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งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสนอแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสาร

จดหมายเหตุธุรกิจของกลุ่มบริษัทบี.กริม และ 2) ประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบริษัทบี.กริมตามแนว
ทางการประเมินคุณค่าที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเจาะจงคือ เอกสารลายลักษณ์ กฤตภาคและ
หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทบี.กริมจ านวน 627 ชิ้น ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทบี.กริมจ านวน 1 คน 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจดหมายเหตุ จ านวน 3 คน และพนักงานของกลุ่มบริษัทบี.กริมจ านวน 1 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบบันทึกข้อมูลลักษณะเอกสาร แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และ แบบสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจดหมายเหตุและพนักงานของกลุ่มบริษัทบี .กริม วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ
ผลด้วยจ านวนความถี่และการสรุปสาระส าคัญ 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

1. แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุ่มบริษัทบี .กริมที่เสนอมีลักษณะเป็น
การอธิบายด้วยความเรียงถึงสาระส าคัญในการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุเหล่าน้ี สาระส าคัญดังกล่าว คือ 
(1) ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ (2) เอกสารที่จะประเมิน (3) เกณฑ์การประเมิน (4) 
รายการกลุ่มเอกสาร และ (5) การโอนย้ายเอกสาร 

2. การประเมินคุณค่าเอกสารกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มบริษัทบี.กริมจานวน 627 ชิ้น โดยใช้แนวทางการ
ประเมินคุณค่าเอกสารที่สร้างขึ้นอันประกอบด้วย (1) คุณค่าทางการบริหาร (2) คุณค่าทางการเงิน (3) คุณค่าทาง
กฎหมาย (4) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ (5) คุณค่าอ่ืนๆ พบว่าเอกสารส่วนใหญ่มีคุณค่าในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ทางประวัติศาสตร์ รองลงมามีคุณค่าอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาเน้ือหาและบริบทของเอกสารเพื่อจัดกลุ่มตามที่ก าหนด 18 
กลุ่ม พบว่าเอกสารส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 18 คือเอกสารอ่ืนๆ รองลงมาอยู่ในกลุ่มที่ 16 คือเอกสารส่วนบุคคลของ
สมาชิกในครอบครัวลิงค์ การค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบริษัทบี .กริมส่วนใหญ่เป็น
เอกสารที่ไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทบี .กริม แต่เป็นเอกสารที่สมาชิกครอบครัวลิงค์ได้เก็บ
สะสมไว้ สิ่งน้ีสะท้อนให้เห็นถึงบริบทการจัดการเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจในประเทศไทยที่ยังสัมพันธ์อยู่กับเอกสาร
ส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารองค์กร 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

57903305 : Major ARCHIVES AND CULTURAL HERITAGE INFORMATION MANAGEMENT 
Keyword : archives, archival appraisal 

MR. THATPONG PATSANGUAN : GUIDELINES ON APPRAISAL OF BUSINESS 
RECORDS IN A THAI CONTEXT: A CASE STUDY OF B.GRIMM GROUP OF COMPANIES'S 
RECORDS  THESIS ADVISOR :  JUTHARAT CHANGTHONG, PH.D. 

The research, which is a qualitative research, aims to purpose guidelines on 
appraisal of business archives of B.Grimm Group of Companies and use these guidelines to 
appraise archives of this Group of Companies. The research samples selected specifically are 627 
archives of B.Grimm Group of Companies, one B.Grimm Group’s executive, three archival 
specialists or archivists, and one B.Grimm Group’s employee. Data was collected from record 
survey, questionnaire submitted to archival specialists or archivists and B.Grimm Group’s 
employee, and interview with B.Grimm Group’s executive. Data was analyzed and presented in 
terms of frequency and narrative conclusion. 

The research results consist of two main findings. The first finding suggests that 
guidelines on appraisal of archives of B.Grimm Group of Companies should be written in a 
narrative form explaining the five significant parts of the guidelines which are (1) those who take 
responsibility on appraisal, (2) records selected to appraise, (3) appraisal criteria, (4) list of records 
group, and (5) records transfer. 

The second finding indicates that by using the five values designed in the guidelines, 
which are (1) administrative, (2) financial, (3) laws and regulations, (4) historical, and (5) other 
values, most of 627 archives of B.Grimm Group of Companies have historical and other values. In 
addition, after studying content and context of all records and classifying them into 18 records 
groups, it has been found that most of them are in group 18, which is defined as a group of 
records enable to include in other group, and group 16, which is defined as a group of records of 
Link Family. This means that most of the archives of B.Grimm Group of Companies are records 
irrelevant to the business administrative of B.Grimm Group of Companies but those archives are 
records that have been collected by Link Family. This reflects the relationship between the 
personal records of the owner or executives of company and the business archives in Thai 
context. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจ (Business archive) หมายถึง เอกสารที่ถูกสร๎างข้ึนใน
ระหวํางการด าเนินธุรกิจ อันมีคุณคําในระยะยาวตํอองค์กรธุรกิจ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับธุรกิจนั้นๆ 
รวมทั้งคุณคําตํอคนรุํนหลัง (Business Archive Council of Scotland 2015) และเป็นเอกสารการ
ด าเนินธุรกิจที่องค์กรธุรกิจหรือศูนย์เก็บเอกสารเลือกเก็บรักษาไว๎อยํางถาวรด๎วย เหตุผลทางการค๎า 
กฎหมาย และประวัติศาสตร์ (The National Archives 2009) เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจมีประโยชน์
ตํอทั้งองค์กรธุรกิจในฐานะเจ๎าของเอกสาร และตํอสังคมภายนอก กลําวคือ องค์กรธุรกิจสามารถน า
เอกสารจดหมายเหตุธุรกจิของตนมาใช๎เพื่อยืนยันหน๎าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งอัตลักษณ์ขององค์กรที่
มีมาอยํางยาวนาน อันจะน าไปสูํการสร๎างความภาคภูมิใจให๎แกํพนักงานภายในองค์กร รวมทั้งการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ขององค์กรและสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จักในหมูํผู๎บริโภค เป็นแรงบันดาลใจ
ให๎เกิดการสร๎างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหมํๆ เพื่อสร๎างรายได๎มูลคํามหาศาลให๎แกํองค์กร (Logan 
2009) ยิ่งไปกวํานั้นองค์กรธุรกิจยังสามารถใช๎เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจเป็นข๎อมูลส าหรับการ
ตัดสินใจด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจตํางๆ ขององค์กรตํอไปในอนาคต เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุ
ธุรกิจถือเป็นบันทึกความทรงจ าขององค์กรทีแ่สดงใหเ๎หน็ถึงการด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จและ
ล๎มเหลวขององค์กรในอดีต รวมทั้งการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรในด๎านตํางๆ ตลอดระยะเวลาที่
ผํานมาอีกด๎วย (Business Archives Council 2012) สํวนประโยชน์ที่มีตํอสังคมภายนอกนั้น 
เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจถือวําเป็นแหลํงข๎อมูลส าคัญส าหรับนักวิชาการหลากหลายสาขาในการ
ศึกษาวิจัยด๎านตํางๆ เชํน การศึกษาประวัติพัฒนาการขององค์กรธุรกิจนับตั้งแตํกํอตั้ง ผลกระทบตํอ
เศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินกิจการขององค์กร พัฒนาการของชุมชนอันเป็นที่ตั้งของส านักงาน
หรือร๎านค๎าสาขาขององค์กร เป็นต๎น (Scottish Council on archives 2015) 

ประโยชน์และความส าคัญของเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจที่กลําวข๎างต๎น องค์กรธุรกิจจึง
ควรจัดการดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจอยํางเป็นระบบ จากการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับ
งานจดหมายเหตุธุรกิจที่เผยแพรํ พบวํามีองค์กรธุรกิจหลายแหํงในตํางประเทศให๎ความส าคัญงาน
จดหมายเหตุธุรกิจ ด๎วยการจัดตั้งหอจดหมายเหตุหรือจัดตั้งแผนกเพื่อรับผิดชอบงานจดหมายเหตุ
ธุรกิจโดยเฉพาะ เชํน บริษัทยูนิลีเวอร์ (Unilever) ธนาคารเอชเอซบีซี (HSBC) บริษัทบูทส์ (Boots) 
เป็นต๎น (The National Archives 2009) รวมทั้งในหลายประเทศยังมีการจัดตั้งองค์กรระดับชาติที่
เกี่ยวข๎องเอกสารจดหมายเหตุธุรกจิ เชํน ประเทศสหราชอาณาจักรมีการจัดต้ังสภาจดหมายเหตุธุรกิจ 
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(Business Archives Council) อันมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อสํงเสริมให๎มีการสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุธุรกิจ สนับสนุนข๎อมูลและค าแนะน าปรึกษาเพื่อชํวยองค์กรธุรกิจตํางๆ ในการจัดการ
เอกสารจดหมายเหตุภายในองค์กรของตน ตลอดจนเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ธุรกิจมากข้ึน (Business Archive Council of Scotland 2015) และน าไปสูํการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์แหํงชาติวําด๎วยเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจส าหรับในอังกฤษและเวลส์ 
(National Strategy for Business Archives (England and Wales)) โดยความรํวมมือกับหอ
จดหมายเหตุแหํงชาติอังกฤษ และองค์กรทางด๎านจดหมายเหตุอีกหลายแหํงเพื่อวางแนวทางการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจให๎เป็นมาตรฐานเมื่อปี ค.ศ. 2009 (The National 
Archives 2009) ในขณะที่บางประเทศได๎มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุธุรกิจเพื่อเก็บรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุธุรกิจของบริษัทตํางๆ ไว๎เป็นการเฉพาะ เชํน ประเทศเดนมาร์กได๎จัดตั้งหอจดหมายเหตุ
ธุรกิจแหํงชาติเดนมาร์ก (The Danish National Business Archives หรือช่ือในภาษาเดนิชคือ 
Erhvervsarkivet) เพื่อท าหน๎าที่เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุขององค์กรธุรกิจตํางๆ ในประเทศ
เดนมาร์ก ตั้งแตํระดับท๎องถ่ินจนถึงระดับชาติ เอกสารของสหภาพแรงงาน และเอกสารสํวนบุคคล
ของนักธุรกิจที่มีช่ือเสียง (Danish Business Archives 2015) ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการจัดตั้งหอ
จดหมายเหตุประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจ (Dutch Economic History Archive หรือที่รู๎จักกนัในช่ือยํอวํา 
NEHA) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจขององค์กรธุรกิจตํางๆ ตั้งแตํปี ค.ศ. 1914 
เป็นต๎นมา (De Graaf 1999) นอกจากนี้องค์กรจดหมายเหตุในระดับนานาชาติอันได๎แกํ สภาการ
จดหมายเหตุระหวํางประเทศ ( International Council on Archives: ICA) ได๎จัดตั้งสํวนเอกสาร
จดหมายเหตุธุรกิจและแรงงาน (Section on Business and Labour Archive) เพื่อเสริมสร๎างความ
รํวมมือกันระหวํางองค์กรทางด๎านจดหมายเหตุระหวํางประเทศในประเด็นของการจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุธุรกิจอีกด๎วย (The National Archives 2009)  

ในประเทศไทย ข๎อมูลเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุเทําที่มีการเผยแพรใํนปัจจุบัน พบวําสํวน
ใหญํสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลยัและภาครัฐบางแหํงที่มคีวามสนใจจดัต้ังหอจดหมายเหตุ ในขณะที่
หนํวยงานภาคเอกชนนั้นพบข๎อมูลวํามีองค์กรธุรกิจประเภทสถาบันทางการเงินบางแหํงที่จัดตั้งหอ
จดหมายเหตุหรือหนํวยงานจดหมายเหตุภายในองค์กรอยํางชัดเจน เชํน ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยแตํละแหํงมีการด าเนินงานจดหมายเหตุตามที่เห็น
วําเหมาะสม เชํน หอจดหมายเหตุของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีการจัดท า
แบบส ารวจเอกสารจดหมายเหตุของตนเอง เพื่อด าเนินการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุ  
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2554) หอจดหมายเหตุของธนาคารไทยพาณิชย์ มี
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การด าเนินการเชํน การจัดหาเอกสารจากหนํวยงานของธนาคารตามตารางก าหนดอายุเอกสาร และ
เอกสารสํวนบุคคลจากภายนอก การจัดเรียงและท าเครื่องมือชํวยค๎น การให๎บริการแกํหนํวยงาน
ภายในและประชาสัมพันธ์ และการจัดท าประวัติศาสตร์บอกเลาํ (รัตนา ดีรักษา 2549) ส าหรับองค์กร
ธุรกิจอื่นๆ อาจมีการจัดการเอกสารธุรกิจส าคัญขององค์กรไว๎ แตํผู๎วิจัยไมํสามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎วํามี
องค์กรธุรกิจแหํงใดที่มีการด าเนินงานหอจดหมายเหตุธุรกิจตามหลักวิชาการ 

ตามหลักวิชาการ การจัดการเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจต๎องประยุกต์หลักการและ
กระบวนการตามหลักการบริหารงานจดหมายเหตุ ซึ่งมีกิจกรรมตั้งแตํการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ 
การประเมินคุณคําเอกสาร การจัดเอกสารจดหมายเหตุ การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ การ
จัดท าเครื่องมือชํวยค๎นเอกสารจดหมายเหตุ การบริการและเผยแพรํเอกสารจดหมายเหตุ การสงวน
รักษาเอกสาร ทุกกิจกรรมของกระบวนการด าเนินงานจดหมายเหตุมคีวามส าคัญเทําเทยีมกันและต๎อง
สัมพันธ์สอดคล๎องกัน อยํางไรก็ตามผู๎วิจัยสนใจศึกษาการประเมินคุณคําเอกสาร เนื่องจากการ
ประเมินคุณคําเอกสารเป็นกระบวนการพิจารณา ตัดสินใจและคัดเลือกเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคําตํอ
องค์กรไว๎เป็นเอกสารจดหมายเหตุ และสํงผลตํอการการด าเนินงานจดหมายเหตุธุรกิจในข้ันตอนตํอๆ 
ไป เชํน การจัดเอกสารจดหมายเหตุ การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุในองค์กรธุรกิจ รวมทั้ง
ชํวยขจัดเอกสารที่ไมํเกี่ยวข๎องกับภารกิจหน๎าที่ขององค์กร เอกสารที่มีความไมํสมบูรณ์ และเอกสารที่
มีความซ้ าซ๎อนออกไป ชํวยให๎องค์กรไมํต๎องสิ้นเปลืองงบประมาณ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และ
ประหยัดเวลาในการจัดการกับเอกสารที่ไมํมีคุณคําดังกลําว 

ผู๎วิจัยจึงได๎เลือกศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจ โดยศึกษา
เป็นกรณีศึกษากลุํมบรษัิท บี.กริม เนื่องจากกลุํมบรษัิทบี.กริม เป็นบริษัททีด่ าเนินธุรกิจในประเทศไทย
มานานต้ังแตํ พ.ศ. 2421 มีประวัติความเป็นมาที่ผูกพันกับสังคมไทยมาอยํางยาวนานนับตั้งแตํสมัย
รัชกาลที่ 5 และยังคงด าเนินกิจการตํอมาจนถึงปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัทบี.กริมจ าแนกได๎ 6 ด๎าน อัน
ได๎แกํ  ธุรกิจด๎านพลั งงาน ธุรกิจ เครื่องท าความเย็น ธุรกิจด๎านการคมนาคมขนสํง  ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด๎านสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจด๎านแฟช่ัน (B.Grimm 2008) ปัจจุบันผู๎บริหาร
บริษัทบี.กริม ได๎รวบรวมเอกสารประเภทตํางๆ เชํน เอกสารลายลักษณ์ สิ่งพิมพ์ ภาพถําย และฟิล์ม 
เป็นต๎น โดยเก็บรักษาเอกสารเหลํานี้ไว๎ที่อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรีฑา อันเป็น
ส านักงานหลักของกลุํมบริษัทบี.กริม และมีแนวคิดวําจะด าเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ขององค์กรข้ึนในอนาคต ผู๎วิจัยจึงก าหนดจะศึกษาวิจัยเพื่อสร๎างแนวทางการประเมินคุณคํา
เอกสารธุรกิจของบริษัทบี.กริม เป็นกรณีศึกษาเพื่อจะได๎สร๎างองค์ความรู๎ทางวิชาการด๎านการ
บริหารงานจดหมายเหตุและเป็นประโยชน์ตํอองค์กรธุรกิจอื่นๆ ตํอไป 
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ค าถามของการวิจัย  
1. แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี .กริมควรมี

ลักษณะใด  
2. เอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริมที่เก็บรักษาในปัจจุบันจะมีคุณคําด๎านใด  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อเสนอแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริม 
2. เพื่อประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .กริมตามแนวทางการ

ประเมินคุณคําเอกสารที่สร๎างขึ้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ประโยชน์ตํอกลุํมบริษัทบ.ีกริม   
 1.1 ได๎เสนอแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.

กริมเพื่อให๎บริษัทสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ตํอไปในอนาคตด๎วย 
 1.2 เอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริมได๎รับการประเมินคุณคํา และอาจน า

คุณคําของเอกสารไปใช๎ประโยชน์หรือสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํธุรกิจขององค์กรได๎ 
2. ประโยชน์ตํอสังคมและวงวิชาการทางด๎านจดหมายเหตุ 
 2.1 ได๎องค์ความรู๎เกี่ยวกับการประเมินคุณคําเอกสารที่นักศึกษาและผู๎ปฏิบัติงาน

จดหมายเหตุและองค์กรธุรกจิอื่นๆ ในประเทศไทยสามารถน าแนวทางการประเมินคุณคําจากงานวิจัย
ช้ินน้ีไปใช๎ประโยชน์ได๎ 

 2.2 ชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการจดหมายเหตุใน
ประเทศไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ข๎อจ ากัดการวิจัย ตามหลักวิชาการแล๎ว การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุจะ
ด าเนินการกับเอกสารในระดับชุดเอกสาร (series) แตํการวิจัยจะท าการประเมินคุณคําเอกสารกลุํม
ตัวอยํางของกลุํมบริษัทบี.กริมเป็นรายช้ิน เนื่องจากเป็นเอกสารที่ผู๎บริหารบริษัทบี.กริม ได๎สะสมทีละ
ช้ินมานานแล๎ว และได๎รับการยินยอมจากเจ๎าของเอกสารให๎สามารถใช๎ในการศึกษาวิจัยได๎ 
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2. การศึกษาวิจัยศึกษาเฉพาะเอกสารกลุํมตัวอยํางของกลุํมบริษัทบี.กริม ประกอบด๎วย
เอกสารลายลักษณ์ จ านวน 275 ช้ิน กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ จ านวน 97 ช้ิน และสิ่งพิมพ์ จ านวน 
255 ช้ิน  

3. การวิจัยน้ีด าเนินการระหวํางเดือนกรกฎาคม 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริม หมายถึง เอกสารที่ผู๎บริหารของกลุํม
บริษัทบี.กริมได๎เก็บรักษาไว๎แตํเดิม ประกอบด๎วย เอกสารลายลักษณ์ กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ ภาพถําย ฟิล์ม วีดิทัศน์ และสื่อคอมพิวเตอร์ 

แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริม  หมายถึง 
ข๎อความที่เขียนไว๎เป็นแบบอยํางเพื่อการน าไปปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกเอกสารของกลุํมบริษัท
บี.กริมเป็นเอกสารจดหมายเหตุธุรกจิของบริษัทบี.กริม โดยมีการก าหนดเกณฑ์คุณคําเอกสารที่จะเป็น
เอกสารจดหมายเหตุไว๎  

เกณฑ์คุณคําเอกสารที่จะเป็นเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง คุณคําของเอกสารที่องค์กร
ก าหนดไว๎เพื่อใช๎ในการคัดเลือกเอกสารเป็นเอกสารจดหมายเหตุ 
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บทท่ี 2  
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในบทนี้จะเป็นการปริทัศน์วรรณกรรมในประเด็นตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัยเพื่อ

ก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินคุณคําเอกสารธุรกิจของกลุมํบริษัทบ.ีกริม โดยสามารถแบํง
ประเด็นในการปริทัศน์วรรณกรรมออกได๎เป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจและการประเมินคุณคําเอกสาร
จดหมายเหตุ 

2. ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุํมบริษัทบี.กริม และเอกสารจดหมายเหตุ 
3. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจและการประเมินคณุค่าเอกสารจดหมายเหต ุ
1.1 ความหมายและประโยชน์ของเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจ 

 ค าวํา “เอกสารจดหมายเหตุ” หรือ “Archive” ตามความหมายของสภาการ
จดหมายเหตุระหวํางประเทศ (International Council on Archives: ICA) นั้นหมายถึงเอกสารอัน
เป็นผลที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งสิ้นกระแสการใช๎งานแล๎ว และได๎รับการเก็บรักษาในฐานะที่
เป็นเอกสารที่มีคุณคําในระยะยาว (International Council on Archives 2015) สํวนค าวํา 
“เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจ” หรือ “Business archives” หมายถึง เอกสารที่ถูกสร๎างข้ึนหรือได๎รับ
ในระหวํางการด าเนินธุรกิจ อันมีคุณคําในระยะยาวตํอองค์กรธุรกิจ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับธุรกิจนั้นๆ 
รวมทั้งคุณคําตํอคนรุํนหลัง (Business Archive Council of Scotland 2015) ซึ่งองค์กรธุรกิจเก็บ
รักษาไว๎อยํางถาวรเพื่อเป็นหลักฐานและข๎อมูล หรือเพื่อประโยชน์ทางด๎านธุรกิจ ด๎านกฎหมาย และ
ด๎านประวัติศาสตร์ โดยอยูํในรูปแบบของสื่อประเภทตํางๆ ทั้งเอกสารกระดาษ สื่อดิจิทัล ตลอดจน
โสตทัศนูปกรณ์ (The National Archives 2009) ซึ่งความหมายของค าวําเอกสารจดหมายเหตุนี้
แตกตํางจากความหมายของค าวํา “เอกสาร” หรือ “Records” อันหมายถึงผลผลิตหรือสิ่งที่เกิดข้ึน
จากการด าเนินธุรกิจเทํานั้น (Williams 2006) 

เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจจะต๎องมีคุณลักษณะส าคัญ 4 ประการดังนี้ (Business 
Archives Council 2012)  

 1. มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแตํละองค์กร 
 2. แสดงถึงความรู๎และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 



 7 
 
 

 3. สามารถอยูํในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งเอกสารกระดาษ ฟิล์ม ภาพถําย 
แถลงการณ์ (oral testimonies) โฆษณา และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 4. ถูกสร๎างขึ้นในฐานะที่เป็นเอกสารแสดงการท างานในแตํละวัน 
เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจจะได๎รับการคัดเลือกจากเอกสารภายในองค์กรธุรกิจ 2 

ประเภทดังนี้ (The Association of Canadian Archivists 2000) 
1. เอกสารการบริหารองค์กร (Administrative records) คือเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ

บุคลากร การเงิน วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสํวนสนับสนุนอื่นๆ เชํน ใบสั่งซื้อสินค๎า แฟ้ม
ทะเบียนพนักงาน ค าร๎องทั่วไป เอกสารการจํายเงินเดือน ใบแจ๎งหนี้และใบเสร็จรับเงิน เป็นต๎น ซึ่งมี
เอกสารเพียงบางกลุํมเทํานั้นที่จ าเป็นต๎องจ าเป็นต๎องจัดเก็บอยํางถาวรในฐานะเอกสารจดหมายเหตุ 

2. เอกสารเชิงปฏิบัติการ (Operational records) คือเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงแกํนแท๎
ของธุรกิจ ขององค์กร อันน าไปสูํทิศทางการพัฒนาและเติบโตขององค์กร ได๎แกํ เอกสารนโยบายของ
องค์กร เอกสารการประชุมผู๎บริหาร เอกสารเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือสัญญาทางธุรกิจตํางๆ เป็นต๎น ซึ่ง
เอกสารเหลํานี้ถือเป็นเอกสารที่มีคุณคําในระยะยาวและสมควรจัดเก็บอยํางถาวรในฐานะเอกสาร
จดหมายเหตุตํอไป 

เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจมีประโยชน์ส าคัญตํอองค์กรธุรกิจ เนื่องจากเอกสารจดหมาย
เหตุธุรกิจนั้นถือได๎วําเป็นแหลํงสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่สร๎างประโยชน์มากมายให๎แกํองค์กร
ธุรกิจอันเป็นเจ๎าของหรือผู๎สร๎างเอกสารดังกลําว โดยสามารถชํวยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของ
องค์กรในหลายลักษณะ เชํนสามารถใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการด าเนินธุรกิจ การตัดสินใจในอนาคต 
และการก าหนดงานหรือกิจกรรมใหมํๆ ขององค์กร สามารถสร๎างวัฒนธรรมองค์กรที่ท าให๎พนักงาน
เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ขององค์กร สามารถใช๎ในการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ขององค์กร
และการบริหารงานที่ผํานมาเนื่องในวาระที่เกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งท าให๎
ผู๎บริโภครู๎จักช่ือเสียงขององค์กรมากขึ้นผํานการประชาสัมพันธ์และการตลาดโดยใช๎เอกสารจดหมาย
เหตุธุรกิจเป็นสํวนประกอบ (Logan 2009) 

ประโยชน์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจนั่นคือ ประโยชน์ที่มีตํอ
สังคมภายนอก เนื่องจากองค์กรธุรกิจนั้นถือได๎วํามีบทบาทส าคัญอยํางยิ่งตํอชีวิตประจ าวันของคนใน
สังคมนับตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ด๎วยเหตุที่ผู๎คนในสังคมนับตั้งแตํในระดับท๎องถ่ิน ระดับภูมิภาค ไป
จนถึงระดับชาติยังต๎องซื้อ-ขายสินค๎าและใช๎บริการจากองค์กรธุรกิจตํางๆ เป็นประจ าอยูํเสมอ ฉะนั้น
เอกสารจดหมายเหตุธุรกจิจงึถือเป็นแหลํงข๎อมูลอันเป็นกุญแจส าคัญที่จะชํวยให๎เราเข๎าใจและสามารถ
เช่ือมโยงสังคมจากอดีตสูํปัจจุบันได๎ นอกจากนี้ เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจยังเป็นทรัพยากรทาง
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วัฒนธรรมที่บันทึกเรื่องราวทั้งในอดีตและปัจจุบันของชุมชนและสังคมผํานตัวเอกสาร จึงมีประโยชน์
ในการศึกษาค๎นคว๎าในประเด็นที่มีความหลากหลายโดยนักวิชาการด๎านตํางๆ ทั้งนักประวัติศาสตร์
ท๎องถ่ิน นักประวัติศาสตร์ครอบครัว (family historians) และนักเศรษฐศาสตร์ เป็นต๎น (Scottish 
Council on archives 2015) 

 
1.2 การจัดการเอกสารจดหมายเหตุธุรกจิ 

 การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ ธุรกิจ มีกระบวนการหรือกิจกรรมพื้นฐาน
เชํนเดียวกับการด าเนินงานจดหมายเหตุ ซึ่งประกอบด๎วยข้ันตอนดังตํอไปนี้   

  1.2.1 การจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ (Acquisition) 
   การจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง การที่หอจดหมายเหตุรับ

เอกสารมาเก็บรักษาไว๎เพิ่มเติมด๎วยวิธีการตํางๆ ได๎แกํ การรับมอบหรือรบับริจาค การโอนย๎ายเอกสาร 
การยืมเอกสาร และการซื้อเอกสาร ซึ่งความเหมาะสมของวิธีการรับมอบเอกสารนั้นจะข้ึนอยูํกับ
ลักษณะของหอจดหมายเหตุ และเมื่อรับเอกสารมาแล๎วจะต๎องจัดท าทะเบียนเอกสารที่รับเข๎ามาใหมํ
ด๎วย (Archive Association of British Columbia 1994) 

 
  1.2.2 การประเมินคุณค่าเอกสาร (Appraisal) 
   การประเมินคุณคําเอกสาร เป็นกระบวนการพิจารณาเอกสารที่หอ

จดหมายเหตุรับเข๎ามาวํามีคุณคําเพียงพอที่เก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุหรือไมํ ซึ่งกระบวนการ
นี้อาจเกิดข้ึนกํอนหรือหลังการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุก็ได ๎(Pearce-Moses 2005)  

 
  1.2.3 การจัดเอกสารจดหมายเหตุ (Arrangement) 
   การจัดเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และ

จัดระเบียบเอกสารจดหมายเหตุให๎อยูํในลักษณะของกลุํม ชุด และช้ินเอกสาร ปัจจุบันการจัดเอกสาร
จดหมายเหตุ ใช๎หลักการเรสแป เด ฟง (respect des fonds) ซึ่งประกอบด๎วย 2 แนวคิดคือ แนวคิด
การจัดเอกสารตามแหลํงที่มา (principle of provenance) และ แนวคิดการจัดเอกสารตามระเบียบ
เดิม (principle of original order) (Roper and Millar 1999) 

   การจัดเอกสารจดหมายเหตุ เริ่มต๎นจากการรวบรวมข๎อมูลส าคัญ
ของผู๎สร๎างเอกสาร เชํน ประวัติความเป็นมา โครงสร๎างการบริหาร รายช่ือผู๎บริหาร และเหตุการณ์
ส าคัญภายในองค์กร จากนั้นตรวจสอบสภาพและลักษณะของเอกสารจดหมายเหตุ ท าความสะอาด
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ภายนอกของตัวเอกสารเบื้องต๎น รวมทั้งตรวจสอบข๎อมูลเพิ่มเติมของหนํวยงานที่ปรากฏในเอกสารซึ่ง
ไมํพบจากการรวบรวมข๎อมูลที่ผํานมา เพื่อน าข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการด าเนินการ
จัดเอกสารจดหมายเหตุตํอไป (Brunton and Robinson 1987) 

  
  1.2.4 การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ (Description) 
   การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ  เป็นกระบวนการในการ

เก็บข๎อมูล วิเคราะห์ จัดการ และบันทึกข๎อมูลเพื่อชํวยในการระบุ จัดการ จัดเก็บ และอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุรวมทั้งบริบทและระบบการจัดการเอกสารที่ท าให๎เกิดเอกสารจดหมายเหตุข้ึน (Roper 
and Millar 1999) ซึ่งในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุนั้น นักจดหมายเหตุจ าเป็นต๎องใช๎
รูปแบบของการก าหนดค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให๎สามารถอธิบายเนื้อหา
และบริบทของเอกสารจดหมายเหตุอันจะชํวยให๎ผู๎ใช๎สามารถเข๎าถึงเอกสารจดหมายเหตุได๎ดียิ่งข้ึน 
(Bureau of Canadian Archivists 2008) ตัวอยํางของมาตรฐานของค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
ที่ใช๎กันอยูํในปัจจุบันคือ มาตรฐานระหวํางประเทศวําด๎วยค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ (General 
International Standard Archival Description: ISAD (G)) ซึ่งก าหนดโดยสภาจดหมายเหตุ
นานาชาติ (International Council on Archives) เป็นมาตรฐานกลางในการจัดท าค าอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุและเป็นประโยชน์ส าหรับระบบการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางประเทศ 
(international data exchange systems)  

   ข้ันตอนการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ เริ่มต๎นจากการ 
รวบรวมประวัติความเป็นมา พัฒนาการของหนํวยงานผู๎สร๎างเอกสาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาและ
วัตถุประสงค์ในการจัดท าและการใช๎งานชุดหรือหมวดเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งได๎มาในระหวําง
ข้ันตอนการจัดเอกสารจดหมายเหตุ และรวบรวมข๎อมูลใหมํจากแหลํงตํางๆ เพิ่มเติม จากนั้นบันทึก
ข๎อมูลที่ได๎จากรวบรวมลงในแบบบันทึกค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ (description sheet) (สม
สรวง พฤติกุล 2539)  

  
  1.2.5 การจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ  
   การจัดท าเครื่องมือชํวยค๎นเอกสารจดหมายเหตุ คือการจัดท า

รายการข๎อมูลของเอกสารจดหมายเหตุ  เพื่อให๎หอจดหมายเหตุสามารถควบคุมเอกสารในความดูแล
ได๎ และเพื่อให๎ผู๎ใช๎เอกสารสามารถสืบค๎นเอกสารได๎อยํางสะดวกและเข๎าใจลักษณะของเอกสารที่
ต๎องการสืบค๎นด๎วย (Pearce-Moses 2005) โดยเครื่องมือชํวยค๎นเอกสารจดหมายเหตุนี้สามารถ
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จ าแนกได๎ 3 ประเภทคือ ทะเบียนส าหรับควบคุมเอกสารจดหมายเหตุ บัญชีรายการเอกสารจดหมาย
เหตุส าหรับสืบค๎น และเครื่องมือส าหรับเช่ือมโยงเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุ (Oakes and 
McCausland 1987) 

 
  1.2.6 การให้บริการเอกสารจดหมายเหต ุ
   สถาบันจดหมายเหตุต๎องมีหน๎าที่จัดบริการและเผยแพรํเอกสาร

จดหมายเหตุให๎แกํบุคคลภายนอกให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ โดยทางสถาบันจ าเป็นต๎องมีการ
ก าหนดนโยบายการใช๎เอกสารจดหมายเหตุให๎มีความชัดเจน และอาจต๎องมีการจ ากัดการเข๎าถึง
เอกสารบางประเภทเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของเจ๎าของเอกสารด๎วย (International Council on 
Archives 2012)   

 
  1.2.7 การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหต ุ
   การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ คือกระบวนการดูแลรักษา

สภาพทางกายภาพของเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อท าให๎เอกสารเกิดความเสียหายน๎อยที่สุด และชํวย
รักษาข๎อมูลส าคัญที่เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมด๎วย (Pearce-Moses 2005) ถือเป็นกระบวนการที่
จ าเป็นต๎องอยูํในการด าเนินงานจดหมายเหตุของสถาบันจดหมายเหตุทุกแหํง การสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุมีวิธีการปฏิบัติส าคัญ 3 วิธีคือ การอนุรักษ์เชิงป้องกัน คือการสงวนรักษาเพื่อให๎เอกสาร
คงสภาพเดิมไว๎ให๎นานที่สุด การเปลี่ยนสภาพเอกสารจดหมายเหตุ คือการน าเอกสารจดหมายเหตุที่มี
คุณคํา มีสภาพช ารุดหรือเสี่ยงตํอการช ารดุ รวมทั้งมีขนาดที่ไมํสามารถใช๎งานได๎อยํางสะดวกมาท าการ
เปลี่ยนสภาพเป็นวัสดุยํอสํวน เชํน ไมโครฟิล์ม หรือเปลี่ยนสภาพเป็นรูปแบบอื่นที่สามารถใช๎แทน
เอกสารต๎นฉบับได๎ และการบูรณะเอกสารจดหมายเหตุ คือการด าเนินงานเมื่อพบวําเอกสารจดหมาย
เหตุเกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมสลายซึ่งสภาพ (Piggott 1987)  

  
 1.3 การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหต ุ

  1.3.1 ความหมายของการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ 
   การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุ (Appraisal) หมายถึง

กระบวนการพิจารณาคุณคําของเอกสารเพื่อการใช๎งานในระยะยาวหรือเพื่อเก็บรักษาไว๎ที่หอจดหมาย
เหต ุและก าหนดอายุการเก็บรกัษาเอกสาร รวมทั้งจ าแนกเอกสารที่มคุีณคําตํอเนื่องออกจากเอกสารที่
ไมํมีคุณคําซึ่งต๎องได๎รับการก าจัดในภายหลัง (The National Archives 2013) วัตถุประสงค์หลักของ
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การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุมี 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ง เพื่อเป็นการตัดสินใจวํา
เอกสารใดที่ควรเก็บไว๎เพื่อใช๎งานในองค์กร และเกบ็เป็นระยะเวลานานเทําใด และประการที่สอง เพื่อ
เป็นการตัดสินใจวําเอกสารใดมีคุณคําถาวรที่เก็บรักษาไว๎ในฐานะของเอกสารจดหมายเหตุ  (Roper 
and Millar 1999)   

 
  1.3.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมาย
เหต ุ
   การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุนับวําเป็นสํวนส าคัญของ

การบริหารงานจดหมายเหตุในศตวรรษที่ 20 เนื่องจากแตํละองค์กรสร๎างเอกสารข้ึนมาเป็นจ านวน
มากโดยที่ทรัพยากรทางด๎านจดหมายเหตุที่มีอยูํไมํอาจเพียงพอตํอการดูแลรักษาเอกสารสมัยใหมํ
เหลําน้ีได๎ทั้งหมดโดยไมํมีข๎อจ ากัดได๎ (Danniels 1988) และโดยปกติแล๎ว สัดสํวนของเอกสารที่ถูก
เก็บรักษาในฐานะของเอกสารจดหมายเหตุจะมเีพียง 3-7 เปอร์เซ็นต์ ของเอกสารทั้งหมดทีส่ร๎างขึ้นใน
องค์กรเทํานั้น (Reed 1987)  

   หอจดหมายเหตุแหํงชาติสหราชอาณาจักรระบุวําการประเมิน
คุณคําเอกสารท าให๎เกิดประโยชน์ตํอองค์กรผู๎สร๎างเอกสารดังนี ้(The National Archives 2013)  

    1. ชํวยให๎องค์กรสามารถด าเนินกิจการได๎ตามภาระหนา๎ที่
ตามกฎหมาย 

    2. ชํวยรักษาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเอกสาร
ในองค์กร โดยการก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสารแตํละประเภท ซึ่งจะท าให๎สามารถก าหนดได๎วํา
เอกสารใดที่จะต๎องถูกท าลายหรือถูกสํงไปเกบ็ ณ ศูนย์เก็บเอกสารเมื่อครบระยะเวลาการจัดเก็บ และ
เอกสารใดที่ต๎องเก็บรักษาไว๎ถาวรในฐานะเอกสารมีคุณคําตํอการด าเนินงานขององค์กรและคุณคําทาง
จดหมายเหตุ 

    3. ชํวยให๎เกิดความแนํใจวํา เอกสารที่มีความเกี่ยวข๎องกับ
องค์กรจะได๎รับการเก็บรักษาไว๎เป็นระยะเวลานานตราบเทําที่ยังคงมีสํวนชํวยในการปรับปรุงนโยบาย
ขององค์กร 

    4. ชํวยให๎องค์กรสามารถอธิบายการบริหารทรัพยากร
ขององค์กรและการก าหนดนโยบายองค์กรแกํสาธารณชนได๎ 

    5. ชํวย ให๎การ เปลี่ ยนแปลงอง ค์กร เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 



 12 
 
 

   ในขณะที่ไมเคิล โรเปอร์ และลอรํา มิลลาร์ (Roper and Millar 
1999) ระบุวําการประเมินคุณคําเอกสารจะชํวยให๎การก าจัดเอกสารที่คุณคําในการใช๎งานภายใน
องค์กรสิ้นสุดลงเป็นไปอยํางเหมาะสมด๎วยการท าลายเอกสารหรือการสํงมอบเอกสารให๎แกํหอ
จดหมายเหตุ ฉะนั้นจึงมีความส าคัญตํอการบรหิารทรัพยากรในองค์กร เนื่องจากหากก าจัดเอกสารเร็ว
เกินไป เอกสารที่มีคุณคําในการใช๎งานหรือมคุีณคําตํอเนื่องอาจถูกท าลายไป และหากก าจัดเอกสารช๎า
เกินไป องค์กรอาจต๎องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการเก็บรักษาเอกสารที่ไมํมีความส าคัญได๎ 

   นอกจากนี้ การประเมินคุณคําเอกสารยังมีความส าคัญในการ
ก าหนดแหลํงข๎อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคตและมีสํวนชํวยในการท าให๎เกิดเอกสาร
ประวัติศาสตร์ข้ึนมา เนื่องจากการประเมินคุณคําเอกสารคือการตัดสินวําเอกสารใดที่ควรเก็บรักษาไว๎ 
อันเป็นทักษะส าคัญของผู๎ปฏิบัติงานเอกสารไมํวําจะเป็นนักจัดการเอกสารหรือนักจดหมายเหตุ 
(Williams 2006) 

 
  1.3.3 หลักการประเมินคุณค่าเอกสาร 
   การก าหนดหลักการประเมนิคุณคําเอกสารถือเปน็ข้ันตอนแรกของ

การประเมินคุณคําเอกสาร เหตุที่ต๎องมีหลักการดังกลําวเนื่องจากการประเมินคุณคําเอกสารเป็น
กระบวนการที่มักกํอให๎เกิดการตัดสินใจเลือกเก็บเอกสารจากความชอบหรือความเห็นสํวนตัวได๎งําย 
อันจะสํงผลให๎เอกสารที่ได๎รับการประเมินแล๎วมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกวําที่จะเป็นตัวแทนของ
เอกสารทั้งหมดในองค์กร ฉะนั้นจึงต๎องมีการสร๎างหลักการเฉพาะข้ึนมาเพื่อสร๎างคุณคําให๎แกํเอกสาร 
(Reed 1987) 

   หลักการประเมินคุณคําเอกสารสํวนมากมักถูกก าหนดข้ึนจาก
ความต๎องการของผู๎จัดต้ังหอจดหมายเหตุ โดยในการก าหนดหลักการประเมินคุณคําเอกสารนี้จะต๎อง
มีนักจดหมายเหตุหรือผู๎เช่ียวชาญ เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบในการจัดการเอกสาร และผู๎เ ช่ียวชาญใน
สาขาอื่นๆ เชํน นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจรํวมกันพิจารณาก าหนดอายุการเก็บเอกสารแตํละช้ินของ
หนํวยงาน เพื่อจัดท าตารางก าหนดอายุเอกสาร (retention schedule) ขององค์กรตํอไป ซึ่งแม๎วํา
หลักการประเมินคุณคําเอกสารจะสอดคล๎องกับบริบทเฉพาะขององค์กรแตํละแหํงที่มีความแตกตําง
กัน แตํแนวคิดพื้นฐานของหลักการนี้จะต๎องสามารถใช๎ได๎กับเอกสารทุกประเภท (Lewis 1969) ซึ่ง
หลักการพื้นฐานส าหรับการประเมินคุณคําเอกสารจะต๎องพิจารณาถึงคุณคําพื้นฐานของเอกสารซึ่ง
สามารถจ าแนกได๎เป็น 2 ลักษณะดังนี้ (Reed 1987)  
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   1. คุณคําข้ันต๎น หรือคุณคําข้ันปฐมภูมิ (Primary value) เป็น
คุณคําในการใช๎งานเอกสารที่มีประโยชน์ตํอบุคคลหรือการด าเนินงานขององค์กรผู๎สร๎างเอกสารใน
ฐานะที่เป็นหลักฐานของการด าเนินกิจกรรมของผู๎สร๎างเอกสารนั้น (Reed 1987, Danniels 1988) 
โดยคุณคําในลักษณะนี้เกิดข้ึนเนื่องจากเอกสารทุกช้ินถูกสร๎างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ และเอกสารนั้น
จะต๎องมีคุณคําส าหรับวัตถุประสงค์นั้นอยํางน๎อยช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เมื่อการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์สิ้นสุดลง คุณคําของเอกสารก็จะสิ้นสุดลงไปด๎วย ดังนั้นนักจดหมายเหตุจึงให๎ความส าคัญ
กับคุณคําในลักษณะนี้น๎อยกวําคุณคําข้ันรอง (Ham 1993) คุณคําข้ันต๎นน้ีอาจมีระยะเวลาสั้นเพียงไมํ
เกินหนึ่งปีหรืออาจยาวนานถึง 20-30 ปีก็ได๎ และสามารถแบํงยํอยได๎ตามลักษณะของเนื้อหาเอกสาร
ดังนี ้(Roper and Millar 1999)  

    1.1 คุณคําด๎านการปฏิบัติงานหรือคุณคําด๎านการบริหาร 
(Operational value/Administrative value) เป็นคุณคําของเอกสารที่มีตํอการปฏิบัติงานหรือ
บริหารงานในองค์กรผูส๎ร๎างเอกสาร โดยเอกสารที่มีคุณคําในลักษณะนี้ได๎แกํ เอกสารที่จัดท าข้ึนเพื่อใช๎
ในการบริหารองค์กร เชํน เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย การแบํงฝ่ายงาน เอกสารก าหนดขอบเขตหน๎าที่ 
กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข๎อบังคับ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รายงานประจ าปี คํูมือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต๎น 

    1.2 คุณคําทางการเงิน (Financial value) เป็นคุณคํา
ของเอกสารที่มีตํอการด าเนินงานทางด๎านการเงินและงบประมาณขององค์กรผู๎สร๎างเอกสาร โดย
เอกสารที่มีคุณคําในลักษณะนี้ได๎แกํ เอกสารที่จ าเป็นตํอการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน เอกสารแสดง
สถานะการเงินและงบประมาณ และเอกสารที่ใช๎หลักฐานทางการเงิน เชํน รายงานการตรวจสอบ
การเงิน รายงานประมาณการรายรับรายจําย และรายงานการขาดทุน เป็นต๎น 

    1.3 คุณคําทางกฎหมาย (Legal value) เป็นคุณคําของ
เอกสารที่มีตํอการด าเนินการทางกฎหมายขององค์กรผู๎สร๎างเอกสาร หรือการปกป้องสิทธิทาง
กฎหมายขององค์กรและพนักงานในองค์กร โดยเอกสารที่มีคุณคําในลักษณะนี้ได๎แกํ เอกสารที่จัดท า
ข้ึนโดยมีกฎหมายรองรับ หรือจัดท าข้ึนตามที่กฎหมายก าหนด และเอกสารพยานที่สามา รถน ามา
อ๎างอิงทางกฎหมายหรือค๎ุมครองสิทธิประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรได๎ เชํน สัญญาประเภทตํางๆ 
พระราชบัญญัติ เอกสารการมอบฉันทะ ข๎อตกลง พินัยกรรม เป็นต๎น 

