
เอกสารประกอบสัมมนา 
เรื่อง การพัฒนาหองสมุดยุคใหมตามเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส 

ความหมายและความสําคัญของหองสมุด 
       หองสมุด หมายถึง  สถานท่ีรวบรวมสรรพวิทยาการตาง ๆ  ซึ่งไดบันทึกในรูปของหนังสือวารสาร 
ตนฉบับ ตัวเขียนหรือ อุปกรณ  โสตทัศนวัสดุ  และมีการจัดอยางเปนระเบียบ  เพื่อบริการแกผูใชในอันจะ
สงเสริมการเรียนรู และความจรรโลงใจ  ตามความสนใจ  และความตองการของผูอานแตละบุคคล 
  ความสําคัญของหองสมุด 
1. หองสมุดเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความรู วิชาการตาง  ๆและกอใหเกิดการเรียนรูอยางไมมีท่ี
สิ้นสุด 
2. หองสมุดเปนแหลงท่ีกอใหเกิดการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง สามารถเลือกหาความรูขอมูล ขาวสาร 
ไดอยางหลากหลาย ตามความสนใจและความตองการของตนเอง 
3. หองสมุดชวยเปนสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน และชวยใหเปนผูที่ทันสมัยทันตอเหตุการณ
เนื่องจากขอมูล ขาวสาร ความรู และวิชาการตาง ๆ เกิดขึ้นใหมตลอดเวลา 
4. หองสมุดชวยใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมทัง้กระตุนใหเกิดนิสัยรักการอาน และการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 
5. หองสมุดชวยตอบสนองความตองการในการแสวงหาความรูเฉพาะบุคคล และปลูกฝงใหปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑของสังคม มีความรับผิดชอบรูเทาทันโลก 
 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Automated   Library   System / Library Automation    
 Library Automation คือ การผสมผสานการทํางานรวมกันของฮารดแวรและซอฟตแวร เพื่อการ
จัดการหองสมุด ซึ่งประกอบดวยชุดคําสั่งดานงานวิเคราะหทรัพยากร งานจัดหา งานบริการยืม, คืน งาน
สืบคนขอมูล งานยืมระหวางหองสมุด และงานควบคุม      
 สวนประกอบของหองสมุดอัตโนมัติ จําแนกเปน 4 สวนหลัก ดังนี ้

1. Hardware-Computer  อุปกรณเชื่อมตอตาง  ๆ
2. Software-โปรแกรมที่ออกแบบ และพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชงานในหองสมุดโดยเฉพาะ 
3. ขอมูลหองสมุด / ศูนยสารสนเทศ 
4. บุคลากร            
ระบบหองสมุดอัตโนมัติมาจากภาษาอังกฤษวา The Integrated Library System  หรือ Automated  

Library System หรือ Library Automation System                      
Automated Library System หมายถึง การนําเอา IT มา ใชในการดําเนินงานของหองสมุด และ 



สถาบันสารสนเทศ  ในดานงานบริหาร  งานเทคนิค  และงานบริการ  เพ่ือชวยใหการดําเนินงานของสถาบัน
ดังกลาว  ประสบผลสําเร็จ  ตรงตามความตองการของผูใช   ที่ตองการเขาถึงสารสนเทศอยางสะดวก  
Automated Library System   ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  มีการคิดคนระบบจากหลากหลายบริษัท  และมี
หลายระบบท่ีมีในไทย  
ระบบหองสมุดอัตโนมัติมีดังตอไปนี ้

1. ระบบ MAGIC LIBRARY 
        2. ระบบ HORIZON 
       3. ระบบ INNOPAC 
      4. โปรแกรม Alice for Windows (AFW)  
       5. ระบบ VTLS 
 
1. ระบบ MAGIC LIBRARY       
 โปรแกรม Magic Library 3.0 เปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติซึ่งไดรับการพัฒนาออกแบบระบบ
โดยคณะผูพัฒนาชาวไทยโดยศึกษาขอมูลจากหองสมุดตางๆ ในประเทศไทย ตั้งแตหองสมุดขนาดเล็กท่ีมี
หนังสือเพียงไมกี่พันเลมจนถึงหองสมุดขนาดใหญ โปรแกรม Magic Library ไดพัฒนาโปรแกรมท้ังหมดเปน
ภาษาไทย เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นดวยการเพ่ิมความสามารถในการกําหนดกลุมผูใชระบบเพ่ือกําหนดสิทธิ์
แทนการกําหนดทีละคน รองรับระบบการปฎิบัติการท้ัง Microsoft Windows 95, Windows NT และ Unix 
เหมาะกับหองสมุดขนาดตาง  ๆ 
ขอดีของโปรแกรม Magic Library 

