใหบริการจะใชเพียงไมโครฟลม
สําเนาเทานั้น
๒. ชั้นเก็บไมโครฟลม (Mobile shelving) เปนชั้นเหล็กรางเลื่อน ๑๓ ชั้น ขนาดยาว ๔๒
เซนติเมตร สูง ๒๐๕ เซนติเมตร กวาง ๘๖ เซนติเมตร
๓. ตูเก็บไมโครฟลม เปนตูเหล็ก ๗ ลิ้นชัก ขนาดยาว ๖๒ เซนติเมตร สูง ๑๓๓.๕
เซนติเมตร กวาง ๕๔ เซนติเมตร

การใหบริการทําสําเนาไมโครฟลมและสําเนาดิจิตอล
ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ผานมาวา เมื่อเอกสารลายลักษณอักษรซึ่งไดจัดทําถายทอดเนื้อหา
เปนไมโครฟลมแลว สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจะงดใหบริการเอกสารลายลักษณอักษรตนฉบับนั้น
เพื่อเปนการถนอมรักษาเอกสารตนฉบับใหมีอายุยืนยาวตลอดไป ผูคนควาที่ตองการใชขอมูลเนื้อหาของ
เอกสารชุดนั้นทางสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติจะใหบริการดวยไมโครฟลมสําเนาชุดที่จัดทําไวสําหรับ
ใหบริการ
เมื่อผูคนความีความประสงคจะทําสําเนาขอมูลเนื้อหาที่คนควาไดจากไมโครฟลมสําเนา
สํา หรับ ให บ ริ การนั้ น สํ า นั กหอจดหมายเหตุแหง ชาติจะใหบ ริก ารอา นและทํา สํา เนาภาพอัก ษรจาก
ไมโครฟลมที่ผูมาขอใชบริการรองขอตามระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการคนควาเอกสารในสํานักหอ
จดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๗ โดยเมื่ อ ผู ใ ช ม าถึ ง สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ
ผูใชบริการจะตองติดตอขอใชไมโครฟลมไดที่หองบริการเอกสาร (หองกรมหลวงพิชิตปรีชากร) ชั้น ๑
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติซึ่งผูใชบริการจะตองคนหาเนื้อหาเอกสารจดหมายเหตุที่ตองการจากบัญชี
เอกสารที่ไดระบุรหัสไมโครฟลมของเอกสารจดหมายเหตุตนฉบับที่ไดถายทําเปนไมโครฟลมแลวกํากับ
ไววาเปนไมโครฟลมมวนใด จากนั้นจึงเขียนใบขอยืมอานไมโครฟลมยื่นตอเจาหนาที่เคานเตอรหอง
บริการเอกสาร เจาหนาที่หองบริการจะสงใบยืมไปใหเจาหนาที่ที่ประจําอยู ณ หองคลังเอกสาร ซึ่ง
เจาหนาที่หองคลังเอกสารจะหยิบไมโครฟลมสําเนาสําหรับใหบริการตามที่ระบุไวในใบขอยืม สงมาให
ผูใชบริการอานไมโครฟลมสําเนากับเครื่องไมโครฟลมในหองบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
หากผูใชบริการตองการทําสําเนาขอมูลเนื้อหาเอกสารจากไมโครฟลมก็สามารถกรอกใบขอทําสําเนา
ไมโครฟลม แลวเจาหนาที่งานไมโครฟลมจะพิมพไมโครฟลมแผนที่ผูใชบริการระบุลงกระดาษดวย
เครื่องอานและพิมพภาพไมโครฟลม (Reader Printer Microfilm) ตามจํานวนที่ผูใชบริการตองการ ใน
กรณีผูคนความีความตองการทําสําเนาเอกสารเปนไมโครฟลมทั้งมวนใหเขียนใบขอทําสําเนาไมโครฟลม
Duplicate เจาหนาที่จะทําสําเนาเอกสารลงบนไมโครฟลม (Duplicate) ดวยเครื่องทําสําเนาไมโครฟลม
ชนิดแอมโมเนีย (Diazo) บรรจุลงกลองกระดาษไรกรด และใสกระดาษกันความชื้น เขียนรายละเอียด
ขา งกล องอยา งเรี ย บร อยมอบให ผูใ ช บริก าร โดยผูใ ชบ ริการจะติดตอขอรับสํา เนาเอกสารและชํา ระ
คาบริการที่หองบริการเอกสาร