   2. คุณคําข้ันรอง หรือคุณคําข้ันทุติยภูมิ (Secondary value) คือ
ความส าคัญหรือประโยชน์ของเอกสารที่มีนอกเหนือจากประโยชน์ในการสร๎างเอกสารนั้น (Pearce-
Moses 2005) โดยหลังสิ้นสุดการใช๎งานเอกสารดังกลําวแล๎ว เอกสารจะมีคุณคําถาวรที่ต๎องได๎รับการ
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เก็บรักษาไว๎ในฐานะเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย คุณคําข้ันรองนี้
สามารถแบํงได๎เป็น 2 ประเภทดังนี้ (Schellenberg 1956, Danniels 1988)    
     2.1 คุณคําเชิงพยานหลักฐาน (Evidential value) คือ
คุณคําของเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหนํวยงานผู๎สร๎างเอกสาร คุณคํา
เชิงพยานหลักฐานน้ีถูกใช๎ในการก าหนดโครงสร๎างองค์กร บันทึกข๎อมูลรวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน นโยบาย และกิจกรรมขององค์กร และยังมีความส าคัญตํอความรับผิดชอบตํอ
สาธารณะขององค์กรภาครัฐและตํอการศึกษาประวัติการบริหารองค์กรด๎วย โดยคุณคําเชิง
พยานหลักฐานจะมีความเกี่ยวข๎องกับเอกสารในแงํของการสร๎างเอกสารมากกวําเนื้อหาของเอกสาร 
(Pearce-Moses 2005) 

    2.2 คุณคําในการให๎ข๎อมูลขําวสาร (Informational 
value) คือคุณคําของเอกสารที่ปรากฏข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และประเด็นอื่นๆ มากกวําการ
ปฏิบัติงานของหนํวยงานผู๎สร๎างเอกสาร คุณคําในการให๎ข๎อมูลขําวสารนี้ถูกใช๎ในการศึกษาเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาสังคม และประเด็นอื่นๆ มากกวําการศึกษาเกี่ยวกับตัวหนํวยงาน
โดยตรง แม๎วําวัตถุประสงค์ของการสร๎างเอกสารจะแตกตํางจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
เอกสารนั้นในภายหลังก็ตาม 

   
  1.3.4 แนวคิดในการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหต ุ
   แม๎วําการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุจะได๎รับการนิยาม

และจ ากัดความจากนักจดหมายเหตุหลายคนไปในทิศทางที่ใกล๎เคียงกัน แตํหากกลําวถึงแนวทางใน
การด าเนินการประเมินคุณคําเอกสารนั้น กลับไมํมีแนวทางใดที่เป็นหลักปฏิบัติตายตัว เนื่องจากการ
ประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุเป็นกระบวนการเฉพาะหน๎าที่ตระหนักถึงความแตกตํางระหวําง
สถานการณ์ จังหวะเวลา และบริการส าหรับแหลงํทรพัยากรที่มีข๎อจ ากัด (Craig 2004) ด๎วยเหตุน้ีจึงมี
นักจดหมายเหตุหรอืสถาบนัทางจดหมายเหตุหลายแหํงทีเ่สนอแนวคิดในการประเมนิคุณคําเอกสารใน
มุมมองที่แตกตํางกันออกไปดังนี้ 

 
   1. แนวคิด documentation strategy  
    แนวคิด documentation strategy คือวิธีการที่ในการ

คัดเลือกและเก็บข๎อมูลเอกสารเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังเกิดข้ึน เหตุการณ์ตํางๆ หรือขอบเขตพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ เชํน การด าเนินงานของหนํวยงานรัฐบาลของรัฐนิวยอร์ก หรือสหภาพแรงงานใน
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สหรัฐอเมริกา เป็นต๎น (Samuel 1986) แนวคิดน้ียอมรับวําหลักฐานของการกระท าใดๆ ในสังคมมิได๎
อยูํในรูปของเอกสารลายลักษณ์เทํานั้น ฉะนั้นจึงจ าเป็นจะต๎องอาศัยความรํวมมือกันระหวํางผู๎สร๎าง
เอกสาร หอจดหมายเหตุ และผู๎ใช๎เอกสารหรือระหวํางสถาบันจดหมายเหตุในด าเนินงานประเมิน
คุณคําเอกสาร อันจะท าให๎นักจดหมายเหตุมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว๎างข้ึน มากกวําที่จะ
พิจารณาเฉพาะเอกสารในความดูแลของตนเองเพียงอยํางเดียว (Williams 2006) ส าหรับแนวคิด 
documentation strategy ประกอบด๎วยข้ันตอน 4 ข้ันตอนได๎แกํ การเลือกและระบุประเด็นที่จะ
เก็บข๎อมูล การเลือกผู๎เช่ียวชาญที่ปรึกษาและก าหนดสถานที่ในการด าเนินงาน การตรวจสอบรูปแบบ
และเนื้อหาของข๎อมูลที่มีอยูํเดิม และการคัดเลือกและต าแหนํง (placement) ของเอกสาร (Samuel 
1986) 

    จุดเดํนของแนวคิดน้ีจึงเป็นการพิจารณาปัจจัยรอบข๎างที่
เกี่ยวข๎องกับเอกสารนอกเหนือจากตัวเอกสาร ซึ่งจะท าให๎นักจดหมายเหตุสามารถเรียนรู๎ถึงวิธีการ
เลือกและระบุประเด็นที่จะเก็บข๎อมูลและสามารถวางแผนในการประเมินคุณคําเพื่อเก็บเอกสาร
ภายใต๎แนวทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น (Samuel 1986)  

 
   2. แนวคิด macro-appraisal 
    แนวคิด macro-appraisal เป็นแนวคิดการประเมิน

คุณคําเอกสารโดยมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์บทบาทหน๎าที่และโครงสร๎างของหนํวยงานผู๎สร๎าง
เอกสาร และมุํงเน๎นตั้งค าถามวํา ท าไมจึงมีการสร๎างเอกสาร เอกสารถูกสร๎างข้ึนที่สํวนใดของ
หนํวยงาน และเอกสารถูกสร๎างขึ้นได๎อยํางไร มากกวําการมองที่เฉพาะเนื้อหาของเอกสาร (Pearce-
Moses 2005) ประกอบด๎วยกระบวนการ 2 สํวนคือ (Bailey 1999)  

    1. การประเมินโครงสร๎างและหน๎าที่ของผู๎สร๎างเอกสาร 
หน๎าที่ในการสร๎างเอกสาร และการก าหนดล าดับในการประเมินผู๎สร๎างเอกสาร ซึ่งการประเมิน
โครงสร๎างและหน๎าที่ถูกน าไปใช๎กับหนํวยงานยํอยภายในองค์กรใหญํ 

    2. การประเมินความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยงาน (ของรัฐ) 
ผู๎สร๎างเอกสาร กับประชาชน พร๎อมกับการตรวจสอบวําความสัมพันธ์ดังกลําวปรากฏให๎เห็นในตัว
เอกสารได๎อยํางไร 

    จุ ด เดํนของแนว คิดนี้ คื อ  วิ ธีก า รแบบ  top-down 
approach คือการวิเคราะห์เอกสารจากหน๎าที่ขององค์กรและระบุวําเอกสารใดที่เกี่ยวข๎องกับการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามหน๎าที่ขององค์กรจะได๎รับการเก็บรักษาไว๎ โดยไมํต๎องอํานเนื้อหาของ
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เอกสารทุกช้ิน สํวนเอกสารที่ไมํเกี่ยวข๎องก็จะถูกคัดออกไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะชํวยลดปริมาณเอกสาร
ที่ซ้ าซ๎อนกันและไมํจ าเป็น และเหมาะสมกับการประหยัดคําใช๎จํายในการเก็บรักษาเอกสารอยํางมี
ประสิทธิภาพอีกด๎วย (Williams 2006) นอกจากนี้ยังจะชํวยให๎นักจดหมายเหตุสามารถเก็บรักษา
เอกสารที่สมบูรณ์และครบถ๎วนที่สุด ตํางจากการประเมินคุณคําเอกสารที่ดูเฉพาะคุณคําเอกสาร
โดยตรงที่จะท าให๎นักจดหมายเหตุต๎องเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณคําน๎อยเป็นจ านวนมาก และไมํ
สามารถระบุถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข๎องกันซึ่งอยูํในหนํวยงานอื่นได๎ (Bailey 1999)  

 
   3. แนวคิด Black box method  
    เป็นแนวคิดที่น าเสนอโดยแฟรงค์ โบลส์ (Frank Boles) 

แหํงมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) และจูเลีย มาร์คส์ ยัง (Julia Marks Young) 
ซึ่งมองวํากระบวนการประเมินคุณคําที่ต๎องพิจารณาปัจจัยหลายด๎านเป็นกระบวนการที่ยาวเกินไป
และไมํอาจเข๎าถึงได๎ (Pearce-Moses 2005) ด๎วยเหตุนี้ Boles และ Young จึงเสนอแนวคิดในการ
ประเมินคุณคําเอกสารโดยพิจารณาจากเกณฑ์สามกลุํมหลักดังนี้ (Boles and Young 1985) 

    1. คุณคําของข๎อมูล (Value-of-Information) เป็นการ
พิจารณาเอกสารวํามีศักยภาพในการใช๎เอกสารเมื่อสิ้นกระแสการใช๎งานในองค์กรแล๎ว ประกอบด๎วย
องค์ประกอบ (components) 3 องค์ประกอบได๎แกํ สภาพแวดล๎อมของการสร๎างเอกสาร 
(Circumstances of creation) การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร (Analysis of content) และการใช๎
เอกสาร (Use of the records) 

    2. คําใ ช๎จํายในการเก็บรักษาเอกสาร (Cost-of-
Retention) เป็นการพิจารณาคําใช๎จํายในด๎านตํางๆ โดยประมาณในการเก็บรักษา ประกอบด๎วย
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบได๎แกํ คําใช๎จํายในการจัดเก็บเอกสาร (Storage) คําใช๎จํายในการ
ด าเนินงานประเมินคุณคําเอกสาร จัดเอกสาร และจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ (Processing) 
คําใช๎จํายในการอนุรักษ์เอกสาร (Conservation) และคําใช๎จํายในการใช๎งานเอกสาร (Reference)  

    3. ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินคุณคําเอกสาร 
(Implications-of-the-Appraisal-Recommendations) เป็นการพิจารณาปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอ
การด าเนินงานประเมินคุณคําเอกสาร ประกอบด๎วยองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบได๎แกํ การพิจารณา
เชิงการเมือง (Political considerations) และการพิจารณาการด าเนินงานที่ผํานมา (Procedural 
precedents) 
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   จุดเดํนของแนวคิดนี้คือ เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการประเมิน
คุณคําเอกสารของสถาบันจดหมายเหตุที่มีความหลากหลาย 

 
   4. แนวคิดการจัดหาเอกสารเชิงปฏิบัติ (Pragmatic acquisition 

strategy) 
    แนวคิดการจัดหาเอกสารเชิงปฏิบัติ เป็นแนวคิดในการ

ประเมินคุณคําเอกสารซึ่งได๎รับการพัฒนาในชํวงทศวรรษที่ 1990 โดยมาร์ค กรีน (Mark Greene) 
ทอดด์ แดเนียลส์-ฮาวล์ (Todd Daniels-Howell) และเจ๎าหน๎าที่ของสมาคมประวัติศาสตร์มินเนโซ
ตา (Minnesota Historical Society: MHS) ฉะนั้นแนวคิดน้ีจึงมีอีกช่ือหนึ่งวํา Minnesota Method 
(Hyry, Kaplan et al. 2002) แนวคิดนี้เกิดข้ึนภายใต๎สมมติฐานวํา การประเมินคุณคํามี
ลักษณะเฉพาะตามแตํละพื้นที่และเป็นอัตวิสัย ซึ่งการวิเคราะห์ผู๎สร๎างเอกสารและตัวเอกสารอยําง
ระมัดระวัง จะท าให๎นักจดหมายเหตุสามารถก าหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณคําและคัดเลือกเอกสาร
ที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายและแหลํงทรัพยากรของหอจดหมายเหตุ (Jimerson 
1998) แนวคิดการจัดหาเอกสารเชิงปฏิบัติประกอบด๎วยข้ันตอนการด าเนินงาน 6 ข้ันตอนดังนี้ 
(Greene and Daniels-Howell 1997) 

    1. ระบุขอบเขตของการเก็บเอกสาร วิเคราะห์เอกสารที่มี
อยูํ และส ารวจนโยบายการจัดหาเอกสารและเอกสารในความครอบครองของหอจดหมายเหตุอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง (มุมมองจากนโยบายการจัดหาเอกสาร) 

    2. พิจารณาขอบเขตของข๎อมูล ส ารวจเอกสารราชการ 
และเอกสารจากแหลํงอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง และปรึกษาผู๎เช่ียวชาญเฉพาะด๎าน นักวิจัย ผู๎สร๎างเอกสาร 
หรือนักจดหมายเหตุธุรกิจ (มุมมองจากแนวคิด documentation strategy) 

    3. ก าหนดเกณฑ์และจัดล าดับความส าคัญของธุรกิจ 
ภูมิภาคตํางๆ และ/หรือชํวงยุคสมัยออกเป็น 5 ล าดับ (มุมมองจากแนวคิด macro-appraisal) 

    4. ระบุหน๎าที่ขององค์กรผู๎สร๎างเอกสารและข๎อมูลที่
เหมาะสมกับขอบเขตการเก็บเอกสาร และระบุระดับของกลุํมเอกสารที่ต๎องการเพื่อเก็บข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องกับหน๎าที่ดังกลําว (มุมมองจากการวิเคราะห์หน๎าที่องค์กร) 

    5. ปรับปรุงการจัดล าดับช้ัน เช่ือมโยงระดับของกลุํม
เอกสารกับล าดับความส าคัญในการเก็บเอกสาร และทดสอบแนวคิดน้ีกับเอกสารจริงในองค์กรธุรกิจ 
(มุมมองจาก black box method) 
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    6. ปรับปรุงการด าเนินงานวิเคราะห์เอกสาร ศึกษา
ขอบเขตของข๎อมูล และปรึกษาผู๎เช่ียวชาญให๎ทันสมัยทุกๆ 3-7 ป ี

    จุดเดํนของแนวคิดน้ีคือการผสมผสานมุมมองจากแนวคิด
ที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินคุณคําเอกสารตํางๆ ทั้งแนวคิด documentation strategy แนวคิด 
macro-appraisal แนวคิดการวิเคราะห์หน๎าที่ของผู๎สร๎างเอกสาร และแนวคิด black box method 
รวมทั้งมุมมองจากนโยบายการจัดหาเอกสารด๎วย (Hyry, Kaplan et al. 2002) ซึ่งจะชํวยให๎นัก
จดหมายเหตุสามารถควบคุมเอกสารจดหมายเหตุที่มีจ านวนมากหรือทรัพยากรมีอยูํอยํางจ ากัดได๎ 
และจะชํวยให๎นักจดหมายเหตุและผู๎ใช๎เอกสารในอนาคตสามารถเข๎าใจบริบทของกระบวนพิจารณา
ประเมินคุณคําเอกสารได๎ อยํางไรก็ตาม มีหอจดหมายเหตุธุรกิจหลายแหํงที่ศึกษาแนวคิดน้ีเพราะเห็น
วําจะสามารถแก๎ปัญหาการจัดการกับเอกสารที่มีปริมาณมากได๎ แตํมีข๎อเสียคือ ท าให๎สิ้นเปลืองเวลา
และทรัพยากรในการด าเนินงาน (Williams 2006) และการคัดเลือกเอกสารที่แสดงถึงความร่ ารวย
ขององค์กร ความเป็นธุรกิจขนาดใหญํ และการประสบความส าเร็จขององค์กร โดยมองข๎ามเอกสาร
พื้นฐานที่ควรเก็บ จะท าให๎ประวัติศาสตร์ไมํสมบูรณ์และท าให๎นักประวัติศาสตร์ไมํสามารถสร๎างภาพ
อดีตที่สมดุลและเที่ยงตรงได๎ (Fode and Fink 1997)  

 
   5. แนวคิดการวิเคราะห์ตัวเอกสาร (Record-based analysis) 
    แนวคิดการวิเคราะห์ตัวเอกสารเป็นวิธีการประเมินคุณคํา

เอกสารโดยดูจากตัวเอกสาร เรียกวํา micro-appraisal หรือการประเมนิคุณคําเอกสารที่มองจากลําง
ข้ึนบน (bottom-up approach) ซึ่งเหมาะส าหรับหอจดหมายเหตุที่มีเอกสารจ านวนไมํมากนัก ใน
การพิจารณาประเมินคุณคําจากการวิเคราะห์ตัวเอกสารนั้นจะมีการก าหนดคุณคําและเกณฑ์ในการ
ประเมินซึ่งเกี่ยวข๎องกับประเด็นตํอไปนี้ (Williams 2006)  

    - การระบุคุณคําของเอกสารด๎านพยานหลักฐานและ
คุณคําในการให๎ข๎อมูล 

    - ความเข๎าใจอยํางเหมาะสมในบริบทของการสร๎าง
เอกสาร 

    - คุณภาพโดยรวมของกลุํมเอกสาร อันประกอบด๎วย 
ความสมบูรณ์ของเอกสาร ความหนาแนํนของข๎อมูล การให๎ความรู๎ และสภาพทางกายภาพ 

   



 19 
 
 

  1.3.5 กระบวนการประเมินคุณค่าเอกสาร 
   การประเมินคุณคําเอกสารภายในองค์กรมีกระบวนการดังนี้ 

(Danniels 1988, Ulfsparre 1988, สมสรวง พฤติกุล 2539) 
   1. ศึกษาเกี่ยวกับถึงภาพกว๎างขององค์กรผู๎สร๎างเอกสารอยําง

ละเอียดถ่ีถ๎วน เนื่องจากการประเมินคุณคําเอกสารที่มีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูํกับการเข๎าใจลักษณะ
ของหน๎าที่และกิจกรรมที่ท าให๎เกิดเอกสารอยํางถํองแท๎ ฉะนั้นนักจดหมายเหตุหรือผู๎มีหน๎าที่ประเมิน
คุณคําเอกสารจึงต๎องศึกษาโครงสร๎างการบริหารงานและประวัติศาสตร์ขององค์กร โดยอาจจัดท า
แผนผังการบริหารงานขององค์กรข้ึนมา ตลอดจนต๎องท าการวิจัยเกี่ยวกับองค์กรผู๎สร๎างเอกสารอีก
ด๎วย  

   2. ส ารวจเอกสารทั้งหมดขององค์กรที่จัดท าข้ึนหรือรับไว๎ตาม
หน๎าที่เพื่อเก็บข๎อมูลที่ส าคัญ โดยส ารวจรายช่ือเอกสาร เนื้อหาของเอกสาร ปริมาณเอกสาร สภาพ
การจัดเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช๎จัดเก็บ สภาพการใช๎เอกสารแตํละช้ิน และเครื่องมือชํวยค๎น
เอกสาร (ถ๎ามี) ซึ่งในการส ารวจเอกสารนี้ จะต๎องมีการวางแผนเตรียมการลํวงหน๎าโดยรํวมมือกับผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการเอกสารทุกฝ่าย และก าหนดวิธีการส ารวจเอกสาร โดยอาจเป็นการจัดสํง
แบบสอบถามเอกสารตามองค์กร แตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อประชุมรํวมกับตัวแทนจากองค์กร หรือ
แตํงตั้งบุคคลเพื่อท าการส ารวจเอกสารในองค์กร และเมื่อส ารวจเอกสารเสร็จสิ้นแล๎ว จะต๎องมีการ
จัดท ารายงานผลการส ารวจเอกสารเพื่อเสนอตํอองค์กรด๎วย การส ารวจเอกสารนี้จะชํวยให๎นัก
จดหมายเหตุสามารถประเมินคุณคําเอกสารได๎ในบริบทของเอกสารทั้งหมดที่กว๎างข้ึน และท าให๎การ
ตัดสินใจประเมินคุณคําเอกสารเป็นไปอยํางถูกต๎องมากยิ่งข้ึน 

   3. สร๎างบัญชีเอกสารขององค์กร (inventory) ที่ท าการส ารวจ
ทั้งหมดพร๎อมบรรยายเนื้อหาและหน๎าที่ของเอกสารในบัญชีเอกสาร  ควรเริ่มต๎นจากเอกสารภายใน
ส านักงาน แล๎วตามด๎วยเอกสารที่ถูกโอนไปยังเก็บรักษา ณ ศูนย์เก็บเอกสารหรือหอจดหมายเหตุ 

   4. วิเคราะห์และก าหนดอายุการเก็บเอกสาร โดยวิเคราะห์วํา
เอกสารใดที่ควรเก็บ เก็บนานเทําใด เก็บไว๎ ณ ที่ใด รวมทั้งเอกสารใดที่ควรท าลายและจะท าลาย
เอกสารเมื่อใด ซึ่งในการวิเคราะห์และก าหนดอายุการเก็บเอกสารนั้นจ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลจากการ
ส ารวจเอกสาร บัญชีเอกสาร และหลักเกณฑ์การประเมินคุณคําเอกสารเป็นแนวทางประกอบการ
พิจารณา ส าหรับบุคคลผู๎มีหน๎าที่วิเคราะห์และก าหนดอายุการเก็บเอกสารนี้จะต๎องเป็นกลุํมบุคคลที่
รับผิดชอบในการจัดการเอกสาร และมีความรู๎ความเข๎าใจในประวัติพัฒนาการและบทบาทหน๎าที่ของ
องค์กร รวมทั้งผู๎เช่ียวชาญสาขาตํางๆ เชํน นิติกร นักบัญชี นักวิจัย รวมทั้งนักจดหมายเหตุด๎วย 
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   5. จัดท าตารางก าหนดอายุเอกสาร โดยใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการ
วิเคราะห์และก าหนดอายุการเก็บเอกสาร โดยสภาการจดหมายเหตุระหวํางประเทศระบุวําการสร๎าง
ตารางก าหนดอายุเอกสารขององค์กรควรมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

    1. รวบรวมรายช่ือแหลํงข๎อมูลที่จะชํวยในการสร๎างตาราง
ก าหนดอายุเอกสารขององค์กรโดยเฉพาะ เชํน ธรรมนูญองค์กร กฎระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติใน
การท างาน แผนยุทธศาสตร์ เอกสารเกี่ยวกับพันธกิจองค์กร รายงานประจ าปีและรายงานการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ  เป็นต๎น 

    2. ปรับตัวให๎ค๎ุนเคยกับเอกสารขององค์กร และสัมภาษณ์
ผู๎ปฏิบัติงานในองค์กรในด๎านตํางๆ เพื่อสร๎างความเข๎าใจในกระบวนการท างานภายในองค์กรและการ
สร๎างเอกสาร พร๎อมทั้งบันทึกข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ 

    3. ตรวจสอบประเภทหน๎าที่ขององค์กรในตารางแมํแบบ 
(model schedule) ที่สภาการจดหมายเหตุระหวํางประเทศได๎ก าหนดข้ึน และระบุวําหน๎าที่ประเภท
ใดที่สะท๎อนให๎เห็นถึงลักษณะขององค์กรโดยการเช่ือมโยงกับแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากข๎อ 1 หรือข๎อมูล
จากการสัมภาษณ์ในข๎อ 2 จากนั้นตรวจสอบวําค านิยามและค าอธิบายหน๎าที่แบบใดที่เหมาะสมกับ
องค์กร รวมทั้งตรวจสอบขอบเขตของหน๎าที่แตํละหน๎าที่วําไมํมีขอบเขตที่ซ๎อนกันและหมายเหตุข๎อมูล
อ๎างอิงที่ใช๎ในการตรวจสอบด๎วย กระบวนการในข๎อนี้ถือเป็นจุดเริ่มต๎นในการรํางตารางก าหนดอายุ
เอกสาร 

    4. ตรวจสอบค านิยามของกิจกรรมภายใต๎หน๎าที่ตํางๆ วํา
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในองค์กร โดยการเช่ือมโยงกับแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากข๎อ 1 หรือข๎อมูล
จากการสัมภาษณ์ในข๎อ 2 ตรวจสอบช่ือกิจกรรมให๎ถูกต๎อง ปรับปรุงขอบเขตของกจิกรรมให๎เหมาะสม
กับองค์กรและหมายเหตุข๎อมูลอ๎างอิงที่ใช๎ในการตรวจสอบด๎วย 

    5. ตรวจสอบค าอธิบายเอกสารในแตํละกิจกรรมให๎มี
ความเหมาะสม หากเอกสารถูกสร๎างข้ึนโดยหน๎าที่หรือกิจกรรมสองประการข้ึนไป ให๎เขียนอธิบาย
รายละเอียดรวมทั้งการด าเนินการกับเอกสารให๎ชัดเจนด๎วย 

    6. ประเมินการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดอายุ
เอกสาร โดยต๎องพิจารณาถึงการใช๎เอกสารในทุกลักษณะเทําที่จะเป็นไปได๎ รวมทั้งประเภทของ
เอกสารที่ต๎องเก็บรักษาตามกฎหมาย ซึ่งต๎องช่ังน้ าหนักวําระหวํางความเสี่ยงที่เกิดข้ึนหากเอกสารสูญ
หายกับคําใช๎จํายในการดูแลรักษาเอกสารนั้น อยํางใดจะมากกวํากัน โดยอาศัยข๎อมูลที่ได๎จากข๎อ  1 
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และ 2 จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาและสร๎างเอกสารที่ชํวยยืนยันวําการพิจารณาดังกลําวเป็นไป
อยํางโปรํงใส 

    7. ก าหนดการด าเนินการกับเอกสาร โดยทั่วไปแล๎วจะ
ก าหนดในสองลักษณะคือ เก็บเอกสารถาวร และเก็บเอกสารไว๎กี่ปีแล๎วท าลาย ทั้งนี้อาจเพิ่มข้ันตอน
การโอนย๎ายเอกสารไปยังศูนย์เก็บเอกสารในชํวงระยะเวลาหนึ่งกํอนท าลายหรือสํงตํอไปยังหอ
จดหมายเหตุก็ได๎ 

    8. พิจารณาการเรียงล าดับหน๎าที่ขององค์กรในตาราง
ก าหนดอายุเอกสาร ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียงล าดับตามตัวอักษร หรือเรียงตามล าดับความส าคัญของ
หน๎าที่ หรือเรียงตามหน๎าที่หลัก-หน๎าที่รองขององค์กร 

    9. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตารางทุกครั้งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงตารางที่เหมาะสมกับองค์กร และสร๎างเครื่องมือเพื่อชํวยในการใช๎งานตารางก าหนดอายุ
เอกสาร เชํน รายช่ือหน๎าที่และกิจกรรมขององค์กรทั้งหมด คํูมือการล าดับความส าคัญของหน๎าที่ เป็น
ต๎น 

    10. ปรึกษากับบุคคลส าคัญผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับองค์กร 
เชํน ประธานบริษัท รวมทั้งเผยแพรํตารางก าหนดอายุเอกสารให๎บุคลากรในองค์กรรับทราบเพื่อให๎ได๎
ข๎อคิดเห็นแล๎วน ามาปรับเปลี่ยนตารางตํอไป 

    11. ทดลองใช๎ตารางก าหนดอายุเอกสารกับเอกสารของ
องค์กรที่มีอยูํเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลและปรับแก๎หากจ าเป็น 

    12. จัดท ารายงานการด าเนินการสร๎างตารางก าหนดอายุ
เอกสาร 

    13. น าเสนอรายการการด าเนินการสร๎างตาราก าหนด
อายุเอกสารและรํางตารางแกํผู๎บริหารระดับสูงขององค์กร 

    14. เมื่อตารางก าหนดอายุเอกสารได๎รับการอนุมัติแล๎ว 
ต๎องเผยแพรํให๎บุคลากรในองค์กรได๎รับทราบและน าไปใช๎ 

    15. ตรวจสอบให๎แนํใจวําเอกสารที่บันทึกระหวํางการ
ด าเนินการสร๎างตารางก าหนดอายุเอกสารในแตํละข้ันตอนยังคงถูกเก็บรักษาไว๎ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบรษิัทบี.กริม และเอกสารจดหมายเหตุ 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

 กลุํมบริษัทบ.ีกริม (หรือเรียกโดยยํอวํา บี.กริม) เริ่มต๎นด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
นับตั้งแตํรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อปี พ.ศ.2421 ในช่ือวํา 
“ห๎างบีกริมแอนโก” (B.Grimm & Co., R.O.P.) โดยนายแบร์นฮาร์ต กริม (Bernhart Grimm) เภสัช
กรชาวเยอรมัน และนายแอร์วิน มึลเลอร์ (Erwin Mueller) พํอค๎าชาวออสเตรีย ตั้งส านักงานครั้งแรก
บริเวณริมแมํน้ าเจ๎าพระยา และย๎ายมายังบริเวณปากคลองตลาดในอีก 4 ปีถัดมา (บุง บูรณะอัตม์ 
2521) รวมทั้งยังได๎กํอตั้งห๎างขายยาสยามดิสเปนซารี่ (Siam Dispensary) บนถนนเจริญกรุงตรงข๎าม
ตรอกโอเรียนเต็ล บริเวณด๎านหลังสถานทูตฝรั่งเศส เนื่องจากเห็นวําชาวสยามในขณะนั้นต๎องทนทุกข์
ทรมานกับโรคภัยไข๎เจ็บโดยไมํจ าเป็น เพราะขาดแคลนผู๎ผลิตยารักษาโรค ประกอบกับไมํมีผู๎มีความรู๎
ทางด๎านการแพทย์สมัยใหมํ ตํอมาในปี พ.ศ.2446 นายอดอล์ฟ ลิงค์ (Adolf Link) เภสัชกรจากเมือง
ลือเบ็ค (Luebeck) ประเทศเยอรมนี ได๎เดินทางเข๎ามายังประเทศไทยเพื่อรับต าแหนํงเภสัชกรและ
ผู๎จัดการห๎างสยามดิสเปนซารี่ โดยนายอดอล์ฟ ลิงค์ได๎มีสํวนชํวยในการขยายกิจการของห๎างให๎แตก
แขนงออกไปยังธุรกิจประเภทตํางๆ โดยสั่งสินค๎าจากตํางประเทศเข๎ามาจ าหนํายหลากหลายประเภท
นับตั้งแตํเครื่องจักรกล วัสดุครุภัณฑ์ส าหรับโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญํของรัฐ ไปจนถึงเครื่อง
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน เมื่อกิจการขยายตัวมากข้ึนจึงได๎มีการย๎ายส านักงานของห๎างบี.กริม
แอนโก และกิจการอื่นๆ ในเครือได๎แกํห๎างประตูสามยอด (Pratoo Samyawt Store) ห๎าง
รัตนโกสินทร์สัชชการ (Bangkok Outfitting Co.) แผนกตลาดการค๎า และห๎างขายยาสยามดิสเปนซา
รี มารวมกันอยูํที่อาคารของพระคลังข๎างที่บริเวณประตูสามยอด ถนนเจริญกรุง เมื่อปี พ.ศ.2455 (บุง 
บูรณะอัตม์ 2521) รวมทั้งมีการเปิดสาขาของห๎างในตํางประเทศเป็นครั้งแรกที่เมืองฮัมบูร์ก  และ
ภายหลังในปี พ.ศ.2457 นายแอร์วิน มึลเลอร์ และหุ๎นสํวนคนอื่นๆ จึงได๎ขายกิจการให๎กับนายอดอล์ฟ 
ลิงค์ (B.Grimm 2012) เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ข้ึน และไทยประกาศสงครามรํวมกับฝ่าย
สัมพันธมิตรในปี พ.ศ.2460 ชาวเยอรมันที่อยูํในประเทศไทยจึงตกอยูํในสถานะของชนชาติศัตรู และ
ท าให๎บริษัทห๎างร๎านที่มีชาวเยอรมันเป็นเจ๎าของต๎องพลอยได๎รับผลกระทบตามไปด๎วย รวมทั้งห๎างบี .
กริมแอนโก ซึ่งถูกสั่งปิดในปีเดียวกันนี้เอง (B.Grimm 1991)  

 ในปี พ.ศ.2469 ห๎างบี.กริมแอนโก ได๎กลับมาเปิดด าเนินกิจการอีกครั้ง โดยจด
ทะเบียนเป็นห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติบุคคลตํอกรมทะเบียนการค๎าเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2469 และยังคง
บริหารงานโดยนายอดอล์ฟ ลิงค์และหุ๎นสํวนผู๎จัดการทํานอื่นเชํนเดิม ในการนี้ทางห๎างได๎ย๎ายสถาน
ที่ตั้งอาคารส านักงานมายังอาคารแหํงใหมํบริเวณหัวมุมถนนมหาไชยเชิงสะพานภาณุพันธ์ุ ตรงข๎ามวัง
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บูรพาภิรมย์ซึ่งมีพิธีเปิดอาคารอยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2471 (บุง บูรณะอัตม์ 2521) 
พร๎อมทั้งขยายกิจการครอบคลุมธุรกิจที่มีความหลากหลายมากข้ึนกวําเดิม เชํน การเปิดกิจการ
ประกันภัย โดยรับเป็นตัวแทนประกันภัยจากบริษัทอัลลิอันซ์ ของเยอรมนี (Allianz AG) การเปิดห๎าง
ขายยาบางกอกตราช๎าง โดยรํวมทุนกับนายแพทย์ออโต โอชะเวนด์ ซึ่งเป็นนายแพทย์ประจ าห๎างใน
ขณะนั้น การเปิดแผนกวิทยุเพื่อจ าหนํายเครื่องรับสํงวิทยุของบริษัทเทเลฟุงเก๎น (Telefunken) เป็น
ต๎น (บุง บูรณะอัตม์ 2521)  

 ตํอมาในปี พ.ศ.2475 นายเฮอร์เบิร์ต ลิงค์ (Herbert Link) บุตรชายคนโตของนาย
อดอล์ฟ ลิงค์ ได๎เดินทางเข๎ามาพ านักในประเทศไทยเพื่อชํวยเหลือกิจการของห๎าง และตํอมาได๎ด าเนิน
กิจการสืบตํอจากบิดาซึ่งเดินทางกลับไปยังเยอรมนี ในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางห๎างได๎รับ
ผลกระทบอยํางมาก เนื่องจากไมํสามารถสั่งสินค๎าจากตํางประเทศเข๎ามาจ าหนําย และเมื่อมีการโจมตี
ทางอากาศอยํางหนักในกรุงเทพฯ จึง ต๎องมีการทยอยขนย๎ายสินค๎าไปเก็บไว๎ในสถานที่ตํางๆ ที่
ปลอดภัย และทยอยน าสินค๎าเหลาํน้ันกลับมาจ าหนํายตามความเหมาะสม และตํอมาเมื่อสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สงบลง เยอรมนีเป็นฝ่ายพํายแพ๎สงคราม ห๎างบี .กริมแอนโกซึ่งมีหุ๎นสํวนผู๎จัดการเป็นชาว
เยอรมันจึงตกอยูํในฐานะทรัพย์สินของชนชาติศัตรู และเป็นเหตุให๎ห๎างถูกสั่งปิดอีกครั้ง รวมทั้งถูก
สหประชาชาติยึดทรัพย์สินบางสํวนไป  

 เมื่อสถานการณ์กลับเข๎าสูํสภาวะปกติ นายเย.เค.ฮันฮาร์ต และนายเฮอร์เบิร์ต ลิงค์ 
หุ๎นสํวนผู๎จัดการของห๎างบี.กริมแอนโกในขณะนั้นได๎ตัดสินใจเปิดด าเนินการห๎างอีกครั้ง โดยตั้ง
ส านักงานช่ัวคราวที่บ๎านของนายฮันฮาร์ตในซอยสมคิด ถนนเพลินจิต ใช๎ช่ือวํา “ห๎างฮันฮาร์ต” 
ภายหลังได๎มีการย๎ายที่ตั้งของห๎างไปเชําอยํูตามอาคารตํางๆ จนในที่สุดจึงได๎ย๎ายกลับมาเปิดท าการที่
อาคารถนนมหาไชยอีกครั้งและเปลี่ยนช่ือเป็น “ห๎างบี.กริมแอนโก” เชํนเดิม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2492 หลังจากนั้นไมํนาน นายเย.เค.ฮันฮาร์ต ได๎ถอนตัวจากการเป็นหุ๎นสํวนผู๎จัดการเมื่อสิ้นปี พ .ศ. 
2492 นายเฮอร์เบิร์ต ลิงค์จึงด าเนินกิจการของห๎างในฐานะหุ๎นสํวนผู๎จัดการรํวมกับ ดร.เกร์ฮาร์ด ลิงค์ 
(Dr.Gerhard Link) น๎องชายซึ่งประจ า ณ สาขาของห๎างที่เมืองฮัมบูร์กและบาเซิล (Basel) ถือเป็น
จุดเริ่มต๎นของการบริหารธุรกิจของบี.กริมอยํางเต็มตัวโดยทายาทรุํนที่สองของตระกูลลิงค์ (บุง บูรณะ
อัตม์ 2521) ในเวลาตํอมา ห๎างบี.กริมแอนโกได๎ย๎ายสถานที่ไปเชําอาคารพาณิชย์ริมถนนนครสวรรค์ 
เพื่อเป็นตั้งเป็นอาคารส านักงานของห๎าง และมีการขนย๎ายสิ่งของไปยังอาคารแหํงใหมํ ในวันที่ 6 
มีนาคม 2498 เมื่อห๎างบี.กริมแอนโกเชําอาคารส านักงานที่ถนนนครสวรรค์มาครบ 10 ปี ทางเจ๎าของ
ตึกมีความประสงค์ที่ขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร นายเฮอร์เบิร์ต ลิงค์จึงได๎ซื้อที่ดินวํางริมถนน
เพชรบุรีตัดใหมํ เพื่อกํอสร๎างอาคารที่ท าการของห๎างแหํงใหมํ ประกอบด๎วยอาคารส านักงาน 3 ช้ัน 
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ห๎องแสดงสินค๎าและโรงงานให๎บริการ รวมทั้งคลังสินค๎า  (B.Grimm 1978) และมีพิธีเปิดอาคาร
ส านักงานถนนเพชรบุรีตัดใหมํเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2510 ภายหลังได๎ย๎ายโรงงานบริการออกไปยัง
บริเวณยํานหัวหมาก ในพื้นที่มากกวํา 13,000 ตารางเมตร เนื่องจากทางห๎างเห็นวําควรย๎ายโรงงานให๎
หํางออกไปจากชุมชน ประกอบกับการที่โรงงานเดิมมีพื้นที่คับแคบ โดยเริ่มเปิดด าเนินงานโรงงาน
บริการแหํงใหมํเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2518 (บุง บูรณะอัตม์ 2521)  

 ธุรกิจของบี.กริมมีความเจริญก๎าวหน๎ามากยิ่งข้ึนในชํวงทศวรรษตํอมา ดังจะเห็นได๎
จากการจัดต้ังแผนกของห๎างเพิ่มเติมเพื่อรองรับธุรกิจประเภทตํางๆ และการรํวมทุนกับบริษัทช้ันน า
ของโลกในธุรกิจด๎านตํางๆ เพื่อน าสินค๎าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาสูํตลาดในประเทศไทย เชํน 
การรํวมทุนกับบริษัทแคเรียร์ในปี พ.ศ.2527 หลังจากเป็นตัวแทนจ าหนํายเครื่องปรับอากาศแคเรียร์
มานานกวํา 20 ปี และกํอตั้งบริษัทกริม-แคเรียร์ จ ากัด (Grimm-Carrier Ltd.) เพื่อผลิตและจัด
จ าหนํายอุปกรณ์ส าหรับระบบปรับอากาศในประเทศไทย เป็นต๎น (B.Grimm 1991)  

 ในปี พ.ศ.2531 นายฮาราลด์ ลิงค์ (Harald Link) บุตรชายของ ดร.เกร์ฮาร์ด ลิงค์ 
ทายาทรุํนที่สามของตระกูลลิงค์ได๎รับการเลื่อนต าแหนํงข้ึนเป็นหุ๎นสํวนผู๎จัดการแทนนายเฮอร์เบิร์ต 
ลิงค์ ผู๎เป็นลุง โดยนายฮาราลด์ ลิงค์ได๎ขยายกิจการครอบคลุมกลุํมธุรกิจด๎านพลังงาน การผลิต 
ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน และอสังหาริมทรัพย์ และได๎มีการจัดต้ังบริษัทขึ้นอยํางมากมายเพื่อรองรบั
การด าเนินธุรกิจประเภทตํางๆ จนกระทั่งกลายเป็นกลุํมบริษัทบี .กริม ดังเชํนในปัจจุบัน นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในชํวงเวลานี้คือ บี .กริมได๎กํอสร๎างอาคารส านักงานขนาด
ใหญํในกรุงเทพฯ เพื่อใช๎เป็นส านักงานของบริษัทตํางๆ ในเครือของบี.กริม แทนที่อาคารส านักงาน
แหํงเดิม และเป็นส านักงานให๎เชําส าหรับบริษัทหรือองค์กรภายนอก ได๎แกํ อาคารอัลมา ลิงค์ ถนนชิด
ลม และอาคาร ดร .เกร์ฮาร์ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรีฑา รวมทั้งเข๎าไปมีสํวนรํวมในโครงการด๎าน
โทรคมนาคมขนาดใหญํ และเริ่มต๎นธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังรํวมทุนกับ
บริษัทช้ันน าของโลกเพิ่มเติม เชํน ซีเมนส์ เมอร์ค คาร์ล ไซส์ และเคเอสบีอีกด๎วย (B.Grimm 2012) 
จากการขยายตัวทางธุรกิจที่กว๎างมากข้ึน จึงท าให๎ในปัจจุบันสามารถแบํงธุรกิจของบี.กริมออกเป็น 6 
กลุํมธุรกิจหลักดังตํอไปนี้ 

 1. ธุรกิจพลังงาน (Energy Business) 
  บี.กริม ได๎ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าภายใต๎ช่ือบริษัทอมตะ บี .กริม เพาเวอร์ 

(Amata B.Grimm Power) อันเป็นการรํวมทุนระหวํางบี.กริม บริษัทอมตะ คอร์ปอเรช่ัน (Amata 
Corporation) และบริษัทซูมิโตโมะ คอร์ปอเรช่ัน (Sumitomo Corporation) โดยได๎กํอสร๎าง
โรงไฟฟ้าข้ึนจ านวน 4 แหํงทั้งในประเทศไทยและในประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
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เพื่อจํายให๎แกํโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํเกือบ 200 แหํง และก าลังมีแผนที่จะกํอสร๎างโรงไฟฟ้า
เพิ่มอีก 4 แหํงในประเทศไทย (B.Grimm 2012) ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายไว๎วํา จะต๎องลงทุนมากกวํา 
2,000 ล๎านเหรียญสหรัฐในการสร๎างโรงไฟฟ้าแหํงใหมํเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตให๎เป็น 2,000 เมกะวัตต์ 
และสามารถจํายกระแสไฟฟ้าให๎แกํโรงงานอุตสาหกรรมมากกวํา 800 แหํงทั้งในประเทศไทยและ
เวียดนามภายในปี พ.ศ.2562 (B.Grimm 2012)  

 2. ธุรกิจสุขภาพ (Healthcare Business) 
  ธุรกิจด๎านสุขภาพของบี.กริมสามารถแบํงได๎เป็น 3 งานส าคัญคือ งานด๎าน

วิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical Engineering) งานด๎านสารเคมีและการวินิจฉัยโรค (Chemicals 
and Diagnostics) และงานด๎านยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และสินค๎าบริโภค 
(Pharmaceutical, Cosmetic & Consumer Products) (B.Grimm 1991) ปัจจุบัน บี.กริมได๎
รํวมมือกับบริษัทหลายแหํงที่มีช่ือเสียง เชํน อี.เมอร์ค มาเกต์ เออร์โก (Urgo) ซีเมนส์ และคาร์ล ไซส์ 
ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยให๎กับโรงพยาบาลหลายแหํงใน
ประเทศไทย (B.Grimm 2012)  

 3. ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ (Cooling Business) 
  บี.กริมรํวมทุนกับบริษัทแคเรียร์ และบริษัทเบเจอร์ (Beijer) ในการจัด

จ าหนํายเครื่องปรับอากาศ ตู๎เย็น และเครื่องท าความเย็นของแคเรียร์ในประเทศไทย โดยระบบเครื่อง
ท าความเย็นทั้งหมดถูกสร๎างข้ึนโดยบริษัทบี .กริม แอร์คอนดิชันนิ่ง (B.Grimm Air Conditioning) 
(B.Grimm 2012) 

 4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business) 
  บี.กริมเริ่มด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี พ .ศ.2532 และด าเนินการ

อาคารส านักงานให๎เชําขนาดใหญํแหํงแรกคือ อาคารอัลมํา ลิงค์ ซึ่งเปิดท าการเมื่อปี พ .ศ.2534 
(B.Grimm 1991) ตํอมาได๎กํอสร๎างอาคาร ดร.เกร์ฮาร์ด ลิงค์ สูง 19 ช้ัน ซึ่งตั้งอยูํบริเวณชานเมือง
ด๎านตะวันออกของกรุงเทพฯ ใกล๎กับทําอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นอาคารส านักงานของบริษัท
ตํางๆ ในเครือบี.กริม พร๎อมทั้งโรงงานการผลิตขนาดใหญํ เปิดท าการเมื่อปี พ.ศ.2538 และในปัจจุบัน
ก าลังพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ 1,500 ไรํบริเวณพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให๎เป็นพื้นที่
ส าหรับท างานและอยูํอาศัยอยํางสะดวกสบาย (B.Grimm 2012)  

 5. ธุรกิจคมนาคม (Transportation Business)  
  โครงการด๎านระบบคมนาคมขนสํงเป็นผลงานการมีสํวนรํวมของบี .กริมที่

เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด โดยรํวมมือกับบริษัทซีเมนส์ในการวางระบบรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต๎ดิน



 26 
 
 

สายแรกของประเทศไทย และรํวมเป็นหุ๎นสํวนในการพัฒนารถไฟฟ้าแอร์พอร์ทเรลลิงค์ซึ่งเช่ือม
ระหวํางทําอากาศยานสุวรรณภูมิกับพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ อีกด๎วย (B.Grimm 2012) นอกจากนี้บี.
กริมยังเป็นผู๎ผลิตรถสามล๎อเครื่องรับจ๎าง หรือรถตุ๏กตุ๏ก ภายใต๎ช่ือ “โมนิก๎า” (Monika) อีกด๎วย 
(B.Grimm 2008)  

 6. ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business)  
  บี.กริม โดยบริษัทแอลบีจี ลิมิเต็ด (LBG Limited) ได๎น าผลิตภัณฑ์ที่มี