1.  มีเมนูภาษาไทยสามารถใชงานไดสะดวก และมีคูมือภาษาไทย 
2.  รับรองการทํางานกับสื่อทุกประเภท 
3.  ชวยลดปริมาณเอกสารท่ีตองจัดเก็บ 
4.  ชวยลดเวลาและความซับซอนในการคนหารายละเอียดของหนังสือ 
5.  รองรับระบบบารโคดท่ีมีอยูในปจจุบันและอนาคต 
6.  วิเคราะหขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

ในประเทศไทยหนวยงานท่ีใช Magic Library  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราภัฏพิบูลสงคราม , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
2. ระบบ HORIZON 
 ระบบ Horizon มีระบบการทํางานตรงตามลักษณะงานประจําของหองสมุดนับต้ังแตโมดูลเริ่มตนคือ 
Cataloging Module ซึ่งเปนหัวใจหลักของระบบหองสมุดอัตโนมัติ และเปนโมดูลท่ีจัดสรางฐานขอมูล



บรรณานุกรม ซึ่งสามารถทําไดทั้งในรูปแบบ MARC Format และ Dynix Format โมดูลตอไปไดแก Online 
Public Access Cataloging : OPAC ซึ่งมีความสําคัญตอการใชงานคนคืนสารสนเทศของผูใช เปนการนําระบบ
เทคโนโลยีใหม ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการนําเสนอสารสนเทศท้ังในรูป กราฟก และอักขระ และ
เทคโนโลยีระบบเครือขายแบบไคลเอนตเซริฟเวอร เพ่ือนํามาใชรวมกับระบบ Dynix ท่ีโดยท่ัวไปใชกับ
มินิคอมพิวเตอร และซอฟตแวรระบบโนทิส (Notis) ซึ่งเปนซอฟตแวรระบบหองสมุดขนาดใหญท่ีใชกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรเมนเฟรม จึงเทากับวา Horizon เปนระบบท่ีเขามาชวยในระบบ Dynix และ Notis ใชงานได
ทันสมัยและกวางขวางขึ้น สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลภาพลักษณ แถบเสียง วิดีทัศน และฐานขอมูลเต็ม
รูปแบบไดอยางสะดวกท้ังภายใน และภายนอก และภายนอกหองสมุด โดยใชเปนมาจรฐาน Z 39.50 ใน
ประเทศไทยหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ติดตั้งระบบเปนแหงแรก 

ในประเทศไทยหนวยงานท่ีใช สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร,ี หอง
สมุดปวย อึ้งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, หองสมุดและศนูยสารสนเทศธนาคารแหงประเทศไทย, หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร,  ศูนยบรรณาสารและการสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 

3.ระบบ INNOPAC 
 ระบบหองสมุด INNOPAC ใชงานในโปรแกรมปฎิบัติการ UNIX พัฒนาโดยบริษัท INNOVATIVE 
INC. ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบหองสมุดนี้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาเสมอ เชน สามารถใชกับระบบ 
Web และเทคโนโลยี windowสามารถใชงานไดงายสืบคนขอมูลตามลําดับของตรรก เชน เรียงตามลําดับ
ตัวอักษร และแนะนําหนังสือที่มีลักษณะคลายกันที่ผูใชสนใจสามารถดูรายการหนังสือที่อยูใกลเคียงได 
ตลอดจนการจองรายการหนังสือ การสงขอมูลผานทาง E-mail และสามารถสืบคนผานทาง WWW.สามารถ
สืบคนขอมูลไดพรอมกันเปนจํานวนมากการบอกรับวารสาร การตออายุวารสาร การตรวจสอบวารสารเย็บ
เลม ลวงเวลา การทวงถาม ระบบการสั่งซื้อบอกรับวารสารอาจจะสามารถติดตอโดยตรงกับบริษัทตัวแทน
จําหนายบริการ ยืมระหวางหองสมุดทางจดหมายอีเล็คทรอนิกสถาหากติดต้ัง Sofeware INNOPAC Z39.50 
ระบบจะตรวจสอบคําขอเกี่ยวกับการยืม ตลอดจนแสดงใหผูใชทราบวาไดดําเนินเขาสูระบบแลว หาก
หองสมุดผนวกฐานขอมูลวารสารเขาไปในระบบ INNOPAC ดวย ผูใชสามารถปอนคําถามเกี่ยวกับการยืม
วารสารระหวางหองสมุดไดโดยเพียงแตเลือกรายการอางอิงท่ีตองการจากฐานขอมูลของวารสาร 