ผูใชบริการไมโครฟลมจะตองติดตอกับหองบริการเอกสารขอใชไมโครฟลมดวยการคนหา
จากบัญชีเอกสาร ซึ่งบัญชีเอกสารจะกําหนดรหัสไมโครฟลมกํากับไววาเอกสารชุดนี้อยูในไมโครฟลม
รหัส มวนเท า ไร แล วจึ ง เขี ย นใบขอยื ม ไมโครฟลม จากเจา หนา ที่หองบริก ารเอกสาร ไมโครฟลม ที่
ผูใชบริการสามารถนํามาอานไดจะเปนไมโครฟลมสําเนาที่เตรียมไวเพื่อใหบริการโดยเฉพาะ จะตองใช
กับเครื่องอานไมโครฟลมของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติภายในหองบริการเทานั้น หากผูใชบริการ
อาน ศึกษา แลวตองการสําเนาไมโครฟลมเขียนขอทําสําเนาไมโครฟลมโดยระบุรหัสไมโครฟลม เลข
หนาในมวนไมโครฟลม เจาหนาที่หองบริการจะแจงแกเจาหนาที่งานไมโครฟลมตามใบขอทําสําเนา
ไมโครฟ ล ม แล ว จะทํ า การพิ ม พ ไ มโครฟ ล ม ลงกระดาษด ว ยเครื่ อ งอ า นและพิ ม พ ภ าพไมโครฟ ล ม
(Reader Printer Microfilm) ตามจํานวนที่ตองการ ซึ่งผูใชบริการจะตองติดตอขอรับเอกสารที่ขอจาก
หองบริการเอกสารเดิม
ในกรณีผูคนความีความตองการทําสําเนาไมโครฟลมเปนไมโครฟลมทั้งมวน จะเขียนใบขอ
ทําสําเนาไมโครฟลม Duplicate เจาหนาที่จะทําการทําสําเนาไมโครฟลมลงบนฟลมดวยเครื่องทําสําเนา
ไมโครฟลมชนิดแอมโมเนีย (Diazo) ซึ่งจะบรรจุกระดาษกันความชื้น กลองกระดาษไรกรด และเขียน
รายละเอียดขางกลองเรียบรอยมอบใหแกหองบริการเพื่อใหผูใชบริการตอไป
และการขอทําสําเนาไมโครฟลมเปนดิจิตอล ซึ่งผูคนควาดูไมโครฟลมมวนแลวระบุหนา
เอกสารที่อยูในไมโครฟลมลงในใบขอทําสําเนาเอกสารสงเจาหนาที่แลว เจาหนาที่งานไมโครฟลมจะทํา
การทําสําเนาสแกนเปนดิจิตอล บันทึกลงในแผนซีดี CD.ROM ใหตามจํานวนหนาที่กําหนดมานั้น
ใหบริการเปนแผนซีดีแกผูคนควา

การใหบริการแกผูคนควา

ผูใชบริการใชเครื่องไมโครฟลม

การถายทําตนฉบับไมโครฟลม

การลางไมโครฟลม (Film processing)
กรรมวิ ธี ล า งฟ ล ม คล า ยๆ กั บ การล า งฟ ล ม ขาว – ดํ า คื อ การล า งด ว ยน้ํ า ยาสร า งภาพ
(Developer)
ลางน้ํา
ลางน้ํายาหรือคงสภาพภาพ (Fixer)
ลางน้ํา
ทําแหง
แตการลางไมโครฟลมจะตองใชเครื่องลางไมโครฟลม (Microfilm processor) โดยเฉพาะเนื่องจากฟลม
ไมโครฟลมชนิดมวนความยาว ๑๐๐ ฟุต ไมมีหนามเตย สวนเครื่องลางไมโครฟลมชนิดอัตโนมัติเปน
เครื่องที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ หลักการทํางานของเครื่องนั้นเครื่องจะเดินฟลมเขาสูระบบการลางผาน
น้ํายาลางฟลมตามขั้นตอนตางๆ จนกระทั่งทําแหงเปนฟลมออกมา ซึ่งมาตรฐานในการลางฟลม ๑ มวน
จะใชเวลาลางประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที ฟลมเนกกาทีฟที่ไดจะนําเก็บเขามวนฟลม (Roll Film) เพื่อ
นําไปตรวจสอบคุณภาพฟลมตอไป

