รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2244 2055-6
เรื่อง
เรียบเรียง

จดหมายเหตุของรัฐสภาไทย
นางสาวปัทมพร ทัศนา วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สานักวิชาการ
ออกอากาศ ธันวาคม 2562
คำว่ำ “จดหมำยเหตุ ” เป็ นคำที่ เรำมักได้ยิน ได้ฟั งกั นมำอย่ำงยำวนำนผ่ ำนทำงรำยกำร
โทรทัศน์หรือนำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหน่วยงำน องค์กร ซึ่งคำว่ำจดหมำยเหตุนั้นอำจหมำยถึงสิ่งใดก็ได้ที่มี
ควำมทรงจำทำงประวัติศำสตร์ และมีคุณค่ำ ควรแก่กำรเก็บรักษำ จดหมำยเหตุอำจเป็นเอกสำรที่เกิดขึ้นตำม
กระบวนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กร เป็นเอกสำรในกำรทำงำนที่ สิ้นกระแสหรือ ไม่ได้ใช้งำนแล้ว
แต่ยังมีคุณค่ำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนเกี่ยวกับหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับเอกสำร
หรือองค์กรเจ้ำของเอกสำรนั้ น ๆ หรืออำจเป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ภำพถ่ำย
แผนที่ และบันทึกต่ำง ๆ ที่สำมำรถบอกเล่ำเรื่องรำว เป็นควำมทรงจำที่ควรค่ำแก่กำรเก็บรักษำ
เอกสำรที่เกิดขึ้นภำยในองค์กรล้วนมีคุณค่ำและควำมสำคัญ แต่เอกสำรแต่ละชิ้นมีคุณค่ำ
ที่ แ ตกต่ ำ งกั น คุ ณ ค่ ำ ของเอกสำรจะเปลี่ ย นแปลงไปตำมเวลำ เมื่ อ กำรด ำเนิ น งำน ใด ๆ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว
วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนเอกสำรย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย เอกสำรที่ยังคงมีคุณค่ำต่อเนื่องถือว่ำเป็นเอกสำร
จดหมำยเหตุที่ต้องเก็บรักษำ โดยคุณค่ำต่อเนื่องของเอกสำรจดหมำยเหตุนั้นอำจเป็นคุณค่ำทำงกำรบริหำรที่
หน่วยงำนจัดเก็บไว้เพื่อประกอบกำรปฏิบัติงำน คุณค่ำในกำรใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงทำงกฎหมำย เช่น หนังสือ
สัญญำต่ำง ๆ หรือเป็นคุณค่ำที่ใช้เป็นหลักฐำนทำงกำรเงิน เช่น เอกสำรเกี่ยวกับงบประมำณ บัญชี ทะเบียน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับเงิน เป็นต้น
รัฐ สภำเป็ น หน่ ว ยงำนที่ ด ำเนิ น กำรทำงด้ำนกระบวนกำรนิ ติ บั ญ ญั ติ มี เอกสำรมำกมำย
ที่เกิดขึ้น ในกระบวนกำรร่ำงกฎหมำย เอกสำรที่สิ้ น กระแสกำรใช้งำน มีคุณ ค่ำควรแก่กำรเก็บรักษำและ
อนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงทำงกฎหมำย และเป็นควำมทรงจำทำง
ประวัติศำสตร์ทำงด้ำนองค์กรนิติบัญญัติของชำติ เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บรักษำเอกสำรจดหมำยเหตุ รัฐสภำ
จำเป็นต้องมีหน่วยงำนภำยในผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรงำนจดหมำยเหตุของรัฐสภำ เพื่อดูแล รักษำ ประเมิน
คุณค่ำ สงวนรักษำและให้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุต่ำง ๆ จึงได้มีกลุ่มงำนจดหมำยเหตุขึ้นเป็นครั้งแรก
อยู่ ในส่ ว นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละจดหมำยเหตุ สั งกั ด หอสมุ ด รั ฐ สภำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้ ำ รำชกำร
ฝ่ำยรัฐสภำ เรื่อง กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนงำนในสังกัดสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
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-2ปัจจุบันจดหมำยเหตุรัฐสภำอยู่ภำยใต้กลุ่มงำนพิพิธภัณฑ์และจดหมำยเหตุ สำนักวิชำกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมำ โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
บริหำรงำนด้ำนจดหมำยเหตุของรัฐสภำไทย ทำหน้ำที่ในกำรกำหนดระเบียบวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำน
ด้ำนเอกสำร กำรประเมินคุณค่ำเอกสำร ที่ ได้รับมอบ รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษำหรือกำรซ่อมบำรุงเอกสำร
จดหมำยเหตุ ที่ มี ก ำรช ำรุ ด เสี ย หำย และให้ บ ริ ก ำรเอกสำรจดหมำยเหตุ ข องรั ฐ สภำในรู ป แบบต่ ำ ง ๆ
แก่ ส มำชิ ก รั ฐ สภำ ข้ ำรำชกำรรั ฐ สภำ และบุ ค คลทั่ ว ไป ผ่ ำนกลุ่ ม งำนข้ อ มู ล ข่ ำวสำรของรำชกำร ส ำนั ก
บริหำรงำนกลำง สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร โดยเอกสำรจดหมำยเหตุที่อยู่ภำยใต้ กำรดูแลของ
จดหมำยเหตุรัฐสภำ ได้แก่ เอกสำรที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรดำเนินงำนภำยใต้ภำรกิจในวงงำนรัฐสภำ เช่น
บันทึกกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยต่ำง ๆ รวมทั้งภำพถ่ำย
สถำนที่ บุ ค คล วิดีโอ หรื อโสตทัศ นวัส ดุต่ำง ๆ ที่ บ่ งบอกเรื่องรำวหรือ เหตุก ำรณ์ ส ำคัญ ต่ำง ๆ ที่มี ควำม
เกี่ยวข้องกับรัฐสภำในอดีต เป็นต้น ซึ่งผู้ขอรับบริกำรสำมำรถเขียนคำร้องขอรับบริกำรสืบค้นข้อมูล โดยตรง
ณ กลุ่มงำนพิพิธภัณฑ์และจดหมำยเหตุ หรือขอรับบริกำรข้อมูลในรูปแบบของสำเนำเอกสำร หรือในรูปแบบ
ของแผ่นซีดี หรือดีวีดี ผ่ำนกลุ่มงำนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร สำนักบริหำรงำนกลำง สำนักงำนเลขำธิกำร
สภำผู้แทนรำษฎร ในวันและเวลำรำชกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุของรัฐ สภำ จึงมีควำมส ำคัญ ในกำรเป็ นหลั กฐำนทำงกระบวนกำร
นิติบัญญัติของชำติ ซึ่งสะท้อนให้เห็ นถึงประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ เหตุกำรณ์ สำคัญ และกิจกรรมต่ำง ๆ
ของรัฐสภำ ที่ต้องรวบรวม เก็บรักษำเพื่อใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงในเชิงนิติบัญญัติ รวมทั้งสะท้อนกระบวนกำร
และที่มำของกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำในรัฐสภำของไทย ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรศึกษำในเชิง
นิติบัญญัติได้ทุกสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
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