ช่ือเสียงจากตํางประเทศเข๎ามาเพื่อตอบสนองความต๎องการในชีวิตประจ าวันของผู๎บริโภคในประเทศ
ไทย เชํน ผลิตภัณฑ์แฟช่ันเบอร์เบอรี่ (Burberry) และลา มาร์ตินํา (La Martina) ร๎านอาหารโพรว็
องซ์ (Provence) ร๎านแพรีส สปา (Paris Spa) รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เชํน ล็อคซิทาน (L’Occitane) 
วาลมองต์ (Valmont) และเจ.เอฟ.ลาซาร์ติก (J.F.Lazartigue) (B.Grimm 2012) 

 นอกจากนี้ บี.กริมยังได๎มีการรํวมทุนกับบริษัทจากตํางประเทศเพื่อด าเนินธุรกิจด๎าน
อื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจหลักทั้ง 6 ด๎านในประเทศไทย เชํน การรํวมทุนกับบริษัทเอ็มบีเอ็ม (MBM) 
จากเยอรมนีในการจัดต้ังโรงงานเพื่อผลิตผนังกระจกตามอาคารสูงในปี พ .ศ.2535 (B.Grimm 1991) 
ภายใต๎ช่ือบริษัทบี.กริม เอ็มบีเอ็ม เมทัลเวิร์คส (B.Grimm MBM Metalworks) เป็นต๎น 

 นอกจากนี้  บี .กริมยั งคงให๎ความส า คัญกับการด า เนินกิจกรรมเพื่ อสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่องตามจุดมุํงหมายขององค์กรที่ระบุวํา “Doing Business 
with compassion for the development of civilization” (ด าเนินธุรกิจด๎วยความโอบอ๎อมอารี
เพื่อสร๎างความศิวิไลซ์ให๎มนุษยชาติ) โดยในปัจจุบัน บี .กริมได๎ให๎การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ประเภทตํางๆ เชํน การสนับสนุนด๎านการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุนการข่ีม๎า เป็นต๎น (B.Grimm 2012)  

 
2.2 การแบ่งส่วนงานเชิงการบรหิารของ บ.ีกริม 

 ดังนี้ที่ได๎กลําวไปแล๎ววํา บี.กริมมีจุดเริ่มต๎นมาจากการเป็นห๎างหุ๎นสํวนสามัญนิติ
บุคคล บี.กริมแอนโกมากํอน ฉะนั้นในการศึกษาประวัติการแบํงสํวนงานเชิงการบริหารของบี.กริม จึง
ต๎องเริ่มต๎นจากการศึกษาการแบํงสํวนงานของห๎างบี.กริมแอนโก ซึ่งโครงสร๎างการบริหารของห๎างใน
ยุคแรกนั้น บุง บูรณะอัตม์ (บุง บูรณะอัตม์ 2521) ได๎ระบุวํา เมื่อห๎างย๎ายส านักงานมาตั้งอยูํที่อาคาร
หน๎าวังบูรพาในปี พ.ศ.2471 ได๎มีการขยายกิจการออกไปมากข้ึน จึงท าให๎ทางห๎างต๎องแบํงสํวนงาน
ออกเป็นแผนกตํางๆ ตามลักษณะการด าเนินธุรกิจ ภายใต๎การบริหารของหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ได๎แกํ
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ห๎ุนสํวนผู๎จัดการ 

แผนกเครื่องจักรกล แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกยา แผนกทั่วไป 

ห๎ุนสํวนผู๎จัดการ 

แผนกเครื่องจักรกล 
แผนกยาและ

เครื่องมือแพทย์ 
แผนกสโตร์ 

แผนกจัดหาสินค๎าให๎แกํ
รัฐบาลและตลาด 

แผนกเครื่องจักรกล แผนกยาและเครื่องมือแพทย์ แผนกสโตร์ และแผนกจัดหาสินค๎าให๎แกํรัฐบาล
และตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังจากที่ห๎างบี.กริมแอนโก กลับมาเปิดด าเนินกิจการอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

และภายหลังได๎ย๎ายมาเชําอาคารส านักงานอยูํที่ถนนนครสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ.2498 ทางห๎างได๎ขยาย
การแบํงสํวนงานภายใต๎การบริหารของหุ๎นสํวนผู๎จัดการมากข้ึน โดยประกอบด๎วยแผนกตํางๆ ได๎แกํ 
แผนกเครื่องจักรกล (Engineer Department) แผนกวิทยาศาสตร์ (Scientific Department) แผนก
ยา (Pharmaceutical Department) และแผนกทั่วไปหรือแผนกสโตร์ (General Department) 
(บุง บูรณะอัตม์ 2521) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบรหิารงานของห้างบี.กริมแอนโกในช่วงที่ตั้งส านักงานหน้าวังบูรพา 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบรหิารงานของห้างบี.กริมแอนโกในช่วงที่ตั้งส านักงานที่ถนนนครสวรรค์ 
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ตํอมา เมื่อห๎างบี.กริมแอนโกย๎ายส านักงานมาตั้งที่อาคารบนถนนเพชรบุรีตัดใหมํในปี 
พ.ศ.2510 ได๎มีการขยายธุรกิจออกไปกว๎างขวางมากข้ึนกวําเดิม โดยเฉพาะธุรกิจด๎านอุตสาหกรรม จึง
ท าให๎มีการปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารภายในองค์กร โดยมีการเพิ่มคณะกรรมการอ านวยการ 
(Executive Committee: EC) ซึ่งประกอบด๎วยกรรมการ 3 คน ได๎แกํ ผู๎อ านวยการด๎านวิศวกรรม
และโรงงาน ผู๎อ านวยการธุรการ การเงิน และบุคคล และผู๎อ านวยการด๎านเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องใช๎ในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมดูแลการบริหารของแผนกตํางๆ 
ภายใต๎การบริหารของหุ๎นสวํนผู๎จดัการ โดยฝ่ายงานและแผนกตํางๆ ของห๎างบี.กริมแอนโกในระยะนี้มี
ดังนี ้(B.Grimm 1978)  

1. ฝ่ายเครื่องใช๎ทั่วไปและเครื่องมือแพทย์ (Appliances and Hospital Supplies 
division) ประกอบด๎วยแผนกจ านวน 3 แผนกได๎แกํ 

 1.1 แผนกทั่วไป (General department) 
 1.2 แผนกเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical department)  
 1.3 แผนกวิทยาศาสตร์ (Scientific department) 
2. ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering division) ประกอบด๎วยแผนก

จ านวน 3 แผนกได๎แกํ 
 2.1 แผนกเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็นขายสํง  (Air-Conditioning & 

Refrigeration Wholesale department) 
 2.2 แผนกโครงการเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น (Air-Conditioning & 

Refrigeration Projects department) 
 2.3 แผนกวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering department) 
3. ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering division) ประกอบด๎วยแผนกจ านวน 

2 แผนกได๎แกํ 
 3.1 แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering department) 
 3.2 แผนกโทรคมนาคม (Telecommunication department) 
4. ฝ่ายธุรการ การเงิน และบุคคล  (Administration division) ประกอบด๎วยแผนก

จ านวน 3 แผนกได๎แกํ 
 4.1 แผนกการเงินและบัญชี (Finance Accounts department) 
 4.2 แผนกปฏิบัติงานและบริหาร (Operating & Administration department) 
 4.3 แผนกบุคคล (Personnel Office) 
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Managing Partners 

Executive Committee 

Appliances and Hospital 
Supplies Division 

General Department 

Pharmaceutical 
Department 

Scientific Department 

Mechanical 
Engineering Division 

Airconditioning & 
Refrigeration Wholesale 

Department 

Airconditioning & 
Refrigeration Projects 

Department 

Mechanical Engineering 
Department 

Electrical 
Engineering Division 

Electrical Engineering 
Department 

Telecommunication 
Department 

Administration 
Division 

Finance Accounts 
Department 

Operating & 
Adminstration 
Department 

Personnel Office 

Technical Service & 
Factory 

Manufacturing & 
Assembly 

Services & Repairs 

5. ฝ่ายบริการเทคนิคและโรงงาน (Technical Services & Factory) ประกอบด๎วย
แผนกจ านวน 2 แผนกได๎แกํ 

 5.1 แผนกผลิตและประกอบ (Manufacturing & Assembly) 
 5.2 แผนกบ ารุงรักษาและซํอมแซม (Service & Repairs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในชํวงทศวรรษตํอมาได๎เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด๎านธุรกิจที่ส าคัญของห๎างบี.กริมแอน

โกหลายเหตุการณ์ เชํน การยกระดับแผนกเครื่องปรับอากาศและกํอตั้งบริษัทกริม-แคเรียร์ เพื่อผลิต
และจ าหนํายอุปกรณ์ส าหรับระบบปรับอากาศข้ึนโดยเฉพาะ และการเริ่มต๎นท างานในองค์กรของนาย
ฮาราลด์ ลิงค์ ประกอบการที่ธุรกิจของทางห๎างยังคงขยายตัวอยํางตํอเนื่อง จึงท าให๎ โครงสร๎างการ
บริหารงานของห๎างมีการขยายตัวตามไปด๎วย โดยพบวํามีการตั้งแผนกข้ึนใหมํหลายแผนก รวมทั้ง

ภาพที่ 3 โครงสร้างการบรหิารงานของห้างบี.กริมแอนโกในช่วงที่ตั้งส านักงานที่ถนนเพชรบรุีตัดใหม่ 
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ยกระดับแผนกการตลาดและแผนกบุคคลไปข้ึนตรงตํอกรรมการอ านวยการ โดยฝ่ายงานและแผนก
ตํางๆ ของห๎างบี.กริมแอนโกในระยะนี้มีดังนี ้(B.Grimm 1986)  

 
ตารางที่ 1 รายช่ือแผนก ฝ่าย และส่วนงานของห้างบี.กริมแอนโกในปี พ.ศ. 2529 

แผนก ฝ่าย สํวนงาน 
1. แผนกการค๎า (Trading 
division) 

1.1 ฝ่ายยาและเคมีภัณฑ์ 
(Pharmaceutical & Chemical 
department) 

1.1.1 สํวนงานยา 
(Pharmaceuticals section) 
1.1.2 สํวนงานเคมีภัณฑ์ 
(Chemicals section) 

1.2 ฝ่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และ
เครื่องใช๎ในโรงพยาบาล 
(Scientific & Hospital 
supplies department) 

1.2.1 สํวนงานเครื่องใช๎ใน
โรงพยาบาล (Hospital 
Supplies section) 
1.2.2 สํวนงานเครื่องมือแพทย์ซี
เมนส์ (Siemens Medical 
section) 
1.2.3 สํวนงานอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific and 
optical section) 
1.2.4 สํวนงานอุปกรณ์ใน
ห๎องปฏิบัติการและ
อุตสาหกรรม (Laboratory 
and Industrial section) 
1.2.5 สํวนงานบรกิาร (Service 
section) 
1.2.6 สํวนงานบรกิารเครื่อง 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
(Computer Tomography 
Service section) 

1.3 ฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์บรโิภค  
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แผนก ฝ่าย สํวนงาน 
(Technical Consumer 
Products) department) 
1.4 ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering 
department) 

 

1.5 ฝ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และเครือ่งมอืสื่อสาร 
(Electronics & 
Communication department) 

 

1.6 ฝ่ายอุปกรณ์เครื่องกลของ 
DEUTZ/MWM (DEUTZ/MWM 
& Mechanical Products 
department) 

1.6.1 สํวนงานอุปกรณ์
เครื่องกล (Mechanical 
Products section) 
1.6.2 สํวนงานเครื่องยนต์ดีเซล
ของ DEUTZ/MWM 
(DEUTZ/MWM Diesel 
Products section) 
1.6.3 สํวนงานอะไหลํ
เครื่องยนต์ของ DEUTZ/MWM 
(DEUTZ/MWM Spare Parts 
section) 

2. แผนกวิศวกรรม 
(Engineering division) 

2.1 ฝ่ายระบบเครื่องกล
(Mechanical Systems 
department) 

2.1.1 สํวนงาน
เครื่องปรบัอากาศ (Air-
conditioning (HVAC) 
section) 
2.1.2 สํวนงานต๎ูเย็น 
(Refrigeration section) 
2.1.3 สํวนงานทํอประปา 
อุปกรณ์ดบัเพลิง และอุปกรณ์
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แผนก ฝ่าย สํวนงาน 
บ าบัดน้ าเสีย (Plumbing and 
Fire Fighting and Water 
Treatment section) 
2.1.4 สํวนงานการจัด
การพลังงาน (Energy 
Management section) 

2.2 ฝ่ายระบบไฟฟ้า (Electrical 
Systems department) 

 

3. แผนกบรหิารและการเงิน
(Administration and 
finance division) 

3.1 ฝ่ายบัญชี (Accounting 
department) 

 

3.2 ฝ่ายโลจสิติกส์ (Logistics 
department) 

 

4. แผนกบรกิารเทคนิคและ
โรงงาน (Technical 
Services and factory 
division) 

4.1 ฝา่ยการผลิต 

(Manufacturing department) 
4.1.1 สํวนงานผลิตต๎ูเย็น 
(Refrigeration section) 
4.1.2 สํวนงานผลิตชุดอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ และแผงสวิตช์ 
(Electrical Assembly and 
Switchboards section) 
4.1.3 สํวนงานผลิตชุดอปุกรณ์
เครื่องกลและปัม๊ (Mechanical 
Assembly and Pump 
section) 
4.1.4 สํวนงานผลิตแผํนโลหะ 
(Sheet Metal section) 

4.2 ฝ่ายบริการเทคนิค 
(Technical Services 
department) 

4.2.1 สํวนงาน
เครื่องปรบัอากาศและตู๎เย็น 
(Air-conditioning and 
refrigeration section) 
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Managing 
Partners 
Executive 

Committee 
Personnel 

Office Division I 
Trading 

Scientific & 
Hospital Supplies 

Department 
Pharmaceutical & 

Chemical Department 

Electrical Engineering 
Department 

Technical Consumer 
Product Department 

Electronics and 
Telecommunication 

Department 

Deutz/MWM and 
Mechanical Products 

Department 

Division II 
Engineering 

Mechanical Systems 
Department 

Electrical Systems 
Department 

Division V: Technical 
Services and Factory 

Manufacturing 
Department 

Technical Services 
Department 

Division III Administration 
& Finance 

Accounting 
Department 

Logistics 
Department 

Marketing 
Department 

แผนก ฝ่าย สํวนงาน 
4.2.2 สํวนงานเครื่องใช๎ไฟฟ้า 
(Electrical section) 
4.2.3 สํวนงานเครื่องกล 
(Mechanical section) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อนายฮาราลด์ ลิงค์ ก๎าวข้ึนมาเป็นผู๎บริหารของบี.กริมในปี พ.ศ. 2531 แผนกและฝ่าย

งานของห๎างตํางมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโตของการด าเนินธุรกิจด๎านตํางๆ จนในที่สุดแผนก
และฝ่ายเหลําน้ีจึงแยกตัวไปจัดต้ังเป็นบริษัทใหมํ โดยยังคงอยูํในเครือของห๎างบี .กริมแอนโกที่ตํอมา
กลายเป็นกลุํมบริษัทบี.กริม ภายใต๎การบริหารงานของนายฮาราลด์ ลิงค์  ซึ่งด ารงต าแหนํงเป็น
ประธานกลุํมบริษัท และยังคงมีบริษัทในเครือบี.กริมที่ด าเนินธุรกิจด๎านตํางๆ ตั้งข้ึนใหมํอยํางตํอเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน ส าหรับรายช่ือบริษัทตํางๆ ในเครือของบี.กริม ในปัจจุบันประกอบด๎วยบริษัทดังตํอไปนี้ 
(B.Grimm 2017) 

ภาพที่ 4 โครงสร้างการบรหิารงานของห้างบี.กริมแอนโกในปี พ.ศ. 2529 
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ตารางที่ 2 รายช่ือบริษัทต่างๆ ในเครือของบี.กริม 
กลุํมธุรกิจ ช่ือบริษัท 

กลุํมธุรกิจพลังงาน 1. B.Grimm Power Ltd. 
2. B.Grimm Trading Corporation Ltd. 
3. Hamon – B.Grimm Co., Ltd. 
4. KSB Pumps Co., Ltd. 

กลุํมธุรกิจสุขภาพ 1. Merck Thailand 
2. Zeiss Thailand 
3. Maquet Thailand 
4. Siemens Thailand 

กลุํมธุรกิจระบบภายในอาคารและ
อุตสาหกรรม 

1. B.Grimm Air Conditioning Limited 
2. B.Grimm Carrier Ltd. 
3. Carrier (Thailand) Ltd. 
4. Beijer B.Grimm (Thailand) Ltd. 
5. Chubb (Thailand) Ltd. 

กลุํมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1. B.Grimm Alma Link Building Co., Ltd. 
2. B.Grimm Dr. Gerhard Link Building Co., Ltd. 

กลุํมธุรกิจคมนาคม 1. B.Grimm Maritime Ltd. 
2. PCM Transport and Industrial Supplies Limited 
3. Panrail Thailand 

กลุํมธุรกิจไลฟ์สไตล์ 1. LBG Limited 
 

2.3 เอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบริษัท บ.ีกริม  
 เอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบริษัทบี.กริม คือเอกสารประเภทตํางๆ ได๎รับการเก็บ

รักษาไว๎ภายในห๎องเก็บเอกสารช้ัน 9 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร อันเป็นอาคารส านักงานหลักของกลุํมบริษัทบี.กริม  เอกสารชุดนี้สํวนใหญํเป็น
เอกสารสํวนบุคคลที่ได๎รับการสะสมมาเป็นเวลานานจากผู๎บริหารของกลุํมบริษัทบี.กริมในอดีตมา
จนถึงผู๎บริหารคนปัจจุบัน และมีเอกสารสํวนหนึ่งซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับประวัติความเป็นมา
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และการด าเนินงานของกลุํมบริษัทบี.กริม ซึ่งทางผู๎บริหารมีแนวคิดวําจะด าเนินการจัดต้ังหอจดหมาย
เหตุและพิพิธภัณฑ์ขององค์กรเพื่อจัดแสดงและให๎บริการเอกสารชุดน้ีในอนาคต 

 ในปัจจุบัน เอกสารของกลุํมบริษัทบี.กริมได๎รับการเก็บรักษาไว๎ในซองเอกสารสี
น้ าตาลหลากหลายขนาดและแฟ้มเก็บเอกสาร และวางซ๎อนกันในต๎ูไม๎ลักษณะตํางๆ รอบห๎อง ทั้งตู๎ไม๎
แบบเปิดโลํง ตู๎ไม๎แบบมีลิ้นชัก และตู๎ไม๎แบบฝาเลื่อน ซึ่งนอกจากเอกสารแล๎ว ห๎องดังกลําวยังเป็นที่
เก็บรักษาวัตถุสิ่งของอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของห๎างบี .กริมแอนโกและบริษัทในเครือกลุํม
บริษัทบี.กริม เชํน เครื่องค านวณรุํนเกํา โลํรางวัล กรอบรูปภาพ เป็นต๎น รวมทั้งสิ่งของที่ทางองค์กร
ยังคงใช๎งานอยูํในปัจจุบัน เชํน ตาลปัตร ซองจดหมาย สมุดบันทึกและกระดาษจด เป็นต๎น 

 จากการส ารวจประเภทเอกสารของกลุํมบริษัทบี.กริมที่มีอยูํเดิมนั้น พบวํามีเอกสาร
จ านวนทั้งสิ้น 15,186 ช้ิน สํวนใหญํเป็นเอกสารสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ รองลงมาคือ
เอกสารที่เกี่ยวข๎องการด าเนินธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริม โดยสามารถแบํงเอกสารได๎เป็น 3 ประเภท 
ดังนี ้

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึงเอกสารที่บันทึกข๎อมูลด๎วยระบบการพิมพ์ลงบนกระดาษ มี
จ านวนทั้งสิ้น 874 ช้ิน แบํงเป็น 5 ประเภทยํอยดังนี้ 

  1.1 เอกสารลายลักษณ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 382 ช้ิน สํวนมากเป็นเอกสารที่ถูก
ท าส าเนามาจากเอกสารดั้งเดิม โดยเอกสารเหลํานี้ถูกเก็บไว๎ในซองเอกสารสีน้ าตาลและแฟ้มเก็บ
เอกสาร โดยลักษณะของเอกสารที่พบอยํางเชํน รํางหนังสือสัญญา จดหมาย นามบัตร นอกจากนี้สิ่งที่
นําสนใจประการหนึ่งเกีย่วกับเอกสารกระดาษที่พบคือ มีความพยายามที่จะจ าลองเอกสารจริงบางช้ิน
ให๎มีลักษณะคล๎ายกับวําเอกสารอยูํในสภาพเดิม เชํน การจ าลองสมุดเยี่ยมของห๎างบี.กริมแอนโกเมื่อปี 
พ.ศ. 2471 ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงหน๎าในสมุด สํวนตัวสมุดเดิมสันนิษฐานวําช ารุดเสียหายไปแล๎ว โดย
จ าลองโดยการน าหน๎าในสมุดแตํละหน๎าใสํในแฟ้มเก็บเอกสาร แล๎วติดปกแฟ้มด๎วยแผํนติดหน๎าสมุด
เลํมเดิม 

  1.2 หนังสือและสิ่งพิมพ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 311 ช้ิน สํวนมากเป็นสิ่งพิมพ์ที่
ทางบริษัทได๎จัดพิมพ์ข้ึนเนื่องในวาระส าคัญตํางๆ ดังนี้  

   1.2.1 สิ่งพิมพ์ฉลองวาระครบรอบการกํอตั้งบริษัท โดยสิ่งพิมพ์
ลักษณะนี้เริ่มขึ้นตั้งแตํการฉลองครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2521 และยังคงพิมพ์ตํอมาตามวาระการ
ครบรอบที่ส าคัญ เชํน ครบรอบ 111 ป,ี 120 ปี และ 130 ปี เป็นต๎น 

   1.2.2 สิ่งพิมพ์ที่ระลึกการเปิดอาคารส านักงาน เริ่มพิมพ์ครั้งแรก
เพื่อเป็นในการเปิดอาคารส านักงานถนนเพชรบุรีตัดใหมํเมื่อปี พ.ศ.2510 



 36 
 
 

   1.2.3 สิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษของหนังสือพิมพ์และนิตยสารตํางๆ เพื่อ
ฉลองวาระส าคัญขององค์กร 

 นอกจากสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระส าคัญขององค์กรแล๎ว ยังมีสิ่งพิมพ์ในลักษณะ
ของใบปลิวและแผํนพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมของบริษัทในเครือบี.กริม เชํน แผํนพับ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัทโมนิก๎า มอเตอร์ส (Monika Motors) อันเป็นบริษัทของบี.กริมที่
ด าเนินธุรกิจผลิตโครงรถตุ๏กตุ๏ก เป็นต๎น 

  1.3. กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 97 ช้ิน มีลักษณะเป็นขําว
และบทความที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทางสังคมของสมาชิกครอบครัวลิงค์ การด าเนินธุรกิจของกลุํม
บริษัท บี.กริม รวมทั้งหน๎าโฆษณาสินค๎าของบริษัทที่ตัดจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

  1.4. ไปรษณียบัตร มีจ านวนทั้งสิ้น 41 ใบ สํวนมากเป็นไปรษณียบัตรภาพ
สถานที่ในตํางประเทศที่ได๎รับหรือสํงโดยสมาชิกในครอบครัวลิงค์ 

  1.5 สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ได๎แกํ แผนที่ ซองจดหมาย ดวงตราไปรษณียา
กร จ านวนทั้งสิ้น 43 ช้ิน ซึ่งจากการส ารวจพบวําเอกสารจดหมายเหตุแตํละรายการมีเนื้อหาที่
คํอนข๎างหลากหลาย 

 2. สื่อโสตทัศน์ หมายถึงเอกสารที่บันทึกข๎อมูลด๎วยเสียงหรือภาพลงบนฟิล์มหรือ
แถบแมํเหล็ก มีจ านวนทั้งสิ้น 14,172 ช้ิน แบํงเป็น 3 ประเภทยํอยดังนี้ 

  2.1 ภาพถําย มีจ านวนมากที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 13,275 ภาพ ทั้งภาพถําย
ขาว-ด าและภาพถํายสี ซึ่งภาพถํายเหลํานี้ถูกรวบรวมไว๎เป็นชุดและเก็บไว๎ในซองจดหมายหรือซอง
พลาสติกซองเดียวกันตามแตํละเหตุการณ์ โดยแบํงเนื้อหาของภาพถํายออกได๎เป็นสามกลุํมหลัก
ประกอบด๎วย 

   2.1.1 ภาพถํายเกี่ยวกับบริษัท ได๎แกํ ภาพเหตุการณ์ส าคัญของ
บริษัท เชํน การเปิดอาคารส านักงาน งานฉลองวาระครบรอบการกํอตั้งบริษัท และภาพกิจกรรม
ภายในบริษัท รวมทั้งภาพถํายของอาคารส านักงานและโรงงานของบริษัทตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน 

   2.1.2 ภาพถํายของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ซึ่งบริหารกิจการของ
กลุํมบริษัทบี.กริมมาสามช่ัวอายุคน เป็นภาพถํายที่มีจ านวนมากที่สุดถึง 8,639 ภาพ ประกอบด๎วย
ภาพถํายกิจกรรมในครอบครัว ภาพถํายการออกงานสังคม ภาพถํายกิจกรรมทางธุรกิจ และภาพถําย
กิจกรรมด๎านการกุศล 

   2.1.3 ภาพถํายเบ็ดเตล็ด ได๎แกํ ภาพถํายบุคคลทั้งชาวไทยและชาว
ตํางประเทศ ภาพถํายสถานที่ทั้งในประเทศไทยและในตํางประเภท และภาพอื่นๆ เชํน ภาพถําย
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เหตุการณ์ส าคัญ สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ รวมทั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ซึ่งภาพถํายเบ็ดเตล็ดสํวนมาก
เป็นภาพถํายเกําที่มีอายุมากกวํา 50 ป ี

   นอกจากนี้ยังพบวํามีภาพถํายอีกสํวนหนึ่งถูกเก็บไว๎ในรูปแบบของ
สมุดติดภาพแบบโบราณและอัลบั้มสอดภาพแบบในปัจจุบัน โดยเนื้อหาของภาพถํายมีทั้งภาพสมาชิก
ในครอบครัวลิงค์ ภาพเหตุการณ์ส าคัญของกลุํมบริษัทบี.กริม และภาพถํายสถานที่ส าคัญ รวมทั้ง
ภาพถํายที่ถูกเก็บไว๎ในกรอบรูป 

  2.2 ฟิล์มเนกาตีฟ (Negative Film) และฟิล์มสไลด์ (Reversal Film) มี
จ านวนทั้งสิ้น 865 ช้ิน สํวนมากเป็นฟิล์มภาพเหตุการณ์ส าคัญของบริษัท เชํน พิธีเปิดอาคาร
ส านักงาน งานเลี้ยงฉลองครบรอบการกํอตั้งบริษัท และภาพกิจกรรมของสมาชิกครอบครัวลิงค์ ซึ่ง
ฟิล์มเหลํานี้มีทั้งที่เป็นฟิล์มแผํนเดี่ยว (plate) และแถบฟิล์ม (stripe) และถูกเก็บไว๎ในซองเดียวกับ
ภาพถํายที่ได๎รับการล๎างอัดภาพจากฟิล์มดังกลําว  

  ส าหรับฟิล์มสไลด์น้ัน พบวํามีวําจ านวนน๎อยกวําฟิล์มเนกาตีฟ โดยเป็นภาพ
อาคารส านักงานของห๎างบี.กริมแอนโกในอดีตตลอดจนรถโฆษณาของทางห๎าง ภาพของสมาชิกใน
ครอบครัวลิงค์ รวมทั้งภาพเหตุการณ์ส าคัญบางเหตุการณ์ซึ่งเป็นภาพเดียวกันกับฟิล์มเนกาตีฟ  
ปัจจุบันภาพสไลด์เหลําน้ีถูกเก็บรักษาไว๎ในกลํองเก็บสไลด์และสมุดเก็บสไลด์ 

  2.3. วีดิทัศน์ มีจ านวนทั้งสิ้น 32 ม๎วน เป็นวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมบริษัท
บ.ีกริมโดยตรง ประกอบด๎วย วีดิทัศน์น าเสนอการด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุํมบริษัทบี.กริม วีดิทัศน์
เหตุการณ์ส าคัญขององค์กร และวีดิทัศน์สารคดีประวัติความเป็นมาของห๎างบี.กริมแอนโก 

 3. สื่อคอมพิวเตอร์ หมายถึงเอกสารที่บันทกึข๎อมูลด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ลงบนจาน
แมํเหล็ก หรือแถบแมํเหล็ก อันได๎แกํแผํนซีดีและดีวีดี ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 140 แผํน แผํนซีดีและดีวีดี
เหลํานี้ได๎รับการเก็บไว๎ในซองเอกสารสีน้ าตาลรํวมกับเอกสารจดหมายเหตุประเภทอื่น และวางไว๎
อยํางกระจัดกระจายตามตู๎ตํางๆ ในห๎องเก็บเอกสาร ซึ่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหลํานี้มีทั้งแผํนซีดีที่
บรรจุแฟ้มภาพถํายหรือแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และแผํนดีวีดีที่บรรจุภาพเคลื่อนไหว โดยพบวํา
เนื้อหาภายในแผํนซีดีและดีวีดีดังกลําวมีทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ 
และเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมบริษัทบี .กริม โดยเฉพาะแฟ้มภาพถํายเกําขององค์กรและภาพ
เหตุการณ์ส าคัญ 

 นอกจากนี้จากการส ารวจยังพบวํา ซองเอกสารสีน้ าตาลขนาดตํางๆ ที่บรรจุเอกสาร
ทั้ง 9 ประเภทนี้มีลักษณะส าคัญที่สามารถจ าแนกได๎เป็น 2 กลุํมหลัก โดยกลุํมแรกคือซองเอกสารสี
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น้ าตาลบรรจุเอกสารจดหมายเหตุที่ได๎รับการจัดท าทะเบียนแล๎ว ซึ่งหน๎าซองจะมีการติดป้ายระบุช่ือ
ของเอกสารพร๎อมกับเลขทะเบียนเอกสาร สํวนอีกกลุํมหนึ่งคือซองสีน้ าตาลบรรจุเอกสารที่ยังไมํได๎รับ
การจัดท าทะเบียน ซึ่งหน๎าซองแตํละซองจะมีการติดป้ายระบุช่ือเอกสารเป็นภาษาอังกฤษพร๎อม
หมายเลขประจ าซองซึ่งมิใชํเลขทะเบียนเอกสารแตํอยํางใด 
3. วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 วรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
 3.1.1 วรรณกรรมในต่างประเทศ 
  รีด (Reed 1987) ได๎เขียนบทความเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาเอกสารและ

การประเมินคุณคําเอกสาร อันเป็นสํวนหนึ่งในหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุของสมาคมนักจดหมายเหตุแหํงออสเตรเลีย (Australian Society of Archivists) โดย
ระบุวําเอกสารจดหมายเหตุขององค์กรธุรกิจควรประกอบด๎วยเอกสารประเภทตํางๆ จ านวน 10 
ประเภทดังตํอไปนี้ 

  1. เอกสารการประชุม และเอกสารการด าเนินงานของผู๎บริหารและ
คณะกรรมการระดับสูงขององค์กร 

  2. กฎ ระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกับการกํอตั้งและเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
องค์กร 

  3. เอกสารต๎นฉบับของรายงานประจ าปี จดหมายขําว และสิ่งพิมพ์เผยแพรํ
อื่นๆ ที่จัดท าข้ึนโดยองค์กร 

  4. นโยบายและคํูมือปฏิบัติงาน 
  5. สัญญา สัญญาเชําทรัพย์สินและวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือส าคัญ 
  6. หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินฉบับที่มีการลงนามอยํางถูกต๎อง

เป็นทางการ 
  7. สิทธิบัตร หรือเอกสารโต๎ตอบเกี่ยวกับการเผยแพรํสิทธิบัตร 
  8. เอกสารสรุปและเอกสารเกี่ยวกับการแตํงตั้งบุคลากรขององค์กร 
  9. ทะเบียน ดรรชนี ระบบการก าหนดรหัสแฟ้ม บัญชีค าส าคัญ และรายช่ือ

ของแฟ้มเอกสาร 
  10. รายงาน หรือสรุปผลการประเมินโครงการ หรือรายงานโครงการของ

ฝ่ายงานตํางๆ ภายในองค์กร 
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  อูล์ฟสแปร์ (Ulfsparre 1988) ไดเ๎ขียนคํูมือเกี่ยวกับการจัดการเอกสารทาง
ธุรกิจ อันเป็นหนึ่งในชุดคํูมือการด าเนินงานจดหมายเหตุของสภาการจดหมายเหตุระหวํางชาติ (ICA) 
โดยอูล์ฟสแปร์ระบุวําในการประเมินคุณคําเอกสารเพื่อก าหนดอายุการเก็บเอกสารนั้น เอกสาร
ประเภทหนึ่งที่องค์กรธุรกิจจ าเป็นต๎องเก็บรักษาไว๎อยํางถาวรในฐานะเป็นเอกสารส าคัญ (vital 
records) ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์ จะต๎องประกอบด๎วยเอกสารจ านวน 14 ประเภทดังตํอไปนี้ 

  1. เอกสารการบริหาร (Management) ได๎แกํ เอกสารเกี่ยวกับผู๎กํอตั้ง
องค์กรและผู๎บุกเบิกกิจการ และเอกสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรทางเศรษฐกิจและ
กฎหมาย 

  2. เอกสารนโยบายองค์กร (Company policy) ได๎แกํ แถลงการณ์วําด๎วย
นโยบายองค์กร เอกสารที่เกีย่วข๎องกับการเปลีย่นแปลงนโยบาย การตัดสินใจก าหนดนโยบายในระดับ
ผู๎บริหารและผู๎จัดการและการแตํงตั้งและลาออกของผู๎บริหารระดับสูง เอกสารข๎อบังคับขององค์กร 
รวมทั้งเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงพัฒนาการของนโยบายองค์กรในภาพรวม 

  3. เอกสารเกี่ยวกับตัวองค์กร (Organisation) ได๎แกํ เอกสารเกี่ยวกับ
แผนงานขององค์กร สาขายํอยขององค์กร การกํอตั้งองค์กร การย๎ายสถานที่ท าการ การยุบเลิกองค์กร
หรือการควบรวมกิจการ และการช าระหนี้สิน 

  4. เอกสารการเงิน (Finance) ได๎แกํ เอกสารเกี่ยวกับเงนิทุนขององค์กร หุน๎
และการกระจายหุ๎น ยอดขายสินค๎า การแบํงสํวนก าไร การออกหุ๎นใหมํ และการช าระหนี้สิน   

  5. เอกสารเหตุการณ์ส าคัญในองค์กร (Important events) ได๎แกํ เอกสาร
เกี่ยวกับวาระเฉลิมฉลองการครบรอบขององค์กร พนักงาน และส านักงานสาขา การต๎อนรับบุคคล
ส าคัญ อนุสรณ์ขององค์กร งานแสดงสินค๎าครั้งส าคัญ และการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ส าคัญอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลําวถึงข๎างต๎น 

  6. เอกสารกิจกรรมขององค์กร (Activities) แบํงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ
กิจกรรมภายนอกองค์กร เชํน การเป็นตัวแทนในองค์การระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมการกุศล 
และการมีสํวนรํวมในเหตุการณ์ส าคัญทั้งในระดับท๎องถ่ินและระดับชาติ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ
กิจกรรมภายในองค์กร เชํน กิจกรรมเชิงธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมการกุศล และกิจกรรม
ที่อยูํนอกเหนือภารกิจหลักขององค์กร 

  7. เอกสารการขาย (Sales) ได๎แกํ เอกสารของฝ่ายการขาย เอกสาร
เกี่ยวกับการจ ากัดราคาสินค๎า การแขํงขันในตลาดสินค๎า และกิจกรรมสํงเสริมการขาย 
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  8. เอกสารผลิตภัณฑ์ (Products) ได๎แกํ เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ช้ินแรก
ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหนํายอยูํในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ช้ินใหมํ ผลิตภัณฑ์จากผู๎รับจ๎างชํวงผลิต 
และการขนสํงผลิตภัณฑ์ 

  9. เอกสารความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกองค์กร (Cooperation) 
ได๎แกํ สัญญาหรือข๎อตกลง การรํวมทุน ใบอนุญาต สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค๎า การควบรวม
กิจการ และการตกลงราคาซื้อขายรํวมกัน 

  10. เอกสารการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ (Publicity) ได๎แกํ สุนทรพจน์ 
รายงานประจ าปีหรือรายงานสถิติประจ าปี บทความโดยหรือเกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายงาน ผลิตภัณฑ์ 
เจ๎าหน๎าที่ระดับสูง และกิจกรรมขององค์กร เอกสารเกี่ยวกับปฏิกิริยาของสาธารณชนตํอองค์กร และ
ประเด็นส าคัญอื่นๆ 

  11. เอกสารคณะกรรมการภายในองค์กร (Committees) ได๎แกํ เอกสาร
การแตํงตั้งกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ภารกิจ เป้าหมาย ค าสั่งของคณะกรรมการ 
การด าเนินงานโดยคณะกรรมการ และการยุบเลิกคณะกรรมการ 

  12. เอกสารการประชุม (Minutes and papers) ได๎แกํ เอกสารการ
ประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร เจ๎าหน๎าที่ระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
รายงานการประชุมและพิจารณา 

  13. เอกสารที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง (Premises) ได๎แกํ เอกสารเกี่ยวกับ
อาคารส านักงานและโรงงาน การรื้อถอนอาคาร และบ๎านจัดสรรส าหรับพนักงานขององค์กร 

  14. เอกสารเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) ได๎แกํ แผนผังองค์กร เอกสารการ
เปลี่ยนช่ือองค์กร การรักษาความปลอดภัย ภาพวาด และภาพถําย 

 
  โคเบริโอ (Cobério 2010) ได๎น าเสนองานวิจัยเรื่อง “ความส าคัญของ

เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจตํอประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและธุรกิจขององค์กร : กรณีศึกษา” ในการ
ประชุมงานวิจัยประจ าปีของสมาคมนักจดหมายเหตุอเมริกัน (Society of American Archivists) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการสร๎างความตระหนักรู๎ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ตลอดชํวงศตวรรษที่ 20 ด๎วยการใช๎เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจจากกรณีศึกษาของบริษัทคาร์กิลล์ 
(Cargill Incorporated) 

  โคเบริโอได๎น าเสนอและจดัแบํงเอกสารที่องค์กรธุรกจิจะต๎องเก็บรักษาอยาํง
ถาวรออกเป็นกลุํมตํางๆ 6 กลุํมตามหน๎าที่ของเอกสารดังนี้ 
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  1. เอกสารเผยแพรํประชาสัมพันธ์ (Publicizing) เก็บรักษาไว๎ในฐานะ
เอกสารที่เป็นประโยชน์ตํอนโยบายองค์กรและพนักงานในองค์กร ได๎แกํ วารสาร และสิ่งพิมพ์เผยแพรํ
ขององค์กร 

  2. เอกสารการปฏิบัติการภายในองค์กร (Operational) เก็บรักษาไว๎ใน
ฐานะเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงประวัติพัฒนาการขององค์กร ตลอดจนเหตุการณ์ส าคัญ วิกฤตการณ์ 
และแนวทางแก๎ไข ได๎แกํ รายงานการประชุม รายงานประจ าปี และค าแถลงการณ์จากองค์กร 

  3. เอกสารการติดตํอกับบุคคลภายนอก (Communication) เก็บรักษาไว๎
ในฐานะเอกสารที่แสดงใหเ๎หน็ถึงเหตุการณ์ส าคัญขององค์กร ตลอดจนวิกฤตการณ์ และแนวทางแก๎ไข 
ได๎แกํ เอกสารการติดตํอกันระหวํางผู๎บริหาร และบันทึกความจ า  

  4. เอกสารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เก็บรักษาไว๎ในฐานะ
เอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงการพัฒนาองค์กรในด๎านตํางๆ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในองค์กร และ
ภาระหน๎าที่ขององค์กร ได๎แกํ แผนหรือหลักสูตรพัฒนาบุคลากร โครงการป้องกันอุบัติภัย โครงการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม และโครงการสงเคราะห์บุตรหลานของพนักงาน 

  5. เอกสารสินทรัพย์และมรดก (Assets and Patrimony) เก็บรักษาไว๎ใน
ฐานะเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงการพัฒนาที่ดินและทรัพย์สินขององค์กร และการปรับปรุงด๎าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได๎แกํ บัญชีแสดงสินทรัพย์องค์กร แบบพิมพ์เขียว และเอกสารโครงการกํอสร๎าง
อาคาร 

  6. เอกสารการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgetary) เก็บ
รักษาไว๎ในฐานะเอกสารที่เป็นประโยชน์ตํอการวิเคราะห์เชิงสถิติในชํวงเวลาตํางๆ เพื่อระบุถึงวงจร
เศรษฐกิจที่แท๎จริง อันน าไปสูํการก าหนดแผนคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ บัญชีงบดุล รายงาน
แสดงผลก าไร และแผนการใช๎จํายงบประมาณขององค์กร   

 
  โลแกน (Logan 2015) ที่ปรึกษาด๎านจดหมายเหตุของบริษัทโลแกน-แม็ค

เคบ (Logan-McCabe Ltd.) ได๎เขียนบทความเพื่อแนะน าองค์กรธุรกิจในเริ่มต๎นการด าเนินงานด๎าน
เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจภายในองค์กรของตน โดยโลแกนได๎ระบุถึงเอกสารส าคัญ (key record) ที่
องค์กรธุรกิจควรเก็บรกัษาไว๎ในหอจดหมายเหตุ โดยสามารถแบํงประเภทของเอกสารส าคัญทางธุรกิจ
ที่ควรเก็บรักษาตามหน๎าที่ของเอกสารออกเป็น 9 ประเภทหลักดังนี้ 

  1. เอกสารการบริหารองค์กร (Corporate / Governance records) 
ตัวอยํางเชํน 
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   1.1 รายงานการประชุมสามัญประจ าปีและเอกสารประกอบ 
(AGM minute books and supporting papers) 

   1.2 รายงานประจ าปี (Annual reports) 
   1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและเอกสาร

ประกอบ (Board of directors minute books and supporting papers) 
   1.4 แผนการด าเนินธุรกิจ (Business continuity plans) 
   1.5 หนังสือช้ีชวน (Company prospectus) 
   1.6 รายงานและโครงการที่เกี่ยวข๎องกับความรับผิดชอบของ

บริษัท (CR reports and project file) 
   1.7 รายงานการประชุมผู๎บริหารระดับสูงและเอกสารประกอบ 

(Executive management committee minutes and papers) 
   1.8 หนังสือสัญญาและข๎อตกลงขององค์กรซึ่งต๎องประทับตรา

องค์กรเป็นส าคัญ (Major contracts and agreements (under seal)) 
   1.9 หนั ง สื อบ ริ คณห์ ส น ธิ และ ข๎อบั ง คั บขอ ง อง ค์ ก ร 

(Memorandum and articles of association) 
   1.10 แฟ้มโครงการส าคัญขององค์กรอันรวมถึงการควบรวบ

กิจการของบริษัทด๎วย (Major project files (including mergers and acquisitions)) 
   1.11 เอกสารเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานทางธุรกิจในระดับตํางๆ 

(Operating plans – group or business or functional level) 
   1.12 บันทึกของผู๎บริหารระดับสูง (Register of directors) 
   1.13 บันทึกเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในองค์กร  (Risk 

registers) 
   1.14 เอกสารข๎อมูลผู๎ถือหุ๎นบริษัท (Share records) 
   1.15 รายงานการประชุมของฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และเอกสาร

ประกอบ (Strategic committees’ minute books and supporting papers) 
   1.16 เอกสารเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร  (Strategic 

planning documentation) 
   1.17 เอกสารเกี่ยวกับเครื่องหมายการค๎าและสิทธิบัตร (Trade 

mark and patents files) 
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  2. เอกสารเกี่ยวกับการเผยแพรํหรือประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
(Communications records) ตัวอยํางเชํน 

   2.1 หนังสือเวียนถึงผู๎ถือหุ๎นบริษัท (Circulars to shareholders) 
   2.2 รายงานขององค์กรที่ เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานภายนอก 

(Company reports for external enquiries or commissions) 
   2.3 ข๎อมูลที่องค์กรเผยแพรํออกสูํสาธารณะ เชํน ค าแถลงการณ์ 

ข๎อมูลที่เผยแพรํในอินเตอร์เน็ต หรือภาพยนตร์ (Corporate communications)  
   2.4 จดหมายแจ๎งจากผู๎บรหิารถึงพนักงานในองค์กรเป็นการภายใน 

(Management correspondence (internal)) 
   2.5 เอกสารขององค์กรกับสื่อมวลชน (Media relations files) 
   2.6 ขําวและบทความตัดจากหนังสือพิมพ์ (Press cuttings and 

articles) 
  3. เอกสารด๎านการเงิน (Financial records) ตัวอยํางเชํน 
   3.1 บัญชีรายรับรายจํายประจ าปี (Annual accounts) 
   3.2 เอกสารของคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี (Audit/Finance 

committee papers and minutes) 
   3.3 รายงานของผู๎ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก (External audit 

reports) 
   3.4 บัญชีแยกประเภท (Nominal and private ledgers) 
  4. เอกสารด๎านทรัพยากรบุคคล (Human Resources records) 

ตัวอยํางเชํน 
   4.1 คํูมือพนักงานและจดหมายเวียน (Human Resources 

manual and employee handbooks and circulars)  
   4.2 รายงานการด าเนินของสโมสรหรือชมรมของพนักงานใน

องค์กร (Minute books from company clubs – sports and social) 
   4.3 แผนภูมิแสดงโครงสร๎างขององค์กร (Organisational charts) 
   4.4 แผนการพัฒนาศักยภาพของบุ คลากร ในองค์กร 

(Performance planning) 
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   4.5 ภาพถํายของบุคลากรคนส าคัญ (Photographs of key 
staff) 

   4.6 ภาพถํายของกิจกรรมตํางๆ ในองค์กร เชํน การแขํงขันกีฬา 
การมอบรางวัลให๎พนักงาน เป็นต๎น (Photographs of sports, social, events, awards etc.) 