ขั้นตอนการลางฟลม

ใสลอดึงฟลมเขาเครื่องลาง

ใสถังน้ํายาลางลงในเครื่อง

วางลอดึงฟลมในตําแหนงที่ถูกตอง

เติมน้ํายา Developer ลงในถังน้ํายาของ
เครื่อง

เติมน้ํายา Fixer ลงในถังน้ํายาของเครื่อง

ใสไมโครฟลมที่ถายแลวในเครื่องลางไมโครฟลมเพื่อทําการลางฟลม

ปดฝาครอบฟลมในสนิท

เมื่อลางเสร็จนําไมโครฟลมออกจากเครื่องลาง

การตรวจสอบคุณภาพฟลม
ในการตรวจสอบคุณภาพของไมโครฟลมตนฉบับนั้นนักจอหมายเหตุจะตองตรวจดูความ
ขาว – ดํา หรือความเขมของฟลม และความคมชัดของภาพอักษรในแตละเฟรมที่ปรากฏในไมโครฟลม
ตนฉบับดวยการนําไมโครฟลมตนฉบับมวนที่จะทําการตรวจสอบเขาเครื่องอานไมโครฟลมแลวตรวจดูที
ละเฟรมหากไมโครฟลมตนฉบับที่ผานการถายทําและลางมาดี ความเขมของฟลมจะพอดีคือมีความขาว
– ดําสม่ําเสมอกันตลอดมวน อานงาย ถาพบวาบางเฟรมของไมโครฟลมตนฉบับที่ตรวจสอบมีความเขม
นอยหรือความเขมในแตละเฟรมตลอดมวนไมสม่ําเสมอกันเพราะใหแสงไมถูกตองขณะถายทําจะตอง
แกปญหาที่การถายทํา โดยตองตรวจสอบความเขมของแสงที่ใชในการถายทําไมโครฟลมตนฉบับเสีย
ใหมใหถูกตอง อาจจะตองมีการทดสอบ (test) กอนถายทําจริงหากไมแนในความเที่ยงตรงของเครื่องวัด
แสงในกลองถายไมโครฟลม สวนการตรวจสอบความคมชัดของภาพอักษรที่ถายในแตละเฟรมสามารถ
สังเกตดูไดจากหนาจอของเครื่องอานไมโครฟลมวาอักษรที่เห็นสามารถอานไดงาย และใหทดลองพิมพ
(Print) ลงกระดาษเพื่อดูความคมชัด หากพบปญหาใดๆ ใหปรับปรุงแกปญหากอนจนไดคุณภาพตาม
มาตรฐานจึงจะนําสงคลังเอกสารเพื่อเก็บรักษาและใหบริการตอไป

การตรวจสอบคุณภาพฟลม
ไมโครฟลมตนฉบับที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวเจาหนาที่จะหุมมวนไมโครฟลมดวย
กระดาษ ID Tag ซึ่งเปนแถบกระดาษที่มีขนาดความกวางเทากับขนาดของไมโครฟลมตนฉบับ เนื้อ
กระดาษมีสภาพไรกรด (acid free) ดานหนึ่งเคลือบสารกันความชื้นปองกันฝุนละออง พันหุมฟลมดาน
นอกของมวนไมโครฟลมตนฉบับ แลวบรรจุลงในกลองใสไมโครฟลมที่ทําจากวัสดุไรกรด (acid free)
ที่ดานขางกลองเขียนปายแสดงรหัสไมโครฟลม สวนที่ดานหนากลองเขียนรายละเอียดของหัวเรื่องที่ถาย
ทํ า ในม ว นไมโครฟ ล ม วั น ที่ ถ า ย ชื่ อ ผู ถ า ย ความยาวของเนื้ อ หา จํ า นวนหน า ป า ยที่ แ สดงรหั ส
ไมโครฟลม ชุดไมโครฟลมชุดเดียวกัน จะใชกระดาษสีเดียวกันเพื่อสะดวกและงายตอการสังเกตเมื่อ
ตรวจสอบหรือนํามาทําสําเนา เมื่อบรรจุไมโครฟลมตนฉบับลงในกลองเรียบรอยแลวใหนําสงเก็บใน
คลังเอกสาร