ขอดีของระบบ INNOPAC 

       1. งายตอการใชงานคือผูใชไมจําเปนตองยุงยากกับยุทธวิธีในการคน และไมวาผูใชจะใชระบบโดยมีการ
เชื่อมตอกับรูปแบบใดก็ตาม เชน จาก เทอรมินอล Window PAC หนือ Web Browswe ไดแก Netcape  
       2. เปนระบบท่ีบูรณาการท่ีสมบรูณ ทุก Module สามารถทํางานรวมกันไดดีและระบบINNOPAC ยัง
สามารถทํางานรวมกับระบบอื่นๆไดเปนอยางด ี
       3. มีการจัดการขอมูลที่ดีในทุก Module ระบบไดใหขอมูลท่ีจะชวยจัดการหองสมุดไดดีขึ้น 



      4. การพัฒนาระบบ INNOPAC พัฒนาขึ้นมาจากภาษา C และปฎิบัติการภายใตระบบปฎิบัติการ UNIX 
โดยใชกับ Hardware IBM,DEC,HP,และSUN ระบบนี้ไมจําเปนตองใช Sofeware อื่นมาประกอบในการ
ปฎิบัติการ และออกแบบพัฒนาโปรแกรมไดในโปรแกรม Client/Server การเชื่อมตอกับภายนอกไม
จําเปนตองใช Hardware เพิ่มเติม 
       5. การนําขอมูลและการสงขอมูลออกกระทําไดงาย 
       6. มี Sofeware เกี่ยวกับดานสถิต ิและการจัดทํารายงานภายในระบบโดยสมบูรณ 
 
ขอจํากัดของระบบ INNOPAC 

1. ราคาอุปกรณ Hardware, Sofeware  ตลอดจนคาติดต้ังมีราคาแพงกวาระบบอื่นๆ 
2. การบริการหลังการขายติดตอยากเพราะไมมีชางท่ีเปนผูเขาใจระบบอยางจริงจัง 
3. บริษัทท่ีเปนผูผลิตอยูตางประเทศจึงติดตามเรื่องลําบาก 
4. แมจะสามารถติดตอกับ Internet ไดแตบางรายการก็ไมสามารถเขาถึงได 
5. คาบํารุงรักษาและคาบริการหลังการขายสูง 

หองสมุดประเทศไทยมีติดตั้งอยูที ่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากรท้ัง2 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง, และ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุร ี

4. โปรแกรม Alice for Windows (AFW)  
               ระบบซอฟตแวรบริหารหองสมุด Alice for Windows รุนลาสุดเปนซอฟตแวร Client Server ทํางาน
บนเครือขายเฉพาะถิ่น (LAN) ที่ใชเทคโนโลยีขนาด 32 Bit และสามารถเก็บขอมูล Multimedia และทํางาน
ผาน Internet ได เครื่องแมขายจะใชระบบปฏิบัติการ NT และเคร่ืองลูกขายจะเปน PC ว่ิงบน Windows95 หรือ 
MAC ก็ได ซอฟตแวร Alice for Windows สามารถปรับขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษได แสดงผลเปน
ภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได 

คุณสมบัติของ Alice for Windows 
1.  สามารถใชไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีมาตรฐานการสื่อกับผูใชของ Microsoft Windows 

95 หรือ 97 ไดรับการประเมนิวาไมจําเปนตองใชนักคอมพิวเตอรระบบภาษาไทยก็สามารถปรับเปลี่ยนหนาจอ
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยบรรณารักษและสามารถจัดเรียงขอมูลตามแบบพจนานุกรมไทยฉบับราช
บัณฑิตสถานตลอดจนสามารถรับขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได 