   4.7 วารสารภายในองค์กร (Staff magazines)  
   4.8 คํูมือการฝึกอบรมพนักงานและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง เชํน 

หลักการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เป็นต๎น (Training manuals and literature) 
   4.9 เอกสารเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงาน ลักษณะงาน หรือเวลา

ท างาน (Wage or staff books or registers)  
  5 .  เ อ กส า ร เ กี่ ย วกั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สิ นท รั พ ย์ ขอ ง อ ง ค์ ก ร 

(Property/Estates Management records) ตัวอยํางเชํน 
   5.1 แบบแปลน แผนผัง และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับตัวอาคาร

ส านักงาน (Architect’s drawings and file)  
   5.2 เอกสารเกี่ยวกับสินทรัพย์ขององค์กร (Asset registers) 
   5.3 ภาพถํายที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างขององค์กร  เชํน อาคาร

ส านักงาน ร๎านจ าหนํายสินค๎า และโรงงานผลิตสินค๎า เป็นต๎น (Photographs of premises) 
   5.4 เอกสารการด าเนินงานโครงการปรับปรุงพัฒนาสินทรัพย์ของ

องค์กร (Project files) 
   5.5 โฉนดที่ดินอันเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์กร (Title deeds)  
  6. เอกสารการวิจัยและพัฒนาองค์กร (Research & Development 

records) ตัวอยํางเชํน 
   6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ของ

องค์กร (Formulation committee minute books) 
   6.2 บันทึกหรือเอกสารอันแสดงถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ขององค์กร 

(Laboratory books) 
   6.3 ตัวอยํางบรรจุภัณฑ์ รูปแบบฉลากของผลิตภัณฑ์ (Product 

packaging samples, artwork, pattern books) 
   6.4 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product files) 
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   6.5 รายงานการวิจัยและพัฒนาองค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
(Research & development reports, committee minutes and papers) 

  7. เอกสารเกี่ยวกับการจ าหนํายสินค๎าและการตลาด (Sales and 
Marketing records) ตัวอยํางเชํน 

   7.1 ตัวอยํางโฆษณาสินค๎าขององค์กร (Advertising material – 
film, artwork, copy) 

   7.2 เอกสารเกี่ยวกับโครงการสงํเสริมการขาย (Direct marketing 
campaign literature) 

   7.3 เอกสารเกี่ยวกับลูกค๎ารายส าคัญ (Major customer files) 
   7.4 งานวิจัยตลาดลูกค๎า (Market research & plans (internal 

or company-commissioned)) 
   7.5 เอกสารเกี่ยวกับแผนการตลาด (Marketing plans) 
   7.6 เอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการสินค๎า (Merchandising 

planning) 
   7.7 เอกสารการสั่งซื้อสินค๎า (Order books)  
   7.8 เอกสารที่แสดงถึงจุดขายของสินค๎า (Point of sale 

material) 
   7.9 เอกสารที่แสดงถึงราคาสินค๎า (Price lists) 
   7.10 รายการแสดงตัวอยํางสินค๎าและบรรจุภัณฑ์ (Product and 

service catalogues, stock books, and packaging samples) 
   7.11 เอกสารสรปุยอดการขายสินค๎า (Sales figures (ledgers or 

summary figures) 
  8. เอกสารทางเทคนิคขององค์กร (Technical records) ได๎แกํแผนผัง 

ภาพวาด และภาพถําย Plans, drawings and photographs) ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยเฉพาะธุรกิจประเภทงานกํอสร๎าง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และ
งานออกแบบและผลิต 

  9. วัตถุและของที่ระลึกอันเกี่ยวกับองค์กร (Artefacts and Memorabilia) 
ตัวอยํางเชํน 
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   9.1 วัตถุและของที่ระลึกขององค์กรในอดีต เชํน สิ่งพิมพ์ ของ
ช ารํวยแจกในงานส าคัญขององค์กร เป็นต๎น (Artefacts) 

   9.2 วัตถุหรือเอกสารที่มีความเกี่ยวข๎องกับองค์กร เชํน ผู๎บริหาร 
พนักงานคนส าคัญ หรือสมาชิกในครอบครัวในกรณีที่เป็นธุรกิจครอบครัว  เป็นต๎น (Personal 
memorabilia) 

 
 3.1.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
  แม็คลาวด์ (McLeod 2000) ได๎เสนองานวิจัยเรื่อง Redrawing the 

Boundaries of Societal Memory: Introducing a Modified Macro-Appraisal Approach at 
The Great-West Life Assurance and London Life Insurance Companies เป็นการศึกษา
ทฤษฎีการประเมินคุณคําเอกสารและประเมินความเหมาะสมในการน าไปใช๎กับหอจดหมายเหตุใน
บริษัทประกันภัย 2 แหํงคือ The Great-West Life Assurance และ London Life Insurance 
Companies โดยท าการศึกษาทฤษฎี 3 ทฤษฎีได๎แกํ 1) การประเมินคุณคําเอกสารโดยเจ๎าของ
เอกสาร 2) การประเมินคุณคําเอกสารจากความต๎องการของการศึกษาวิจัย และ 3) การประเมิน
คุณคําโดยวิเคราะห์บทบาทหน๎าที่และโครงสร๎างขององค์กรผู๎สร๎างเอกสารหรือ macro-appraisal 

   ผลการวิจัยสรุปได๎วํา แนวทางการประเมินคุณคําแบบ macro-appraisal 
มีความเหมาะสมกับบริษัททั้งสองแหํงมากที่สุด เนื่องจากบทบาทหลักของหอจดหมายเหตุในองค์กร
ธุรกิจคือการรับผิดชอบตํอองค์กร มิใชํตํอสาธารณะ ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัท
และพัฒนาการของงานจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารในบริษัทเพื่อประยุกต์ใช๎แนวทางการ
ประเมินคุณคําได๎อยํางเหมาะสมด๎วย นอกจากนี้ผู๎ วิจัยได๎ให๎ข๎อเสนอแนะวํา บริษัทควรต๎อง
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างองค์กร แหลํงทรัพยากร และทัศนคติตํองานจดหมายเหตุและการจัดการ
เอกสารเพื่อให๎แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารสามารถใช๎ประโยชน์ได๎ และเพื่อเป็นการรักษา
เอกสารจดหมายเหตุของบริษัทไว๎อีกด๎วย 

 
  วอร์ซาบา (Warsaba 2006) ได๎เสนองานวิจัยเรื่อง Organizational 

Theory, Organizational Culture, and The New Archival Appraisal เป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวํางทฤษฎีการจัดองค์การ (Organizational theory) กับทฤษฎีการประเมินคุณคํา
เอกสาร เพื่อพัฒนาแนวทางที่ดีกวําในการประเมินคุณคําเอกสาร โดยอธิบายถึงทฤษฎีตํางๆ วําด๎วย
การจัดองค์การ และการศึกษาถึงการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีเหลําน้ีในการสร๎าง จัดการ และใช๎เอกสารใน
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องค์กร โดยการศึกษามุํงเน๎นไปที่องค์กรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งวิเคราะห์การประเมิน
คุณคําเอกสารจากมุมมองของการแบํงสํวนองค์กรและการสร๎างและใช๎เอกสาร 

  ผู๎วิจัยได๎สรุปผลการวิจัยโดยการเสนอแนะวํา นักจดหมายเหตุไมํควรที่จะ
ประเมินคุณคําตามบริบทและลกัษณะขององค์กรเพียงอยํางเดียว แตํควรต๎องเสนอแนะวิธีในการสร๎าง
เอกสารและการจัดการเอกสารให๎แกํองค์กรด๎วย นอกจากนี้องค์กรและนัดจดหมายเหตุควรจะต๎อง
สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด๎านโครงสร๎างและหน๎าที่ของ
องค์กรได๎เสมอ 

 
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 

 จากการที่ผู๎วิจัยท าการปริทัศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางด๎านจดหมาย
เหตุธุรกิจในประเทศไทยพบวํา เทําที่ค๎นคว๎าได๎มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตเพียง 2 เลํม
เทํานั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับเอกสารจดหมายเหตุขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย และกระบวนการ
ประเมินคุณคําเอกสาร ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญของงานวิจัยแตํละเลํมได๎ดังนี ้

 
 3.2.1 วรรณกรรมและงานวิจัยในประเทศทีเ่กี่ยวข้องกบัเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจ 
  รัตนา ดีรักษา (รัตนา ดีรักษา 2549) ได๎เสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาความ

เป็นไปได๎ในการจัดต้ังหอจดหมายเหตุธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไป
ได๎ในการจัดต้ังหอจดหมายเหตุธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งผู๎วิจัยได๎เริ่มต๎นด าเนินการวิจัยจากการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการจัดต้ังหอจดหมายเหตุธนาคารไทยพาณิชย์ ส ารวจและรวบรวมรายการ
และรายช่ือเอกสารที่คาดวําจะน ามาจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ  พิจารณาก าหนดและแยก
ประเภทเอกสาร เมื่อได๎ข๎อมูลดังกลําวมาแล๎วจึงท าการวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปจ านวนเอกสารแตํละ
ประเภท รวมทั้งวิเคราะห์ระเบียบการจัดเก็บและท าลายเอกสาร และการบริหารด าเนินงานหอ
จดหมายเหตุ  

  ผลการวิจัยสรุปได๎วํา มีความเป็นไปได๎ในการจัดต้ังหอจดหมายเหตุธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เนื่องด๎วยเหตุผลสามประการคือ 1) ธนาคารมีเอกสารที่จะน ามาจัดเก็บเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุแล๎ว 8 ประเภท จ านวน 3,438 รายการ และยังมีเอกสารที่จะเข๎ามาเพิ่มจากตาราง
ก าหนดอายุเอกสารอีกจ านวน 97 รายช่ือ 2) ธนาคารมีระเบียบการจัดเก็บและท าลายเอกสารตาม
หลักการจัดการเอกสารในส านักงาน และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ 
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พ.ศ.2526 และ 3) ธนาคารมีการบริหารงานหอจดหมายเหตุมาแล๎ว 2 ปี ท าให๎มีความชัดเจนใน
โครงสร๎างการบริหารงาน และการด าเนินงานเอกสารจดหมายเหตุ 

 
 3.2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยในประเทศทีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการประเมินคุณค่า
เอกสาร 
  พิชญ์นาฏ วะยาค า (พิชญ์นาฎ วะยาค า 2548) ได๎เสนองานวิจัยเรื่อง การ

ก าหนดอายุการเก็บเอกสารราชการ กรณีศึกษากรมการกงสุล กระทรวงการตํางประเทศ งานวิจัยช้ิน
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดอายุการเก็บเอกสารราชการตามภารกิจ
ของกรมการกงสุล กระทรวงการตํางประเทศ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการก าหนดอายุการเก็บเอกสารราชการตามภารกิจของกรมการกงสุล โดยผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดอายุการเก็บเอกสารของกรมการ
กงสุล และน าไปสอบถามกลุํมตัวอยําง 2 กลุํมคือ ผู๎ปฏิบัติงานในหนํวยงานสังกัดกรมการกงสุล และ
ผู๎อ านวยการกองหรือหัวหน๎าฝ่ายในสังกัดกรมการกงสุล ผลการศึกษาสรุปได๎วํา ผู๎ตอบแบบสอบถาม
ทั้ง 2 กลุํมเห็นด๎วยกับอายุการเก็บ สถานที่เก็บ และการปฏิบัติตํอเอกสารราชการตามที่ผู๎วิจัยก าหนด 
สํวนปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะในการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร พบวําผู๎ปฏิบัติงานใน
หนํวยงานสํวนใหญํเห็นด๎วยกับปัญหาการโยกย๎ายบุคลากรที่รับผิดชอบ การที่บุคลากรไมํมีความรู๎
เกี่ยวกับการก าหนดอายุเอกสาร ปริมาณเอกสารที่มีจ านวนมาก และนโยบายการก าหนดอายุเอกสาร
ที่ไมํชัดเจน สํวนข๎อเสนอแนะของผู๎ปฏิบัติงานได๎แกํ ควรมีการฝึกอบรมให๎ความรู๎ ควรมีพื้นที่จัดเก็บ
เอกสารให๎เพียงพอและเหมาะสมและน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดเก็บ และควรมีการก าหนดอายุ
เอกสารแตํละประเภทอยํางชัดเจน 

 
 ผู๎วิจัยได๎พิจารณาเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ทั้ง 2 เลํมแล๎วพบวํามีประเด็นในการศึกษา

ที่แตกตํางกัน โดยงานวิจัยของพิชญ์นาฏ วะยาค า ศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดอายุเอกสารซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของกระบวนการประเมินคุณคําเอกสาร ในขณะที่งานวิจัยของรัตนา ดีรักษา ที่ศึกษาความเป็นไป
ได๎ในการจัดต้ังหอจดหมายเหตุ ซึ่งประเด็นหนึ่งที่พบในงานวิจัยคือการพิจารณาคัดเลือกเอกสารที่จะ
น ามาเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุ ส าหรับประเด็นนี้ รัตนา ดีรักษา ได๎วิเคราะห์แนวทางการเก็บ
เอกสารของธนาคารตํางๆ จ านวน 4 แหํง เปรียบเทียบประเภทของเอกสารที่แตํละธนาคารจัดเก็บ
และสรุปเป็นประเภทเอกสารที่หอจดหมายเหตุธนาคารไทยพาณิชย์จัดเก็บจ านวน 8 ประเภทดังนี้ 

 1. เอกสารแสดงประวัติและการกํอตั้งธนาคาร 
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 2. เอกสารการบริหารจัดการ 
 3. เอกสารบัญชี/การเงิน 
 4. เอกสารพนักงาน 
 5. เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ ติดตํอสาขา การปฏิบัติงาน 
 6. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 7. เอกสารประชาสัมพันธ์ 
 8. โสตทัศนวัสดุ 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์สอง

ประการคือ เพื่อเสนอแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริม 
และเพื่อประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริมตามแนวทางการประเมินคุณคํา
เอกสารที่สร๎างขึ้น โดยในบทนี้จะกลําวถึงกระบวนการด าเนินการวิจัยเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข๎อดังกลําว วิธีการวิจัยจ าแนกเป็น 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนการศึกษาลักษณะ
เอกสาร ข้ันตอนการสร๎างแนวทางการประเมนิคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกจิบริษัทบ.ีกรมิ และการ
ประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุบริษัทบี.กริมตามรายละเอียดแตํละข้ันตอนดังนี้ 
 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาลักษณะของเอกสาร 

การศึกษาลักษณะของเอกสารมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เข๎าใจถึงเนื้อหาและบริบท ของ
เอกสารกลุํมตัวอยํางกํอนที่จะด าเนินการประเมินคุณคําเอกสาร ส าหรับข้ันตอนการศึกษาลักษณะ
ของเอกสารมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  

1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาลักษณะของเอกสาร คือ เอกสารของกลุํมบริษัท

บี.กริมที่เก็บรักษาไว๎ ณ ห๎องเก็บเอกสารช้ัน 9 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 15,186 รายการ ผู๎วิจัยเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ได๎กลุํมตัวอยําง จ านวนทั้งสิ้น 627 รายการ จ าแนกเป็นเอกสารลายลักษณ์ จ านวน 275 
รายการ กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ จ านวน 97 รายการ และสิ่งพิมพ์ จ านวน 255 รายการ  

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช๎ในการด าเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้คือ แบบบันทึกข๎อมูล
ลักษณะเอกสาร มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 

  1. ศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
  2. ส ารวจเบื้องต๎นถึงประเภท ลักษณะ และเนื้อหาของเอกสารกลุํมตัวอยําง  
  3. รํางแบบบันทึกข๎อมูลลักษณะเอกสาร โดยใช๎ประยุกต์ใช๎บางหนํวยหัวข๎อ

จากมาตรฐานระหวํางประเทศวําด๎วยค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ (General International 
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Standard Archival Description: ISAD (G)) ได๎แบบบันทึกข๎อมูลเอกสารของกลุํมบริษัทบี .กริมนี้ 
ประกอบด๎วยสํวนข๎อมูลจ านวน 5 สํวนและหนํวยข๎อมูลจ านวน 10 หนํวยดังนี้ 

   สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของเอกสาร ประกอบด๎วยหนํวยข๎อมูล
จ านวน 5 หนํวยดังนี ้

    1.1 รหัสอ๎างอิงเอกสาร (Reference code)  
    1.2 ช่ือเอกสาร (Title) 
    1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร (Date) 
    1.4 ขนาดและจ านวนของเอกสาร (Extent and 

medium of the item)  
    1.5 ประเภทของเอกสาร (Type) 
   สํวนที่ 2 บริบทของเอกสาร ประกอบด๎วยหนํวยข๎อมูลจ านวน 1 

หนํวยคือ ผู๎จัดท า (Creator (s)) 
   สํวนที่ 3 เนื้อหาและโครงสร๎างของเอกสาร ประกอบด๎วยหนํวย

ข๎อมูลจ านวน 1 หนํวยคือ ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content) 
   สํวนที่ 4 ข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎เอกสาร ประกอบด๎วยหนํวยข๎อมูล

จ านวน 2 หนํวยดังนี ้
    4.1 ภาษาของเอกสาร (Language of Material) 
    4.2 ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร (Physical 

Characteristics) 
   สํวนที่ 5 ข๎อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบด๎วยหนํวยข๎อมูลจ านวน 1 

หนํวยคือ หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเอกสาร (Note) 
  4. เสนอรํางแบบบันทึกข๎อมูลเอกสารให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบเครื่องมอืในเบือ้งต๎นและน ามาปรับปรงุแก๎ไข และสํงให๎ผู๎เช่ียวชาญตรวจสอบความครบถ๎วน
ความถูกต๎องและความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์แล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไขให๎เป็นเครื่องมือที่จะใช๎จริง 
(ดูแบบบันทึกข๎อมูลลักษณะของเอกสารในภาคผนวก ก) 

  5. น าแบบบันทึกข๎อมูลเอกสารทีผ่ํานการปรับปรงุแก๎ไขแล๎วไปใช๎ในการเกบ็
ข๎อมูลกลุํมตัวอยํางเอกสารของกลุํมบริษัทบี.กริมแตํละรายการ 
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 เพื่อความสะดวกในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ก าหนด รหัสอ๎างอิงเอกสาร ส าหรับ
เอกสารกลุํมตัวอยํางทุกรายการ เนื่องเอกสารกลุํมตัวอยํางยังไมํมีการก าหนดรหัสอ๎างอิง รหัสอ๎างอิง
เอกสาร ที่ก าหนดมีดังนี้ 

  1. ก าหนดรหัสส าหรับเอกสารลายลักษณ์ โดยใช๎อักษร “D” ซึ่งมาจากค า
วํา Document แล๎วตามด๎วยล าดับของเอกสาร นับตั้งแตํ 001 เป็นต๎นไป เชํน D001, D002, D003… 

  2. ก าหนดรหัสส าหรับกฤตภาคและหนังสือพิมพ์ โดยใช๎อักษร “C” ซึ่งมา
จากค าวํา Clipping แล๎วตามด๎วยล าดับของเอกสาร นับตั้งแตํ 001 เป็นต๎นไป เชํน C001, C002, 
C003… 

  3. ก าหนดรหัสส าหรับสิ่งพิมพ์  โดยใช๎อักษร “P” ซึ่งมาจากค าวํา Printed 
Material แล๎วตามด๎วยล าดับของเอกสารนับตั้งแตํ 001 เป็นต๎นไป เชํน P001, P002, P003… 

 นอกจากนี้หากเอกสารกลุํมตัวอยํางไมํปรากฏช่ือเรื่องเอกสาร ผู๎วิจัยจะสร๎างช่ือเรื่อง
เอกสารให๎ โดยให๎ช่ือมีความสอดคล๎องกับเนื้อหา 

 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการอํานเอกสารกลุํมตัวอยํางแตํละรายการ 

และบันทึกข๎อมูลในแบบบันทึกข๎อมูลลักษณะเอกสาร แตํละหัวข๎อ แล๎วตรวจสอบความถูกต๎องของ
ข๎อมูลในแบบบันทึกข๎อมูลลักษณะเอกสารอีกครั้ง ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง ณ ห๎องเก็บ
เอกสารช้ัน 9 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อันเป็น
อาคารส านักงานใหญํของกลุํมบริษัทบี.กริม ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 

 4. การวิเคราะห์ข๎อมูลและน าเสนอข๎อมูล 
  ผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลที่บันทึกในแบบบันทึกข๎อมูลลักษณะเอกสารแตํละ 

รายการมาพิจารณาทีละหัวข๎อ แล๎วประมวลข๎อมูลลงในตารางที่ก าหนดโครงเรื่องไว๎แล๎ว ข๎อมูลที่
ประมวลมีทั้งการเขียนสรุปเชิงพรรณนา การใช๎เครื่องหมาย X ตรวจสอบรายการ (check list) การ
นับความถ่ี ข๎อมูลที่ประมวลน าเสนอผลด๎วยการเขียนเชิงพรรณนาและน าเสนอเป็นตาราง  

 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสรา้งแนวทางการประเมินคณุค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบริษัทบ.ี
กริม 

ในการสร๎างแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริม เพื่อ
ตอบค าถามของการวิจัยข๎อที่ 2 ผู๎วิจัยสามารถจ าแนกข้ันตอนยํอยออกเป็น 3 ข้ันตอนคือ การศึกษา
แนวคิดของผู๎บริหารบริษัทบี.กริม การจัดท ารํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุ
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บริษัทบี.กริม และการจัดสร๎างแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุบริษัทบี.กริม มี
รายละเอียดในแตํละข้ันตอนยํอยดังนี้ 

ข้ันตอนย่อยที่ 2.1 การศึกษาแนวคิดของผู้บริหาร 
 ผู๎วิจัยท าการศึกษาแนวคิดของผู๎บริหาร เพื่อรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน

คุณคําเอกสารจดหมายเหตุจากการสัมภาษณ์ผู๎บริหารของกลุํมบริษัทบี .กริมและเป็นข๎อมูลในการ
สร๎างแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุตํอไป วิธีการด าเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี มีดังนี้  

 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
   ผู๎วิจัยไดเ๎ลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง คือ ผู๎บริหารของกลุํมบริษัทบี.กริม
จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงประธานกลุํมบริษัทบี.กริม และเป็นผู๎บริหารสูงสุดขององค์กร จึง
เปรียบเสมือนเจ๎าของเอกสารของกลุํมบริษัทบี.กริม และเป็นผู๎มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดการเอกสารขององค์กรรวมทั้งเป็นผู๎สนับสนุนงบประมาณส าหรับงานจดหมายเหตุ
ธุรกิจขององค์กรด๎วย ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบเจาะจงในการเลอืกตัวอยํางของการวิจัยจาก
ประชากร ส าหรับในกรณีนี้เลือกกลุํมตัวอยํางจากประชากรทั้งหมดคือผู๎บริหารของกลุํมบริษัทบี.กริม
จ านวน 1 คน  
  2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช๎ในการด าเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้คือแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร๎าง ประกอบด๎วยค าถามจ านวน 5 ข๎อซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับแนวทางการประเมิน
คุณคําเอกสาร (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 

  แบบสัมภาษณ์มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 
   1. ออกแบบแบบสัมภาษณ์โดยมีพื้นฐานจากวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยอันได๎แกํการวิเคราะห์ลักษณะการประเมนิคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริม
ในปัจจุบัน  

   2. เสนอรํางแบบสัมภาษณ์ให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบเครื่องมือและน ามาปรับปรุงแก๎ไข และสํงให๎ผู๎เช่ียวชาญทางด๎านจดหมายเหตุเป็นผู๎
ตรวจสอบ 

   3. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผํานการพิจารณาตรวจสอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู๎เช่ียวชาญทางด๎านจดหมายเหตุไปใช๎ในการสัมภาษณ์ผู๎บริหารของกลุํมบริษัทบี.กริม 

 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
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  1. ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎เทคนิคการสัมภาษณ์ตัวตํอตัวกับผู๎บริหาร
โดยตรง และนัดหมายการสัมภาษณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานที่ท างานของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
โดยมีการบันทึกเสียงและจดบันทึกข๎อมูลสรุปในแบบสัมภาษณ์ 

  2. ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลจากไฟลบ์ันทึกเสยีงและแบบสัมภาษณ์ 
  3. เรียบเรียงข๎อมูลและสรุปข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ 
 4. การวิเคราะห์ข๎อมูลและการน าเสนอข๎อมูล 
  เมื่อได๎ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์จะน ามาศึกษาและวิเคราะห์เป็นรายข๎อแล๎ว

น าเสนอแนวคิดของผู๎บริหารของกลุํมบริษัทบี.กริม ด๎วยการสรุปสาระส าคัญ 
 

ข้ันตอนย่อยที่ 2.2 การจัดท าร่างแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุ่ม
บริษัทบี.กริม  

 มีการด าเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษาหลักการในการประเมินคุณคําเอกสารจากวรรณกรรมและงานวิจยั

ที่เกี่ยวข๎อง และแนวคิดจากประสบการณ์ของนักจดหมายเหตุเกี่ยวกับประเภทของเอกสารขององค์กร
ธุรกิจที่ควรเก็บรักษาในฐานะเอกสารจดหมายเหตุ 

  2. วิเคราะห์และสรุปข๎อมูลที่ได๎จากศึกษาหลักการในการประเมินคุณคํา
เอกสารจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและข๎อมูลจากการศึกษาแนวคิดของผู๎บริหารกลุํม
บริษัทบี.กริม 

  3. จัดท ารํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบี .
กริม 

 
ข้ันตอนย่อยที่ 2.3 การสร้างแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบริษัทบี.
กริม 

 มีการด าเนินการดังนี้ 
 2.3.1 การสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ   
  ผู๎วิจัยท าการสอบถามความคิดเห็นของผู๎เช่ียวชาญทางด๎านจดหมายเหตุ

และพนักงานของกลุํมบริษัทบี .กริม เพื่อน าข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริม โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
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   ผู๎ วิ จั ย ได๎ เ ลือกกลุํ มตั วอยํ า งแบบ เจาะจง  จ านวน 4  คน 
ประกอบด๎วย ผู๎เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทางด๎านจดหมายเหตุ จ านวน 3 คน และพนักงานของ
กลุํมบริษัทบี.กริมที่มีประสบการณ์ในการท างานในองค์กร จ านวน 1 คน   

  2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
   1. เครื่องมือที่ใช๎ในการด าเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้คือรํางแนว

ทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริม และแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริม มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามกึ่งโครงสร๎าง วําเห็นด๎วยกับรํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของ
กลุํมบริษัทบี.กริมที่เสนอหรือไมํ มีความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมอยํางไร (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

   2. เสนอแบบสอบถามให๎กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบเครื่องมือในเบื้องต๎นและน ามาปรับปรุงแก๎ไข  

   3. น ารํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํม
บริษัทบี.กริม และแบบสอบถามความคิดเห็น สํงให๎ผู๎เช่ียวชาญด๎านจดหมายเหตุจ านวน 3 คน และ
พนักงานของกลุํมบริษัทบี.กริมจ านวน 1 คน เพื่อพิจารณาให๎ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ 

  3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยการสํงและรับ
แบบสอบถามด๎วยตนเองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 

  4. การวิเคราะห์ข๎อมูลและการน าเสนอข๎อมูล 
   ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และน าความคิดเห็นที่ได๎มา

สรุปสาระส าคัญ และปรับแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริม ให๎มี
เนื้อหาและการน าเสนอด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม 

 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินคุณค่าเอกสารของกลุ่มบริษัทบ.ีกริม 

ผู๎วิจัยท าการประเมินคุณคําเอกสารกลุํมตัวอยําง จ านวน 627 รายการประกอบด๎วย
เอกสารลายลักษณ์ จ านวน 275 รายการ กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ จ านวน 97 รายการ และสิ่งพิมพ์ 
จ านวน 255 รายการ โดยใช๎แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .กริมที่
ได๎สร๎างขึ้น โดยมีการด าเนินการดังนี้  

 1. อํานและวิเคราะห์เนื้อหาและบริบทของเอกสารกลุํมตัวอยํางเอกสารทีละ 
รายการ เพื่อจัดกลุํมเอกสาร ตามที่ก าหนดไว๎ในแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของ
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กลุํมบริษัทบี.กริม ซึ่งมีจ านวน 18 กลุํม ด๎วยการเขียนหมายเลขกลุํมในบัญชีรายการเอกสารที่ได๎สร๎าง
ไว๎  

 2. ประเมินคุณคําเอกสารกลุํมตัวอยํางทีละรายการโดยใช๎แนวทางการประเมิน
คุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริมที่ได๎สร๎างขึ้น เพื่อระบุวําเอกสารนั้นมีคุณคําใด ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 5 คุณคํา คือ คุณคําด๎านการบริหาร (คุณคําของเอกสารที่มีตํอการปฏิบัติงานหรือ
บริหารงานในบี.กริม) คุณคําทางการเงิน (คุณคําของเอกสารที่มีตํอการด าเนินงานทางด๎านการเงิน
และงบประมาณของบี.กริม) คุณคําทางกฎหมาย (คุณคําของเอกสารที่มีตํอการด าเนินการทาง
กฎหมายขององค์กรผู๎สร๎างเอกสาร หรือการปกป้องสิทธิทางกฎหมายของบี.กริมรวมถึงพนักงานของ
บี.กริม) และคุณคําในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและประวัติศาสตร์ (คุณคําของเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึง
การปฏิบัติงานและกิจกรรมของบี.กริม) และคุณคําอื่น ๆ ด๎วยการท าเครื่องหมาย X ในบัญชีรายการ
เอกสารที่ได๎สร๎างไว๎  

 3. ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลในบัญชีรายการเอกสาร 
 4. น าเสนอผลวิเคราะห์ด๎วยการเขียนสรุปพรรณนาประเด็นส าคัญ พร๎อมสถิติด๎วย

การนับความถ่ี และน าเสนอเป็นตาราง  
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการด าเนินงานวิจัย โดยสามารถ

จ าแนกได๎เป็น 3 หัวข๎อคือ ลักษณะของเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .กริม แนวทางการ
ประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริม และการประเมินคุณคําเอกสารจดหมาย
เหตุกลุํมตัวอยําง 
 
1. ลักษณะของเอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบรษิัทบ.ีกริม 

ผู๎วิจัยได๎ท าการการวิเคราะห์ข๎อมูลลักษณะเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นกลุํมตัวหอยําง 
จ านวนทั้งสิ้น 627 รายการ ประกอบด๎วย เอกสารลายลักษณ์ จ านวน 275 รายการ กฤตภาคและ
หนังสือพิมพ์ จ านวน 97 รายการ และสิ่งพิมพ์ จ านวน 255 รายการ โดยใช๎เครื่องมือในการวิจัยได๎แกํ 
แบบบันทึกข๎อมูลเอกสาร ท าการรวบรวมข๎อมูลลักษณะตํางๆ ที่ปรากฏในเอกสารกลุํมตัวอยํางแตํละ
รายการ ซึ่งลักษณะเอกสารที่ศึกษาประกอบด๎วย รหัสประจ าเอกสาร ช่ือเอกสาร วันเดือนปี ขนาด
และจ านวนของเอกสาร ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร ภาษา
ของเอกสาร ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร และหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร  เพื่อให๎เกิด
ความเข๎าใจในลักษณะของเอกสาร และถือเป็นข๎อมูลหนึ่งที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการประเมนิคุณคําเอกสาร
จดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริม ลักษณะเอกสารกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาโดยภาพรวมพบวํา 

1.1 รหัสประจ าเอกสาร พบวํา เอกสารทุกรายการไมํมีรหัสประจ าเอกสาร 
1.2 ช่ือเรื่องของเอกสาร พบวํา มีเอกสารลายลักษณ์ที่มีช่ือเรื่องของเอกสารปรากฏอยูํ 

จ านวน 91 รายการ โดยสํวนใหญํพิมพ์ด๎วยหมึกสีด าเป็นช่ือเรื่อง ในขณะที่บางรายการเขียนช่ือเรื่อง
เป็นลายมือด๎วยปากกาหมึกสีด า เอกสารลายลักษณ์ที่ไมํปรากฏช่ือเอกสารมีจ านวน 183 รายการ 
กฤตภาคและหนังสือพิมพ์สํวนใหญํไมํมีช่ือเรื่อง โดยกฤตภาคและหนังสือพิมพ์ที่มีช่ือเรื่องมีจ านวน 58 
รายการ ส าหรับสิ่งพิมพ์มีช่ือเรื่องปรากฏที่หน๎าปกจ านวน 79 รายการ และมีสิ่งพิมพ์จ านวน 176 
รายการที่ไมํมีช่ือเรื่อง 

1.3 วันเดือนปีของเอกสาร พบวํา เอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํจ านวน 234 รายการที่มี
การระบุวันเดือนปีในเอกสาร สํวนใหญํพิมพ์ไว๎เป็นสํวนหนึ่งของเอกสาร วิธีการเขียนวันเดือนปี หาก
เป็นเอกสารเป็นภาษาไทยจะมีวิธีเขียนเรียงวันที่ เดือน และระบุปีพุทธศักราช.และหากเป็นเอกสาร
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ภาษาอังกฤษ จะมีวิธีการเขียนเรียงวันที่ เดือน และระบุปีคริสตศักราช เอกสารลายลักษณ์มีวันเดือนปี
เกําที่สุดคือ วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.1880 (พ.ศ.2423) และวันเดือนปีใหมํที่สุดคือ 22 ธันวาคม ค.ศ.
2015 (พ.ศ.2558) กฤตภาคและหนังสือพิมพ์สํวนใหญํมีวันเดือนปีปรากฏอยูํบนเอกสารจ านวน 74 
รายการ ในขณะที่สิ่งพิมพ์สํวนใหญํจ านวน 204 รายการมีวันเดือนปีปรากฏ ในภาพรวมเอกสารกลุํม
ตัวอยํางสํวนมากอยูํในชํวงหลังปี ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) เป็นต๎นมา โดยมีจ านวนถึง 202 รายการ 

1.4 ขนาดและจ านวนของเอกสาร พบวําเอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํเป็นกระดาษขนาด 
A4 เอกสารแตํละรายการมีจ านวนแผํนระหวําง 1-219 แผํน เอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํมีจ านวน
แผํน เพียงแผํนเดียวจ านวน 236 รายการ มีเอกสารที่มีจ านวนแผํนมากกวํา 20 แผํนมีจ านวน 6 
รายการ สํวนกฤตภาคและหนังสือพิมพ์สํวนใหญํมีขนาดประมาณกระดาษ A6 และมีจ านวนแผํน 1 
แผํน ที่เป็นหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับมีจ านวน 23 รายการ สิ่งพิมพ์สํวนใหญํเป็นกระดาษขนาด A4 มี
จ านวนหน๎าตั้งแตํ 1-180 หน๎า 

1.5 ประเภทของเอกสาร พบวําเอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํเป็นจดหมาย บันทึก และ
ประกาศนียบัตรสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ รองลงมาเป็นเอกสารในการด าเนินธุรกิจและ
จดหมายโต๎ตอบทางธุรกิจของบี.กริม นอกจากนี้ยังมีจดหมายของบุคคลอื่น รวมทั้งเอกสารของ
สมาคมและเยอรมันและห๎างฟอล์คแอนด์ไบเด็ก สํวนกฤตภาคและหนังสือพิมพ์ สํวนใหญํเป็นขําวจาก
หนังสือพิมพ์ และบทความจากวารสาร ซึ่งมีทั้งที่เป็นช้ินสํวนและเป็นหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ ส าหรับ
สิ่งพิมพ์สํวนใหญํเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปเลํม มีการเย็บที่มุมหรือที่สัน รองลงมาเป็นบัตรเชิญ 
บัตรอวยพร หนังสือและเมนูอาหาร 

1.6 ผู๎สร๎างเอกสาร พบวําเอกสารลายลักษณ์เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนโดยหนํวยงานหรือ
บุคคลภายนอกมากที่สุดจ านวน 148 รายการ รองลงมาคือเอกสารทีจ่ัดท าข้ึนโดยบ.ีกริมหรือบริษัทใน
เครือจ านวน 51 รายการ และเอกสารที่จัดท าข้ึนโดยสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติของเจ๎าของ
กิจการจ านวน 46 รายการ และมีเอกสารที่ไมํพบช่ือผู๎จัดท าจ านวน 30 รายการ สํวนกฤตภาคและ
หนังสือพิมพ์สํวนใหญมํีที่มาจากหนังสอืพิมพ์และวารสารภายนอกจ านวน 74 รายการ ส าหรับสิ่งพิมพ์
สํวนใหญํจัดท าโดยหนํวยงานหรือบุคคลภายนอกจ านวน 331 รายการ 

1.7 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร พบวําเอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํมีขอบเขตเนื้อหา
เกี่ยวข๎องกับธุรกิจและการด าเนินกิจกรรมของกลุํมบริษัทบี.กริม รองลงมาเป็นเอกสารที่มีขอบเขต
เนื้อหาเกี่ยวข๎องกับครอบครัวลิงค์ และเอกสารสํวนหนึ่งมีเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับธุรกิจและการ
ด าเนินงานของกลุํมบริษัทบี.กริม และครอบครัวลิงค์ กฤตภาคและหนังสือพิมพ์สํวนใหญํ สํวนใหญํ
ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับแผนการลงทุนธุรกิจของบ.ีกรมิ และขําวเหตุการณ์ทั่วไป   ส าหรับสิ่งพิมพ์
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สํวนใหญํขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับ สิ่งพิมพ์ที่ระลึกในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่สมาชิกในครอบครัว
ลิงค์ รองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์ที่ระลึกเหตุการณ์ส าคัญของบี .กริม และสิ่งพิมพ์เผยแพรํประชาสัมพันธ์
ธุรกิจและสินค๎าของบี.กริม รวมทั้งวารสารภายในองค์กรด๎วย 

1.8 ภาษาของเอกสาร พบวําเอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํเป็นเอกสารที่บันทึกด๎วย
ภาษาเยอรมันมากที่สุดจ านวน 110 รายการ รองลงมาคือภาษาอังกฤษจ านวน 91 รายการ และ
ภาษาไทยจ านวน 49 รายการ เป็นเอกสารที่บันทึกสองภาษาปนกันคือทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
จ านวน 25 รายการ กฤตภาคและหนังสือพิมพ์สํวนใหญํ เป็นภาษาอังกฤษจ านวน 63 รายการ
รองลงมาเป็นภาษาไทยจ านวน 21 รายการ นอกจากนี้มีกฤตภาคภาษาสเปนจ านวน 1 รายการ 
ส าหรับสิ่งพิมพ์สํวนใหญํเป็นภาษาอังกฤษจ านวน 105 รายการ รองลงมาเป็นภาษาไทยจ านวน 67 
รายการ นอกจากนี้มีสิ่งพิมพ์ภาษามาเลย์จ านวน 6 รายการ 

1.9 ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร พบวําเอกสารลายลักษณ์มีลักษณะเดํนทาง
กายภาพ ดังนี้ สํวนใหญํเป็นเอกสารแผํนพิมพ์ด๎วยแทํนพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด และพิมพ์ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด๎วยหมึกสีด า บางรายการใช๎หมึกสีในการพิมพ์ นอกจากนี้พบวําเป็นเอกสารเขียนด๎วย
ลายมือเขียน จ านวน 91 รายการ เอกสารถํายส าเนาจ านวน 9 รายการ เอกสารเข๎าแฟ้มจ านวน 3 
รายการ สํวนเอกสารที่เป็นกฤตภาคและหนังสือพิมพ์สํวนใหญํเป็นการตัดจากหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารต๎นฉบับ รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ ส าหรับสิ่งพิมพ์สํวนใหญํได๎รับการเข๎าเลํมและ
จัดพิมพ์จากโรงพิมพ์ 

1.10 ลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม พบวํามีเอกสารบางรายการมีลกัษณะเดํน เชํน เอกสารรหสั 
D021 เป็นเอกสารที่เดิมอยูํในสมุด แตํในปัจจุบันสมุดเดิมสูญหายไปและถูกน ามาเก็บไว๎แฟ้มเอกสาร
ใหมํ ในขณะที่เอกสารรหัส D093 และ D169 ถูกเก็บรักษาไว๎พร๎อมกับหน๎าปก โดยภาพรวมพบวํา 
เอกสารสํวนใหญํมีสภาพสมบูรณ์ มีเอกสารที่ช ารุดฉีกขาดเพียง 9 รายการ เอกสารที่มีบางสํวนขาด
หายไปจ านวน 5 รายการ และเอกสารที่มีรํองรอยแมลงเจาะจ านวน 2 รายการ 
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ตารางที่ 3 ลักษณะเอกสารกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มบริษัทบี.กริม  ด้านรหสัเอกสาร ช่ือเรื่องของเอกสาร วันเดือนปีของเอกสาร ขนาดจ านวนของเอกสาร ประเภท
ของเอกสาร และผูส้ร้างเอกสาร 
รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D001 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1991 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D002 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/12/1991 กระดาษ A4 1 แผํน ขําวพิมพ์ B.Grimm 
D003 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 22/2/2006 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Board of Trade of Thailand 
D004 สร๎างขึ้นใหม ํ 28/2/2006 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Board of Trade of Thailand 
D005 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 17/2/1993 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Fine Arts Department 
D006 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/2/1993 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Fine Arts Department 
D007 สร๎างขึ้นใหม ํ 29/2/1996 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Amata B.Grimm Power 
D008 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 24/3/1983 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Committee on the Rattanakosin 

Bicentennial Celebration 
D009 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 29/3/1983 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Committee on the Rattanakosin 

Bicentennial Celebration 
D010 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 17/1/2009 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Thai Polo Club 
D011 สร๎างขึ้นใหม ํ 10/4/1997 กระดาษ A4 4 แผํน เอกสาร Ueang Faa Mui Ltd. 
D012 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 10 แผํน เอกสาร B.Grimm MBM Metalworks 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D013 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 6/11/1928 กระดาษ A4 3 แผํน ส าเนาเอกสาร B.Grimm 
D014 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/1/1924 กระดาษ A4 10 แผํน ส าเนาเอกสาร B.Grimm 
D015 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน ส าเนาเอกสาร B.Grimm 
D016 สร๎างขึ้นใหม ํ 1931 กระดาษ A6 1 แผํน ใบเสร็จรับเงิน B.Grimm 
D017 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/9/1941 กระดาษ A6 1 แผํน ใบเสร็จรับเงิน B.Grimm 
D018 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 20/8/1957 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D019 สร๎างขึ้นใหม ํ 21/10/1936-

4/9/1937 
กระดาษ A4 5 แผํน ส าเนาเอกสาร B.Grimm 

D020 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 7 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D021 สร๎างขึ้นใหม ํ 1928 กระดาษ A4 15 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D022 สร๎างขึ้นใหม ํ 9/7/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Lucy Underdown 
D023 สร๎างขึ้นใหม ํ 31/7/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Yuvadee Tonsakulrungruang 
D024 สร๎างขึ้นใหม ํ 2/8/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Alan & Lucy Underdown 
D025 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D026 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 24/3/1975 กระดาษ A4 1 แผํน บัญชีรายจําย B.Grimm 
D027 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 28/3/1953 กระดาษ A4 12 แผํน เอกสาร B.Grimm 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D028 สร๎างขึ้นใหม ํ 5/8/2010 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Nook 
D029 สร๎างขึ้นใหม ํ 15/7/2010 กระดาษ A4 10 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D030 สร๎างขึ้นใหม ํ 10/2/2005 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร International Herald Tribune 
D031 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 10/2/2005 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D032 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 4 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D033 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D034 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm Healthcare Co.Ltd. 
D035 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm International Services 

Co.Ltd. 
D036 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Ueang Faa Mui Ltd. 
D037 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm Industrial and 

Commercial Services Ltd. 
D038 สร๎างขึ้นใหม ํ 24/3/1975 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm Engineering Systems PCL 
D039 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm Transport Ltd. 
D040 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Link Real Estate Co.Ltd. 
D041 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Amata Power Ltd. 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D042 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm MBM Metalworks 
D043 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D044 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D045 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/12/1955 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D046 สร๎างขึ้นใหม ํ 9/6/1958 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D047 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/10/1966 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D048 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D049 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D050 สร๎างขึ้นใหม ํ 27/11/1971 กระดาษ A5 1 แผํน ขําวพิมพ์ B.Grimm 
D051 สร๎างขึ้นใหม ํ 2/2/1983 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Department of Highways 
D052 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/2/1983 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Hans Walker 
D053 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 10/2/1983 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Department of Highways 
D054 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 12/1/1975 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Royal Thai Army 
D055 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 19/11/1975 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The Thai Red Cross 
D056 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 10/4/1977 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The Thai Red Cross 
D057 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/3/1981 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Rotary Club of Bangkok 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D058 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 21/12/1982 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Committee on the Rattanakosin 

Bicentennial Celebration 
D059 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 18/11/1982 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Committee on the Rattanakosin 

Bicentennial Celebration 
D060 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 18/11/1982 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Committee on the Rattanakosin 

Bicentennial Celebration 
D061 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/3/1983 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Committee on the Rattanakosin 

Bicentennial Celebration 
D062 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/3/1983 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Committee on the Rattanakosin 

Bicentennial Celebration 
D063 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/3/1983 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Committee on the Rattanakosin 

Bicentennial Celebration 
D064 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/2/1983 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Department of Highways 
D065 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/4/1983 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Sai Jai Thai Foundation 
D066 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1992 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Rajapruek Foundation 
D067 สร๎างขึ้นใหม ํ 1992 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Preecha Sakuldeelert 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D068 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 26/5/2001 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Princess Mother's Charities Funds 
D069 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 3/11/2006 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Rotary International 
D070 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/11/2007 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Rotary International 
D071 มีผู๎เขียนช่ือแฟม้ใหม ํ 25/5/1926-

22/7/1926 
กระดาษ A4 5 แผํน ส าเนาเอกสาร B.Grimm 

D072 สร๎างขึ้นใหม ํ 14/8/1910 กระดาษ A4 1 แผํน โทรเลข unknown 
D073 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/5/1936 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Snoh Pancharatana 
D074 สร๎างขึ้นใหม ํ 18/6/1948 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย M.C. Ajavadis Diskul 
D075 สร๎างขึ้นใหม ํ 28/6/1971 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Frau Link (?) 
D076 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/4/1972 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Louise Jansen 
D077 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/10/1975 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Wolf-Dietrich v. Drabich-Waechter 
D078 สร๎างขึ้นใหม ํ 31/10/1975 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Gustaf Dietrich 
D079 สร๎างขึ้นใหม ํ 15/12/1975 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Louise Bivens 
D080 สร๎างขึ้นใหม ํ 31/8/1964 กระดาษ A3 1 แผํน ประกาศนียบัตร Federal Republic of Germany 
D081 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 26/6/1973 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Thai Amarit Brewery 
D082 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1984 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Who's Who in the World 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D083 สร๎างขึ้นใหม ํ 1960 กระดาษ A5 10 แผํน บันทึก Herbert Link 
D084 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 4/10/1920-