การหุมมวนไมโครฟลม

การทําสําเนาไมโครฟลม (Duplicate)
เมื่อไมโครฟลมตนฉบับผานการตรวจสอบคุณภาพวาอยูในสภาพดี เหมาะสม ไดมาตรฐาน
แลว เจาหนาที่จะทําการทําสําเนา (Duplicate) ไมโครฟลมจากไมโครฟลมตนฉบับตอไป

การทําสําเนาไมโครฟลม

ใสไมโครฟลมตนฉบับลงในเครื่องทําสําเนา Diazo

ปรับความเร็วในการเดินฟลมที่แผงควบคุมการทํางานของเครื่อง

นําไมโครฟลมที่ทําสําเนาเสร็จออกจากเครื่อง

การทํ า สํ า เนาไมโครฟ ล ม สามารถทํ า ได ๒ วิ ธี คือ การทํา สํ า เนาไมโครฟล ม โดยใช
ไมโครฟลมสําเนาชนิดเดียวกับไมโครฟลมตนฉบับ (Silver) ผลที่ไดจะมีความคมชัด ความเขม
(ขาว – ดํา ) เหมื อนกั บ ไมโครฟ ล ม ต นฉบั บ และการทํ า สํา เนาไมโครฟลม โดยใชไ มโครฟลม ชนิ ด
แอมโมเนีย (Diazo) ซึ่งจะไดไมโครฟลมสําเนาที่มีความคมชัด ความเขมเหมือนกับไมโครฟลมตนฉบับ
เนื้อวัสดุที่ทําเปนฐานของไมโครฟลมชนิดแอมโมเนียจะบางกวาไมโครฟลมชนิด Silver เล็กนอย แตมี
ความเหนียวมากกวา ราคาถูกกวา การทําสําเนาโดยใชไมโครฟลมชนิดแอมโมเนียจึงประหยัดคาใชจาย
และเวลาในการทําสําเนาโดยใชไมโครฟลมชนิด Silver