2.  ใหลิขสิทธิ์การใชงานชนิดไมจํากัดจํานวนผูใช เนื่องจากการใชงานในลักษณะระบบหองสมุด
อัตโนมัติ มีจุดประสงคท่ีสนับสนุนใหเกิดการคนควาอยางกวางขวาง สําหรับการใชงานในอาณาเขต
มหาวิทยาลัยก็สามารถเพ่ิมจอ OPAC ไดไมจํากัดจํานวนผูใชโดยไมตองเสียคาลิขสิทธิ์เพ่ิมเติมแตอยางใด 

3.   มีฐานขอมูลโดยเฉพาะกับงานหองสมุด (Library Database) มีฐานขอมูล (Custom Design 
Database) พรอมกับสวนการบริหารขอมูล (System Administration Facilities) สําหรับงานหองสมุด
โดยเฉพาะ ทําใหผูใชม่ันใจไดวามีฐานขอมูลที่เหมาะสมกับงานและสามารถบริหารจัดการระบบไดเอง 

แหลงท่ีใช :  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
5. ระบบ VTLS   
       ระบบ VTLS (Virtual Tech Library System) เปนซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติสําเร็จรูป มีการ 
บูรณาการโมดูลพ้ืนฐานสําหรับงานหองสมุดไดครบถวน มีเวอรชันท่ีใชไดกับฮารดแวรระดับตางๆ เวอรชัน
ปจจุบันใชระบบปฏิบัติการ Unix และระบบจัดการฐานขอมูล Oracle ซึ่งเอื้อตอการนําไปใชงานดานตางๆ 

ขอดีของระบบ VTLS 
1.  การติดตั้งโปรแกรมตองสามารถติดต้ังไดเปน Module และสามารถขยายเพ่ิมทีละงานตามความ

ตองการของหองสมุดได 
2.   สามารถรับและแสดงผลขอมูลภาษาไทยรวมท้ังการจัดเรียงขอมูล (Sorting) ไดอยางถูกตองตาม

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานและสามารถทํา Index ไดโดยไมตองปอนขอมูลภาษาไทยแบบแยก
เปนคําๆ (Auto Soft Space) 

3.    สามารถสืบคนขอมูลไดหลายแบบ และสามารถสืบคนขอมูลโดยใช Boolean ได 
4.    สามารถ Link ขอมูลทางบรรณานุกรมซึ่งเปน Multi-Media กับ OPAC ได  

ขอจํากัดของระบบ VLLS 
1. ราคาแพงไมเหมาะกับหองสมุดขนาดเล็ก 
2. มีระบบงาน Module แตละงานแยกยอยมาก ทําใหตองเพ่ิมคาใชจาย 
3. บางระบบงานไมสามารถบูรณาการกันได 
4. ตองจายคาบริการหลังการขาย เวลาเครื่องขัดของ 

ในประเทศไทย เชน หองสมุดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,หอสมุดศิริราช สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาต ิแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราชกรมโรงงานอุตสาหกรรม,กรมวิทยาศาสตรบริการ,มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม, หองสมุดธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด(มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต,มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี,มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 
 
 



Digital library   & Electronic library 
 จัดเก็บและใหบริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล  เนนใหบริการเอกสารฉบับเต็ม  และระบบสื่อ
ประสม ความหมาย =  การจัดการทรัพยากรจากหลายสื่อใหอยูในรูปแบบของดิจิทัล  มีการออกแบบการเขาถึง
เนื้อหาสารสนเทศใหเปนประโยชนแกผูใช  และมีเครื่องมือ  หรือวิธีชวยคนสารสนเทศในระบบเครือขายที่
เชื่อมโยงกันท่ัวโลก เครือขายหองสมุด = Library Network  ความรวมมือของหองสมุดในการใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกันในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส   โดยมุงเนนใหทุกหองสมุดเปนศูนย
รวมและแหลงเผยแพรความรู    