22/6/1923 
กระดาษ A4 3 แผํน เอกสาร Herbert Link 

D085 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1923-1929 กระดาษ A4 5 แผํน เอกสาร Herbert Link 
D086 สร๎างขึ้นใหม ํ 3/11/1969 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร B.Grimm 
D087 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 20/4/1977 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The Thai Red Cross 
D088 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 14/12/1988 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Ministry of Education 
D089 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The Siam Society 
D090 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The Thai Red Cross 
D091 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/4/1969 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Siri Watthana-Cheshire Foundation 
D092 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/5/1973 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย The Princess Mother's Medical 

Volunteers 
D093 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Rotary International 
D094 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 24/9/1981 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร Phut Hong leprosarium 
D095 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 21/10/1985 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร HRH Princess Mother's charity fund 
D096 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 29/3/1989 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D097 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/3/1975 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Leonard Cheshire 
D098 สร๎างขึ้นใหม ํ 15/2/1979 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Aunt B (?) 
D099 สร๎างขึ้นใหม ํ 2/6/1983 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Annabel Anderson 
D100 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Khunying Alma Link 
D101 สร๎างขึ้นใหม ํ 29/3/1977 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Siri-Wattana Cheshire foundation 
D102 สร๎างขึ้นใหม ํ 28/5/1977 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Siri-Wattana Cheshire foundation 
D103 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1/10/1974 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The Pattaya Orphanage 
D104 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 13/12/1981 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Ministry of Education 
D105 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 17/11/1982 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Buddha Prateep temple 
D106 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/3/1976 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Max Klingler 
D107 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/6/1977 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย unknown 
D108 สร๎างขึ้นใหม ํ 16/8/1975 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร unknown 
D109 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 16/3/1955 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร The City of Hamburg 
D110 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/9/1971-

9/11/1971 
กระดาษ A4 2 แผํน เอกสาร B.Grimm 

D111 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 3/7/1978 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Ananda Mahidol Foundation 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D112 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 10/7/1973 กระดาษ A4 35 แผํน ส าเนาเอกสาร Dr.Gerhard Link' 
D113 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/9/1925 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D114 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1/8/1942 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Monika Rüdt von Collenberg 
D115 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 16/3/1943 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Monika Rüdt von Collenberg 
D116 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1/5/1943 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Monika Rüdt von Collenberg 
D117 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 17/6/1944 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Reich Labour Service 
D118 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/11/1946 กระดาษ A3 1 แผํน โทรเลข The public prosecutor of 

Heidelberg 
D119 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 23/3/1948 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The University of Heidelberg 
D120 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 9/4/1949 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The University of Heidelberg 
D121 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/8/1949 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Monika Rüdt von Collenberg 
D122 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 31/7/1950 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Monika Rüdt von Collenberg 
D123 สร๎างขึ้นใหม ํ 31/7/1950 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Monika Rüdt von Collenberg 
D124 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Monika Link 
D125 สร๎างขึ้นใหม ํ 29/11/1939 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Baron Rüdt von Collenberg 
D126 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Dr.Gerhard and Monika Link 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D127 สร๎างขึ้นใหม ํ 10/1/1960 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร unknown 
D128 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/3/1969 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย unknown 
D129 สร๎างขึ้นใหม ํ 11/5/1980 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย unknown 
D130 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 9/1977 กระดาษ A4 219 

แผํน 
ส าเนาเอกสาร Harald Link 

D131 สร๎างขึ้นใหม ํ 28/2/2002 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Carrier (Thailand) 
D132 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/5/1989 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร B.Grimm 
D133 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/12/1983 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Khon Kaen University 
D134 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 11/10/1989 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D135 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Wilhelm Gattinger 
D136 สร๎างขึ้นใหม ํ 1997 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Siemens (Thailand) 
D137 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/12/1998 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Siemens (Thailand) 
D138 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/12/2004 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร unknown 
D139 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/5/2005 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Air Vice Marshal Kamthon 

Sindhavanont 
D140 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/9/2008 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Harald Link 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D141 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/2/2010 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Porsche Thailand 
D142 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 24/2/2011 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร The National Museum Volunteer 
D143 สร๎างขึ้นใหม ํ 11/2012 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Khunying Barbara Riepl 
D144 สร๎างขึ้นใหม ํ 3/8/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย KSB Pumps 
D145 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 19/8/2015 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร KSB Pumps 
D146 สร๎างขึ้นใหม ํ 9/10/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย KSB Pumps 
D147 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Siemens (Thailand) 
D148 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/8/1994 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Captain Mark Dyer 
D149 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/4/1995 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Klaus-Uwe Kaven 
D150 สร๎างขึ้นใหม ํ 2/9/2009 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Hanns Schumacher 
D151 สร๎างขึ้นใหม ํ 10/12/2009 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย HRH Princess Haya Al Hussein 
D152 สร๎างขึ้นใหม ํ 11/11/2010 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย HRH Princess Haya Al Hussein 
D153 สร๎างขึ้นใหม ํ 29/6/2010 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Dato'Zainal Abidin Abu Bakar 
D154 สร๎างขึ้นใหม ํ 23/11/2012 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย J.S. Uberoi 
D155 สร๎างขึ้นใหม ํ 4/2/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Michael Grewe 
D156 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/4/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Santi Senawong 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D157 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Claire Sordoni 
D158 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 6/2001 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Harvard Business School 
D159 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/3/2005 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Royal Thai Army 
D160 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/3/2005 กระดาษ A4 2 แผํน เอกสาร Royal Thai Army 
D161 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/9/2005 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร National Defence College 
D162 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 24/11/2005 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The 2nd Cavalry Division 
D163 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 4/11/2005 กระดาษ A4 2 แผํน เอกสาร The 2nd Cavalry Division 
D164 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 22/1/2007 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Harald Link 
D165 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/2/2008 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร The secretarial office for poverty 

eradication and rural development 
D166 สร๎างขึ้นใหม ํ 15/2/2008 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย The secretarial office for poverty 

eradication and rural development 
D167 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 19/1/2015 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศนียบัตร Institute of Business and Industrial 

Development 
D168 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 43 แผํน เอกสาร Faculty of Arts, Chulalongkorn 

University 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D169 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/2/2002 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Office of The Prime Minister 
D170 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/2/2002 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Office of The Prime Minister 
D171 สร๎างขึ้นใหม ํ 15/3/2002 กระดาษ A4 1 แผํน ส าเนาเอกสาร Office of The Prime Minister 
D172 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 10 แผํน เอกสาร Link family 
D173 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 8/2014 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Link family 
D174 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D175 สร๎างขึ้นใหม ํ 14/1/1890 กระดาษ A4 1 แผํน ส าเนาเอกสาร unknown 
D176 สร๎างขึ้นใหม ํ 16/2/1935 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Claus Ungewitter 
D177 สร๎างขึ้นใหม ํ 17-19/1/1938 กระดาษ A4 2 แผํน เอกสาร unknown 
D178 สร๎างขึ้นใหม ํ 2/8/1983 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Dr.Hetta Zagarus 
D179 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/1/1964 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D180 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A3 1 แผํน เอกสาร Harloff & Schulz 
D181 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A3 1 แผํน เอกสาร Harloff & Schulz 
D182 สร๎างขึ้นใหม ํ 15/11/1912 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร The association of pharmacists in 

Lübeck 
D183 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร St.Jurgen Apotheke 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D184 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/10/1929 กระดาษ A4 12 แผํน เอกสาร unknown 
D185 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 16/9/1969 กระดาษ A4 76 แผํน เอกสาร Prince Pridi Debyabongs Devakula 
D186 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/2/1985 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย The Princess Mother's Medical 

Volunteer Foundation 
D187 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 3 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
D188 สร๎างขึ้นใหม ํ 15/6/1913-

26/12/1914 
กระดาษ A4 5 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
D189 สร๎างขึ้นใหม ํ 27/4/1916-

24/4/1921 
กระดาษ A4 11 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
D190 สร๎างขึ้นใหม ํ 21/9/1921-

27/1/1928 
กระดาษ A4 24 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
D191 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/1/1928-

29/12/1929 
กระดาษ A4 10 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
D192 สร๎างขึ้นใหม ํ 5/1/1930-

31/12/1930 
กระดาษ A4 2 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D193 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/1/1931-

31/12/1931 
กระดาษ A4 7 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
D194 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/1/1932-

31/12/1932 
กระดาษ A4 6 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
D195 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/1/1933-

31/12/1933 
กระดาษ A4 7 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
D196 สร๎างขึ้นใหม ํ 14/9/1936 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร The notary office Nürnberg 
D197 สร๎างขึ้นใหม ํ 15/6/1913-

26/12/1914 
กระดาษ A4 5 แผํน เอกสาร Baron Heinrich Rüdt von 

Collenberg 
D198 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/11/1880 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร The Imperial German Consulate in 

Bangkok 
D199 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/10/1881 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร unknown 
D200 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 9/7/1892 กระดาษ A3 1 แผํน เอกสาร Mr.Fusco’s Hotel 
D201 สร๎างขึ้นใหม ํ 27/8/1897 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย unknown 
D202 สร๎างขึ้นใหม ํ 14/8/1903 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย unknown 
D203 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/3/1916 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Otto Beidek 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
D204 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/5/1916 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Otto Beidek 
D205 สร๎างขึ้นใหม ํ 5/7/1916 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Otto Beidek 
D206 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/12/1919 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Otto Beidek 
D207 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/1/1882 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร The Imperial German Consulate in 

Bangkok 
D208 สร๎างขึ้นใหม ํ 1884 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Nai Kua 
D209 สร๎างขึ้นใหม ํ 21/8/1911 กระดาษ A3 1 แผํน เอกสาร Royal Siamese Railways 
D210 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/9/1882 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Falck & Beidek Ltd. 
D211 สร๎างขึ้นใหม ํ 31/1/1884 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Falck & Beidek Ltd. 
D212 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/2/1885 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Falck & Beidek Ltd. 
D213 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/2/1886 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Falck & Beidek Ltd. 
D214 สร๎างขึ้นใหม ํ 1/4/1886 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Falck & Beidek Ltd. 
D215 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 30/6/1894 กระดาษ A4 3 แผํน เอกสาร German Club 
D216 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A5 1 แผํน จดหมาย H.Gente 
D217 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 23/7/1898 กระดาษ A4 1 แผํน ข๎อบังคับ German Club 
D218 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/5/1902 กระดาษ A3 1 แผํน เอกสาร German Club 
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D219 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/5/1941 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร German Club 
D220 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1941 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร German Club 
D221 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 21/2/2000 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Mass Rapid Transit Authority of 

Thailand 
D222 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/10/2003 กระดาษ A4 3 แผํน เอกสาร Mass Rapid Transit Authority of 

Thailand 
D223 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/7/1883 กระดาษ A4 1 แผํน ประกาศ Postal and Telegraph Department 
D224 สร๎างขึ้นใหม ํ 1882 กระดาษ A3 1 แผํน โทรเลข Postal and Telegraph Department 
D225 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย unknown 
D226 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D227 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1939 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร The Empress Augusta Foundation 
D228 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1956 กระดาษ A4 5 แผํน เอกสาร unknown 
D229 สร๎างขึ้นใหม ํ 18/8/1963 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย unknown 
D230 สร๎างขึ้นใหม ํ 18/11/1977 กระดาษ A6 1 แผํน จดหมาย The Royal Bangkok Sport Club 
D231 สร๎างขึ้นใหม ํ 18/8/1989 กระดาษ A6 1 แผํน เอกสาร Khun Oranee 
D232 สร๎างขึ้นใหม ํ 10/2015 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร Getmii 
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D233 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/10/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Harald Link 
D234 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/6/1880 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D235 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/5/1881 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Otto 
D236 สร๎างขึ้นใหม ํ 24/10/1881 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Otto 
D237 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/8/1883 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Otto 
D238 สร๎างขึ้นใหม ํ 5/9/1883 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Otto 
D239 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/10/1883 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Otto 
D240 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/11/1937-

23/11/1937 
กระดาษ A4 3 แผํน เอกสาร unknown 

D241 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D242 สร๎างขึ้นใหม ํ 2/6/2011-

25/11/2011 
กระดาษ A4 25 แผํน เอกสาร B.Grimm 

D243 สร๎างขึ้นใหม ํ 28/8/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย M.R.Pridiyathorn Devakula 
D244 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/10/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Timo Prekop 
D245 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/3/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Somphon Thepsittha 
D246 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/7/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Khunying Suchada Thirawat 
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D247 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/10/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Father Pattarapong Srivorakul 
D248 สร๎างขึ้นใหม ํ 13/10/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Rangsinee Sucharitsanchai 
D249 สร๎างขึ้นใหม ํ 15/7/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Prof.Dr.Surakiart Sathirathai 
D250 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/6/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Arun Yangpaknam 
D251 สร๎างขึ้นใหม ํ 28/9/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย William E. Heinecke 
D252 สร๎างขึ้นใหม ํ 24/8/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Assoc.Prof.Dr.Sugree Charoensuk 
D253 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/9/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Assoc.Prof.Dr.Phutthachat Pothiban 
D254 สร๎างขึ้นใหม ํ 23/7/2015 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย M.L.Usni Pramoj 
D255 สร๎างขึ้นใหม ํ 9/11/1909 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Erna Link 
D256 สร๎างขึ้นใหม ํ 27/12/1909 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Erna Link 
D257 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/12/1909 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Adolf and Erna Link 
D258 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/1/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Erna Link 
D259 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/8/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Adolf Link 
D260 สร๎างขึ้นใหม ํ 28/8/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Erna Link 
D261 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/8/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Adolf and Erna Link 
D262 สร๎างขึ้นใหม ํ 5/9/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Adolf Link 
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D263 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/9/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Adolf Link 
D264 สร๎างขึ้นใหม ํ 4/10/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Erna Link 
D265 สร๎างขึ้นใหม ํ 10/10/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Adolf and Erna Link 
D266 สร๎างขึ้นใหม ํ 19/10/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Link family 
D267 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/10/1910 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Adolf Link 
D268 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย Erna Link 
D269 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/5/1882 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร Bangkok 1882 exhibition 

international hotel 
D270 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/5/1882 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร Bangkok 1882 exhibition 

international hotel 
D271 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/5/1882 กระดาษ A5 1 แผํน เอกสาร Bangkok 1882 exhibition 

international hotel 
D272 สร๎างขึ้นใหม ํ 16/11/1950 กระดาษ A4 1 แผํน จดหมาย unknown 
D273 สร๎างขึ้นใหม ํ 11/12/1951 กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D274 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
D275 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กระดาษ A4 1 แผํน เอกสาร unknown 
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C001 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7-13/10/2002 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ Telecom Journal 
C002 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 8/6/2012 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ The Nation 
C003 สร๎างขึ้นใหม ํ 16/11/2002 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C004 สร๎างขึ้นใหม ํ 9/8/2010 กฤตภาค 6 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C005 สร๎างขึ้นใหม ํ 24/9/2014 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว The Nation 
C006 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 17-19/9/2012 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ Prachachart Business 
C007 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/8/2006 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ Rhein-Neckar-Zeitung 
C008 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/1/2009 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ Rhein-Neckar-Zeitung 
C009 สร๎างขึ้นใหม ํ 19-21/9/1990 กฤตภาค 2 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C010 สร๎างขึ้นใหม ํ 23/10/1990 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C011 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 5/6/1983 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ Bangkok Post 
C012 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 23/3/1989 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ Bangkok Post 
C013 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/9/1980 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok World 
C014 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/9/1980 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C015 สร๎างขึ้นใหม ํ 1983 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok World 
C016 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/9/1978 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok World 
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C017 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/8/1925 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว unknown 
C018 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว The Nation 
C019 สร๎างขึ้นใหม ํ 1985 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว St. Jürgen Apotheke 
C020 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว St. Jürgen Apotheke 
C021 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว St. Jürgen Apotheke 
C022 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 28/9/1987 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ Bangkok Post 
C023 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 29/11/1991 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ Manager Daily 
C024 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/12/1991 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ Manager Daily 
C025 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 10/12/1991 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ Manager Daily 
C026 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/11/2003 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว The Nation 
C027 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/11/2003 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C028 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/7/2005 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว The Nation 
C029 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 5/8/2010 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C030 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 11/6/2013 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ The Nation 
C031 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 9/9/2013 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ขําว Bangkok Post 
C032 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 4/4/2014 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว The Nation 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
C033 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 4/4/2014 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C034 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 17/6/2014 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ขําว The Nation 
C035 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 17/6/2014 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ขําว Bangkok Post 
C036 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 27/9/2014 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ขําว The Nation 
C037 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/5/2015 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว The Nation 
C038 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/5/2015 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C039 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 27/5/2015 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ขําว Bangkok Post 
C040 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/5/2003 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C041 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7-21/12/2009 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ Pattaya Times 
C042 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 3/5/2015 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ขําว Bangkok Post 
C043 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/8/2011 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ The Nation 
C044 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/1/2007 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C045 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 22/12/2015 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ Bangkok Post 
C046 สร๎างขึ้นใหม ํ 13/6/1931 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C047 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C048 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 12/8/2002 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ Prachachart Daily 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
C049 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 29/11/2003 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ Bangkok Post 
C050 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1/12/2003 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ บทความ The Nation 
C051 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/10/2015 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ โฆษณา The Nation 
C052 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C053 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C054 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C055 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C056 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C057 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C058 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C059 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C060 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C061 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C062 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C063 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C064 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
C065 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C066 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา B.Grimm 
C067 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 6/5/2015 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ขําว Bangkok Post 
C068 สร๎างขึ้นใหม ํ 1931 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C069 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/8/1983 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C070 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/6/1905 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ Siam Observer 
C071 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 3/1931 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C072 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 18/4/1931 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ Bangkok Times 
C073 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1931 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C074 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/7/1931 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C075 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1931 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C076 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 8/7/1931 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C077 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 12/1931 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C078 สร๎างขึ้นใหม ํ 1931 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C079 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1/1932 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C080 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 22/2/1932 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
C081 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/2/1932 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C082 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/1932 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C083 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1932 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C084 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C085 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Times 
C086 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 6/12/1940 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว unknown 
C087 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/2/1962 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว unknown 
C088 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว unknown 
C089 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 11/12/1987 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ หนังสือพิมพ ์ Frankfurter Allgemeine Zeitung 
C090 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 5/1/1988 กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว Bangkok Post 
C091 สร๎างขึ้นใหม ํ ca.1910 กฤตภาค 1 ช้ิน โฆษณา Siam Observer 
C092 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 11/2/2005 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ โฆษณา The Nation 
C093 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 15/7/1962 กฤตภาค 1 ช้ิน บทความ Badischen Zeitung 
C094 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี กฤตภาค 1 ช้ิน ขําว unknown 
C095 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 23/8/2004 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ หนังสือพิมพ ์ Hamburger Abendblatt 
C096 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 4/5/2015 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ขําว The Nation 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
C097 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 5/5/2015 หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ขําว Bangkok Post 
P001 สร๎างขึ้นใหม ํ 2003 สิ่งพมิพ ์1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P002 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน แผํนพับ B.Grimm 
P003 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ca.1993 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน รายงาน B.Grimm Engineering Systems 
P004 สร๎างขึ้นใหม ํ 2/1996 จดหมายขําว 1 ฉบับ จดหมายขําว Siemens (Thailand) 
P005 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 27/9/1999 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Amata-Egco Power 
P006 สร๎างขึ้นใหม ํ 16/10/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร KBank 
P007 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 5/9/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Bangkok Post 
P008 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 5/9/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Bangkok Post 
P009 สร๎างขึ้นใหม ํ 11/2/2014 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร KBank 
P010 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/4/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร KBank 
P011 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Amata Power 
P012 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/6/1969 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ B.Grimm 
P013 สร๎างขึ้นใหม ํ 21/9/2012 นิตยสาร 1 ฉบับ บทความ Nation Weekly 
P014 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Grimm-Carrier Ltd 
P015 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7-8/1967 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Carrier Corporation 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P016 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1976 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Carrier Corporation 
P017 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1991 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Carrier Corporation 
P018 สร๎างขึ้นใหม ํ 2001 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Link Manafacturing 1999 Ltd. 
P019 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/1/2009 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Thai Polo Club 
P020 สร๎างขึ้นใหม ํ 5-8/11/2009 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Thai Polo Club 
P021 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/12/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Thai Polo Club 
P022 สร๎างขึ้นใหม ํ 21/1/2014 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Thai Polo Club 
P023 สร๎างขึ้นใหม ํ 2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Thai Polo Club 
P024 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/4/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Thai Polo Club 
P025 สร๎างขึ้นใหม ํ 2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Thailand Equestrian Federation 
P026 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Monika Motors Ltd. 
P027 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/2001 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Planet Build news magazine 
P028 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1970 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P029 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1978 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ Bung Buranattama 
P030 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1978 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P031 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1986 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
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P032 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1991 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P033 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1991 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P034 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1998 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P035 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P036 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 17/11/1978 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P037 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1978 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P038 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1989 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P039 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1995 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P040 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/11/2003 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P041 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2008 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Thailand Tatler 
P042 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2008 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P043 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 19/12/2008 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P044 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 20/12/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P045 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/2/1967 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Bangkok World 
P046 สร๎างขึ้นใหม ํ 2000 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ Thai-Deutsche Gesellschaft 
P047 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/11/1978 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ B.Grimm 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P048 สร๎างขึ้นใหม ํ 18/11/1978 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ B.Grimm 
P049 สร๎างขึ้นใหม ํ 1978 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรขอบคุณ B.Grimm 
P050 สร๎างขึ้นใหม ํ 28/2/1990 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ B.Grimm 
P051 สร๎างขึ้นใหม ํ 19/12/2008 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ B.Grimm 
P052 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 31/1/1967 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P053 สร๎างขึ้นใหม ํ 31/1/1967 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ B.Grimm 
P054 สร๎างขึ้นใหม ํ 31/1/1967 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรขอบคุณ B.Grimm 
P055 สร๎างขึ้นใหม ํ 31/1/1967 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรสํงของ B.Grimm 
P056 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 24/10/1991 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ The Nation 
P057 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/9/2000 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร B.Grimm 
P058 สร๎างขึ้นใหม ํ 4/8/2010-

10/8/2010 
สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 

P059 สร๎างขึ้นใหม ํ 10/2/2005 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน แผํนพับ B.Grimm 
P060 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ B.Grimm 
P061 สร๎างขึ้นใหม ํ 28/2/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ The Thai Red Cross 
P062 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 8/1953 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
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P063 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 10/4/1937 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P064 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P065 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P066 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P067 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร B.Grimm 
P068 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร B.Grimm 
P069 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร B.Grimm 
P070 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร B.Grimm 
P071 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร B.Grimm 
P072 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร B.Grimm 
P073 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/1992 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P074 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 9/1992 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P075 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 12/1992 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P076 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 5/1993 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P077 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 10/1994 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P078 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/1995 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
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P079 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 11/1995 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P080 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 6/1996 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P081 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 9/1996 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P082 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 4/1997 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P083 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 10/1997 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P084 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 4/1998 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P085 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 10/1998 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร B.Grimm 
P086 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 3/2012 จดหมายขําว 1 ฉบับ จดหมายขําว B.Grimm 
P087 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 4/2012 จดหมายขําว 1 ฉบับ จดหมายขําว B.Grimm 
P088 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 5/2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน จดหมายขําว B.Grimm 
P089 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P090 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร B.Grimm 
P091 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร B.Grimm 
P092 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร B.Grimm 
P093 สร๎างขึ้นใหม ํ 2011 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร B.Grimm 
P094 สร๎างขึ้นใหม ํ 2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร B.Grimm 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P095 สร๎างขึ้นใหม ํ 2014 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร B.Grimm 
P096 สร๎างขึ้นใหม ํ 2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร B.Grimm 
P097 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร B.Grimm 
P098 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน แผํนพับ German-Thai Chamber of 

Commerce 
P099 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ unknown 
P100 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 16/4/2015 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Hello! Magazine 
P101 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 16/4/2015 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Hello! Magazine 
P102 สร๎างขึ้นใหม ํ 14/2/1907 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร unknown 
P103 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 30/5/1993 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ Link family 
P104 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/6/1989 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรขอบคุณ Alexanders family 
P105 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/8/1990 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรขอบคุณ Prasom Bunnag 
P106 สร๎างขึ้นใหม ํ 24/12/1991 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Link family 
P107 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/7/1991 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร unknown 
P108 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2/1976 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Who's Who in Thailand 
P109 สร๎างขึ้นใหม ํ 29/3/1989 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ unknown 
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P110 สร๎างขึ้นใหม ํ 21/6/1975 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร unknown 
P111 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร unknown 
P112 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1980 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Who's Who in Thailand 
P113 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/12/1948 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร unknown 
P114 สร๎างขึ้นใหม ํ 2/12/1970 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ unknown 
P115 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/12/1970 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร H.Beidek 
P116 สร๎างขึ้นใหม ํ 1973 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Chintana Chanritayapong 
P117 สร๎างขึ้นใหม ํ 2/12/1975 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Halsema family 
P118 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/12/1975 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร unknown 
P119 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/12/1975 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร S. Rojanavongse 
P120 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/1/1976 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Thompsons family 
P121 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/1/1977 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร C.Egmont and Elisabeth Hagedorn 
P122 สร๎างขึ้นใหม ํ 3/1/1982 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Clare, Frank and Vimon 
P123 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/11/1984 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ The East Asiatic Company 
P124 สร๎างขึ้นใหม ํ 11/12/1984 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Pierre and Monique Brancart 
P125 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/12/1984 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Suphawat and Piyanat Phuwakul 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P126 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรขอบคุณ unknown 
P127 สร๎างขึ้นใหม ํ 4/2/1969 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Herbert and Khunying Alma Link 
P128 สร๎างขึ้นใหม ํ 29/9/1970 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ unknown 
P129 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1/1962 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Übersee Rundschau 
P130 สร๎างขึ้นใหม ํ 1937-1956 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สมุดบันทึก Monika Link 
P131 สร๎างขึ้นใหม ํ 1940-1941 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สมุดบันทึก Monika Rüdt von Collenberg 
P132 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สมุดบันทึก Monika Rüdt von Collenberg 
P133 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/10/1951 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Dr.Gerhard Link and Monika Rüdt 

von Collenberg 
P134 สร๎างขึ้นใหม ํ 3/11/1951 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรขอบคุณ Dr.Gerhard and Monika Link 
P135 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/9/1953 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ unknown 
P136 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/11/1992 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร Dr.Paul Strunk 
P137 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/3/2007 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Dr.Hans Michael Gaul 
P138 สร๎างขึ้นใหม ํ 30/3/2007 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร Dr.Hans Michael Gaul 
P139 สร๎างขึ้นใหม ํ 10/2008 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Joe Horn 
P140 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/1/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร B.Grimm Power 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P141 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Rolf Schulze 
P142 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Thailand Equestrian Federation 
P143 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Amata B.Grimm Power 
P144 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Dr.Sribhumi Sukhanetr 
P145 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร B.Grimm 
P146 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร Southeast Asian Equestrian 

Federation 
P147 สร๎างขึ้นใหม ํ 11/2011 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน ป้ายช่ือ Committee on the 26th SEA 

Games 
P148 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1/2013 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร MBA magazine 
P149 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 28/2/2013 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Bangkok Post 
P150 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 6/2015 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Forbes Asia 
P151 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน ป้ายช่ือ unknown 
P152 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/1989 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรขอบคุณ Chokechai and Poranee Sukawut 
P153 สร๎างขึ้นใหม ํ 23-26/10/2002 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ YPO 
P154 สร๎างขึ้นใหม ํ 23-26/10/2002 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน นามบัตร YPO 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P155 สร๎างขึ้นใหม ํ 23/10/2002 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ YPO 
P156 สร๎างขึ้นใหม ํ 24/10/2002 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ YPO 
P157 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/10/2002 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ YPO 
P158 สร๎างขึ้นใหม ํ 24/2/2011 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ The National Museum Volunteer 
P159 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/11/2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Royal Thai Honorary Consulate-

General of Bavaria and Saxonia 
P160 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/11/2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Royal Thai Honorary Consulate-

General of Bavaria and Saxonia 
P161 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/11/2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Royal Thai Honorary Consulate-

General of Bavaria and Saxonia 
P162 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/11/2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Royal Thai Honorary Consulate-

General of Bavaria and Saxonia 
P163 สร๎างขึ้นใหม ํ 7/11/2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Royal Thai Honorary Consulate-

General of Bavaria and Saxonia 
P164 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/5/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ unknown 
P165 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 17/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Suntaraporn Foundation 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P166 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 20/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Suntaraporn Foundation 
P167 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 22/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Suntaraporn Foundation 
P168 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/12/2007 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ unknown 
P169 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/12/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ unknown 
P170 สร๎างขึ้นใหม ํ 23/8/2014 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ State of Pahang 
P171 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 23/8/2014 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ State of Pahang 
P172 สร๎างขึ้นใหม ํ 23/8/2014 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ State of Pahang 
P173 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/10/2014 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ State of Pahang 
P174 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 25/10/2014 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ State of Pahang 
P175 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/10/2014 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ State of Pahang 
P176 สร๎างขึ้นใหม ํ 14/5/1981 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Link family 
P177 สร๎างขึ้นใหม ํ 14/7/2011 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ unknown 
P178 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/9/2011 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Karl-Ludwig Kley 
P179 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/9/2011 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Mr.Karl-Ludwig Kley 
P180 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/1/2012 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Office of The Prime Minister 
P181 สร๎างขึ้นใหม ํ 21-23/6/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ UTC 



 

98 
 
 

รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P182 สร๎างขึ้นใหม ํ 16/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Forbes Thailand 
P183 สร๎างขึ้นใหม ํ 13/5/2009 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Office of The Prime Minister 
P184 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/11/2009 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ The US Ambassador 
P185 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/11/2009 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร The US Ambassador 
P186 สร๎างขึ้นใหม ํ 2009 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ The US Ambassador 
P187 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 4/2015 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Forbes Asia 
P188 สร๎างขึ้นใหม ํ 2005 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน แผํนพับ Royal Thai Army 
P189 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1986 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ Rüdt family of Collenberg 
P190 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 12/2001 วารสาร 1 ฉบับ วารสาร Der Wartturm Journal 
P191 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ Dr.Hanna Link 
P192 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ Dr.Hanna Link 
P193 สร๎างขึ้นใหม ํ 1928 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน ปฏิทิน St. Jürgen Apotheke 
P194 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1984 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน วารสาร St. Jürgen Apotheke 
P195 สร๎างขึ้นใหม ํ 1988 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน แผํนพับ St. Jürgen Apotheke 
P196 สร๎างขึ้นใหม ํ 2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน แผํนพับ St. Jürgen Apotheke 
P197 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P198 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P199 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P200 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P201 สร๎างขึ้นใหม ํ 26/3/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P202 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1954 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ Vejjakarn Company 
P203 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P204 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P205 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P206 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P207 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P208 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P209 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1978 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P210 สร๎างขึ้นใหม ํ 9/6/2006 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ The Nation 
P211 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/8/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Thailand Post 
P212 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 6/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ The Thai Red Cross 
P213 สร๎างขึ้นใหม ํ 2008 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Royal Household Bureau 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P214 สร๎างขึ้นใหม ํ 20/12/1989 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ unknown 
P215 สร๎างขึ้นใหม ํ 12/12/1990 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ unknown 
P216 สร๎างขึ้นใหม ํ 22/11/1893 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ HRH Prince Devavongse 
P217 สร๎างขึ้นใหม ํ 1912 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร unknown 
P218 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 30/6/1894 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ German Club 
P219 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1916 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ German Club 
P220 สร๎างขึ้นใหม ํ 21/2/2000 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Mass Rapid Transit Authority of 

Thailand 
P221 สร๎างขึ้นใหม ํ 3/7/2004 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Mass Rapid Transit Authority of 

Thailand 
P222 สร๎างขึ้นใหม ํ 3/7/2004 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Mass Rapid Transit Authority of 

Thailand 
P223 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 5/2004 นิตยสาร 1 ฉบับ นิตยสาร Siemens 
P224 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/11/1892 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร unknown 
P225 สร๎างขึ้นใหม ํ 23/12/1892 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร unknown 
P226 สร๎างขึ้นใหม ํ 16/5/1894 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร unknown 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P227 สร๎างขึ้นใหม ํ 14/8/1991 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร The Siam Society 
P228 สร๎างขึ้นใหม ํ 19/9/2003 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน เมนูอาหาร ML Poomchai Chumbala 
P229 สร๎างขึ้นใหม ํ 17/8/1991 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Prasong and Truengjai Ittarat 
P230 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Thompsons family 
P231 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร unknown 
P232 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร unknown 
P233 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร unknown 
P234 สร๎างขึ้นใหม ํ 6/11/1978 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรขอบคุณ German-Thai Chamber of 

Commerce 
P235 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรขอบคุณ Allied Newspapers Ltd. 
P236 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P237 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P238 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ B.Grimm 
P239 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Lt. Col. Justus von Schütx. 
P240 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ unknown 
P241 สร๎างขึ้นใหม ํ ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ unknown 
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รหสั* ช่ือเอกสาร วันเดือนป ี ขนาดและจ านวน ประเภทของเอกสาร ผู๎สร๎างเอกสาร 
P242 สร๎างขึ้นใหม ํ 8/1/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ unknown 
P243 สร๎างขึ้นใหม ํ 5/5/2008 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Office of the Prime Minister 
P244 สร๎างขึ้นใหม ํ 5/5/2009 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Office of the Prime Minister 
P245 สร๎างขึ้นใหม ํ 3/8/2013 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรเชิญ Office of the Prime Minister 
P246 สร๎างขึ้นใหม ํ 25/12/1986 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน บัตรอวยพร Eika and G.Schidel 
P247 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1956 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ unknown 
P248 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 7/1963 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ State Railway of Thailand 
P249 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร ไมํปรากฏวันเดือนป ี สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ unknown 
P250 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1986 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ M.R.Sukhumbhand Paribatra 
P251 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 1999 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน รายงาน Princess Mother's Charities Funds 
P252 ช่ือเรื่องเป็นสํวนหนึง่ของเอกสาร 2008 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ B.Grimm 
P253 สร๎างขึ้นใหม ํ 21/7/2015 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน หนังสือ Yuvapurna family 
P254 สร๎างขึ้นใหม ํ 29/9/2009 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Bangkok Post 
P255 สร๎างขึ้นใหม ํ 2011 สิ่งพมิพ์ 1 ช้ิน สิ่งพมิพ ์ Bhutan Youth Development Fund 
หมายเหตุ * เป็นรหสัทีผู่๎วิจัยก าหนดให ๎ 
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ตารางที่ 4 ลักษณะเอกสารกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มบริษัทบี.กริม ด้านขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ และลกัษณะอื่นๆ 
รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D001 เอกสารบรรยายถึงประวัติศาสตร์และแนวทางการด าเนินธุรกิจให๎

ประสบความส าเร็จของบี .กริม  
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D002 ขําวแผนการลงทุนของบี .กริมในตลาดหลักทรัพย์  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า กระดาษมี
ตราสัญลักษณ์สีส๎ม 

 

D003 ประกาศนียบัตรสมาชิกภาพของหอการค๎าไทย ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพสี  
D004 จดหมายจากหอการค๎าไทยถึงบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D005 ประกาศนียบัตรจากกรมศิลปากรให๎แกบํี .กริม  ในการบรจิาคเงิน ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D006 จดหมายจากอธิบดกีรมศลิปากรถึงบี .กริม  ไทย พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D007 เอกสารเกี่ยวกับการท าสัญญาระหวํางบี .กรมิกับ  Siemens อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
D008 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการสนบัสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพสี  

D009 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการสนบัสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาฯ 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพสี  

D010 ใบตอบรบัเข๎ารํวมงาน Mercedes-Benz-B.Grimm Thai Polo 
Open 2009 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D011 แฟ้มภาพแผนผงัอาคารส านักงานของบี .กรมิ  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D012 แผนโครงการของบริษัท B.Grimm MBM Metalworks อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
D013 เอกสารสัญญาระหวํางบี .กริมกับ  Fried.Krupp เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีมํวง  
D014 เอกสารสัญญาระหวํางบี .กริมกับ  Fried.Krupp เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีมํวง  
D015 รายช่ือโครงการส าคัญทีบ่ี .กริมเป็นผู๎รบัผิดชอบ  อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D016 ใบเสร็จรับเงินของห๎างบี .กริมแอนโก  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีแดง และเขียน

ด๎วยลายมือ 
 

D017 ใบเสร็จรับเงินของห๎างบี .กริมแอนโก  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีแดง และเขียน
ด๎วยลายมือ 

 

D018 รายช่ือลูกค๎าเหมอืงแรํในภาคใต๎ อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D019 เอกสารการน าเข๎าเครื่องแก๎วของบี .กริม  ไทย พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D020 เอกสารอธิบายเครื่องดับเพลงิ FOGUS-APPARATUS เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีมํวง มีการติด

ภาพถําย 
 

D021 สมุดเยี่ยมห๎างบี .กริมแอนโก  ไทย เขียนด๎วยหมึกสีด า ตัวสมุดเดิมหายไป แตํ
น าหน๎าในสมุดมาเกบ็ใน

แฟ้ม 



 

105 
 
 

รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D022 จดหมายเกี่ยวกับทายาทของ Bernhard Grimm (ผูร๎ํวมกํอตั้งบี .กริม(  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D023 จดหมายโต๎ตอบเกี่ยวกับทายาทของ Bernhard Grimm (ผูร๎ํวมกํอตั้ง

บี .กรมิ(  
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D024 จดหมายโต๎ตอบเกี่ยวกับทายาทของ Bernhard Grimm (ผูร๎ํวมกํอตั้ง
บี .กรมิ(  

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D025 เอกสารระบุข๎อมูลเกี่ยวกับทายาทของ Bernhard Grimm (ผู๎รํวม
กํอตั้งบี .กรมิ(  

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด าและหมึกส ี  

D026 บัญชีรายจํายในพิธีเปิดโรงงานหัวหมาก อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D027 เอกสารงานเลี้ยงอาหารค่ าของบี .กริมที่  Hamburg เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า ช ารุดมีแมลงเจาะ 
D028 บันทึกข๎อความเกี่ยวกับสิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึครบรอบ 100 ปีนาย Herbert  

Link 
อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  

D029 แฟ้มเอกสารงานครบรอบ 100 ปี ของ Herbert  Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D030 บันทึกข๎อความเกี่ยวกับสิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึครบรอบ 100 ปีนาย Herbert  

Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D031 ใบตอบรบัเข๎ารํวมงาน B.Grimm Classical Concert "Russian 
Romantic" 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D032 รํางสุนทรพจน์ของนาย Harald Link ในพิธีเปิดงาน B.Grimm 

Classical Concert "Russian Romantic" 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D033 กระดาษเขียนของห๎างบี .กริม  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D034 กระดาษเขียนของ B.Grimm Healthcare ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D035 กระดาษเขียนของ B.Grimm International Services ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D036 กระดาษเขียนของ Ueang Faa Mui ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D037 กระดาษเขียนของ B.Grimm Industrial ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D038 กระดาษเขียนของ B.Grimm Engineering ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D039 กระดาษเขียนของ B.Grimm Transport ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D040 กระดาษเขียนของ Link Real Estate ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D041 กระดาษเขียนของ B.Grimm Power ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D042 กระดาษเขียนของ B.Grimm MBM Metalworks ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D043 กระดาษเขียนของห๎างบี .กริม  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D044 กระดาษบันทึกข๎อความภายในของบี .กริม  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D045 ใบแจ๎งย๎ายส านักงานไปยงัถนนนครสวรรค์ ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
D046 ใบแจ๎งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท ์ ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D047 ใบแจ๎งย๎ายส านักงานไปนยังถนนเพชรบรุีตัดใหมํ ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
D048 ใบแจ๎งความทั่วไปของบี .กริม  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
D049 ใบแจ๎งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท ์ ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
D050 ขําวเกี่ยวกับการบรจิาคของบี .กริมให๎แกบํ๎านเชสเชียร์  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D051 จดหมายจากกรมทางหลวงถึงบี .กริม  ไทย พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D052 จดหมายจากผู๎จัดการฝ่ายถึงกรมทางหลวง ไทย พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D053 ประกาศนียบัตรจากกรมทางหลวงให๎แกํบี .กริม  ในการบริจาคศาลาริม

ทางหลวง 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D054 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคชํวยเหลือน้ าทํวม ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D055 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคใหส๎ภากาชาดไทย ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D056 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคใหส๎ภากาชาดไทย ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D057 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคใหส๎โมสรโรตารกีรุงเทพ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D058 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคในโอกาสสมโภชกรุงเทพฯ 

200 ป ี
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D059 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคทีพ่ักผูโ๎ดยสาร อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D060 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคทีพ่ักผูโ๎ดยสาร อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D061 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคใหห๎๎องสมุดโรงเรยีน อ .ฮ.