ขั้นตอนการทําสําเนาไมโครฟลมแตละชนิดมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การทําสําเนาไมโครฟลมชนิด Silver
๑.๑ นําไมโครฟลมตนฉบับและไมโครฟลมสําเนาใสเขาที่ชองใสฟลมของเครื่องทํา
สํ า เนาแล ว ดึ ง ไมโครฟ ล ม ให ด า นที่ เ คลื อ บน้ํ า ยาไวแสงของฟ ล ม ทั้ ง คู ป ระกอบกั น ดึ ง ปลายม ว น
ไมโครฟลมรอยเขาในลอใสฟลมเปลาใหเรียบรอยแลวเดินเครื่องใหเครื่องทําสําเนาทํางาน โดยควบคุม
ความเร็วของเครื่องใหเหมาะสม ซึ่งตองใชเจาหนา ที่ที่มีความชํานาญเพื่อควบคุม ใหแสงที่ฉายผา น
ไมโครฟลมและความเร็วของการเคลื่อนที่ของไมโครฟลมแตละเฟรมสัมพันธกันอยางเหมาะสม ซึ่งจะ
ทํ า ให อั ก ษรหรื อภาพที่ ป รากฏบนไมโครฟลม สํ า เนามีค วามเขม (ขาว – ดํ า ) และคมชั ดเหมื อนกั บ
ไมโครฟลมตนฉบับมากที่สุด ขั้นตอนการทําสําเนานี้จะตองทําในหองปฏิบัติการ (หองมืด) เนื่องจาก
ไมโครฟลมสําเนาชนิด Silver ไวตอแสง เมื่อทําสําเนาเสร็จแลวจึงนําไมโครฟลมสําเนาไปลางตอไป
๑.๒ นํ า ไมโครฟ ล ม สํา เนาไปลา งดวยเครื่องลา งไมโครฟลม สํา เนาซึ่ง เปนเครื่ อ ง
เดียวกันกับเครื่องลางไมโครฟลมตนฉบับและใชน้ํายาลางเชนเดียวกัน การลางฟลมตองควบคุมความ
เข ม ข น ของน้ํ า ยาสร า งภาพและน้ํ า ยาหยุ ด ภาพ ตลอดจนความเร็ ว ในการเดิ น ฟ ล ม ให ผ า นน้ํ า ยาให
เหมาะสม เพราะหากควบคุมไมดีไมโครฟลมสําเนาที่ไดอาจขุน (Fog) หรือความเขมของไมโครฟลม
สําเนาผิดไปจากไมโครฟลมตนฉบับจนไมสามารถใชอานได
เมื่อลางไมโครฟลมสําเนาเสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะแยกมวนไมโครฟลมสําเนา
แตละมวนแลวเขียนปายบอกรหัสมวนที่แกนลอใสไมโครฟลม นําไปตรวจสอบคุณภาพของไมโครฟลม
สําเนาตอไป
๑.๓ ในการตรวจสอบคุณภาพของไมโครฟลมสําเนานั้น เจาหนาที่จะนําไมโครฟลม
สําเนาที่แยกมวนเรียบรอยแลวใสเขาเครื่องอานไมโครฟลมเพื่อดูความเรียบรอยของไมโครฟลมสําเนา
ความเขม (ขาว – ดํา) ของฟลมตองสามารถอานเห็นไดชัด ซึ่งความใสและความคมชัดของไมโครฟลม
สําเนาจะทําใหสามารถพิมพ (Print) ขอมูลเนื้อหาลงกระดาษไดชัดเจน นอกจากนี้ยังตองตรวจสอบดู
ไมใหมีรอยขีดขวนบนเนื้อฟลม ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองตามไมโครฟลมตนฉบับ หากพบ
ขอบกพรองตองทําสําเนาขึ้นใหมใหสมบูรณที่สุด
๒. การทําสําเนาไมโครฟลมชนิดแอมโมเนีย (Diazo)
๒.๑ นําไมโครฟลมตนฉบับและไมโครฟลมสําเนาใสเขาเครื่องทําสําเนาไมโครฟลม
ชนิด Diazo โดยใหดานที่เคลือบสารไวแสงของไมโครฟลมทั้งคูประกบกัน เครื่องทําสําเนาจะมี
หลอดแกวทนความรอนชนิดพิเศษเปนตัวรีดไมโครฟลมตนฉบับและไมโครฟลมสําเนาใหแนบกันสนิท
เพื่อจะไดฉายแสงผานไมโครฟลมทั้งสองขณะทําสําเนาไมโครฟลมชนิดนี้ตองใชเจาหนาที่ผูชํานาญใน
การควบคุมความเร็วของการเดินฟลม เครื่องทําสําเนาไมโครฟลมชนิดนี้จะลางไมโครฟลมสําเนาโดย
อัตโนมัติดวยน้ํายาแอมโมเนียชนิดเขมขน ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับสารแอมโมเนียที่เคลือบอยูบนฐานฟลม
เมื่อผานการฉานแสงเพื่อการ Duplicate และสรางภาพบนฟลม เครื่องจะทําใหฟลมแหงโดยอัตโนมัติ