          
 หองสมุดดิจิตอล (Digital library)   
    หองสมุดดิจิติล (Digital library) ใชในความหมายท่ีใกลเคียงกับคําวา หองสมุดเสมือน (Virtual 
library) และหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Electronic library) แตมีความแตกตางคือเปนหองสมุด ท่ีมีการจัดการ
และใหบริการเนื้อหาของขอมูลอยูในรูปแบบดิจิตอลท่ีผูใชเขาถึงเนื้อหาเอกสารเต็มรูป (Full – text) ได
โดยตรงมีการสรางหรือจัดหาขอมูลดิจิตอลมาจัดเก็บอยางเปนระบบเพื่อความสะดวกในการสืบคนและ
ใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีเปาหมายเพ่ือใหบริการขอมูลเชนเดียวกับ หองสมุดแบบด้ังเดิม   ซึ่ง
ขอมูลท่ีอยูรูปแบบดิจิตอลมีหลายรูปแบบไดแก ขอมูลท่ีแปลงมาจากขอมูลในสิ่งพิมพ ขอมูลท่ีสรางขึ้นใหม
ใหอยูในรูปแบบดิจิตอลขอมูลจากซีดีรอม ขอมูลในวารสารอิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนิกสและจาก
ฐานขอมูลออนไลน ทรัพยากรในหองสมุดดิจิตอลมาจากหลายสื่อท้ังท่ีอยูในรูปสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และ
ขอมูลดิจิตอลในสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งในหองสมุดมีการผสมผสานการใหบริการขอมูลจากสื่อทุกประเภทท้ัง
รูปแบบของการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในการจัดการระบบงานหองสมุดและการพัฒนาหองสมุด ดิจิตอล
เพ่ือจัดเก็บและใหบริการขอมูลท่ีผูใชเขาถึงเนื้อหาไดโดยตรง ความหมายในทางเทคโนโลยีของทรัพยากรท่ีอยู
ในหองสมุดแบบด้ังเดิมคือสิ่งพิมพหรือสื่อท่ีเปนวัสดุเรียกวา Physical objects คือเนื้อหาเรียกวา Contents ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลหรือ Data ในหลาย items และขอมูล อธิบายรายละเอียดของขอมูลหรือ Data นั้น ๆ 
เรียกวา Metadata หรือ Properties. 
   
ลักษณะของหองสมุดดิจิตอล 
         องคประกอบของการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Hardware) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) บุคลากร (Staff) และทรัพยากรท่ีจัดเก็บในรูปดิจิตอล (Collection) ซึ่งทํา
ใหการจัดการระบบสารสนเทศหองสมุด มีลักษณะดังตอไปนี้  

1. มีทรัพยากรท่ีเปนขอมูลอยูในรูปดิจิตอลเรียกวา digital object หรือเรียกวา Collection of 
information objects ไดแก ขอมูลท่ีเปนตัวอักษร รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว (Language – based, Image 
– based, Sound – based, Motion – based) จัดเก็บไวในแหลงจัดเก็บขอมูล (Repository) ซึ่งเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรหลักท่ีใชจัดเก็บขอมูล (Server) 



2. มีการบริหารจัดการในลักษณะขององคกร เชนเดียวกับการจัดการหองสมุดโดยมีการคัดเลือก การ
จัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล การเผยแพรขอมูล และมีเครื่องมือชวยคนท่ีใหความสะดวกแกผูใช 

3. มีการใชเทคโนโลยีในการสรางขอมูล การจัดเก็บ การคนหา การเผยแพรผานระบบเครือขาย  
4. มีการบริการขอมูลในลักษณะการใชขอมูลรวมกัน (fair use) 
5. มีการแนะนําการใชขอมูลแกผูใชและการอางอิงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
6. มีวัฎจักรของการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล ไดแก การสรางขอมูลดิจิตอล (Creation) การเผยแพร

ขอมูล (Dissemination) การใชขอมูล (Use) และการอนุรักษขอมูล (Preservation) 
ความแตกตางของหองสมุดแบบเดิมและหองสมุดดิจิตอล 
          การทํางานของหองสมุดแบบเดิมผูใชจะมาใชทรัพยากรสารนิเทศ  เชนหนังสือ วารสาร   สิ่งพิมพอื่น 
ๆ ในสถานท่ีจัดเก็บทรัพยากรคือหองสมุด  หรือใชคนรายการบรรณานุกรมกอนท่ีจะหาทรัพยากรท่ีตองการ 
เปนหองสมุดท่ีเนนการมี Collection บริการภายในอาคารสถานท่ี สวนหองสมุดดิจิตอลมีการจัดเก็บขอมูลไว
ในเคร่ืองคอมพิวเตอรหลัก (Server) โดยผูใชเขาใชขอมูลไดโดยตรงผานระบบเครือขายหรือคนผานรายการ
สืบคน (Catalog) โดยมีองคประกอบ การทํางานของหองสมุดดิจิตอลไดแก การสรางและจัดหา (Create and 
capture) การจัดเก็บและจัดการขอมูล (Storage and Management ) การสืบคน (Search / Access) การเผยแพร
ขอมูล (Distribution) และการพิจารณาในแงลิขสิทธิ์ของขอมูลกอนท่ีจะนําไปใช 
  