ลิงค์ 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D062 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคใหห๎๎องสมุดโรงเรยีนบี .กรมิ  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D063 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคทีพ่ักผูโ๎ดยสารทีห่ัวหมาก อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D064 ประกาศนียบัตรจากกรมทางหลวงให๎แกํบี .กริม  ในการบริจาคศาลาริม

ทางหลวง 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D065 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคใหม๎ูลนิธิสายใจไทย ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D066 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคใหม๎ูลนิธิราชพฤกษ์ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D067 จดหมายจากบริษัท Post Publishing เพื่อขอบคุณในการบริจาค อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D068 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการบริจาคใหท๎ุนการกุศลสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D069 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการสนบัสนุนงานประจ าปีของโรตาร ี อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D070 ประกาศนียบัตรให๎แกํบี .กรมิ  ในการสนบัสนุนงานประจ าปีของโรตาร ี อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D071 เอกสารเกี่ยวกับตราครุฑพระราชทาน ไทย พิมพ์ดีดและเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D072 โทรเลขถึงสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D073 จดหมายจาก Snoh Pancharatana ถึง สมาชิกในครอบครวั Link อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D074 จดหมายจาก M.C.Ajavadis Diskul ถึง สมาชิกในครอบครวั Link อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า ช ารุดฉีกขาด 
D075 จดหมายจาก Frau Link ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  
D076 จดหมายจาก Louise Jansen ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  
D077 จดหมายจาก Wolf-Dietrich v. Drabich-Waechter ถึง สมาชิกใน

ครอบครัว Link 
เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  

D078 จดหมายจาก Gustaf Dietrich ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D079 จดหมายจาก Louise Bivens ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D080 ประกาศนียบัตรเครื่องราชอสิริยาภรณ์ของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D081 ประกาศนียบัตรในการเยี่ยมชมโรงงานผลิตเบียร์ของสมาชิกใน

ครอบครัว Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D082 ประกาศนียบัตรในการใหส๎ัมภาษณ์นิตยสารของสมาชิกในครอบครัว 
Link 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D083 กระดาษบันทึกสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D084 เอกสารเกี่ยวกับการเรียนของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า ช ารุดฉีกขาด 
D085 เอกสารเกี่ยวกับการเรียนของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า ช ารุดฉีกขาด 
D086 บันทึกข๎อความเกี่ยวกับการสงํสินค๎าจากบี .กรมิ  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า เขียนด๎วย  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
หมึกสีน้ าเงิน 

D087 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการบรจิาคให๎มูลนิธิ
สายใจไทย 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D088 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการบรจิาคเพื่อสร๎าง
โรงเรียน 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D089 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการบรจิาคให๎สยาม
สมาคม 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D090 ประกาศนียบัตรเข็มเชิดชูเกียรติสภากาชาดไทยใหส๎มาชิกในครอบครัว 
Link 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D091 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการบรจิาคให๎มูลนิธิ
สิริวัฒนาเชสเชียร ์

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D092 จดหมายขอบคุณสมาชิกในครอบครัว Link ในการบริจาคใหท๎ุนการ
กุศลสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  

D093 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link จาก Paul Harris 
Fellow 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า เอกสารได๎รบัการเกบ็พรอ๎ม
หน๎าปก 

D094 ใบเสร็จรับเงินในการบรจิาคให๎นิคมโรคเรือ้นของสมาชิกในครอบครัว ไทย พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
Link 

D095 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการบรจิาคให๎ทุนการ
กุศลสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D096 ค าไว๎อาลัยสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D097 จดหมายจาก Leonard Cheshire ถึง สมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D098 จดหมายจาก Aunt B ถึง สมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  
D099 จดหมายจาก Annabel Anderson ถึง สมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  
D100 บันทึกข๎อความจากสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D101 จดหมายจากมลูนิธิเชสเชียรถึงสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D102 จดหมายจากมลูนิธิเชสเชียรถึงสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D103 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการชํวยเหลอื 

Pattaya Orphanage 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D104 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการบรจิาคให๎
โรงเรียน อ .ฮ.ลงิค์  

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D105 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการบรจิาคให๎วัดพุทธ
ประทีป 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D106 จดหมายจาก Max Klingler ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D107 จดหมายจากบุคคลไมํทราบช่ือ ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D108 บันทึกข๎อความจากบุคคลไมทํราบช่ือ ถึง สมาชิกในครอบครวั Link อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D109 เอกสารรับรองการเป็นกงสลุไทยประจ าเมอืง Hamburg เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D110 เอกสารแจง๎การต๎อนรบัคณะผู๎แทนไทยของสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D111 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการบรจิาคให๎มูลนิธิ

อานันทมหิดล 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D112 อัตชีวประวัติของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D113 สุนทรพจน์ในงานเลี้ยงของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D114 เอกสารเกี่ยวกับการเรียนของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D115 เอกสารเกี่ยวกับการเรียนของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D116 ประวัติสํวนตัวของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D117 เอกสารของสมาชิกในครอบครัว Link จากหนํวยงานภาครัฐของ

เยอรมัน 
เยอรมัน พิมพ์และพิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  

D118 โทรเลขจากหนํวยงานภาครัฐของเยอรมัน ถึง สมาชิกในครอบครัว 
Link 

เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D119 ประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D120 ประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D121 ประวัติสํวนตัวของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D122 ประวัติสํวนตัวของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D123 จดหมายแนะน าตัวสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D124 บันทึกข๎อความเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D125 จดหมายจากสมาชิกในครอบครัว Link ถึงครูใหญปํระจ าโรงเรียน เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D126 จดหมายขอบคุณจากสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D127 สูจบิัตรพิธีรับศีลจุํมของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D128 จดหมายจากบุคคลไมํทราบช่ือ ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D129 จดหมายจากบุคคลไมํทราบช่ือ ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D130 ส าเนาวิทยานิพนธ์ของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D131 บันทึกข๎อความเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว Link ในการสัมมนาของ 

Carrier 
ไทย เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  

D132 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการท างานให๎กับบี.
กริมครบ 10 ป ี

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D133 ประกาศนียบัตรให๎สมาชิกในครอบครัว Link ในการบรจิาคให๎

โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D134 รายช่ือคณะผู๎แทนจากประเทศไทยที่ไปเยือนเยอรมัน (รวมสมาชิกใน
ครอบครัว Link) 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D135 บันทึกข๎อความจาก Wilhelm Gattinger ถึงสมาชิกในครอบครัว 
Link 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D136 บันทึกข๎อความจาก Siemens ถึงสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D137 จดหมายจาก Siemens ถึงสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D138 บันทึกข๎อความเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว Link ในการประชุมกับ

นักธุรกิจ 
อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  

D139 บันทึกข๎อความจาก Air Vice Marshal Kamthon Sindhavanont 
ถึงสมาชิกในครอบครัว Link 

อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  

D140 จดหมายขอบคุณสมาชิกในครอบครัว Link ในการเข๎ารํวมการสัมมนา 
CEO Talk 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D141 จดหมายเชิญสมาชิกในครอบครัว Link ให๎เข๎ารํวมงาน Porche 
World Roadshow 2010 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D142 เอกสารงานสัมมนา 500 years: Europeans in Siam ที่สมาชิกใน

ครอบครัว Link เข๎ารํวม 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D143 จดหมายจาก Khunying Barbara ถึงสมาชิกในครอบครัว Link 
เกี่ยวกับงานกิจกรรมทีเ่ยอรมัน 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D144 จดหมายเชิญสมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวมงานเปิดโรงงานของ 
KSB 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D145 ก าหนดการเปิดโรงงานของ KSB ที่สมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวม อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D146 จดหมายขอบคุณสมาชิกในครอบครัว Link ที่เข๎ารํวมงานเปดิโรงงาน

ของ KSB 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D147 บันทึกข๎อความเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว Link ในการต๎อนรับ
บุคคลจาก Phillipp Holzmann 

อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  

D148 จดหมายจาก Captain Mark Dyer ถึง สมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
D149 จดหมายจาก Klaus-Uwe Kaven ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D150 จดหมายจาก Hanns Schumacher ถึง สมาชิกในครอบครวั Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D151 จดหมายจาก HRH Princess Haya Al Hussein ถึง สมาชิกใน

ครอบครัว Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D152 จดหมายจาก HRH Princess Haya Al Hussein ถึง สมาชิกใน

ครอบครัว Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D153 จดหมายจาก Dato'Zainal Abidin Abu Bakar ถึง สมาชิกใน
ครอบครัว Link 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D154 จดหมายจาก J.S. Uberoi ถึง สมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D155 จดหมายจาก Michael Grewe ถึง สมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D156 จดหมายจาก Santi Senawong ถึง สมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D157 จดหมายจาก Claire Sordoni ถึง สมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D158 ประกาศนียบัตรการส าเรจ็หลักสูตรการเรียนของสมาชิกในครอบครัว 

Link 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D159 ประกาศนียบัตรการประดบัเครือ่งหมายพลรํมของสมาชิกใน
ครอบครัว Link 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D160 เอกสารเกี่ยวกับการประดบัเครือ่งหมายพลรํมของสมาชิกในครอบครัว 
Link 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D161 ประกาศนียบัตรการส าเรจ็หลักสูตรการเรียนของสมาชิกในครอบครัว 
Link 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D162 ประกาศนียบัตรการประดบัเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพของ

สมาชิกในครอบครัว Link 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D163 ก าหนดการพิธีประดับเข็มเครือ่งหมายรปูกระเป๋าคันชีพที่สมาชิกใน
ครอบครัว Link ได๎รับ 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D164 ประกาศนียบัตรการส าเรจ็หลักสูตรการเรียนของสมาชิกในครอบครัว 
Link 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D165 ประกาศนียบัตรการแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงประธานที่ปรึกษาของ
สมาชิกในครอบครัว Link 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D166 จดหมายถึงสมาชิกในครอบครัว Link ในการแตํงตั้งให๎เป็นประธานที่
ปรึกษา 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D167 ประกาศนียบัตรการส าเรจ็หลักสูตรการเรียนของสมาชิกในครอบครัว 
Link 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D168 เอกสารโครงการ Digital Archive of Modernized Siam ที่สมาชิก
ในครอบครัว Link มีสํวนรํวม 

ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D169 เอกสารการแตํงตั้งให๎เป็นกงสลุกิตติมศักดิ์ของ Sovereign Military 
Order of Malta (ภาษาไทย( 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี เอกสารได๎รบัการเกบ็พรอ๎ม
หน๎าปก 
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D170 เอกสารการแตํงตั้งให๎เป็นกงสลุกิตติมศักดิ์ของ Sovereign Military 

Order of Malta (ภาษาอังกฤษ( 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพส ี  

D171 เอกสารรับรองการเป็นกงสลุกิตติมศักดิ์ของ Sovereign Military 
Order of Malta 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D172 เอกสารประวัติครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D173 แผนผังล าดับเครือญาติของครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
D174 ประวัติสํวนตัวของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D175 ขําวแจ๎งการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D176 จดหมายจาก Claus Ungewitter เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  
D177 เอกสารพิธีรบัศีลจุํมของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D178 จดหมายจาก Hetta Zagarus แจ๎งขําวการเสียชีวิตของสมาชิกใน

ครอบครัว Link 
เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน  

D179 เอกสารแจง๎การเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D180 เอกสารการสัง่ซื้อยาโดยร๎านขายยาของครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D181 เอกสารการสัง่ซื้อยาโดยร๎านขายยาของครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D182 เอกสารสมาคมร๎านขายยา ลงนามโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า ขาดหายบางสํวน 
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D183 บันทึกข๎อความของร๎านขายยาของครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D184 เอกสารเกี่ยวกับร๎านขายยาทั่วไป เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D185 บทปาฐกถาพิเศษของ ม .จ.ปรีดีเทพย์พงษ์ เทวกุล  เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D186 จดหมายจากมลูนิธิ พอ .สว .ถึงมลูนิธิสริิวัฒนาเชสเชียร์  ไทย พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D187 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D188 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D189 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D190 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D191 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D192 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D193 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D194 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D195 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
D196 เอกสารของสมาชิกในครอบครัว Link จากหนํวยงานภาครัฐของ

เยอรมัน 
เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  

D197 บันทึกความทรงจ าของเครือญาติกับครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D198 ใบเสร็จรับเงินจากสถานกงสุลเยอรมันให๎แกํ Mr.Beidek เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า ช ารุดฉีกขาด 
D199 ใบเสร็จรับเงินให๎แก ํMr.Beidek เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D200 ก าหนดการงานคอนเสิร์ตที ่Mr.Otto Beidek เป็นหนึง่ในนักดนตร ี เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D201 จดหมายถึง Mr.Otto Beidek เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D202 จดหมายถึง Mr.Otto Beidek เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D203 จดหมายจาก Mr.Otto Beidek ถึง Kramer เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D204 จดหมายจาก Mr.Otto Beidek ถึง Kramer เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D205 จดหมายจาก Mr.Otto Beidek ถึง Kramer เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D206 จดหมายจาก Mr.Otto Beidek ถึง Kramer เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D207 ใบเสร็จรับเงินจากสถานกงสุลเยอรมันให๎แกํ Falck Bramann & 

Beidek Ltd. 
เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า ช ารุดฉีกขาด 

D208 ข๎อตกลงระหวํางนายเกื้อ และเจ๎าของห๎าง Falck & Beidek ไทย เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D209 ใบสํงของทางรถไฟของห๎าง Falck & Beidek ไทย/อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า ช ารุดฉีกขาด 
D210 ใบสั่งสินค๎าจากห๎าง Falck & Beidek อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D211 ใบสั่งสินค๎าจากห๎าง Falck & Beidek อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D212 ใบสั่งสินค๎าจากห๎าง Falck & Beidek อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D213 ใบสั่งสินค๎าจากห๎าง Falck & Beidek อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D214 ใบสั่งสินค๎าจากห๎าง Falck & Beidek อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
D215 เอกสารรวมเพลงในงานเลี้ยงของสมาคมเยอรมัน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D216 จดหมายจาก H.Gente (เลขานุการสมาคมเยอรมัน( เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D217 ระเบียบข๎อบังคับของสมาคมเยอรมัน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D218 รายช่ือสมาชิกสมาคมเยอรมันในป ี1902 เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ขาดหายบางสํวน 
D219 เมนูอาหารงานเลี้ยงครบรอบ 50 ปีสมาคมเยอรมัน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D220 เอกสารการฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมเยอรมัน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D221 ก าหนดการเปิดการเดินรถไฟฟ้าใต๎ดิน ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D222 เอกสารทีร่ะลึกการเปิดเดินรถไฟฟ้าใต๎ดิน ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
D223 ประกาศการเปิดบริการโทรเลข อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D224 ใบโทรเลขรุํนแรก ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ช ารุดฉีกขาด 
D225 จดหมายถึง Mr.Falck เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D226 เอกสารประวัติครอบครัว Knab เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D227 หน๎าปกรายงานประจ าปีของ Empress Augusta Foundation เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า มีภาพขาวด า  
D228 เอกสารทีร่ะลึกวันครสิต์มาส 1956 เยอรมัน เขียนและวาดภาพด๎วยหมึกสีด า ช ารุดมีแมลงเจาะ 
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D229 จดหมายแจ๎งขําวการเสียชีวิตของ Mrs.Helene Theodore Rümker เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D230 จดหมายแจ๎งขําวแกํสมาชิกของ The Royal Bangkok Sport Club อังกฤษ พิมพ์ดีดด๎วยหมึกสีด า ขาดหายบางสํวน 
D231 บันทึกข๎อความจาก Khun Oranee กลําวถึง Mr.Fisher อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D232 เอกสารรายงานการด าเนินงานรายสปัดาห์ของ Getmii อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D233 จดหมายถึงสมาชิกในครอบครัว Link เกี่ยวกับการด าเนินงานของ 

Getmii 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D234 เอกสารไมํทราบรายละเอียด เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D235 จดหมายจาก Otto เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D236 จดหมายจาก Otto เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D237 จดหมายจาก Otto เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D238 จดหมายจาก Otto เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D239 จดหมายจาก Otto เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D240 บันทึกสํวนบุคคล 3 แผํน เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D241 บันทึกข๎อความไมํทราบรายละเอียด เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า ขาดหายบางสํวน 
D242 แฟ้มเอกสารงานพิธีศพของสมาชิกในครอบครัว Link ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D243 จดหมายจาก M.R.Pridiyathorn Devekula ถึงสมาชิกในครอบครัว ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
Link 

D244 จดหมายจาก Timo Prekop ถึงสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D245 จดหมายจาก Somphon Thepsittha ถึงสมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D246 จดหมายจาก Khunying Suchada Thirawat ถึงสมาชิกในครอบครัว 

Link 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D247 จดหมายจาก Father Pattarapong Srivorakul ถึงสมาชิกใน
ครอบครัว Link 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D248 จดหมายจาก Mrs.Rangsinee Sucharitsanchai ถึงสมาชิกใน
ครอบครัว Link 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D249 จดหมายจาก Prof.Dr.Surakiart Sathirathai ถึงสมาชิกในครอบครัว 
Link 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D250 จดหมายจาก Mr.Arun Yangpaknam ถึงสมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D251 จดหมายจาก William E. Heinecke ถึงสมาชิกในครอบครวั Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D252 จดหมายจาก Assoc.Prof.Dr.Sugree Charoensuk ถึงสมาชิกใน

ครอบครัว Link 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

D253 จดหมายจาก Assoc.Prof.Dr.Phutthachat Pothiban ถึงสมาชิกใน ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
ครอบครัว Link 

D254 จดหมายจาก M.L.Usni Pramoj ถึงสมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
D255 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D256 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D257 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D258 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D259 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D260 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D261 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D262 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D263 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D264 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D265 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D266 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D267 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D268 จดหมายเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
D269 ใบเสร็จรับเงินของ Bangkok 1882 exhibition international 

hotel (1) 
อังกฤษ เขียนและพมิพ์ด๎วยหมึกสีด า  

D270 ใบเสร็จรับเงินของ Bangkok 1882 exhibition international 
hotel (2) 

อังกฤษ เขียนและพมิพ์ด๎วยหมึกสีด า  

D271 ใบเสร็จรับเงินของ Bangkok 1882 exhibition international 
hotel (3) 

อังกฤษ เขียนและพมิพ์ด๎วยหมึกสีด า  

D272 จดหมายถึง Monica อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D273 เอกสารไมํทราบรายละเอียด อังกฤษ เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D274 เอกสารไมํทราบรายละเอียด เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
D275 เอกสารไมํทราบรายละเอียด เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
C001 บทความสมัภาษณ์สมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C002 บทความกลําวถึงการสัมมนาที่สมาชิกในครอบครัว Link เปน็วิทยากร อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C003 ขําวการเปิดการประชุมและนิทรรศการทีส่มาชิกในครอบครวั Link 

เข๎ารํวม 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  

C004 สมาชิกในครอบครัว Link ได๎รับเครือ่งราชฯ ของเยอรมัน อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C005 ขําวการเปิดงาน Bangkok's 16th International Festival of อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
Dance and Music ที่สมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวม 

C006 บทความสมัภาษณ์สมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C007 บทความเกี่ยวกบัปราสาท Bödigheim ที่สมาชิกในครอบครัว Link 

เป็นเจ๎าของ 
เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  

C008 บทความเกี่ยวกบัปราสาท Bödigheim ที่สมาชิกในครอบครัว Link 
เป็นเจ๎าของ 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  

C009 ขําวงานฉลองครบรอบวันเกิดของสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C010 ขําวหมํอมกอบแก๎ว อาภากรบริจาคเงินใหม๎ูลนิธิตํางๆ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C011 บทความเกี่ยวกบัการรับพระราชทานเครื่องราชฯ ของสมาชิกใน

ครอบครัว Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  

C012 บทความเกี่ยวกบัประวัติของสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C013 ขําวการท าบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปสีโมสรโรตารกีรงุเทพ 

)สมาชิกในครอบครัว Link รํวมด๎วย( 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  

C014 ขําวการท าบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปสีโมสรโรตารกีรงุเทพ 
)สมาชิกในครอบครัว Link รํวมด๎วย( 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  

C015 ขําวสมาชิกในครอบครัว Link รํวมงานของสโมสรโรตารีกรุงเทพ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
C016 ขําวสมาชิกในครอบครัว Link ท าบุญที่วัดปทุมวนาราม อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C017 ขําวแจ๎งการเกิดของสมาชิกในครอบครัวลงิค์ เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C018 ขําวสมาชิกในครอบครัว Link รํวมงานพิธีทางศาสนา อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C019 ขําวเกี่ยวกับร๎านขายยาของครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C020 ขําวเกี่ยวกับร๎านขายยาของครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C021 ขําวเกี่ยวกับร๎านขายยาของครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C022 บทความเกี่ยวกบัประวัติความเป็นมาของบี .กรมิ  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C023 บทความเกี่ยวกบัแผนการน าธุรกจิเข๎าตลาดหลักทรัพย์ของบี .กรมิ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C024 บทความเกี่ยวกบัแผนธุรกิจในอนาคตของบี .กริม  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C025 บทความเกี่ยวกบัแผนธุรกิจในอนาคตของบี .กริม  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C026 ขําวการลงทุนท าธุรกจิของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C027 ขําวการลงทุนท าธุรกจิของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C028 ขําวการด าเนินโครงการขนาดใหญํของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C029 ขําวการลงทุนในธุรกิจพลงังานของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C030 บทความเกี่ยวกบัแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบครอบครัว (บี .กรมิเป็น

หนึ่งในตัวอยํางทีก่ลําวถึง(  
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
C031 ขําวการพิจารณาสร๎างโรงไฟฟ้าถํานหินในมาเลเซียของบี .กรมิ  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C032 ขําวการลงทุนในธุรกิจพลงังานของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C033 ขําวการลงทุนธุรกจิในภูมิภาคอาเซียนของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C034 ขําวบี .กริมรับมอบโรงไฟฟ้าจาก  Sime Darby อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C035 ขําวบี .กริมรับมอบโรงไฟฟ้าจาก  Sime Darby อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C036 ขําวเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C037 ขําวการลงทุนในธุรกิจพลงังานของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C038 ขําวการลงทุนในธุรกิจพลงังานของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C039 ขําวแผนการเข๎าตลาดหลกัทรัพย์ของ B.Grimm Power อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C040 ขําวการเปิดร๎านขายสินค๎า L'Occitane (น าเข๎าโดยบริษัทในเครือบ.ี

กริม(  
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  

C041 บทความเกี่ยวกบัการแขํงขัน B.Grimm 131st anniversary Cup อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C042 ขําวเกี่ยวกับการแขํงขัน Princess PA's Cup Asian Beach Polo 

Championship 2015 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  

C043 บทความเกี่ยวกบัลกูม๎าสายพันธ์ุไทย อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C044 ขําวเกี่ยวกับรถตุ๏กตุ๏กที่ผลิตโดย Monika Motors (บริษัทในเครือบ.ี อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
กริม(  

C045 บทความครบรอบ 138 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C046 ขําวเกี่ยวกับหนีส้ินของ Ramsey & Co., Bangkok (มีการกลําวถึง

ห๎างบี .กรมิแอนโก(  
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

C047 ขําวการเสียชีวิตของภรรยานาย Erwin Mueller (ผู๎รํวมกอํตั้งบี .กริม(  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C048 บทความเกี่ยวกบัห๎างสรรพสินค๎าในประเทศไทย (มีการกลําวถึง

ประวัติของบี .กริม(  
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  

C049 บทความครบรอบ 130 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C050 บทความครบรอบ 130 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C051 โฆษณางาน Bangkok's 17th International Festival of Dance 

and Music ที่บี .กรมิเป็นผูส๎นับสนุน  
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  

C052 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกในหนงัสือพิมพ์  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C053 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกในหนงัสือพิมพ์  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C054 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกในหนงัสือพิมพ์  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C055 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกในหนงัสือพิมพ์  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C056 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกในหนงัสือพิมพ์  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
C057 โฆษณาสินค๎าของ Deutz ในหนังสือพมิพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C058 โฆษณากล๎องจุลทรรศน์ Carl Zeiss ในหนังสือพิมพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C059 โฆษณาอุปกรณ์การแพทย์ของ Siemens ในหนังสอืพิมพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C060 โฆษณาสินค๎าของ E.Merck ในหนังสือพิมพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C061 โฆษณาสินค๎าของ E.Merck ในหนังสือพิมพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C062 โฆษณาสินค๎าของ E.Merck ในหนังสือพิมพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C063 โฆษณาตาช่ัง August Sauler ในหนังสือพิมพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C064 โฆษณาตาช่ัง August Sauler ในหนังสือพิมพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C065 โฆษณาอุปกรณ์การแพทย์ของ Siemens ในหนังสอืพิมพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C066 โฆษณาอุปกรณ์การแพทย์ของ Siemens ในหนังสอืพิมพ ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C067 ขําวโครงการปลํอยปลาการ์ตูน (บี .กริมเป็นผูส๎นับสนุน(  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C068 ขําวการบรจิาคเงินของพระองค์เจ๎าปฤษฎางค์ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C069 ขําวการบ าเพญ็กุศลของ ม .ร.ว.พันธ์ุทิพย์ บริพัตร  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C070 ขําวภาคราชการ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ช ารุดฉีกขาด 
C071 ขําวไว๎อาลัย Mr.S.L. Shaw อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C072 บทความเกี่ยวกบัประสบการณ์ 50 ปีในกรุงเทพฯ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
C073 ขําวเกี่ยวกับเจ๎าพระยาสรุศักดิ์มนตร ี อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C074 ขําวการถึงแกํอสญักรรมของเจ๎าพระยาสรุศักดิ์มนตรี อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C075 ขําวเกี่ยวกับเจ๎าพระยาสรุศักดิ์มนตร ี อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C076 ขําวแถลงการณ์กระทรวงพาณิชย์วําด๎วยราคาข๎าว อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C077 ขําว H. E. Etatsraad H. N. Andersen รับพระราชทานเครื่องราชฯ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C078 ขําวการเสียชีวิตของ Mr.R. Gotte อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C079 ขําวการฟ้องรัองบริษัทของ Heng Chek Nguan อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C080 ขําวประกาศกรมศุลกากร อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C081 ขําวรายงานสถานะการคลังของสยาม อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C082 ขําวการเสียชีวิตของ Mr.O.Webber อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C083 ขําวภาคราชการ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C084 ขําวการเสียชีวิตของ Mr.H.W. Fricker อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C085 ขําวการตั้งช่ือถนนตามช่ือของ M.Pavie อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C086 ขําวการทูตในเม็กซิโก สเปน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C087 ขําวบุคคลที่มีช่ือเสียงในเยอรมัน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C088 ขําวบุคคลที่มีช่ือเสียงในเยอรมัน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
C089 หนังสือพิมพ ์Frankfurter Allgemeine Zeitung เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C090 ขําวการประกาศใช๎ธนบัตรที่ระลกึ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
C091 โฆษณาทั่วไปในหนังสือพิมพ ์ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ขาดหายบางสํวน 
C092 โฆษณาเชิญชวนให๎มาเที่ยวพระราชวังพญาไท อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C093 บทความครบรอบ 100 ปีความสมัพันธ์ไทย -เยอรมัน  เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C094 ขําวทั่วไปภาษาเยอรมัน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
C095 หนังสือพิมพ์ Hamburger Abendblatt เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C096 ขําวเกี่ยวกับพลงังานแสงอาทิตย์ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
C097 ขําวเกี่ยวกับธุรกจิชา อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
P001 สิ่งพมิพ์เผยแพรปํระชาสัมพันธ์กลุํมบริษัทบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
P002 แผํนพับเผยแพรํประชาสมัพันธ์กลุมํบริษัทบี .กรมิ  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
P003 รายงานประจ าป ี2535 ของ B.Grimm Engineering Systems ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P004 จดหมายขําวของ Siemens เกี่ยวกับการท าสญัญากบับี .กรมิในเรื่อง

โรงไฟฟ้า 
ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  

P005 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึการเปิดโรงไฟฟ้าแหํงแรกของบี .กริม  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P006 เมนูอาหารในงานเลื้ยงฉลองความส าเรจ็ของ Amata B.Grimm อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
Power Infrastructure Fund 

P007 สิ่งพมิพ์ประชาสมัพันธ์กองทุน Amata B.Grimm Power 
Infrastructure Fund 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  

P008 สิ่งพมิพ์ประชาสมัพันธ์กองทุน Amata B.Grimm Power 
Infrastructure Fund 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  

P009 เมนูอาหารในงานเลี้ยงของ Amata B.Grimm Power Group อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P010 เมนูอาหารในงานเลี้ยงผู๎แทนของ B.Grimm Power อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P011 สิ่งพมิพ์เผยแพรปํระชาสัมพันธ์ของ Amata Power อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P012 บัตรเชิญเข๎ารํวมการสัมมนาเกี่ยวกับวิศวกรรมด๎านเครื่องปรบัอากาศ

โดย Carrier 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  

P013 บทความในนิตยสาร ฉลองครบรอบ 50 ปีของ B.Grimm-Carrier ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P014 สิ่งพมิพ์เผยแพรปํระชาสัมพันธ์ของ B.Grimm-Carrier ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P015 นิตยสาร CIL World ของ Carrier อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P016 นิตยสาร Carrier World ของ Carrier อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P017 นิตยสาร Weather Makers ของ Carrier อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P018 สิ่งพมิพ์เผยแพรปํระชาสัมพันธ์ของ Link Manafacturing 1999 Ltd. อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P019 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึการแขํงขัน Mercedes-Benz-B.Grimm Thai Polo 

Open 2009 Championship 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  

P020 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึการแขํงขัน HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn cup Derby Show Jumping 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  

P021 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึการแขํงขัน Queen's Cup pink polo 2013 อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P022 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึการแขํงขัน H.R.H.Princess Maha Chakri 

Sirindhorn Cup Thai Polo Open 2014 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  

P023 สิ่งพมิพ์เกีย่วกับบี .กรมิและการสนับสนุนกีฬาข่ีม๎าโปโล  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P024 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึการแขํงขัน Princess PA's Cup Asian Beach Polo 

Championship 2015 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  

P025 สิ่งพมิพ์น าเสนอผลงานการแขํงขันของนักกีฬาข่ีม๎าทมีชาติ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P026 สิ่งพมิพ์เผยแพรปํระชาสัมพันธ์ของ Monika Motors Ltd. อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P027 โฆษณาของ B.Grimm MBM Metalworks ในนิตยสาร Planet 

Build 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  

P028 สิ่งพมิพ์เผยแพรปํระชาสัมพันธ์กจิการของห๎างบี .กรมิแอนโก  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P029 หนังสือประวัติศาสตร์ของบี .กรมิชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่  1 ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P030 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 100 ปีของบี .กริม  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P031 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 107 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P032 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 113 ปีของบี .กริม  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P033 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 113 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P034 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 120 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P035 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 134 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P036 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 100 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P037 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 100 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P038 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 111 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P039 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 117 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P040 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 125 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P041 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 130 ปีของบี .กริม พิมพ์โดย Thailand Tatler อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P042 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 130 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P043 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 130 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P044 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 136 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P045 บทความในนิตยสารเกี่ยวกบัอาคารทอ๎งฟ้าจ าลองที่ออกแบบโดยบี. อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
กริม 

P046 หนังสือดรรชนีรายช่ือเอกสารประวัติศาสตรท์ี่หอการค๎าไทย -เยอรมัน  
(มีเอกสารของบี .กริมด๎วย(  

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  

P047 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานเลี้ยงฉลอง 100 ปีของบี .กรมิ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P048 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานเลี้ยงฉลอง 100 ปีของบี .กรมิบนเรือส าราญ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P049 บัตรขอบคุณทีเ่ข๎ารํวมงานเลี้ยงฉลอง 100 ปีของบี .กรมิ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P050 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานเลี้ยงฉลอง 111 ปีของบี .กรมิ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P051 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานเลี้ยงฉลอง 130 ปีของบี .กรมิ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P052 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึงานเปิดอาคารส านักงานถนนเพชรบุรีตัดใหมํ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
P053 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานเปิดอาคารส านักงานถนนเพชรบรุีตัดใหมํ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P054 บัตรขอบคุณทีเ่ข๎ารํวมงานเปิดอาคารส านักงานถนนเพชรบรุตีัดใหมํ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P055 บัตรสํงของระลึกส าหรับงานเปิดอาคารส านักงานถนนเพชรบุรีตัดใหมํ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P056 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึงานเปิดอาคารอัลมา ลิงค์ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P057 เมนูอาหารงานเลี้ยงต๎อนรบัตัวแทนของ OAV จัดโดยบี .กรมิ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P058 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึครบรอบ 100 ปี นาย Herbert Link ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P059 แผํนพับประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต B.Grimm Classical Concert ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  



 

137 
 
 

รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
"Russian Romantic" 

P060 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานการกุศล "Beyond Masterpiece" (บี .กริมเป็น
ผู๎สนบัสนุน(  

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  

P061 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานการกุศล "48th Diplomatic Red Cross 
Bazaar" (บี .ก ริมเป็นผู๎สนบัสนุน( 

ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  

P062 แคตตาล็อกสินค๎าประเภทตู๎เซฟของ Ostertag เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
P063 ต ารายาที่จ าหนํายโดยบี .กรมิ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
P064 คํูมือการใช๎สินค๎าประเภทเครือ่งจักรของ Deutz อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
P065 สิ่งพมิพ์เกีย่วกับรถเอทีวีช่ือ Links (บริษัทในเครือบี .กริมเป็นผู๎ผลิต(  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P066 สิ่งพมิพ์เกีย่วกับรถสามล๎อช่ือ Vayu (บริษัทในเครือบี .กริมเป็นผูผ๎ลิต(  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P067 ตัวอยํางนามบัตรของ Ruedider Bolz (ผู๎จัดการแผนกยา( ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P068 ตัวอยํางนามบัตรของ ศักดิ์ วิมุกตายน )วิศวกรแผนก

เครื่องปรบัอากาศ(  
ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P069 ตัวอยํางนามบัตรของ พิษณุ สายอินทวงศ์ )วิศวกรไฟฟ้า แผนก
วิศวกรรม(  

ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P070 ตัวอยํางนามบัตรของ Hubert Stoltze (ผู๎จัดการแผนก ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
เครื่องปรบัอากาศแคเรียร(์ 

P071 ตัวอยํางนามบัตรของ Arthur Wohler (ผู๎จัดการแผนกทั่วไป( ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P072 ตัวอยํางนามบัตรของ วิกรม สบืแสง )พนักงานแผนกวิศวกรรม(  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P073 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P074 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P075 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P076 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P077 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P078 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P079 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P080 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P081 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P082 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P083 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P084 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P085 วารสารบ๎านเรา (วารสารภายในของบี .กริม(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P086 จดหมายขําวอรุณ (จดหมายขําวภายในของบี .กรมิ(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P087 จดหมายขําวอรุณ (จดหมายขําวภายในของบี .กรมิ(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P088 จดหมายขําวอรุณ (จดหมายขําวภายในของบี .กรมิ(  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P089 คํูมือพนักงานของบี .กริม  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P090 บัตรอวยพรของบี .กรมิ  ภาพพิธีเปิดอาคาร ดร .เกฮาร์ด ลงิค์  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีติดภาพถํายสี  
P091 บัตรอวยพรของบี .กรมิ  ภาพพิธีเปิดอาคาร ดร .เกฮาร์ด ลงิค์  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีติดภาพถํายสี  
P092 บัตรอวยพรของบี .กรมิ  ภาพพิธีเปิดอาคาร ดร .เกฮาร์ด ลงิค์  ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีติดภาพถํายสี  
P093 บัตรอวยพรปีใหมํของบี .กริม ปี  2011 ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P094 บัตรอวยพรปีใหมํของบี .กริม ปี  2012 ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P095 บัตรอวยพรปีใหมํของบี .กริม ป ี2014 ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P096 บัตรอวยพรปีใหมํของบี .กริม ปี  2015 ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P097 บัตรอวยพรปีใหมํของบี .กริม  ไมํระบุป ี ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P098 แผํนพับประชาสัมพันธ์โครงการ GTDEE (ความรํวมมือทางการศึกษา

ระหวํางไทย -เยอรมัน(  ซึ่งบี .กริมเป็นผู๎รํวมริเริ่ม  
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P099 สิ่งพมิพ์มีภาพตราสัญลักษณ์พระปรางค์ของบี .กริม  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P100 นิตยสาร Hello! ฉบับพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทรง ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ (บี .กรมิเป็นผูส๎นับสนุนในการจัดพิมพ์(  

P101 นิตยสาร Hello! ฉบับพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทรง
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ (บี .กรมิเป็นผูส๎นับสนุนในการจัดพิมพ์(  

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P102 เมนูอาหารในงานเลี้ยงทีส่มาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวม อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P103 หนังสือทีร่ะลกึงานศพของสมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P104 บัตรขอบคุณจากครอบครัว Alexanders ถึงสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P105 บัตรขอบคุณจาก Prasom Bunnag ถึงสมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึขาวด า  
P106 บัตรอวยพรภายในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีน้ าเงิน ติด

ภาพถํายสี 
 

P107 บัตรอวยพรจากบุคคลไมํทราบช่ือถึงสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P108 นิตยสาร Who's Who in Thailand ที่ลงประวัติของสมาชิกใน

ครอบครัว Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P109 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึงานศพของสมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P110 บัตรอวยพรจากบุคคลไมํทราบช่ือถึงสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P111 บัตรอวยพรภาพซานตาคลอสจากบุคคลไมทํราบช่ือถึงสมาชิกใน

ครอบครัว Link 
เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P112 นิตยสาร Who's Who in Thailand ที่ลงบทสมัภาษณ์สมาชิกใน

ครอบครัว Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P113 บัตรอวยพรภาพบ๎านสองช้ันจากบุคคลไมทํราบช่ือถึงสมาชิกใน
ครอบครัว Link 

เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า ติด
ภาพถํายขาวด า 

 

P114 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเกาหลี โดยสมาชิก
ในครอบครัว Link 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P115 บัตรอวยพรจาก H.Beidek ถึงสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P116 บัตรอวยพรจาก Chintana Chanritayapong ถึงสมาชิกในครอบครัว 

Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P117 บัตรอวยพรจากครอบครัว Halsema ถึงสมาชิกในครอบครวั Link อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกส ีติด
ภาพถํายสี 

 

P118 บัตรอวยพรภาพต๎นสนกลางหิมะจากบุคคลไมํทราบช่ือถึงสมาชิกใน
ครอบครัว Link 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P119 บัตรอวยพรจาก Mr.S. Rojanavongse ถึงสมาชิกในครอบครัว Link ไทย พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกส ีติด
ภาพถํายสี 

 

P120 บัตรอวยพรจากครอบครัว Thompsons ถึงสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า ติด  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
ภาพถํายสี 

P121 บัตรอวยพรจาก C.Egmont และ Elisabeth Hagedorn ถึงสมาชิก
ในครอบครัว Link 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P122 บัตรอวยพรจาก Clare, Frank และ Vimon ถึงสมาชิกในครอบครัว 
Link 

อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกส ีภาพสี  

P123 บัตรเชิญถึงสมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวมงานครบรอบ 100 ปี
ของ East Asiatic Company 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  

P124 บัตรอวยพรจาก Pierre และ Monique Brancart ถึงสมาชิกใน
ครอบครัว Link 

อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกส ี  

P125 บัตรอวยพรจาก Mr.Suphawat และ Mrs.Piyanat Phuwakul ถึง
สมาชิกในครอบครัว Link 

ไทย พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกส ี  

P126 บัตรขอบคุณถึงสมาชิกในครอบครัว Link ในการเข๎ารํวมงานแตํงงาน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P127 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานเลี้ยงต๎อนรับประธานบริษัท Carrier Overseas 

Corp. โดยสมาชิกในครอบครัว Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  

P128 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานเลี้ยงต๎อนรับผู๎กํอตัง้มลูนิธิ Cheshire Homes 
โดยสมาชิกในครอบครัว Link 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P129 นิตยสาร Übersee Rundschau ซึ่งลงบทความที่เขียนโดยสมาชิกใน

ครอบครัว Link 
เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P130 สมุดบันทึกของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
P131 สมุดบันทึกของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
P132 สมุดบันทึกของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  
P133 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานแตํงงานของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P134 บัตรขอบคุณทีร่ํวมงานแตํงงานของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P135 บัตรเชิญเข๎ารํวมพิธีรับศีลจุํมของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P136 นามบัตรของ Dr.Paul Strunk และข๎อความถึงสมาชิกในครอบครัว 

Link 
เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  

P137 บัตรเชิญถึงสมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวมงานเลี้ยงทีบ่รษัิท E.ON เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P138 เมนูอาหารงานเลี้ยงทีบ่ริษัท E.ON ที่สมาชิกในครอบครัว Link เข๎า

รํวม 
เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P139 บัตรอวยพรภาพพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปักกิ่งโดย Joe Horn ถึงสมาชิกใน
ครอบครัว Link 

อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า 
ภาพสี 

 

P140 บัตรอวยพรวันเกิดของสมาชิกในครอบครัว Link จากพนักงานของบี. ไทย/อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
กริม 

P141 บัตรเชิญตอ๎นรบั Dr.Heinrich Hiesinger จาก  Rolf Schulze ถึง
สมาชิกในครอบครัว Link 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P142 บัตรอวยพรวันเกิดของสมาชิกในครอบครัว Link จากเจ๎าหนา๎ที่
สมาคมขี่ม๎า 

ไทย/อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกส ี  

P143 บัตรอวยพรวันเกิดของสมาชิกในครอบครัว Link จากพนักงานของบี.
กริม 

ไทย/อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกส ี  

P144 บัตรอวยพรจากกงสุลกิตติมศักดิ์โมนาโก ถึงสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า 
ภาพสี 

 

P145 นามบัตรของสมาชิกในครอบครัว Link ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P146 นามบัตรของสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P147 ป้ายช่ือของสมาชิกในครอบครัว Link ในการแขํงขันกีฬาซีเกมส์ที่

อินโดนีเซีย 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีติดภาพถํายสี  

P148 นิตยสาร MBA ที่ลงบทความเกี่ยวกบัสมาชิกในครอบครัว Link ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P149 นิตยสาร themagazine ที่ลงบทความเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 

Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P150 นิตยสาร Forbes Asia ที่ลงบทความเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 

Link 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P151 ป้ายช่ือบนโต๏ะอาหารของสมาชิกในครอบครัว Link อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P152 บัตรขอบคุณถึงสมาชิกในครอบครัว Link ในการเข๎ารํวมงานแตํงงาน

ของ Chokechai และ Poranee Sukawut 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  

P153 สิ่งพมิพ์ในการประชุม YPO's AsAP Regional Conference 
Rendez-Vous Vietnam ที่สมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารวํม 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P154 นามบัตรของสมาชิกในครอบครัว Link ในการประชุม YPO's AsAP 
Regional Conference Rendez-Vous Vietnam 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P155 สิ่งพมิพ์ในการประชุม YPO's AsAP Regional Conference 
Rendez-Vous Vietnam ที่สมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารวํม 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P156 สิ่งพมิพ์ในการประชุม YPO's AsAP Regional Conference 
Rendez-Vous Vietnam ที่สมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารวํม 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P157 สิ่งพมิพ์ในการประชุม YPO's AsAP Regional Conference 
Rendez-Vous Vietnam ที่สมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารวํม 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P158 สิ่งพมิพ์ในการเสวนา 500 years: Europeans in Siam ซึ่งสมาชิกใน อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  



 

146 
 
 

รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
ครอบครัว Link เข๎ารํวม 

P159 บัตรเชิญถึงสมาชิกในครอบครัว Link ในการเข๎ารํวมงานเลี้ยงที่สถาน
กงสลุไทย ณ บาวาเรีย 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  

P160 ใบตอบรบัในการเข๎ารํวมงานเลี้ยงที่สถานกงสลุไทย ณ บาวาเรีย เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P161 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึของงานเลี้ยงทีส่ถานกงสลุไทย ณ บาวาเรีย เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P162 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึของงานเลี้ยงทีส่ถานกงสลุไทย ณ บาวาเรีย เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P163 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึของงานเลี้ยงทีส่ถานกงสลุไทย ณ บาวาเรีย เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P164 บัตรข๎อความทีร่ะบุถึงสมาชิกในครอบครัว Link และ Vienna Opera 

Ball 
เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า  

P165 หนังสือทีร่ะลกึคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ทีเ่บลเยียม ที่สมาชิกใน
ครอบครัว Link ได๎รับ 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  

P166 หนังสือทีร่ะลกึคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ทีเ่ยอรมัน ที่สมาชิกในครอบครัว 
Link ได๎รับ 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  

P167 หนังสือทีร่ะลกึคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ทีส่วิตเซอร์แลนด์ ที่สมาชิกใน
ครอบครัว Link ได๎รับ 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  

P168 บัตรเชิญสมาชิกในครอบครัว Link ในการชมโขนตอนพรหมมาศ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P169 บัตรเชิญสมาชิกในครอบครัว Link ในการชมโขนตอนโมกขศักดิ์ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  
P170 บัตรเชิญสมาชิกในครอบครัว Link ในพิธีเศกสมรสของเจ๎าชายแหํงปา

หัง 
มาเลย ์ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P171 ใบตอบรบัในการเข๎ารํวมพิธีเศกสมรสของเจ๎าชายแหงํปาหัง มาเลย ์ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P172 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึในพิธีเศกสมรสของเจ๎าชายแหํงปาหัง มาเลย ์ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P173 บัตรเชิญสมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวมพิธีมอบเครื่องราชฯ ของ

ปาหัง 
มาเลย ์ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P174 ใบตอบรบัในการเข๎ารํวมพิธีมอบเครื่องราชฯ ของปาหัง มาเลย ์ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P175 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึในพิธีมอบเครื่องราชฯ ของปาหัง มาเลย ์ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P176 เมนูอาหารในงานแตํงงานของสมาชิกในครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P177 บัตรเข๎าชมการแสดงโขนตอนศึกมัยราพณ์ของสมาชิกในครอบครัว 

Link 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P178 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึในงานฉลองวันเกิดของ Mr.Karl-Ludwig Kley ซึ่ง
สมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวม 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P179 รายช่ือแขกในงานฉลองวันเกิดของ Mr.Karl-Ludwig Kley เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P180 บัตรเชิญสมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวมการประชุมทีท่ าเนียบ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
รัฐบาล 

P181 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึในการประชุม UTC 2013 partners meeting ซึ่ง
สมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวม 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P182 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึในการประชุม "Forbes Thailand 2015: The Next 
Tycoons"  ซึ่งสมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวม 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P183 บัตรเชิญสมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวมงานเลี้ยงต๎อนรับ
ประธานาธิบดีของลาว 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P184 บัตรเชิญสมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวมงานเลี้ยงทีส่ถานทูต
อเมริกา 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P185 เมนูงานเลี้ยงทีส่ถานทูตอเมริกา ซึ่งสมาชิกในครอบครัว Link เข๎ารํวม อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ี  
P186 สิ่งพมิพ์เกีย่วกับงานศิลปะในสถานทูตอเมรกิาซึ่งสมาชิกในครอบครัว 

Link ได๎รับ 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P187 นิตยสาร Forbes Asia ที่ลงบทความเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
Link 

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P188 แผํนพับประชาสัมพันธ์การเกณฑท์หารซึง่สมาชิกในครอบครัว Link 
เข๎ารํวม 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P189 หนังสือเกีย่วกับปราสาท Bödigheim ซึ่งสมาชิกในครอบครวั Link 

เป็นเจ๎าของ 
เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P190 วารสารที่ลงบทความเกี่ยวกับปราสาท Bödigheim ซึ่งสมาชิกใน
ครอบครัว Link เป็นเจ๎าของ 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P191 หนังสือ Der Einfluß des Mannes auf die Mädchenbildung ซึ่ง
เขียนโดยสมาชิกในครอบครัว Link 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P192 หนังสือ UTOPIE ODER AUFGABE? ซึ่งเขียนโดยสมาชิกในครอบครัว 
Link 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P193 ปฏิทินป ี1928 ของร๎านขายยาของครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P194 วารสาร St.Jürgen-Report ออกโดยร๎านขายยาของครอบครัว Link เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P195 แผํนพับประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 100 ปี ของร๎านขายยาของ

ครอบครัว Link 
เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพสี  

P196 แผํนพับประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 125 ปี ของร๎านขายยาของ
ครอบครัว Link 

เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P197 โฆษณาของบี .กรมิบนบัตรแข็ง  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P198 บัตรประมลูในงานการกุศล "Beyond Masterpiece" ซึ่งบี .กริมเป็น อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
ผู๎สนบัสนุน 

P199 บัตรรายละเอียดรายการประมูลในงานการกุศล "Beyond 
Masterpiece" ซึ่งบี .กรมิเป็นผูส๎นับสนุน  

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P200 บัตรรายละเอียดรายการประมูลในงานการกุศล "Beyond 
Masterpiece" ซึ่งบี .กรมิเป็นผูส๎นับสนุน  

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P201 บัตรรายละเอียดรายการประมูลในงานการกุศล "Beyond 
Masterpiece" ซึ่งบี .กรมิเป็นผูส๎นับสนุน  

อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  

P202 หนังสือบทละครนอก บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ซึ่งมโีฆษณายา 
Cardiazol ที่บี .กริมจ าหนําย  

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P203 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกบนแผํนผนกึ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P204 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกบนแผํนผนกึ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P205 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกบนแผํนผนกึ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P206 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกบนแผํนผนกึ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P207 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกบนแผํนผนกึ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P208 โฆษณาห๎างบี .กริมแอนโกบนแผํนผนกึ  ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึส ีภาพสี  
P209 สิ่งพมิพ์ครบรอบ 100 ปีของบี .กริม  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P210 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึงานฉลองสิรริาชสมบัติครบ 60 ปี ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P211 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึเกี่ยวกบัตราไปรษณียากรชุดอัคราภิรักษ์ศิลปนิ ไทย/อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P212 หนังสือพระราชกรณียกิจของสมเดจ็พระเทพฯ กับสภากาชาดไทย ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P213 บัตรทีร่ะลึกงานพระศพสมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P214 บัตรผนึกภาพเด็กหญงิและมีข๎อความเกี่ยวกบัมลูนิธิเชสเชียร์ เยอรมัน เขียนด๎วยหมึกสีด า ติดภาพถําย

ส ี
 

P215 บัตรไว๎อาลัย Reverend Franz Reiterer S.J. ไทย เขียนด๎วยหมึกสีด า ติดภาพถําย
ขาวด า 

 

P216 บัตรเชิญ Mr.Otto Beidek เข๎ารํวมงานเลี้ยงทีพ่ระราชวังสราญรมย์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P217 บัตรอวยพรของ Mr.Beidek เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
P218 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึครบรอบ 3 ปีของสมาคมเยอรมัน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P219 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึครบรอบ 25 ปีของสมาคมเยอรมัน เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ข ารุดฉีกขาด 
P220 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึการเปิดเดินรถไฟลอยฟ้า ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P221 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึการเปิดเดินรถไฟฟ้าใต๎ดิน ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P222 สิ่งพมิพ์ทีร่ะลกึการเปิดเดินรถไฟฟ้าใต๎ดิน ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P223 นิตยสาร tslive ของ Siemens ซึ่งกลําวถึงระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P224 เมนูอาหารงานเลี้ยงทีจ่ัดข้ึนในกรงุเทพ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
P225 เมนูอาหารงานเลี้ยงทีจ่ัดข้ึนในกรงุเทพ อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
P226 เมนูอาหารงานเลี้ยงทีจ่ัดข้ึนบนเรือ T.S.S.Normannia เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพส ี  
P227 เมนูอาหารงานเลี้ยงทีจ่ัดข้ึนโดยสยามสมาคม อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P228 เมนูอาหารงานเลี้ยงต๎อนรบั HRH Princess Astrid และ HRH Prince 

Lorenz แหํงเบลเยียม 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P229 บัตรเชิญรํวมงานศพของนายอัศนีย์ เกาไศยนันท ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P230 บัตรอวยพรครสิต์มาสจากครอบครัวของ Marsh Thompsons อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P231 บัตรอวยพรครสิต์มาสภาพเด็ก ลูกแกะ และมบีทกวี เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P232 บัตรอวยพรภาพเด็กสวมหน๎ากากและหมวกสีด า เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P233 บัตรอวยพรภาพพระเยซูและเทวดา เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P234 บัตรขอบคุณจากหอการค๎าไทย -เยอรมัน  เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P235 บัตรขอบคุณจาก Allied Newspapers Ltd. อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P236 บัตรภาพสญัลกัษณ์ยี่ห๎อ Loewe (สินค๎าของบี .กริม(  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P237 บัตรภาพสญัลกัษณ์ยี่ห๎อ Frick (สินค๎าของบี .กรมิ(  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
P238 บัตรภาพสญัลกัษณ์ยี่ห๎อ Deutz (สินค๎าของบี .กริม(  อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P239 บัตรอวยพรพรอ๎มบันทึกข๎อความจาก Lt. Col. Justus von Schütx เยอรมัน พิมพ์และเขียนด๎วยหมึกสีด า  
P240 บัตรภาพตราครุฑพระราชทาน ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P241 บัตรภาพตราครุฑพระราชทาน ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P242 บัตรเข๎าชมคอนเสริ์ตของ Zubin Mehta ที่สนามหลวง อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P243 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานสโมสรสันนิบาตเนือ่งในวันฉัตรมงคล อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P244 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานสโมสรสันนิบาตเนือ่งในวันฉัตรมงคล อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P245 บัตรเชิญเข๎ารํวมงานเลี้ยงกาลําดินเนอร์ "สายธารแหํงศรัทธา" ที่

โรงแรมแชงกรีลา 
ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  

P246 บัตรอวยพรจาก Eika และ G.Schidel. อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P247 หนังสือ Meisterwerke der Malerei เป็นหนังสือเกี่ยวกับงานศิลปะ เยอรมัน พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P248 หนังสือสรุปการด าเนินงานของการรถไฟแหํงประเทศไทย อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
P249 หนังสือ Bahnhof Bangkok เกี่ยวกับกจิการรถไฟไทย ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า ภาพขาวด า  
P250 หนังสือ Kampuchea Without Delusion เกี่ยวกับการเมอืงใน

กัมพูชา 
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P251 รายงานประจ าป ี2540-41 ของทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 

ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
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รหสั* ขอบเขตเนื้อหา ภาษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะอื่นๆ 
P252 หนังสือ Buddhism and the Business world (พิมพ์แจกโดยบี.