และเลื่อนเขาสูลอใสไมโครฟลม ซึ่งจะใชเวลาประมาณ ๒๐ นาท ตอไมโครฟลม ๑ มวน ที่มีความ
ยาว ๑๐๐ ฟุต
เมื่อทําไมโครฟลมสําเนาเสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะจัดแยกมวนไมโครฟลม
สําเนา เขียนรหัสมวนใหตรงกับไมโครฟลมตนฉบับ เพื่อที่จะนําไปตรวจสอบคุณภาพของไมโครฟลม
ตอไป
๒.๒ ตรวจสอบคุณภาพของไมโครฟลมสําเนา โดยนําไมโครฟลมสําเนาที่แยกมวนเสร็จ
เรียบรอยแลวใสเขาเครื่องอานไมโครฟลม ตรวจสอบดูภาพอักษรที่ทําสําเนาวามีความคมชัดดีหรือไม
โดยเปรียบเทียบไมโครฟลมสําเนากับไมโครฟลมตนฉบับ ดูใหมีความใส ไมขุนมัว และมีคุณภาพตรง
กับไมโครฟลมตนฉบับทุกประการก็จะถือวาผานการตรวจสอบคุณภาพ หากพบขอบกพรองใดๆ ใหทํา
สําเนาขึ้นใหมใหสมบูรณที่สุด
การทํ า สํ า เนาด ว ยไมโครฟ ล ม ชนิ ด แอมโมเนี ย นี้ จ ะช ว ยประหยั ด เวลา โดยที่
ไมโครฟลมชนิดแอมโมเนียนี้มีราคาถูกกวาไมโครฟลม Silver แตคุณภาพและการใชงาน รวมทั้งการ
นําไปทําสําเนาไมโครฟลมลงบนกระดาษ (Print) ก็ทําไดดีไมแตกตางจากไมโครฟลมชนิด Silver จึง
เหมาะสําหรับการทําเปนไมโครฟลมสําเนาเพื่อการใชงานและการใหบริการ
ในการทําไมโครฟลมสําเนานี้จะตองทําอยางนอย ๒ ชุด หรือมากกวาตามความ
ตองการ สวนไมโครฟลมตนฉบับเมื่อไดทําไมโครฟลมสําเนาแลวจะจัดแยกเก็บรักษาไวในหองเก็บ
ไมโครฟลมตนฉบับที่มีการควบคุมสภาพแวดลอม อุณหภูมิและความชื้นเปนการเฉพาะ และจะไมนํา
ไมโครฟลมตนฉบับนี้มาใชงานอีก โดยจะไดมีการตรวจสอบสภาพของไมโครฟลมตนฉบับปละ ๑ ครั้ง
สวนไมโครฟลมสําเนาชุดที่หนึ่งจะเก็บรักษาไวแทนไมโครฟลมตนฉบับ โดยจะนํามาทําสําเนาตอเนื่อง
เปนระยะเมื่อพบวาไมโครฟลมชุดที่ ๒ สําหรับใหบริการมีปญหาความคมชัด หรือเสื่อมคุณภาพไปตาม
ระยะเวลาและการใชงาน หรือมีผูตองการจะขอทําสําเนาเปนไมโครฟลม สวนไมโครฟลมสําเนาชุดที่
๒ จะนําไปใหผูใชบริการอานเพื่อการบริการ จะเก็บรักษาในหองเก็บไมโครฟลมสําเนาเพื่อการบริการ
ดังนั้นไมโครฟลมสําเนาชุดที่ ๒ นี้ จะถูกแตะตองสัมผัสจากเจาหนาที่และผูใชบริการมากที่สุด เมื่อมี
การใชงานมากและบอยครั้งไมโครฟลมจึงอาจชํารุดเสียหายได อาทิ การรอยใสไมโครฟลมเขาเครื่อง
อ า นด ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม ถู ก ต อ งจะมี ผ ลทํ า ให เ กิ ด รอยขี ด ข ว นบนเนื้ อ ฟ ล ม หรื อ ทํ า ให ฟ ล ม ขาดได เมื่ อ
ตรวจสอบพบเจาหนาที่จะทําสําเนาไมโครฟลมขึ้นมาใหมทดแทนมวนที่ขาดชํารุด ซึ่งวิธีการนี้จะชวยให
รักษาเนื้อหาของเอกสารใหคงอยูไดนาน
ไมโครฟ ล ม สํ า เนาเหล า นี้ ผ า นการตรวจสอบเรี ย บร อ ยพร อ มจะส ง เก็ บ เพื่ อ รั ก ษา
ตนฉบับและใหบริการแลว เจาหนาที่จะจัดใสกลองบรรจุไมโครฟลมพรอมกรอกขอมูลเอกสารหนา
กล อ งซึ่ ง ประกอบด ว ยชื่ อ ชุ ด เอกสาร รหั ส ไมโครฟ ล ม เลขหมายม ว นไมโครฟ ล ม จํ า นวนม ว น
ไมโครฟลม จัดแยกเก็บเปนมวนไมโครฟลมตนฉบับและไมโครฟลมสําเนา สงเขาคลังเก็บเอกสารแต
ละประเภทตอไป

การถา ยทําไมโครฟลมตามขั้นตอนดัง กลาวขางตนสามารถสรุป เปนแผนภาพการ
ปฏิบัติงานได ดังนี้

ปจจุบันแมจะมีการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุชนิดใหมในหลากหลาย
รูปแบบเปนจํานวนมาก แตการอนุรักษเอกสารในรูปแบบของการถายทําไมโครฟลมก็ยังคงเปนที่นิยม
ในสถาบั นที่ตองการเก็บสงวนรักษาเอกสารใหมีอายุยืนยาวเพื่อใหบ ริการคนควา อางอิงไดตลอดไป
เพราะมีขอพิสูจนแลววาไมโครฟลมเปนวัสดุเพื่อการอนุรักษรูปแบบหนึ่งที่มีอายุอยูยืนยาวเปนรอยๆ ป
ประหยัดที่เก็บ สะดวก และงายตอการเขาถึงเนื้อหาที่จะใชในการคนควาอางอิง ในขณะที่เทคโนโลยี
ใหมๆ ไมวาจะเปนวัสดุดิจิตอลใดๆ ยังไมมีผูใดกลายืนยันวาสามารถเก็บเนื้อหามรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติใหยืนยาวไดดียิ่งไปกวาไมโครฟลม ทั้งยังตองใชงบประมาณในการลงทุนจัดหาและบํารุงรักษา
มากเพราะยังเปนเทคโนโลยีที่ไมหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สวนใหญผลิตเพื่อการคาและ
อํานวยความสะดวกในการเขาถึง มิไดเนนการเก็บรักษาที่ยืนยาวและยั่งยืน ดังนั้น ถาหนวยงานใดยังไม
พรอมที่จะทุมเทงบประมาณเพื่อการลงทุน ยังไมสามารถผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการควบคุมดูแลได
อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมโครฟลมยังคงเปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการรักษาเนื้อหาของเอกสาร
ใหคงอยูยืนยาวตลอดไป

เครื่องถายไมโครฟลมพรอมสแกนภาพ Ltybrid Carnera
เปนเครื่องถายไมโครฟลมและสแกนภาพไดในเครื่องเดียวกัน ควบคุมการทํางานดวยระบบ
คอมพิวเตอร สามารถถายเอกสารที่เปนแผนหรือเลมหนังสือ แผนที่ ใบลาน สมุดไทย ขนาดของ
เอกสารสามารถถายไดถึงขนาด AO ผลที่ไดรับ
๑. ไมโครฟลมชนิดมวน Roll Film ขนาด ๓๕ มิลลิเมตร หรือขนาด ๑๖ มิลลิเมตร
๒. แผน CD – ROM หรือ Ltard Dish และภาพ Disital ที่มีสีเหมือนตนฉบับ

ภาพเครื่อง Ltybrid Canera
การใชเครื่อง ltybrid Camera มีลําดับขั้นตอนการใชดังนี้
๑. เปดเครื่อง Set โปรแกรมที่ตองการจะถายเปนไมโครฟลมและสแกนเปน Digital เขาเก็บใน
Hard dise ของเครื่อง
๒. นําตนฉบับเอกสารที่ตองการถายวางบนแทนถายภาพของเครื่อง เอกสารที่เปนแผนหรือรูปเลม
วางที่ตําแหนงที่ตองการถายเดียวกัน