กริม(  
อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสีด า  

P253 หนังสือทีร่ะลกึงานศพของนายช านาญ ยุวบูรณ์ ไทย พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P254 สิ่งพมิพ์ประชาสมัพันธ์บริษัทปูนซเีมนต์นครหลวง อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
P255 สิ่งพมิพ์เกีย่วกับกองทุนพฒันาเยาวชนของภูฏาน อังกฤษ พิมพ์ด๎วยหมกึสี ภาพส ี  
หมายเหตุ * เป็นรหสัทีผู่๎วิจัยก าหนดให๎
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2. แนวทางการประเมินคณุค่าเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุ่มบริษัทบี.กริม 
การสร๎างแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .กริมนั้น 

ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผู๎บริหารของกลุํมบริษัทบี .กริมในฐานะเจ๎าของเอกสาร 
ศึกษาแนวคิดและหลักการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุจากวรรณกรรมตํางๆ และแนวคิดวํา
ด๎วยประเภทเอกสารส าคัญขององค์กรธุรกิจจากประสบการณ์ของผู๎เช่ียวชาญทางด๎านจดหมายเหตุ
เพื่อสร๎างรํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี .กริม แล๎วน ารําง
แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจกลุํมบริษัทบี.กริมมาสอบถามความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะจากผู๎ เ ช่ียวชาญและ/หรือผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านจดหมายเหตุและพนักงานที่มี
ประสบการณ์ในการท างานกับกลุํมบริษัทบี .กริม แล๎วน าข๎อมูลมาสร๎างแนวทางการประเมินคุณคํา
เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริม 

การวิเคราะห์ข๎อมูลและการสร๎างแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจ
ของบริษัทบี.กริม มีผลสรุปได๎ดังนี้ 
 

2.1 ความคิดเห็นของผูบ้รหิารเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผู๎บริหารของกลุํมบริษัทบี.กริม สรุปได๎เป็น

ประเด็นตํางๆ ดังนี้ 
 1. การคัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุ ผู๎บริหารให๎ความคิดเห็นไว๎ดังนี้ 
  (1) เป็นเอกสารที่บริษัทสะสมมาแตํอดีต โดยผู๎บริหารกลําววําเป็น “สิ่งที่

เราสะสมมาจากอดีต จะเป็นของเกําพวกที่ถูก [ยึด] ทรัพย์สงครามทั้งนั้น”  
  (2) เป็นเอกสารสํวนบุคคลของผู๎บริหารบริษัทรุํนกํอนรวมทั้งของตัว

ผู๎บริหารเอง โดยผู๎บริหารกลําววําเป็น “รูปตํางๆ ก็เคยมีอยูํ มาจากคุณลุง คุณพํอ แล๎วก็ตัวเองที่เก็บ
ไว๎”  

  (3) เป็นเอกสารที่ผู๎บริหารซื้อจากนักสะสม โดยผู๎บริหารกลําววํา “เราก็
อาศัยคนอื่นหาส าหรับเรา ก็คือคนที่เป็นเพื่อนชอบสะสม เขาก็ไปตามตลาดนัดดูของเกํา บางอยํางเรา
จะเก็บไว๎ แตํต๎องหาในตลาดแล๎วก็ซื้อ” 

  (4)  เป็นสิ่งพิมพ์ เชํน วารสารและหนังสือพิมพ์ที่มีขําว บทความ หรือบท
สัมภาษณ์ที่เกี่ยวข๎องกับบริษัท โดยผู๎บริหารกลําวไว๎ดังนี้ “ตัดหน๎าก็ขาดประโยชน์…เพราะเวลามาดู
วันหนึ่งเราก็อ๎อ ในปีนั้น วันน้ัน มีอะไรเกิดข้ึนในประเทศ มันไมํมีความหมายถ๎าเรามีแตํ clipping” 

 2. รายการเอกสารที่ควรเป็นเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของบริษัท   
  ผู๎บริหารได๎กลําวถึงรายการเอกสารที่ฝ่ายงานและบริษัทตํางๆ ในเครือบี .

กริมควรน ามาเก็บรักษาในฐานะเอกสารจดหมายเหตุ ประกอบด๎วยเอกสารดังตํอไปนี้ 
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  (1) จดหมายหรืออีเมล์ของผู๎บริหารบริษัทที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจ 
  (2) เมนูของงานเลี้ยงพนักงานและผู๎บริหาร ผู๎บริหารระบุวําควรต๎องเก็บ

เนื่องจากเป็นเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงการเลี้ยงพนักงานและผูบ๎รหิารซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ส าคัญของบี.
กริม 

  (3) ค าบรรยายของวิทยากรจากตํางประเทศที่มาบรรยายกับพนักงาน 
  (4) เอกสารการอธิบายงบประมาณ 
  (5) สินค๎าของบริษัทตํางๆ 
  (6) รายการสินค๎าของบริษัทตํางๆ 
  (7) ภาพงานเลี้ยงขึ้นปีใหมํ 
  (8) เอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างและแนวคิดธุรกิจ 
  (9) รายการวีดิทัศน์น าเสนอการด าเนินธุรกิจของแตํละบริษัท 
  (10) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทที่เผยแพรํทางสื่อสังคมออนไลน์ 
  (11) รายงานประจ าปี 
  (12) เอกสารอื่นๆ ของแตํละบริษัทที่ควรเก็บรักษาเพิ่มเติม เชํน เอกสาร

ประเภทแฟ้มประวัติพนักงาน ซึ่งผู๎บริหารได๎ยกตัวอยํางวํา บริษัทเมอร์ค (E.Merck) ประเทศเยอรมนี
ได๎มีการเก็บรักษาเอกสารประเภทแฟ้มประวัติพนักงาน เมื่อมีพนักงานเกษียณอายุ ทางบริษัทจะน า
แฟ้มประวัติของพนักงานคนดังกลาํวมาคัดเลือกเอกสารที่มีความส าคัญเพื่อเก็บรักษาไว๎ในหอจดหมาย
เหตุของทางบริษัทตํอไป 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นดิจิทัล 
  ผู๎บริหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุที่เป็น

ดิจิทัลโดยระบุวํา เอกสารทั้งหมดควรได๎รับการแปลงให๎เป็นไฟล์ดิจิทัล โดยที่เอกสารต๎นฉบับจะต๎อง
ถูกเก็บไว๎ในสภาพที่ดีด๎วย เมื่อแปลงเปน็ไฟล์ดิจทิัลทั้งหมดแลว๎จะต๎องน าไฟล์ไปเก็บรวบรวมไว๎ที่แหลํง
เก็บข๎อมูลบนก๎อนเมฆ (cloud storage) ซึ่งแหลํงเก็บข๎อมูลนี้อาจต๎องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   

 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือประโยชน์การเก็บรวบรวมเอกสาร
จดหมายเหตุของบี.กริม 

  ผู๎บริหารแสดงความคิดเห็นถึงวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของการเก็บ
เอกสารของบริษัทตํางๆ ในเครือบี.กริม ในฐานะเอกสารจดหมายเหตุนั้น เพื่อให๎คนรุํนหลังทราบวําใน
อดีตที่ผํานมา บี.กริมด าเนินธุรกิจด๎วยแนวคิดหรือวิสัยทัศน์อยํางไร มีการเตรียมพร๎อมเมื่อแนวคิดใน
การด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปอยํางไร รวมทั้งมีเหตุการณ์ส าคัญใดบ๎างที่เกิดข้ึนกับบี.กริมในแตํละปี 
ทั้งนี้ เนื่องจากผู๎บริหารมองวํา บี.กริมเป็นบริษัทเกําแกํที่มีอายุมากกวําร๎อยปี “เพราะฉะนั้น
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ประวัติศาสตร์ของบีกริมก็ เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศ เราก็มีหน๎าที่ที่ รักษาไว๎เพื่อเป็น
ประวัติศาสตร์ของประเทศสํวนหนึ่ง” 

 
2.2 ร่างแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุม่บริษัทบี.กรมิ 

 รํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .กริม เป็น
ข๎อความที่ผู๎วิจัยประมวลข้ึนจากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะหเ์นื้อหาสาระส าคัญจากวรรณกรรม
ทางวิชาการที่เกี่ยวข๎องกับประเมินคุณคําเอกสาร จากการประมวลรายการเอกสารจดหมายเหตุของ
ผู๎เช่ียวชาญ นักวิชาการ นักวิชาชีพ และความคิดเห็นของผู๎บริหารบริษัทที่ได๎สัมภาษณ์ตามหัวข๎อที่
เกี่ยวข๎องกับการประเมินคุณคําเอกสาร ส าหรับรํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุ
ของกลุํมบริษัทบี.กริมที่ผู๎วิจัยน าเสนอ จ าแนกเป็น 2 หัวข๎อหลักคือ ค านิยามของเอกสารจดหมายเหตุ
ธุรกิจบริษัทบี.กริม และหลักการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริม โดยแตํละ
หัวข๎อมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

 1. ค านิยามของค าวํา “เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริม”  
  “เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริม” คือ เอกสารที่ฝ่ายงานและ

บริษัทตํางๆ ในเครือบี.กริมเป็นผูส๎รา๎งขึ้นหรือได๎รับในระหวํางการด าเนินงานชองฝ่ายงานและบริษัทที่
ได๎รับการประเมินคุณคําและคัดเลือกให๎เป็นเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งนี้รวมถึงเอกสารสํวนบุคคลของ
ครอบครัวลิงค์ด๎วย 

 2. หลักการการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริม 
  2.1 การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .กริมจะ

ค านึงถึง หน๎าที่ความรับผิดชอบตํอสังคมและตํอผู๎มีสวํนได๎สํวนเสยี กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ความ
สม่ าเสมอ 

  2.2 การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริมจะพิจาณา
จากคุณคําเอกสาร โดยเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริมทุกรูปแบบทั้งเอกสารกระดาษและ
เอกสารดิจิทัลจะได๎รับการประเมินคุณคําและเอกสารที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุ
จะต๎องมีเนื้อหาหรือบริบทที่มีคุณคําข๎อใดข๎อหนึ่งหรือหลายข๎อดังนี้  

   2.2.1 คุณคําด๎านการบริหาร คือ คุณคําของเอกสารที่สะท๎อนถึง
การบริหารและด าเนินงานของกลุํมบริษัทบี .กริม เชํน เอกสารการด าเนินงานของผู๎บริหารและ
คณะกรรมการระดับสูงของบริษัท นโยบาย แผน คํูมือปฏิบัติงาน รายงานประจ าปี 

   2.2.2 คุณคําทางการเงิน คือ คุณคําของเอกสารที่แสดงถึง
สถานภาพและการใช๎จํายด๎านการเงินและงบประมาณของบ.ีกรมิ เงินทุน หุ๎นและการกระจายหุ๎น การ
แบํงสํวนก าไร  
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   2.2.3 คุณคําทางกฎหมาย คือ คุณคําของเอกสารอันสามารถ
น ามาใช๎แสดงเป็นพยานหลักฐานตํอศาลได๎กรณีที่มีการฟ้องร๎อง  เชํน เอกสารข๎อบังคับของบริษัท 
    2.2.4 คุณคําในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและประวัติศาสตร์ คือ 
คุณคําของเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงเหตุการณ์ เรื่องราว ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของบริษัทบี.
กริมทั้งในปัจจุบันและอดีตอันแสดงถึงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของบริษัท รวมถึงมีเอกสารที่มี
เนื้อหาความรู๎ทางวิชาการอันน ามาศึกษาค๎นคว๎าวิจัย ได๎   

  2.3 การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .กริมจะ
ประเมินโดยหนํวยงานหรือบุคคลที่ได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบการประเมินคุณคํา 

  2.4 เอกสารที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุจะต๎องโอนย๎าย
เอกสารต๎นฉบับไปจัดเก็บในพื้นที่เก็บในห๎องเก็บเอกสารจดหมายเหตุและด าเนินการจัดระบบและ
รักษาให๎เอกสารเพื่อให๎สามารถน าเอกสารมาใช๎งานได๎ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  2.5 รายการเอกสารที่ควรคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัท
บ.ีกริม จะอยูํในกลุํมเนื้อหาหรือบริบทดังนี้    

   1) เอกสารแนะน าองค์กรและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบี.กริม 
หมายถึง เอกสารบริษัทจัดท าข้ึนเพื่อแนะน าการด าเนินธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริมและการอธิบาย
สรุปแนวทางการด าเนินธุรกิจของบี.กริม    

   2) เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจของบี.กริม หมายถึง 
เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับสัญญา และเอกสารตํางๆ ที่ใช๎ในการด าเนินธุรกิจของบี.กริม เชํน ค าสั่งของ
ผู๎บริหาร บันทึกภายในองค์กร รายงานการประชุมของผู๎บริหารระดับสูง 

   3) จดหมายโต๎ตอบระหวํางบี.กริมกับหนํวยงานภายนอก หมายถึง 
จดหมายโต๎ตอบระหวํางผู๎บริหารหรือพนักงานของบี.กริมกับหนํวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งเป็นจดหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบี .กริม รวมทั้งการด าเนินงานเพื่อ
สาธารณประโยชน์ของบี.กริม และการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ที่บี.กริมเป็นผู๎สนับสนุนด๎วย 

   4) เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการเงินของบี.กริม หมายถึง เอกสารที่มี
ความเกี่ยวข๎องกับการเงินของบี.กริมโดยตรง เชํน บัญชีรายจําย ใบเสร็จรับเงิน 

   5) เอกสารและสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพนักงานของบี.กริม หมายถึง คํูมือ
พนักงาน วารสารภายในของพนักงานบี.กริม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน เอกสารการด าเนิน
กิจกรรมของพนักงาน  

   6) เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์ส าคัญในบี.กริมและกิจกรรมที่
บี.กริมมีสํวนรํวม หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของบี.กริม เชํน งานฉลอง
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ครบรอบการกํอตั้ง พิธีเปิดอาคาร รวมทั้งกิจกรรมหรือเหตุการณ์ส าคัญอื่นๆ ที่บี.กริมมีสํวนรํวมหรือ
เป็นผู๎สนับสนุน 

   7) เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและโฆษณาสินค๎าของบี.กริม หมายถึง 
เอกสารอธิบายรายละเอียดของสินค๎า รายการสินค๎า และโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค๎าที่บี.กริมเป็นผู๎
จัดจ าหนําย 

   8) สิ่งพิมพ์ของบี.กริม หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่บี.กริมจัดพิมพ์ข้ึนเพื่อ
เป็นที่ระลึกในเหตุการณ์ส าคัญขององค์กร เชํน สิ่งพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบการกํอตั้ง
องค์กร หรือสิ่งพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารส านักงานแหํงใหมํ 

   9) เอกสารของบริษัทตํางๆ ในเครือบี.กริม หมายถึง เอกสาร
ประเภทตํางๆ ที่บริษัทในเครือบี.กริมสร๎างข้ึนหรือได๎รับ เชํน เอกสารการด าเนินงานตามหน๎าที่ของ
บริษัท เอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัท เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและบริการของบริษัท เอกสาร
การเงินของบริษัท 

   10) เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบี.กริม หมายถึง 
เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับประวัติความเป็นมาของบี.กริม และผู๎กํอตั้งบี.กริม รวมทั้ง
ผู๎บริหารระดับสูงในอดีต 

   11) เอกสารประชาสัมพันธ์ข๎อมูลของบี.กริม หมายถึง เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ส าคัญของบี.กริมเพื่อให๎ประชาชนทั่วไป
รับทราบ เชํน ประกาศแจ๎งการย๎ายส านักงาน ประกาศเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของส านักงาน  

   12) ขําวและบทความที่เกี่ยวข๎องกับบี.กริมและบริษัทในเครือ 
หมายถึง ขําวและบทความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์และนิตยสารซึ่งกลําวถึงการด าเนินธุรกิจของบี.
กริมหรือบริษัทในเครือ รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญภายในองค์กร และกิจกรรมที่บ.ีกรมิหรือบริษัทในเครอื
มีสํวนรํวม 

   13) ประกาศนียบัตรของบี.กริมและบริษัทในเครือ หมายถึง 
ประกาศนียบัตรที่หนํวยงานตํางๆ มอบให๎แกํบริษัทบี.กริมและบริษัทในเครือ 

   14) เอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกิจการของครอบครัว
ลิงค์ หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของครอบครัวลิงค์และเอกสารเกี่ยวกับ
กิจการของครอบครัวลิงค์ที่เยอรมนี 

   15) เอกสารที่ เกี่ยวข๎องกับประวัติและผลงานของสมาชิกใน
ครอบครัวลิงค์ หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับชีวประวัติและผลงานของสมาชิกในครอบครัว
ลิงค์  
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   16) จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของสมาชิกใน
ครอบครัวลิงค์ หมายถึง จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญที่สมาชิกในครอบครัวลิงค์ได๎รับหรือ
จัดท าข้ึน  

   17) ประกาศนียบัตรสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ 
หมายถึง ประกาศนียบัตรที่บุคคลหรือหนํวยงานมอบให๎สมาชิกในครอบครัวลิงค์ 

   18) เอกสารอื่นๆ หมายถึงเอกสารที่ไมํเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัทและครอบครัวลิงค์แตํผู๎บริหารเห็นวํามีความส าคัญหรือมีคุณคําทางจิตใจและได๎สะสมไว๎ เชํน 
เอกสารของห๎างฟอล์คแอนด์ไบเด็ก (Falck & Beidek) ซึ่งเป็นห๎างของชาวเยอรมันในสมัยรัชกาลที่ 5 
รวมทั้งเอกสารสํวนบุคคลของผู๎บริหารห๎าง เอกสารของสมาคมเยอรมัน หมายถึง เอกสารของสมาคม
ชาวเยอรมันในกรุงเทพ (German Club Bangkok) เอกสาร สิ่งพิมพ์ กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ที่มี
ขําวและเหตุการณทั่วไป   

   ทั้งนี้ เอกสารรายการ ที่ 1) -13) คือ เอกสารการด าเนินงานของ
บริษัท และเอกสาร รายการที่ 14)- 18)  คือ เอกสารสํวนบุคคลหรือเอกสารสํวนตัวของผู๎บริหาร
บริษัท  

 
2.3 แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุม่บริษัทบี.กริม 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของผู๎เช่ียวชาญด๎านงานจดหมายเหตุและพนักงาน
ของกลุํมบริษัทบี.กริม เกี่ยวกับรํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .
กริม ผลการพิจารณาของผู๎เช่ียวชาญด๎านงานจดหมายเหตุและพนักงานของกลุํมบริษัทบี.กริม เห็นวํา
ให๎น ารํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริม ดังกลําวไปทดลองใช๎
งานได๎ โดยมีข๎อคิดเห็นและข๎อแนะน าเพิ่มเติมที่เป็นประเด็นส าคัญดังนี้ 

 1. แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .กริม ต๎องมี
ความยืดหยุํนและรองรับการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายงานตํางๆ 

 2. การประเมินคุณคําเอกสาร ควรพิจารณาเอกสารทั้งแฟ้ม ไมํเลือกเอกสารเฉพาะ
รายการใดรายการหนึ่งหรือเรื่องใดจากแฟ้มนั้น 

 3. ควรเก็บรักษาเอกสารเป็นเรื่องๆ ให๎ครบถ๎วน และควรโอนย๎ายไปเก็บรักษาใน
ศูนย์เก็บเอกสารหรือหอจดหมายเหตุ โดยก าหนดอายุการเก็บตามความจ าเป็นในการใช๎งานและ
สอดคล๎องกับกฎหมาย 

 4. ควรมีการทบทวนแนวทางการประเมนิคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัท
บ.ีกริม เป็นระยะ ๆ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่รายการเอกสารที่ควรเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ได๎ 
โดยมีการรับรองจากองค์กร 
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 5. ควรมีการสร๎างตารางก าหนดอายุเอกสารขององค์กร โดยพิจารณาตามความ
จ าเป็นในการอ๎างอิงเอกสารหรือระเบียบข๎อบังคับที่ก าหนดอายุการเก็บเอกสาร หรือหากเอกสาร
ประเภทใดเป็นประโยชน์ตํอการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ก็สามารถก าหนดอายุให๎เก็บเอกสาร
ประเภทนั้นตลอดไปได๎ ซึ่งจะต๎องก าหนดอายุการเก็บเอกสารให๎แนํนอนเชํน 2 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ
ตลอดไป 

 6. ส าหรับในกรณีของเอกสารสํวนบุคคลของผู๎บริหารระดับสูงนั้น อาจพิจารณารับ
มอบเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งๆ ไป 

 ฉะนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎น ารํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํม
บริษัทบี.กริม มาสร๎างเป็น “แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี .กริม” 
ที่จะน ามาทดลองใช๎ในการประเมินคุณคําเอกสารกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
 

 
แนวทางการประเมินคณุค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบริษัทบี.กริม 

 
1. ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ   

กลุํมบริษัทบี กริม ควรก าหนดให๎มีหนํวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการประเมินคุณคํา
เอกสารจดหมายเหตุของบริษัท ทั้งนี้ ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร และให๎มีอ านาจเพียงพอในการ
ตัดสินใจ 
 
2. เอกสารท่ีจะประเมิน  

2.1 เอกสารทุกรูปแบบทั้งเอกสารกระดาษและเอกสารดิจิทัล 
2.2 ควรพิจารณาเอกสารทั้งแฟ้ม ไมํเลือกเอกสารเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งหรอืเรื่อง

ใดจากแฟ้มนั้น 
 
3. เกณฑ์การประเมิน  

การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุจะพิจารณาจากเนื้อหาหรอืบริบทที่มคุีณคําข๎อใด
ข๎อหนึ่งหรือหลายข๎อ ไมํเน๎นการพิจารณารูปแบบของเอกสาร คุณคําเอกสารที่จะได๎รับการคัดเลือก
เป็นจดหมายเหตุบริษัทบี.กริม ต๎องมีคุณคําในข๎อใดข๎อหนึ่งดังนี้  

3.1 คุณคําด๎านการบริหาร คือ คุณคําของเอกสารที่สะท๎อนถึงการบริหารและด าเนินงาน
ของกลุํมบริษัทบี.กริม เชํน เอกสารการด าเนินงานของผู๎บริหารและคณะกรรมการระดับสูงของบริษัท 
นโยบาย แผน คํูมือปฏิบัติงาน รายงานประจ าปี  
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3.2 คุณคําทางการเงิน คือ คุณคําของเอกสารที่แสดงถึงสถานภาพและการใช๎จํายด๎าน
การเงินและงบประมาณของบี.กริม เงินทุน หุ๎นและการกระจายหุ๎น การแบํงสํวนก าไร  

3.3 คุณคําทางกฎหมาย คือ คุณคําของเอกสารอันสามารถน ามาใช๎แสดงเป็น
พยานหลักฐานตํอศาลได๎กรณีที่มีการฟ้องร๎อง เชํน เอกสารข๎อบังคับของบริษัท  

3.4 คุณคําในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและประวัติศาสตร์ คือ คุณคําของเอกสารที่แสดงให๎
เห็นถึงเหตุการณ์ เรื่องราว ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของบริษัทบี.กริมทั้งในปัจจุบันและอดีตอัน
แสดงถึงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของบริษัท รวมถึงมีเอกสารที่มีเนื้อหาความรู๎ทางวิชาการอัน
น ามาศึกษาค๎นคว๎าวิจัย ได๎  

3.5 คุณคําอื่น ๆ คือเอกสารที่ผู๎บริหารได๎คัดเลือก และสะสมไว๎ 
 
4. รายการกลุ่มเอกสาร 

กลุํมเอกสารที่ควรคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี. กริม มีดังนี ้
 กลุํมที่ 1 เอกสารแนะน าองค์กรและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบี.กริม หมายถึง 

เอกสารบริษัทจัดท าข้ึนเพื่อแนะน าการด าเนินธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริมและการอธิบายสรุปแนว
ทางการด าเนินธุรกิจของบี.กริม    

 กลุํมที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจของบี.กริม หมายถึง เอกสารที่
เกี่ยวข๎องกับสัญญา และเอกสารตํางๆ ที่ใช๎ในการด าเนินธุรกิจของบี.กริม เชํน ค าสั่งของผู๎บริหาร 
บันทึกภายในองค์กร รายงานการประชุมของผู๎บริหารระดับสูง 

 กลุํมที่ 3 จดหมายโต๎ตอบระหวํางบี.กริมกับหนํวยงานภายนอก หมายถึง จดหมาย
โต๎ตอบระหวํางผู๎บริหารหรือพนักงานของบี.กริมกับหนํวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็น
จดหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบี.กริม รวมทั้งการด าเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์
ของบี.กริม และการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ที่บี.กริมเป็นผู๎สนับสนุนด๎วย 

 กลุํมที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการเงินของบี.กริม หมายถึง เอกสารที่มีความ
เกี่ยวข๎องกับการเงินของบี.กริมโดยตรง เชํน บัญชีรายจําย ใบเสร็จรับเงิน  

 กลุํมที่ 5 เอกสารและสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพนักงานของบี.กริม หมายถึง คํูมือพนักงาน 
วารสารภายในของพนักงานบี.กริม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน เอกสารการด าเนินกิจกรรมของ
พนักงาน  

 กลุํมที่ 6 เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์ส าคัญในบี.กริมและกิจกรรมที่บี.กริมมี
สํวนรํวม หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของบี.กริม เชํน งานฉลองครบรอบการ
กํอตั้ง พิธีเปิดอาคาร รวมทั้งกิจกรรมหรือเหตุการณ์ส าคัญอื่นๆ ที่บี.กริมมีสํวนรํวมหรอืเป็นผูส๎นับสนุน 
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 กลุํมที่ 7 เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและโฆษณาสินค๎าของบี.กริม หมายถึง เอกสาร
อธิบายรายละเอียดของสินค๎า รายการสินค๎า และโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค๎าที่บี.กริมเป็นผู๎จัด
จ าหนําย 

 กลุํมที่ 8 สิ่งพิมพ์ของบี.กริม หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่บี.กริมจัดพิมพ์ข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึกใน
เหตุการณ์ส าคัญขององค์กร เชํน สิ่งพิมพ์ที่ระลกึเนื่องในโอกาสครบรอบการกํอตั้งองค์กร หรือสิ่งพิมพ์
ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารส านักงานแหํงใหมํ ทั้งนี้รวมถึงบัตรอวยพรที่จัดท าโดยบี.กริมด๎วย 

 กลุํมที่ 9 เอกสารของบริษัทตํางๆ ในเครือบี.กริม หมายถึง เอกสารประเภทตํางๆ ที่
บริษัทในเครือบี.กริมสร๎างข้ึนหรือได๎รับ เชํน เอกสารการด าเนินงานตามหน๎าที่ของบริษัท เอกสาร
โฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัท เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและบริการของบริษัท เอกสารการเงินของบริษัท 

 กลุํมที่ 10 เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบี.กริม หมายถึง เอกสาร
หรือสิ่งพิมพ์ที่มเีนื้อหาเกี่ยวข๎องกับประวัติความเป็นมาของบี.กริม และผู๎กํอตั้งบี.กริม รวมทั้งผู๎บริหาร
ระดับสูงในอดีต 

 กลุํมที่ 11 เอกสารประชาสัมพันธ์ข๎อมูลของบี.กริม หมายถึง เอกสารประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ส าคัญของบี.กริมเพื่อให๎ประชาชนทั่วไปรับทราบ เชํน 
ประกาศแจ๎งการย๎ายส านักงาน ประกาศเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของส านักงาน  

 กลุํมที่ 12 ขําวและบทความที่เกี่ยวข๎องกับบี.กริมและบริษัทในเครือ หมายถึง ขําว
และบทความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์และนิตยสารซึ่งกลําวถึงการด าเนินธุรกิจของบี.กริมหรือบริษัท
ในเครือ รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญภายในองค์กร และกิจกรรมที่บี.กริมหรือบริษัทในเครือมีสํวนรํวม 

 กลุํมที่ 13 ประกาศนียบัตรของบี.กริมและบริษัทในเครือ หมายถึง ประกาศนียบัตร
ที่หนํวยงานตํางๆ มอบให๎แกํบริษัทบี.กริมและบริษัทในเครือ 

 กลุํมที่ 14 เอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกิจการของครอบครัวลิงค์ 
หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของครอบครัวลิงค์และเอกสารเกี่ยวกับกิจการ
ของครอบครัวลิงค์ที่เยอรมนี 

 กลุํมที่ 15 เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับประวัติและผลงานของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ 
หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับชีวประวัติและผลงานของสมาชิกในครอบครัวลิงค์  

 กลุํมที่ 16 จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัว
ลิงค์ หมายถึง จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญที่สมาชิกในครอบครัวลิงค์ได๎รับหรือจัดท าข้ึน  

 กลุํมที่ 17 ประกาศนียบัตรสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ หมายถึง 
ประกาศนียบัตรที่บุคคลหรือหนํวยงานมอบให๎สมาชิกในครอบครัวลิงค์ 

 กลุํมที่ 18 เอกสารอื่นๆ หมายถึงเอกสารที่ไมํเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทและ
ครอบครัวลิงค์แตํผู๎บริหารเห็นวํามีความส าคัญหรือมีคุณคําทางจิตใจและได๎สะสมไว๎ เชํน เอกสารของ
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ห๎างฟอล์คแอนด์ไบเด็ก (Falck & Beidek) ซึ่งเป็นห๎างของชาวเยอรมันในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้ง
เอกสารสํวนบุคคลของผู๎บริหารห๎าง เอกสารของสมาคมเยอรมัน หมายถึง เอกสารของสมาคมชาว
เยอรมันในกรุงเทพ (German Club Bangkok) เอกสาร สิ่งพิมพ์ กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ที่มีขําว
และเหตุการณ์ทั่วไป 
 
5. การโอนย้ายเอกสาร  

เอกสารที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุของบริษัท บี.กริมจะต๎องโอนย๎าย
เอกสารต๎นฉบับไปจัดเก็บในหอจดหมายเหตุของบริษัทเพื่อด าเนินการจัดระบบและรักษาตามหลัก
วิชาการเพื่อให๎เอกสารอยูํคงทนถาวรตลอดไปและสามารถน ามาใช๎งานได๎ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 
3. การประเมินคณุคา่เอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มบริษัทบี.กริม 

ผู๎วิจัยน าแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุบริษัทบี.กริม มาทดลองใช๎ใน
การประเมินเอกสารกลุํมตัวอยําง ทั้งหมด 627 รายการ ผลการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุ
เป็นดังนี ้

1. เอกสารที่น ามาประเมินคุณคําจ าแนกเป็นเอกสาร 3 รูปแบบ คือ เอกสารลายลักษณ์ 
กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ จ านวน 627 รายการ 

2. การประเมินคุณคําเอกสารเป็นการประเมินคุณคําเอกสารทีละช้ิน/รายการ  
3. ผลการประเมินคุณคําเอกสารตามเกณฑ์คุณคําเอกสารที่ก าหนดไว๎ 5 คุณคํา คือ 

คุณคําทางการบริหาร คุณคําทางการเงิน คุณคําทางกฎหมาย คุณคําในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและ
ประวัติศาสตร์ และคุณคําอื่นๆ พบวํา โดยรวมจากเอกสารทั้งหมด 627 รายการ มีเอกสารจ านวน 61 
รายการที่มีคุณคํา 2 ด๎านข้ึนไป และเอกสารจ านวน 3 รายการที่มีคุณคําทางด๎านการบริหารเพียง
อยํางเดียว มีเอกสารจ านวน 3 รายการ ที่มีคุณคําทางด๎านการเงินเพียงอยํางเดียว และมีเอกสาร
จ านวน 431 รายการที่มีคุณคําในการศึกษาวิจัยและประวัติศาสตร์เพียงอยํางเดียว และพบวํามี
เอกสารจ านวน 129 รายการที่มีคุณคําอื่นๆ เมื่อพิจารณาเอกสารแตํละรูปแบบ พบวํา เอกสารลาย
ลักษณ์ สํวนใหญํมีคุณคําในการศึกษาวิจัยและประวัติศาสตร์ รองลงมามีคุณคําอื่นๆ กฤตภาคและ
หนังสือพิมพ์สํวนใหญํมีคุณคําในการศึกษาวิจัยและประวัติศาสตร์  รองลงมามีคุณคําอื่นๆ และ
สิ่งพิมพ์สํวนใหญํมีคุณคําในการศึกษาวิจัยและประวัติศาสตร์ รองลงมามีคุณคําอื่นๆ 

4. ผลการพิจารณาเนื้อหาและบริบทของเอกสาร ในภาพรวมสามารถจัดเอกสารเข๎ากลุํม
เอกสารจดหมายเหตุที่ก าหนดไว๎ 18 กลุํมได๎ดังนี้ 



 165 
 

 1. เอกสารแนะน าองค์กรและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบี.กริม มีจ านวน 3 
รายการ     

 2. เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจของบี.กริม มีจ านวน 8 รายการ     
 3. จดหมายโต๎ตอบระหวํางบี.กริมกับหนํวยงานภายนอกมีจ านวน 5 รายการ     
 4. เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการเงินของบี.กริม มีจ านวน 3 รายการ     
 5. เอกสารและสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพนักงานของบี.กริม มีจ านวน 23 รายการ     
 6. เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์ส าคัญในบี.กริมและกิจกรรมที่บี.กริมมีสํวนรํวม  

มีจ านวน 36 รายการ     
 7. เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและโฆษณาสินค๎าของบี.กริม มีจ านวน 34 รายการ     
 8. สิ่งพิมพ์ของบี.กริม มีจ านวน 26 รายการ     
 9. เอกสารของบริษัทตํางๆ ในเครือบี.กริม  มีจ านวน 27 รายการ     
 10. เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบี.กริม มีจ านวน 8 รายการ     
 11. เอกสารประชาสัมพันธ์ข๎อมูลของบี.กริม  มีจ านวน 8 รายการ     
 12. ขําวและบทความที่เกี่ยวข๎องกับบี.กริมและบริษัทในเครือ มีจ านวน 31 รายการ     
 13. ประกาศนียบัตรของบี.กริมและบริษัทในเครือ มีจ านวน 21 รายการ     
 14. เอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกิจการของครอบครัวลิงค์ มีจ านวน 35 

รายการ     
 15. เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับประวัติและผลงานของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ มีจ านวน 

90 รายการ     
 16. จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ มี

จ านวน 115 รายการ     
 17. ประกาศนียบัตรสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์  มีจ านวน 25 รายการ     
 18. เอกสารอื่นๆ มีจ านวน 129 รายการ 
 จากการจ าแนกท าให๎พบวํา เอกสารกลุํมที่ 18 (เอกสารกลุํมอื่นๆ) มีจ านวนมากที่สุด 

รองลงมา 5 ล าดับคือ คือ เอกสารกลุํมที่ 16 (จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของ
สมาชิกในครอบครัวลิงค์) เอกสารกลุํมที่ 15 (เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับประวัติและผลงานของสมาชิกใน
ครอบครัวลิงค์) เอกสารกลุํมที่ 6 (เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์ส าคัญในบี.กริมและกิจกรรมที่บี.
กริมมีสํวนรํวม) เอกสารกลุํมที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกิจการของครอบครัว
ลิงค์) และเอกสารกลุํมที่ 7 (เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและโฆษณาสินค๎าของบี.กริม) 

เมื่อพิจารณาจัดกลุํมตามประเภทเอกสารพบวํา เอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํอยูํในกลุํมที่ 
16 (จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์) รองลงมาอยูํในกลุํม
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ที่ 18 (เอกสารอื่นๆ) กฤตภาคและหนังสือพิมพ์สํวนใหญํอยูํในกลุํมที่ 18 (เอกสารอื่นๆ) รองลงมาอยูํ
ในกลุํมที่ 12 (ขําวและบทความที่เกี่ยวข๎องกับบี.กริมและบริษัทในเครือ) และสิ่งพิมพ์สํวนใหญํอยูํใน
กลุํมที่ 16  (จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์) และกลุํมที่ 
18 (เอกสารอื่นๆ) ซึ่งมีจ านวนเทํากัน รองลงมาอยูํในกลุํมที่ 15 (เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับประวัติและ
ผลงานของสมาชิกในครอบครัวลิงค์) 

รายละเอียดผลการประเมินคุณคําเอกสารแตํละรายการแสดงในตารางที่ 5     
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณค่าเอกสารกลุม่ตัวอย่างของกลุ่มบริษัทบี.กริม แสดงถึงคุณค่าของ
เอกสาร และกลุม่เอกสารที่เอกสารนั้นมเีนื้อหาหรอืบริบท 
รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D001 1 x   x  
D002 12    x  
D003 13   x x  
D004 3   x x  
D005 13  x  x  
D006 3 x   x  
D007 9 x  x   
D008 13  x  x  
D009 13  x  x  
D010 6    x  
D011 9 x     
D012 9 x     
D013 2 x  x   
D014 2 x  x   
D015 2 x  x   
D016 4  x    
D017 4  x    
D018 2 x   x  
D019 7 x x  x  
D020 7 x   x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D021 6    x  
D022 10    x  
D023 10    x  
D024 10    x  
D025 10    x  
D026 4  x    
D027 6    x  
D028 6    x  
D029 6    x  
D030 6 x   x  
D031 6    x  
D032 6    x  
D033 2    x  
D034 9    x  
D035 9    x  
D036 9    x  
D037 9    x  
D038 9    x  
D039 9    x  
D040 9    x  
D041 9    x  
D042 9    x  
D043 2    x  
D044 2    x  
D045 11    x  
D046 11    x  
D047 11    x  
D048 11    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D049 11    x  
D050 12  x  x  
D051 3 x   x  
D052 3 x   x  
D053 13  x  x  
D054 13  x  x  
D055 13  x  x  
D056 13  x  x  
D057 13  x  x  
D058 13  x  x  
D059 13  x  x  
D060 13  x  x  
D061 13  x  x  
D062 13  x  x  
D063 13  x  x  
D064 13  x  x  
D065 13  x  x  
D066 13  x  x  
D067 3  x  x  
D068 13  x  x  
D069 13  x  x  
D070 13  x  x  
D071 10 x  x x  
D072 16    x  
D073 16    x  
D074 16    x  
D075 16    x  
D076 16    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D077 16    x  
D078 16    x  
D079 16    x  
D080 17    x  
D081 17    x  
D082 17    x  
D083 14    x  
D084 15    x  
D085 15    x  
D086 2 x   x  
D087 17    x  
D088 17    x  
D089 17    x  
D090 17    x  
D091 17    x  
D092 16    x  
D093 17    x  
D094 15    x  
D095 17    x  
D096 15    x  
D097 16    x  
D098 16    x  
D099 16    x  
D100 16    x  
D101 16    x  
D102 16    x  
D103 17    x  
D104 17    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D105 17    x  
D106 16    x  
D107 16    x  
D108 16    x  
D109 15    x  
D110 15    x  
D111 17    x  
D112 15    x  
D113 15    x  
D114 15    x  
D115 15    x  
D116 15    x  
D117 15    x  
D118 16    x  
D119 17    x  
D120 17    x  
D121 15    x  
D122 15    x  
D123 15    x  
D124 14    x  
D125 16    x  
D126 16    x  
D127 15    x  
D128 16    x  
D129 16    x  
D130 15    x  
D131 16    x  
D132 17    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D133 17    x  
D134 15    x  
D135 15    x  
D136 16    x  
D137 16    x  
D138 16    x  
D139 16    x  
D140 16    x  
D141 15    x  
D142 15    x  
D143 16    x  
D144 16    x  
D145 16    x  
D146 16    x  
D147 16    x  
D148 16    x  
D149 16    x  
D150 16    x  
D151 16    x  
D152 16    x  
D153 16    x  
D154 16    x  
D155 16    x  
D156 16    x  
D157 16    x  
D158 17    x  
D159 17    x  
D160 15    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D161 17    x  
D162 17    x  
D163 15    x  
D164 17    x  
D165 17    x  
D166 16    x  
D167 17    x  
D168 15    x  
D169 15    x  
D170 15    x  
D171 15    x  
D172 14    x  
D173 14    x  
D174 14    x  
D175 14    x  
D176 14    x  
D177 14    x  
D178 14    x  
D179 14    x  
D180 14    x  
D181 14    x  
D182 14    x  
D183 14    x  
D184 18     x 
D185 18     x 
D186 18     x 
D187 15    x  
D188 15    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D189 15    x  
D190 15    x  
D191 15    x  
D192 15    x  
D193 15    x  
D194 15    x  
D195 15    x  
D196 15    x  
D197 15    x  
D198 18     x 
D199 18     x 
D200 18     x 
D201 18     x 
D202 18     x 
D203 18     x 
D204 18     x 
D205 18     x 
D206 18     x 
D207 18     x 
D208 18     x 
D209 18     x 
D210 18     x 
D211 18     x 
D212 18     x 
D213 18     x 
D214 18     x 
D215 18     x 
D216 18     x 
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D217 18     x 
D218 18     x 
D219 18     x 
D220 18     x 
D221 18     x 
D222 18     x 
D223 18     x 
D224 18     x 
D225 18     x 
D226 18     x 
D227 18     x 
D228 18     x 
D229 18     x 
D230 18     x 
D231 18     x 
D232 18     x 
D233 16    x  
D234 18     x 
D235 18     x 
D236 18     x 
D237 18     x 
D238 18     x 
D239 18     x 
D240 18     x 
D241 18     x 
D242 15    x  
D243 16    x  
D244 16    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D245 16    x  
D246 16    x  
D247 16    x  
D248 16    x  
D249 16    x  
D250 16    x  
D251 16    x  
D252 16    x  
D253 16    x  
D254 16    x  
D255 16    x  
D256 16    x  
D257 16    x  
D258 16    x  
D259 16    x  
D260 16    x  
D261 16    x  
D262 16    x  
D263 16    x  
D264 16    x  
D265 16    x  
D266 16    x  
D267 16    x  
D268 16    x  
D269 18     x 
D270 18     x 
D271 18     x 
D272 18     x 
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

D273 18     x 
D274 18     x 
D275 18         x 
C001 15    x  
C002 15    x  
C003 15    x  
C004 15    x  
C005 15    x  
C006 15    x  
C007 14    x  
C008 14    x  
C009 15    x  
C010 18     x 
C011 15    x  
C012 15    x  
C013 15    x  
C014 15    x  
C015 15    x  
C016 15    x  
C017 15    x  
C018 15    x  
C019 14    x  
C020 14    x  
C021 14    x  
C022 12 x   x  
C023 12    x  
C024 12 x   x  
C025 12 x   x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

C026 12 x   x  
C027 12 x   x  
C028 12 x   x  
C029 12 x   x  
C030 12 x   x  
C031 12 x   x  
C032 12 x   x  
C033 12 x   x  
C034 12 x   x  
C035 12 x   x  
C036 18     x 
C037 12 x   x  
C038 12 x   x  
C039 12    x  
C040 12    x  
C041 12    x  
C042 12    x  
C043 18     x 
C044 12    x  
C045 12    x  
C046 12  x  x  
C047 12    x  
C048 12    x  
C049 12    x  
C050 12    x  
C051 6    x  
C052 7    x  
C053 7    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

C054 7    x  
C055 7    x  
C056 7    x  
C057 7    x  
C058 7    x  
C059 7    x  
C060 7    x  
C061 7    x  
C062 7    x  
C063 7    x  
C064 7    x  
C065 7    x  
C066 7    x  
C067 6    x  
C068 18     x 
C069 18     x 
C070 18     x 
C071 18     x 
C072 18     x 
C073 18     x 
C074 18     x 
C075 18     x 
C076 18     x 
C077 18     x 
C078 18     x 
C079 18     x 
C080 18     x 
C081 18     x 
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

C082 18     x 
C083 18     x 
C084 18     x 
C085 18     x 
C086 18     x 
C087 18     x 
C088 18     x 
C089 18     x 
C090 18     x 
C091 18     x 
C092 18     x 
C093 18     x 
C094 18     x 
C095 18     x 
C096 18     x 
C097 18         x 
P001 1    x  
P002 1    x  
P003 9 x x x x  
P004 6    x  
P005 9    x  
P006 6    x  
P007 11    x  
P008 11    x  
P009 6    x  
P010 6    x  
P011 9    x  
P012 11    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

P013 12    x  
P014 9    x  
P015 9    x  
P016 9    x  
P017 9    x  
P018 9    x  
P019 9    x  
P020 9    x  
P021 9    x  
P022 9    x  
P023 9    x  
P024 9    x  
P025 18     x 
P026 9    x  
P027 7    x  
P028 8    x  
P029 10    x  
P030 8    x  
P031 8    x  
P032 8    x  
P033 8    x  
P034 8    x  
P035 8    x  
P036 8    x  
P037 8    x  
P038 8    x  
P039 8    x  
P040 8    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

P041 8    x  
P042 8    x  
P043 8    x  
P044 8    x  
P045 12    x  
P046 10    x  
P047 6    x  
P048 6    x  
P049 6    x  
P050 6    x  
P051 6    x  
P052 6    x  
P053 6    x  
P054 6    x  
P055 6    x  
P056 6    x  
P057 6    x  
P058 6    x  
P059 6    x  
P060 6    x  
P061 6    x  
P062 7 x   x  
P063 7 x   x  
P064 7 x   x  
P065 7 x   x  
P066 7 x   x  
P067 5    x  
P068 5    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

P069 5    x  
P070 5    x  
P071 5    x  
P072 5    x  
P073 5    x  
P074 5    x  
P075 5    x  
P076 5    x  
P077 5    x  
P078 5    x  
P079 5    x  
P080 5    x  
P081 5    x  
P082 5    x  
P083 5    x  
P084 5    x  
P085 5    x  
P086 5    x  
P087 5    x  
P088 5    x  
P089 5 x   x  
P090 8    x  
P091 8    x  
P092 8    x  
P093 8    x  
P094 8    x  
P095 8    x  
P096 8    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

P097 8    x  
P098 6 x     
P099 10    x  
P100 6    x  
P101 6    x  
P102 15    x  
P103 15    x  
P104 16    x  
P105 16    x  
P106 16    x  
P107 16    x  
P108 15    x  
P109 15    x  
P110 16    x  
P111 16    x  
P112 15    x  
P113 16    x  
P114 16    x  
P115 16    x  
P116 16    x  
P117 16    x  
P118 16    x  
P119 16    x  
P120 16    x  
P121 16    x  
P122 16    x  
P123 16    x  
P124 16    x  



 184 
 
รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

P125 16    x  
P126 16    x  
P127 16    x  
P128 16    x  
P129 15    x  
P130 14    x  
P131 14    x  
P132 14    x  
P133 16    x  
P134 16    x  
P135 16    x  
P136 16    x  
P137 16    x  
P138 16    x  
P139 16    x  
P140 16    x  
P141 16    x  
P142 16    x  
P143 16    x  
P144 16    x  
P145 14    x  
P146 14    x  
P147 14    x  
P148 15    x  
P149 15    x  
P150 15    x  
P151 14    x  
P152 16    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

P153 15    x  
P154 14    x  
P155 15    x  
P156 15    x  
P157 15    x  
P158 15    x  
P159 16    x  
P160 15    x  
P161 15    x  
P162 15    x  
P163 15    x  
P164 16    x  
P165 15    x  
P166 15    x  
P167 15    x  
P168 16    x  
P169 16    x  
P170 16    x  
P171 15    x  
P172 15    x  
P173 15    x  
P174 15    x  
P175 15    x  
P176 15    x  
P177 15    x  
P178 15    x  
P179 15    x  
P180 16    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

P181 15    x  
P182 15    x  
P183 16    x  
P184 16    x  
P185 15    x  
P186 15    x  
P187 15    x  
P188 15    x  
P189 14    x  
P190 14    x  
P191 14    x  
P192 14    x  
P193 14    x  
P194 14    x  
P195 14    x  
P196 14    x  
P197 7    x  
P198 6    x  
P199 6    x  
P200 6    x  
P201 6    x  
P202 7    x  
P203 7    x  
P204 7    x  
P205 7    x  
P206 7    x  
P207 7    x  
P208 7    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

P209 8    x  
P210 18     x 
P211 18     x 
P212 18     x 
P213 18     x 
P214 18     x 
P215 18     x 
P216 18     x 
P217 18     x 
P218 18     x 
P219 18     x 
P220 18     x 
P221 18     x 
P222 18     x 
P223 18     x 
P224 18     x 
P225 18     x 
P226 18     x 
P227 18     x 
P228 18     x 
P229 18     x 
P230 18     x 
P231 18     x 
P232 18     x 
P233 18     x 
P234 18     x 
P235 18     x 
P236 7    x  
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รหสั กลุํม

เอกสาร 
คุณคําด๎าน
การบริหาร 

คุณคําทาง
การเงิน 

คุณคําทาง
กฎหมาย 

คุณคําใน
การศึกษาค๎นคว๎า 

คุณคํา
อื่นๆ 

P237 7    x  
P238 7    x  
P239 18     x 
P240 18     x 
P241 18     x 
P242 18     x 
P243 18     x 
P244 18     x 
P245 18     x 
P246 18     x 
P247 18     x 
P248 18     x 
P249 18     x 
P250 18     x 
P251 18     x 
P252 8    x  
P253 18     x 
P254 18     x 
P255 18         x 

หมายเหต:ุ หมายเลขที่ปรากฏในชํองกลุํมเอกสาร คือ กลุํมเอกสารที่จ าแนกตามบริบทและเนื้อหาซึ่ง
ระบุในแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุ และ x ที่ปรากฏในชํองคุณคําคือการระบุวํา
เอกสารแตํละรายการมีคุณคําน้ันๆ 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจในบริบทประเทศ

ไทย: กรณีศึกษากลุํมบริษัทบี.กริม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการด๎วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริม  
และเพื่อประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริมตามแนวทางการประเมินคุณคํา
เอกสารที่สร๎างขึ้น บทนี้น าเสนอ 3 หัวข๎อคือ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะจากการ
วิจัย 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุม่บริษัทบี.กริม 
 การสร๎างแนวทางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.