๓. เป ดกรองแสงโปรเจ ก เตอรที่ฉ ายลงมายังเอกสารที่วางอยูบ นแทนของเครื่อง เพื่อดู
ตําแหนงกรอบของการถายภาพ ปรับตําแหนงการรับภาพใหเหมาะสมระหวางตนฉบับและเฟรมการรับ
ภาพของไมโครฟลมและการสแกนภาพ
๔. ปรับตั้ง Focus ภาพ ซึ่งเปนแบบ Automatic Focusivis
๕. กดปุมถายภาพเครื่องจะทํางานถายไมโครฟลม และสแกนภาพในขณะเดียวกัน ซึ่ง
สามารถปรับตัวไดใหเครื่องทํางานถายไมโครฟลมอยางเดียว หรือสแกนภาพอยางเดียวไดตามที่ตองการ
หรื อกํ า หนดให เครื่ องทํ า งานไปพร อ มกัน ทั้ง ถา ยไมโครฟ ลม และสแกนเปน digital ที่ ค วบคุ ม ด ว ย
คอมพิวเตอร

การทํา Digital Pile (CD) เปนไมโครฟลม
ขอมูลที่ทําการสแกนเก็บไวในฐานขอมูลหรือลงบนแผน CD หรือ DVD แลวมีอายุการ
เก็บรักษาขอมูลนั้นไดไมเกิน ๑๐ ป จะเกิดการเสื่อมสลายของขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบของ Disital
หากจะเก็บรักษาขอมูลหรือเอกสารจดหมายเหตุที่อยูในรูปแบบ Digital ใหยาวนานและคงทนนับ ๑๐๐
ป ควรเปลี่ ย นแปลงข อมู ล นั้ นเป นไมโครฟลม และดํา เนินการเก็บ รัก ษาไมโครฟลม นั้นไวตามแบบ
มาตรฐานคือ เก็บไวในหองที่ควบคุมอุณหภูมิไมเกิน ๒๑ องศาเซ็นเซียส และมีความชื้นสัมพัทธไมเกิน
๔๐ เปอรเซ็นต หองปราศจากฝุนและแสงแดด
การทํา Distal File เปนไมโครฟลม นั้นมีเครื่องมืออุปกรณที่สามารถแปลงรูปแบบเปน
ไมโครฟลมไดในปจจุบัน

รูปเครื่อง Archive Writer
เครื่องที่สามารถถายภาพ Distal File ลงในไมโครฟลมไดโดย Distal File นั้นจะอยูใน
รูปแบบของ Memory Card , CD , DVD หรือฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร จะสามารถถายทอดลง
ในไมโครฟลมไดโดยตรง ผลที่เครื่องอุปกรณเครื่องนี้จะถายไมโครฟลมชนิดมวนไดทั้งขนาด ๓๕
มิลลิเมตร ๑๖ มิลลิเมตร เปน ขาว – ดํา และสีตามตนฉบับ หรือเปลี่ยนเปน Nagative หรือ Positive
ฟลมได

การทํางานเปลี่ยนขอมูลเปนไมโครฟลมของเครื่อง Arclive Writer มีดังนี้
๑. นํา Memory Card , CD , DVD ใสเขา CPU ของเครื่อง Archive Writer
๒. เปดภาพดูจอ Moniter ของเครื่อง ดูภาพ ขยายภาพจัดภาพใหมีขนาดตามความตองการ
ปรับภาพใหมีขนาดเต็มเฟรมภาพของไมโครฟลมที่จะแปลงขอมูลนั้น
๓. ตัวโปรแกรมของเครื่องที่จะถาย เปนตนวา กําหนดระยะหางระหวางเฟรมขนาดของ
ภาพที่ปรากฏบนเฟรม จํานวนภาพที่จะถายเปนไมโครฟลม และชนิดของภาพที่จะเปน
Positive หรือ Negative ที่ตองการ
๔. ใสไมโครฟลมตนฉบับชนิดมวนขนาดตามที่กําหนดไวขนาด ๓๕ มิลลิเมตร หรือ ๑๖
มิลลิเมตรตามความตองการจะถาย
๕. ดําเนินการถายกดปุมเครื่อง Archives Writer เครื่องจะทําการเปลี่ยนขอมูล Digital
ถายลงในไมโครฟลมไดตามตองการ
นับเปนการอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุหรือขอมูลความสําคัญตางๆ ที่เก็บในรูปแบบของ
Disital อยางเดียวเปลี่ยนถายขอมูลเปนรูปแบบของไมโครฟลม จะทําใหการเก็บรักษามีอายุยาวนานนับ
๑๐๐ ป
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