กริมจ าเป็นต๎องเข๎าใจลักษณะเอกสารกลุํมตัวอยํางกํอน ดังนั้นสรุปผลการวิจัยในสํวนนี้จึงน าเสนอ 2 
หัวข๎อคือ ลักษณะเอกสารกลุํมตัวอยําง และแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํม
บริษัทบี.กริม 

 1. ลักษณะเอกสารกลุมํตัวอยําง สรุปผลการวิจัยทีส่ าคัญไดด๎ังนี้ 
  เอกสารกลุํมตัวอยํางทุกรายการไมํมีการก าหนดรหัสประจ าเอกสาร และ

สํวนใหญํไมํปรากฏช่ือเรื่อง (จ านวน 398 รายการ) เอกสารที่มีช่ือเรื่องปรากฏสํวนใหญํเป็นเอกสาร
ประเภทเอกสารลายลักษณ์ ด๎านวันเดือนปีของเอกสารพบวําสํวนใหญํเป็นเอกสารชํวงหลังปี ค.ศ.
2000 (จ านวน 512 รายการ) โดยเป็นเอกสารปี ค.ศ.2015 มากที่สุด เอกสารปีเกําสุดคือปี ค.ศ.1880 
และใหมํสุดคือปี ค.ศ.2015 เอกสารสํวนใหญํเป็นกระดาษขนาด A4 และสํวนใหญํเป็นเอกสารที่มี
จ านวนเพียงแผํนเดียว ด๎านประเภทเอกสารพบวําเอกสารสํวนใหญํเป็นเอกสารสํวนบุคคลของสมาชิก
ในครอบครัวลิงค์ รองลงมาเป็นเอกสารในการด าเนินธุรกิจและจดหมายโต๎ตอบทางธุรกิจของบี.กริม 
ขําวตัดจากหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปเลํม นอกจากนี้ยังมีจดหมายของบุคคลอื่น รวมทั้ง
เอกสารของสมาคมและเยอรมันและห๎างฟอล์คแอนด์ไบเด็ก และเอกสารสํวนใหญํสร๎างโดยหนํวยงาน
หรือบุคคลภายนอก (จ านวน 331 รายการ) รองลงมาเป็นเอกสารที่สร๎างโดยบริษัทบี.กริมหรือบริษัท
ในเครือ และสร๎างโดยเป็นสมาชิกในครอบครัวลิงค์ตามล าดับ เอกสารสํวนใหญํมีขอบเขตเนื้อหา
เกี่ยวข๎องกับธุรกิจและการด าเนินกิจกรรมของกลุํมบริษัทบี.กริม รองลงมาเป็นเอกสารที่มีขอบเขต
เนื้อหาเกี่ยวข๎องกับครอบครัวลิงค์ และเอกสารสํวนหนึ่งมีเนื้อหาอื่นๆ ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับธุรกิจและการ
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ด าเนินงานของกลุํมบริษัทบี.กริม และครอบครัวลิงค์ ด๎านภาษา พบวําเอกสารสํวนใหญํเป็น
ภาษาอังกฤษ (จ านวน 259 รายการ) รองลงมาตามล าดับคือเอกสารภาษาเยอรมัน (จ านวน 171 
รายการ) เอกสารภาษาไทย (จ านวน 137 รายการ) และเอกสารสองภาษาที่มีทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย (จ านวน 53 รายการ) และภาษาอื่น คือภาษาสเปนและภาษามาเลย์ (จ านวน 7 รายการ) 
ลักษณะกายภาพเอกสารพบวําเอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํเป็นเอกสารแผํนพิมพ์ด๎วยแทํนพิมพ์ 
เครื่องพิมพ์ดีด และพิมพ์ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด๎วยหมึกสีด า บางรายการใช๎หมึกสีในการพิมพ์ 
สํวนเอกสารที่เป็นกฤตภาคและหนังสือพิมพ์สํวนใหญํเป็นการตัดจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ต๎นฉบับ รองลงมาเปน็หนังสือพมิพ์ทัง้ฉบับ ส าหรบัสิ่งพิมพ์สํวนใหญํได๎รับการเข๎าเลํมและจัดพิมพ์จาก
โรงพิมพ์ 

 
 2. แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุมํบริษัทบี.กรมิ  
  การสร๎างแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจกลุํมบริษัท

บี.กริม สร๎างโดยการบูรณาการข๎อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู๎บริหาร จากหลักวิชาการที่ศึกษา
จากวรรณกรรมตํางๆ และความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎เช่ียวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิรวมถึง
ตัวแทนบุคลากรของกลุํมบริษัทบ.ีกรมิ สาระสรุปของแนวทางทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมาย
เหตุธุรกิจกลุํมบริษัทบี.กริม ซึ่งเขียนเป็นข๎อเขียนแบบพรรณนา จ าแนกเป็น 5 ข๎อใหญํ ครอบคลุม
ประเด็นเกี่ยวกับ ผู๎รับผิดชอบการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารที่จะประเมิน เกณฑ์
การประเมินซึ่งจ าแนกเป็นคุณคํา 5 ข๎อคือ คุณคําด๎านการบริหาร คุณคําทางการเงิน คุณคําทาง
กฎหมาย คุณคําในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและประวัติศาสตร์ และคุณคําอื่นๆ และรายการกลุํมเอกสาร 
ซึ่งจ าแนกเป็น 18 กลุํม และการโอนย๎ายเอกสาร 

 
1.2 การประเมินคุณค่าเอกสารของกลุ่มบริษัทบี.กริม 

 การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุบริษัทบี.กริม เป็นการน าเอกสารกลุํม
ตัวอยํางจ านวน 627 รายการ ประกอบด๎วยเอกสารลายลักษณ์ จ านวน 275 รายการ กฤตภาคและ
หนังสือพิมพ์ จ านวน 97 รายการ และสิ่งพิมพ์ จ านวน 255 รายการ มาพิจารณาทีละรายการโดยใช๎
แนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริมที่สร๎างข้ึน ผลการประเมินคุณคํา
เอกสารดังกลําวพบวํา โดยรวมมีเอกสารจ านวน 61 รายการที่มีคุณคํา 2 ด๎านข้ึนไป และเอกสาร
จ านวน 3 รายการที่มีคุณคําทางด๎านการบริหารเพียงอยํางเดียว มีเอกสารจ านวน 3 รายการ ที่มี
คุณคําทางด๎านการเงินเพียงอยํางเดียว และมีเอกสารจ านวน 431 รายการที่มีคุณคําในการศึกษาวิจัย
และประวัติศาสตร์เพียงอยํางเดียว และพบวํามีเอกสารจ านวน 129 รายการที่มีคุณคําอื่นๆ  เมื่อ
พิจารณาคุณคําเอกสารตามประเภทพบวํา เอกสารทั้ง 3 ประเภท คือ เอกสารลายลักษณ์ กฤตภาค



 191 
 
และหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และมีคุณคําด๎านการศึกษาวิจัยและประวัติศาสตร์มากที่สุด รองลงมามี
คุณคําอื่นๆ เมื่อน าเอกสารกลุํมตัวอยํางที่ได๎รับการประเมินคุณคํามาจัดกลุํมตามเนื้อหาและบริบท 18 
กลุํมตามที่ก าหนด ในภาพรวมพบวํา สํวนใหญํเป็นเอกสารกลุํมที่ 18 (เอกสารอื่นๆ) มีจ านวน 129 
รายการ รองลงมาตามล าดับ 5 ล าดับ คือ เอกสารกลุํมที่ 16 (จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวน
บุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์) มีจ านวน 115 รายการ เอกสารกลุํมที่ 15 (เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ
ประวัติและผลงานของสมาชิกในครอบครัวลิงค์) มีจ านวน 90 รายการ เอกสารกลุํมที่ 6 (เอกสารที่
เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์ส าคัญในบี.กริมและกิจกรรมที่บี.กริมมีสํวนรํวม) มีจ านวน 36 รายการ เอกสาร
กลุํมที่ 14 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกิจการของครอบครัวลิงค์) มีจ านวน 35 รายการ 
และเอกสารกลุํมที่ 7 (เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและโฆษณาสินค๎าของบี.กริม) มีจ านวน 34 รายการ เมื่อ
พิจารณาจัดกลุํมตามประเภทเอกสารพบวํา เอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํอยูํในกลุํมที่  16 (จดหมาย 
บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์) รองลงมาอยูํในกลุํมที่ 18 (เอกสาร
อื่นๆ) กฤตภาคและหนังสือพิมพ์สํวนใหญํอยูํในกลุํมที่  18 (เอกสารอื่นๆ) รองลงมาอยูํในกลุํมที่ 12 
(ขําวและบทความที่เกี่ยวข๎องกับบี.กริมและบริษัทในเครือ) และสิ่งพิมพ์สํวนใหญํอยูํในกลุํมที่ 16  
(จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์) และกลุํมที่ 18 (เอกสาร
อื่นๆ) ซึ่งมีจ านวนเทํากัน รองลงมาอยูํในกลุํมที่ 15 (เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับประวัติและผลงานของ
สมาชิกในครอบครัวลิงค์) 

 
2. อภิปรายผล 

จากผลสรุปการวิจัยมีประเด็นที่ส าคัญควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 

2.1 ลักษณะเอกสารกลุ่มตัวอย่าง 
 เอกสารกลุํมตัวอยํางทุกรายการไมํมีการก าหนดรหัสประจ าเอกสาร เพราะเป็น

เอกสารสํวนบุคคลที่ผู๎บริหารสะสมเป็นสํวนตัว จึงไมํได๎มีการจัดระบบ มีเอกสารเพียงบางสํวนเทํานั้น
ที่ได๎รับการจัดท าทะเบียนแบบงํายๆ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการวิจัยเอกสารผู๎วิจัยจึงได๎ก าหนดรหัส
เอกสารทุกรายการโดย ก าหนดรหัสส าหรับเอกสารลายลักษณ์ ด๎วยอักษร “D” ซึ่งมาจากค าวํา 
Document ก าหนดรหัสส าหรับกฤตภาคและหนังสือพิมพ์ โดยใช๎อักษร “C” ซึ่งมาจากค าวํา 
Clipping และก าหนดรหัสส าหรับสิ่งพิมพ์ โดยใช๎อักษร “P” ซึ่งมาจากค าวํา Printed Material แล๎ว
ตามด๎วยล าดับของเอกสารนับตั้งแตํ 001 เป็นต๎นไป และเอกสารสํวนใหญํไมํปรากฏช่ือเรื่อง เพราะ
เป็นเอกสารในการด าเนินธุรกิจ จดหมายโต๎ตอบกับหนํวยงานภายนอกองค์กร โฆษณาสินค๎าของบี.
กริม รวมทั้งจดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของครอบครวัลิงค์ ซึ่งไมํมีช่ือเรื่องเอกสารที่
ชัดเจนเหมือนสิ่งพิมพ์หรือกฤตภาค ซึ่งจะมีการพิมพ์ช่ือเรื่องไว๎อยูํแล๎ว ในขณะที่กฤตภาคนั้นคือขําว
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ตัด จะมีหัวข๎อขําวซึ่งใช๎เป็นช่ือเรื่องได๎ ด๎านวันเดือนปีของเอกสารพบวําสํวนใหญํเป็นเอกสารชํวงหลัง
ปี ค.ศ.2000 เพราะชํวงเวลาน้ีเป็นชํวงที่กลุํมบริษัทบี.กริมอยูํภายใต๎การบริหารของนายฮาราลด์ ลิงค์ 
ซึ่งกลุํมบริษัทบี.กริมได๎ขยายกิจการครอบคลุมธุรกิจใหมํๆ เพิ่มข้ึน เชํน ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต๎น และมีการจัดตั้งบริษัทข้ึนมาเป็นจ านวนมากเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจ
ประเภทตํางๆ ประกอบกับการที่ผู๎บริหารเป็นผู๎คัดเลือกเอกสารมาเก็บรักษาด๎วยตนเอง ฉะนั้นจึงมี
เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับบริษัทตํางๆ และการขยายธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริม รวมทั้งเอกสารสํวน
บุคคลของผู๎บริหารในชํวงเวลานี้มากที่สุด โดยเฉพาะอยํางยิ่งเอกสารชํวงปี ค.ศ.2015 มีมากที่สุด
เพราะเป็นปีที่กลุํมบริษัทบี.กริมเริ่มมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และกลุํมบริษัทบี.กริมมี
สํวนรํวมในหลากหลายโครงการและกิจกรรม เชํน โครงการปลํอยปลาการ์ตูน และงานประมูลเครื่อง
เซรามิกเพื่อการกุศล รวมทั้งเป็นชํวงที่ผู๎บริหารด ารงต าแหนํงส าคัญในหลายองค์กร เชํน สภากาชาด
ไทย ลักษณะเอกสารกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นกระดาษขนาด A4 เพราะเป็นเอกสารขนาดมาตรฐาน
ในการเขียนและการพิมพ์เอกสาร และมีแตํละช้ินมีจ านวนเพียง 1 แผํนมากที่สุด เพราะผู๎บริหารของ
กลุํมบริษัทบี.กริมคัดเลือกเอกสารมาเก็บเป็นรายช้ิน ด๎านประเภทเอกสารพบวําเอกสารสํวนใหญํเป็น
เอกสารสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ เนื่องจากที่มาของเอกสารที่มีอยูํในปัจจุบันสํวนหนึ่ง
เป็นเอกสารสํวนบุคคลที่ตกทอดจากผู๎บริหารรุํนกํอนๆ มาจนถึงผู๎บริหารคนปัจจุบันซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวลิงค์ทั้งหมด ด๎านผู๎สร๎างเอกสารสํวนใหญํสร๎างโดยหนํวยงานหรือบุคคลภายนอก เนื่องจาก
เอกสารกลุํมตัวอยํางสํวนหนึ่งเป็นจดหมายโต๎ตอบกับหนํวยงานภายนอกกลุํมบริษัทบี.กริม และ
จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลซึ่งสมาชิกในครอบครัวลิงค์ได๎รับจากบุคคลหรือ
หนํวยงานอื่น ด๎านขอบเขตเนื้อหาสํวนใหญํมขีอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับธุรกิจและการด าเนินกจิกรรม
ของกลุํมบริษัทบี.กริม เพราะผู๎บริหารเป็นผู๎คัดเลือกเอกสารที่เห็นวําส าคัญอันจะสะท๎อนให๎เห็นถึง
แนวคิดหรือวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนภายในองค์กร ด๎านภาษา 
พบวําเอกสารสํวนใหญํเป็นภาษาอังกฤษ เพราะกลุํมบริษัทบี.กริมเป็นองค์กรธุรกิจที่เจ๎าของธุรกิจเป็น
ชาวตํางชาติและท าธุรกิจรํวมทุนกับบริษัทในระดับโลกหลายแหํง เอกสารที่ใช๎ในการติดตํอธุรกิจจึง
จ าเป็นต๎องใช๎ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และรองลงมาตามล าดับคือเอกสารภาษาเยอรมันจ านวน 171 
รายการ เนื่องจากผู๎กํอตั้งบ.ีกริม และผู๎บริหารในรุํนตํอมาเป็นชาวเยอรมัน จึงท าให๎มีเอกสารสํวนหนึ่ง
ที่ใช๎ภาษาเยอรมันด๎วย เอกสารลายลักษณ์สํวนใหญํเป็นเอกสารแผํนพิมพ์ด๎วยแทํนพิมพ์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เนื่องจากเป็นเอกสารในการด าเนินธุรกิจของบี.กริม และเป็นจดหมายจากหนํวยงานที่เป็น
ทางการที่สํงถึงสมาชิกในครอบครัวลิงค์ ส าหรับสิ่งพิมพ์สํวนใหญํได๎รับการเข๎าเลํมและจัดพิมพ์จากโรง
พิมพ์ เพราะเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพรํของหนํวยงานตํางๆ ออกสูํสาธารณะ จึงต๎องพิมพ์และเข๎าเลํมด๎วย
วิธีการดังกลําว 
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2.2 แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุม่บริษัทบี.กริม 
 อภิปรายผลการสร๎างแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจกลุํม

บริษัทบี.กริม ดังนี้  
 ผู๎วิจัยได๎สร๎างแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริม 

โดยก าหนดให๎ครอบคลุมประเด็นหลัก 5 หัวข๎อคือ ผู๎รับผิดชอบการประเมินคุณคําเอกสารจดหมาย
เหตุ เอกสารที่จะประเมิน เกณฑ์การประเมิน รายการกลุํมเอกสาร และการโอนย๎ายเอกสาร สาเหตุที่
ก าหนดประเด็นหลัก 5 หัวข๎อนี้เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทบี.กริมยังไมํได๎ก าหนดแนวทางการจัดการ
เอกสารอยํางชัดเจน ดังนั้นเพื่อให๎การคัดเลือกเอกสารการด าเนินงานที่ส าคัญและมีคุณคําตํอบริษัท
สามารถด าเนินการได๎ จึงเสนอให๎มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบในการด าเนินการอยํางชัดเจน และต๎อง
ระบุให๎มีการประเมินคุณคําเอกสารทุกรูปแบบจากทุกสํวนงาน/ฝ่ายและแผนก และเกณฑ์ที่ใช๎ในการ
ประเมินคือคุณคําเอกสาร ได๎จัดท าให๎สอดคล๎องตามหลักวิชาการ ประกอบด๎วยคุณคําด๎านการบริหาร 
คุณคําทางการเงิน คุณคําทางกฎหมาย คุณคําในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและประวัติศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล๎องกับหลักการประเมินคุณคําเอกสารตามคุณคําพื้นฐานของเอกสารที่รีด (Reed 1987) ได๎
ระบุไว๎ และเพื่อให๎ครอบคลุมเอกสารสํวนบุคคลที่ผู๎บริหารและสมาชิกครอบครัวลิงค์สนใจสะสม จึง
เพิ่มเกณฑ์คุณคําเป็นคุณคําอื่นๆ สํวนการจ าแนกรายการกลุํมเอกสารตามเนื้อหาและบริบทออกเป็น 
18 กลุํมนั้น เพื่อชํวยให๎การประเมินคุณคําเอกสารมีความงําย สะดวกและชัดเจนยิ่งข้ึน โดยประยุกต์
รายการเอกสารส าคัญในองค์กรธุรกิจที่ รีด (Reed 1987) อูล์ฟสแปร์ (Ulfsparre 1988) โคเบริโอ 
(Cobério 2010) และโลแกน (Logan 2015) ได๎เสนอแนะไว๎ 

 
2.3 การประเมินคุณค่าเอกสารของกลุ่มบริษัทบี.กริม 

 อภิปรายผลการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุบริษัทบี.กริม ดังนี้ 
  1. จากการประเมินคุณคําพบวํา เอกสารกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํได๎รับการประเมินวํา

มีคุณคําในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและประวัติศาสตร์เพียงอยํางเดียว เนื่องจากเอกสารดังกลําวเป็น
เอกสารเกําที่ผู๎บริหารคัดเลือกเก็บเพราะสะท๎อนถึงการด าเนินธุรกิจ กิจกรรม เหตุการณ์ เรื่องราว
ส าคัญของบริษัทบี.กริม และเอกสารบางสํวนเป็นประวัติชีวิตและผลงานของสมาชิกในครอบครัวลิงค์
ที่สะสมสืบทอดตํอเปน็รุํนๆ เอกสารบางอยํางเปน็ตัวอยํางที่น ามาศึกษาและที่เรยีนรู๎เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทและอาจน ามาใช๎ประโยชน์ได ๎เชํน เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและโฆษณาสินค๎าและผลิตภัณฑ์ของ
บี.กริม เอกสารและสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพนักงานของบี.กริม และเอกสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญและ
กิจกรรมภายในของบี.กริม เป็นต๎น 

 2. จากการพิจารณาเนื้อหาและบริบทของเอกสารกลุํมตัวอยําง และจ าแนกเอกสาร
ตามกลุํมเอกสารที่ก าหนดไว๎ในแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจ านวน 18 กลุํม พบวํา เอกสาร
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สํวนใหญํเป็นเอกสารกลุมํที ่18 (เอกสารอื่นๆ) มากที่สุด เนื่องจากเอกสารที่น ามาประเมนิเป็นเอกสาร
สํวนบุคคลของผู๎บริหาร ไมํใชํเอกสารการด าเนินงานตามพันธกิจของแตํละสํวนงาน/ฝ่ายของบริษัท 
และแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริมที่ผู๎วิจัยสร๎างข้ึนมี
จุดมุํงหมายเพื่อใช๎ประเมินคุณคําเอกสารในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก แตํเมื่อน าแนวทาง
ดังกลําวมาประเมินคุณคําเอกสารกลุํมตัวอยํางทั้ง 627 ช้ินซึ่งสํวนใหญํมีลักษณะเป็นเอกสารสํวน
บุคคลของผู๎บริหาร จึงท าให๎เอกสารสํวนใหญํได๎รับการพิจารณาให๎อยูํในกลุํมเอกสารกลุํมที่ 18 ซึ่ง
แม๎วําโดยเนื้อหาของเอกสารในกลุํมนี้จะเป็นเอกสารที่ไมํเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทและ
ครอบครัวลิงค์ แตํเป็นเอกสารที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความสนใจของผู๎บริหารที่ เห็นวําเอกสารนั้นมี
ความส าคัญหรือมีคุณคําทางจิตใจและได๎สะสมไว๎ 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจัดกลุํมตามประเภทเอกสารพบวํา เอกสารแตํละประเภท 
ทั้งเอกสารลายลักษณ์ กฤตภาคและหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์สํวนใหญํอยูํในเอกสารกลุํมที่ 16 หรือ
จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ และกลุํมที่ 18 หรือ
เอกสารอื่นๆ มากที่สุด สาเหตุเนื่องมาจากการที่ผู๎บริหารของกลุํมบริษัทบี .กริมซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวลิงค์เป็นผู๎คัดเลือกเอกสารมาเก็บรักษาเอกสาร จึงท าให๎เอกสารสํวนใหญํมีลักษณะเป็น
เอกสารสํวนบุคคล และเอกสารอื่นๆ ที่ไมํเกี่ยวข๎องแตํผู๎บริหารคัดเลือกมาเก็บรักษาอาจเป็นเพราะ
เป็นเรื่องที่สนใจเป็นสํวนตัวจึงเห็นถึงความส าคัญของเอกสารเหลําน้ัน 

 
3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผู๎ วิจัยมีข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการวิจัยทั้งข๎อเสนอแนะตํอกลุํมบริษัทบี .กริม และ
ข๎อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานวิจัยในอนาคตดังนี้ 

 
3.1 ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มบริษัทบ.ีกริม 

 1. เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุํมตัวอยํางเอกสารสํวนบุคคลของ
ผู๎บริหารบริษัท ตามหลักวิชาการแตํองค์กรจะมีเอกสารการด าเนินงานขององค์กรที่เกิดข้ึนและเก็บ
รักษาอยํูในสํวนงานและฝ่ายงานตํางๆ ที่องค์กรต๎องมีการจัดการเอกสารเหลํานี้อยํางเป็นระบบโดยมี
กระบวนด าเนินงานตั้งแตํการสรา๎ง การจัดเก็บ ดูแลรักษา การประเมินคุณคํา การบริการและเผยแพร ํ
และการท าลายเอกสารเมื่อไมํใช๎งานแล๎วและคัดเลือกเอกสารที่มีคุณคําเก็บเป็นจดหมายเหตุของ
องค์กร ผู๎วิจัยจึงเสนอแนะให๎กลุํมบริษัทบี.กริม พัฒนาระบบการจัดการเอกสารของบริษัท 

 2. ผู๎วิจัยเสนอแนะให๎บริษัทได๎น าแนวทางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุ
ธุรกิจบริษัทบี.กริม ไปใช๎ในการประเมินคุณคําเอกสารที่มีอยูํในแตํละสํวนงานฝ่ายตํางๆ เพื่อจะได๎
คัดเลือกเอกสารที่มีคุณคําของบริษัทไว๎ให๎คงอยูํ 
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 3. เสนอแนะให๎กลุํมบริษัท บี.กริม จัดท าตารางก าหนดอายุเอกสารการเก็บเอกสาร
เอกสารที่ครอบคลุมเอกสารการด าเนินงานตามพันธกิจของทุกสํวนงาน/ฝ่าย เพื่อให๎ระบบการจัดการ
เอกสารภายในองค์กรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถก าหนดได๎วําเอกสารประเภทใดจาก
ฝ่ายงานใดจะถูกน ามาเก็บรักษาในฐานะเอกสารจดหมายเหตุเมื่อใด รวมทั้งควรต๎องปรับปรุงตาราง
ก าหนดอายุเอกสารจดหมายเหตุอยูํเสมอ เพื่อให๎สอดคล๎องเอกสารประเภทตํางๆ ที่จะเข๎ามาใน
อนาคตอยํางชัดเจน 

 
3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานวิจัยในอนาคต 

 1. มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจในประเทศไทยใน
กระบวนการข้ันตอนอื่นๆ เชํน การจัดระบบหมวดหมู่ การจัดท าเครื่องมือชํวยค๎น เพื่อให๎เกิดองค์
ความรู๎ของงานจดหมายเหตุธุรกิจในประเทศไทยอยํางสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ตํอองค์กรธุรกิจใน
การด าเนินงานจดหมายเหตุของตนเองตํอไป 

 2. มีการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจขององค์กร
ธุรกิจสาขาตํางๆ ในประเทศไทย โดยอาจศึกษาภาพรวมของภาคธุรกิจ หรือศึกษาเป็นกรณีศึกษา
เฉพาะด๎าน กลุํม หรือเฉพาะแหํง 
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ภาคผนวก 
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ภาพผนวก ก.  
แบบบันทึกข้อมูลลักษณะเอกสารของกลุ่มบริษัทบ.ีกริม 

 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของเอกสาร 
รหสัเอกสาร : _______________________ 
ช่ือเอกสาร : _______________________________________________ 
วันเดือนปี : _____________________________________ 
ขนาดและจ านวนของเอกสาร : ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ประเภทของเอกสาร : _________________________________________ 
 

สํวนที่ 2 บริบทของเอกสาร 
ผู๎สร๎างเอกสาร : _____________________________________________________ 
 

สํวนที่ 3 เนื้อหาและโครงสร๎างของเอกสาร 
ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร : ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

สํวนที่ 4 ข๎อมูลเกี่ยวกบัการใช๎เอกสาร 
ภาษาของเอกสาร : _________________________________ 
ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร : __________________________________________ 
 

สํวนที่ 5 ข๎อมูลเพิม่เติมอื่นๆ 
หมายเหตุเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเอกสาร : ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูบ้ริหารกลุ่มบรษิัทบ.ีกริมเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหต ุ

 

1. ที่มาของเอกสารเดิมในห๎องเกบ็เอกสารได๎มาอยํางไร 

1. Please explain how the original archival materials were collected and what were 

their sources? 

 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

2. ทํานมีแนวคิดอยํางไรในการคัดเลือกเอกสารที่น ามาเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ 

2. What are the key concepts in collecting the archival material for B. Grimm Archive? 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

3. สิ่งที่ทํานต๎องการน ามาเพิม่ในหอจดหมายเหตุคืออะไร 

3. Are there other categories, perhaps not present now, that you like to include, for 

the future development of the archive? 

 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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4. ทํานมีแนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดเอกสารจดหมายเหตุทีเ่ป็นดิจิทลัอยํางไร 

4. In the developing society of digital information, how do you plan to manage the 

preservation, distribution, security and access of the digital items in the B.Grimm 

Archives? 

 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

5. ทํานคิดวํา การเกบ็รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของบี.กริมนั้น เกบ็ไว๎เพื่อประโยชน์ใด 

5. What is your expectation on the benefits of this archival collection to 

private and/or public use?  

 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค. 
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินคณุคา่เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจของกลุ่มบรษิัทบี.กริม 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความคิดเห็น 
 
ค าช้ีแจง: กรุณาเติมค าหรือข๎อความในชํองวํางตามข๎อมูลที่เป็นจริง 
 
1. ต าแหนํงงานปจัจบุัน ………………………………………………………………….…… หนํวยงานที่ปฏิบัติงาน …………..…………………………………………………………………………. 
2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหนงํงานปจัจบุัน …………………………………………………………………………………………………………….. 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ………………………………………………………… สาขาวิชาที่ส าเรจ็การศึกษา ……………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุของกลุม่บริษัทบี.กริม 
 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในชํองที่ตรงตามความคิดเห็นของทําน ในกรณีที่ทํานไมํเห็นด๎วยกับประเด็นในรํางการประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุ 
กรุณาเขียนเหตุผลและข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ประเด็นของรํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสาร ความคิดเห็น เหตผุล/ข๎อเสนอแนะเพิม่เติม 
เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย 

1. ค านิยามของค าว่า “เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริม” 
 “เอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริม” คือ เอกสารที่ฝ่ายงานและบริษัทตํางๆ ในเครือบี.
กริมเป็นผู๎สร๎างข้ึนหรือได๎รับในระหวํางการด าเนินงานชองฝ่ายงานและบริษัทที่ได๎รับการ
ประเมินคุณคําและคัดเลือกให๎เป็นเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งนี้รวมถึงเอกสารสํวนบุคคลของ
ครอบครัวลิงค์ด๎วย 

   

2. หลักการการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริม    
2.1 การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริมจะค านึงถึง หน๎าที่ความ
รับผิดชอบตํอสังคมและตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ความสม่ าเสมอ 

   

2.2 การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริมจะพิจาณาจากคุณคําเอกสาร 
โดยเอกสารจดหมายเหตุธุรกิจบริษัทบี.กริมทุกรูปแบบทั้งเอกสารกระดาษและเอกสารดิจิทัล
จะได๎รับการประเมินคุณคําและเอกสารที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุจะต๎องมี
เนื้อหาหรือบริบทที่มีคุณคําข๎อใดข๎อหนึ่งหรือหลายข๎อดังนี้  
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ประเด็นของรํางแนวทางการประเมินคุณคําเอกสาร ความคิดเห็น เหตผุล/ข๎อเสนอแนะเพิม่เติม 
เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย 

 1) คุณคําด๎านการบริหาร คือ คุณคําของเอกสารที่สะท๎อนถึงการบริหารและ
ด าเนินงานของกลุํมบริษัทบ.ีกรมิ เชํน เอกสารการด าเนินงานของผู๎บริหารและคณะกรรมการ
ระดับสูงของบริษัท นโยบาย แผน คํูมือปฏิบัติงาน รายงานประจ าปี 
 2) คุณคําทางการเงิน คือ คุณคําของเอกสารที่แสดงถึงสถานภาพและการใช๎จํายด๎าน
การเงินและงบประมาณของบี.กริม เงินทุน หุ๎นและการกระจายหุ๎น การแบํงสํวนก าไร  
 3) คุณคําทางกฎหมาย คือ คุณคําของเอกสารอันสามารถน ามาใช๎แสดงเป็น
พยานหลักฐานตํอศาลได๎กรณีที่มีการฟ้องร๎อง เชํน เอกสารข๎อบังคับของบริษัท  
 4) คุณคําในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและประวัติศาสตร์ คือ คุณคําของเอกสารที่แสดง
ให๎เห็นถึงเหตุการณ์ เรื่องราว ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของบริษัทบี.กริมทั้งในปัจจุบัน
และอดีตอันแสดงถึงประวัติศาสตรแ์ละอตัลักษณ์ของบริษัท รวมถึงมีเอกสารที่มีเนื้อหาความรู๎
ทางวิชาการอันน ามาศึกษาค๎นคว๎าวิจัย ได๎   
2.3 การประเมินคุณคําเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริมจะประเมินโดยหนํวยงาน
หรือบุคคลที่ได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบการประเมินคุณคํา 

   

2.4 เอกสารที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุจะต๎องโอนย๎ายเอกสารต๎นฉบับไป
จัดเก็บในพื้นที่เก็บในห๎องเก็บเอกสารจดหมายเหตุและด าเนินการจัดระบบและรักษาให๎
เอกสารเพื่อให๎สามารถน าเอกสารมาใช๎งานได๎ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

   

2.5 รายการเอกสารที่ควรคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุของกลุํมบริษัทบี.กริม จะอยูํใน    
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กลุํมเนื้อหาหรือบริบทดังนี้    
 1) เอกสารแนะน าองค์กรและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบี.กริม หมายถึง เอกสาร
บริษัทจัดท าข้ึนเพื่อแนะน าการด าเนินธุรกิจของกลุํมบริษัทบี.กริมและการอธิบายสรุปแนว
ทางการด าเนินธุรกิจของบี.กริม    
 2) เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจของบ.ีกรมิ หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ
สัญญา และเอกสารตํางๆ ที่ใช๎ในการด าเนินธุรกิจของบี.กริม เชํน ค าสั่งของผู๎บริหาร บันทึก
ภายในองค์กร รายงานการประชุมของผู๎บริหารระดับสูง 
 3) จดหมายโต๎ตอบระหวํางบี.กริมกับหนํวยงานภายนอก หมายถึง จดหมายโต๎ตอบ
ระหวํางผู๎บริหารหรือพนักงานของบี.กริมกับหนํวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็น
จดหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบี.กริม รวมทั้งการด าเนินงานเพื่อ
สาธารณประโยชน์ของบี.กริม และการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ที่บี.กริมเป็นผู๎สนับสนุนด๎วย 
 4) เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการเงินของบี.กริม หมายถึง เอกสารที่มีความเกี่ยวข๎องกับ
การเงินของบี.กริมโดยตรง เชํน บัญชีรายจําย ใบเสร็จรับเงิน 
 5) เอกสารและสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพนักงานของบี.กริม หมายถึง คํูมือพนักงาน วารสาร
ภายในของพนักงานบี.กริม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน เอกสารการด าเนินกิจกรรมของ
พนักงาน  
 6) เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์ส าคัญในบี.กริมและกิจกรรมที่บี.กริมมีสํวนรํวม 
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หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของบี.กริม เชํน งานฉลองครบรอบการ
กํอตั้ง พิธีเปิดอาคาร รวมทั้งกิจกรรมหรือเหตุการณ์ส าคัญอื่นๆ ที่บี.กริมมีสํวนรํวมหรือเป็น
ผู๎สนับสนุน 
 7) เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและโฆษณาสินค๎าของบี.กริม หมายถึง เอกสารอธิบาย
รายละเอียดของสินค๎า รายการสินค๎า และโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค๎าที่บี.กริมเป็นผู๎จัด
จ าหนําย 
 8) สิ่งพิมพ์ของบี.กริม หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่บี .กริมจัดพิมพ์ข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึกใน
เหตุการณ์ส าคัญขององค์กร เชํน สิ่งพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบการกํอตั้งองค์กร 
หรือสิ่งพิมพ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารส านักงานแหํงใหมํ 
 9) เอกสารของบริษัทตํางๆ ในเครือบี.กริม หมายถึง เอกสารประเภทตํางๆ ที่บริษัท
ในเครือบี.กริมสร๎างขึ้นหรือได๎รับ เชํน เอกสารการด าเนินงานตามหน๎าที่ของบริษัท เอกสาร
โฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัท เอกสารเกี่ยวกับสินค๎าและบริการของบริษัท เอกสารการเงิน
ของบริษัท 
 10) เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบี.กริม หมายถึง เอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับประวัติความเป็นมาของบี.กริม และผู๎กํอตั้งบี.กริม รวมทั้ง
ผู๎บริหารระดับสูงในอดีต 
 11) เอกสารประชาสัมพันธ์ข๎อมูลของบี.กริม หมายถึง เอกสารประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
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ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ส าคัญของบี.กริมเพื่อให๎ประชาชนทั่วไปรับทราบ เชํน 
ประกาศแจ๎งการย๎ายส านักงาน ประกาศเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของส านักงาน  
 12) ขําวและบทความที่เกี่ยวข๎องกับบี.กริมและบริษัทในเครือ หมายถึง ขําวและ
บทความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์และนิตยสารซึ่งกลําวถึงการด าเนินธุรกิจของบี.กริมหรือ
บริษัทในเครือ รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญภายในองค์กร และกิจกรรมที่บี.กริมหรือบริษัทในเครือ
มีสํวนรํวม 
 13) ประกาศนียบัตรของบี.กริมและบริษัทในเครือ หมายถึง ประกาศนียบัตรที่
หนํวยงานตํางๆ มอบให๎แกํบริษัทบี.กริมและบริษัทในเครือ 
 14) เอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกิจการของครอบครัวลิงค์ หมายถึง 
เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของครอบครัวลิงค์และเอกสารเกี่ยวกับกิจการ
ของครอบครัวลิงค์ที่เยอรมนี 
 15) เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับประวัติและผลงานของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ หมายถึง 
เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับชีวประวัติและผลงานของสมาชิกในครอบครัวลิงค์  
 16) จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญสํวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวลิงค์ 
หมายถึง จดหมาย บัตรอวยพร และบัตรเชิญที่สมาชิกในครอบครัวลิงค์ได๎รับหรือจัดท าข้ึน  
 17)  ประกาศนี ยบัตรสํ วนบุ คคลของสมาชิก ในครอบครั วลิ ง ค์  หมายถึง 
ประกาศนียบัตรที่บุคคลหรือหนํวยงานมอบให๎สมาชิกในครอบครัวลิงค์ 
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 18) เอกสารอื่นๆ หมายถึงเอกสารที่ไมํเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทและ
ครอบครัวลิงค์แตํผู๎บริหารเห็นวํามีความส าคัญหรือมีคุณคําทางจิตใจและได๎สะสมไว๎ เชํน 
เอกสารของห๎างฟอล์คแอนด์ไบเด็ก (Falck & Beidek) ซึ่งเป็นห๎างของชาวเยอรมันในสมัย
รัชกาลที่ 5 รวมทั้งเอกสารสํวนบุคคลของผู๎บริหารห๎าง เอกสารของสมาคมเยอรมัน หมายถึง 
เอกสารของสมาคมชาวเยอรมันในกรงุเทพ (German Club Bangkok) เอกสาร สิ่งพิมพ์ กฤต
ภาคและหนังสือพิมพ์ที่มีขําวและเหตุการณทั่วไป   
 ทั้งนี้ เอกสารรายการ ที่ 1) -13) คือ เอกสารการด าเนินงานของบริษัท และเอกสาร 
รายการที่ 14)- 18)  คือ เอกสารสํวนบุคคลหรือเอกสารสํวนตัวของผู๎บริหารบริษัท 
 

ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________  
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ภาคผนวก ง. 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ และผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
1. ช่ือ-นามสกลุ นายฮาราลด์ ลงิค์ 
ต าแหนํงปจัจบุัน ประธานบ.ีกรมิ 
หนํวยงาน บริษัท บ.ีกรมิ แอนโก จ ากัด 
 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. ช่ือ-นามสกลุ คุณศิริเพ็ญ น๎าสกลุ 
ต าแหนํงปจัจบุัน ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ 
หนํวยงาน ส านักหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแหํงประเทศไทย 
 
2. ช่ือ-นามสกลุ คุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห ์
ต าแหนํงปจัจบุัน หัวหน๎ากลุํมบริการเอกสาร 
หนํวยงาน ส านักหอจดหมายเหตุแหงํชาติ กรมศิลปากร 
 
3. ช่ือ-นามสกลุ คุณพิชญ์นาฏ วะยาค า 
ต าแหนํงปจัจบุัน บรรณารักษ์ 
หนํวยงาน กองบรรณสารและห๎องสมุด กระทรวงการตํางประเทศ 
 
4. ช่ือ-นามสกลุ คุณอรณี ทองใหญ ํ
ต าแหนํงปจัจบุัน เลขานุการ 
หนํวยงาน บริษัท บี.กรมิ แอนโก จ ากัด 
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