เทคโนโลยี เว็บ 2.0 คืออะไร  จําเปนตอหองสมุดยุคใหมอยางไร   
  ทิม โอไรลลีย ไดกลาวไววาเว็บ 2.0 เปรียบเหมือนธุรกิจ ซึ่งเว็บกลายเปนแพลตฟอรมหนึ่ง ท่ีอยูเหนือ
การใชงานของซอฟตแวร โดยไมยึดติดกับตัวซอฟตแวรเหมือนระบบคอมพิวเตอรท่ีผานมา โดยมีขอมูล ท่ีเกิด
จากผูใชหลายคน (ตัวอยางเชน บล็อก) เปนตัวผลักดันความสําเร็จของเว็บไซตอีกตอหนึ่ง ซึ่งเว็บไซตใน
ปจจุบันมีลักษณะการสรางโดยผูใชท่ีอิสระ และแยกจากกัน ภายใตซอฟตแวรตัวเดียวกัน เพื่อสรรคสราง
ระบบใหกอเกิดประโยชนในองครวมเทคโนโลยี Web 2.0 คือ การสื่อสารบนโลกออนไลนที่มีรูปแบบ 
network หรือแบบใยแมงมุมที่เราสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางไมยากและในจํานวน มากอีกดวย เรียก
กันวา Social networking (สังคมเครือขาย) ที่ในปจจุบันไดพัฒนาอยางรวดเร็วโดยกําหนดตัวเลขวาเปน 
generation ท่ี 2 ของเว็บ สิ่งตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ Web 2.0 นั้นก็ เชน AJAX , Blog , Feeds , Podcast , Social 
networking ฯลฯ Web 2.0  นี้เปนชื่อที่ใชเรียกรวม  ๆเกี่ยวกับการใชงาน  Internet  ท่ีมีการกาวเขามาสูยุคท่ี 2 ที่
มีพ้ืนฐานการใหบริการเปนหลัก และมีรูปแบบการใชงาน  Internet  ท่ีเปลี่ยนไปหรือกลาวไดวาเปน
สังคม Network   ท่ีผูใช  Internet  มีสวนรวมในการสรางมันขึ้นมาซึ่งเปนการสะทอนความตองภายในของ
ผูใชอยางชัดเจน ซึ่ง Web 2.0 มีคุณลักษณะ Web 2.0 application  และ Web 2.0 Website  ซึ่งจะตองมีสิ่งหลักๆ 
เหลานี้ประกอบอยูดวย              

1. Network as platform  คือจะตองใหบริการหรือสามารถใชงานผานทาง  Web Browser ได  
  



2. ผูใชงานท่ีเปนเจาของขอมูลบน Website นั้น สามารถดําเนินการใดๆ ก็ไดกับขอมูลนั้น   
3. โครงสรางของการมีสวนรวมและความเปนอิสระนั้น จะเปนสิ่งกระตุนใหผูใชเพ่ิมคุณคาใหกับ 

Website หรือ Application นั้น กลาวคือ การมีสวนรวมและความเปนอิสระจะทําใหมีการใชงานมาก ทําใหสิ่ง
นั้นมีคุณคานาสนใจ            
 4. ใช Ajax ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีมีความฉลาดมีการโตตอบกับผูใชและมี Interfaceท่ีงายในการใชงาน 
 โดยลักษณะท่ีเดนชัดของเว็บ 2.0 นั้น จะเห็นไดวามีการพัฒนาและการโตตอบระหวางผูใหบริการ 
และผูใชงาน แทนท่ีจากระบบเว็บแบบเกา ท่ีเปนลักษณะของการใหบริการอานอยางเดียว โดยรวมไปถึงการ
รวดเร็ว และการงายดายของการสงขอมูล แทนท่ีแบบเกาท่ีตองจัดการผานเซิรฟเวอร ซึ่งบล็อกและ เว็บท่ี
ใหบริการอัพโหลดภาพถูกนํามาใชเปนตัวอยางของเว็บ 2.0 ท่ีใหเห็นไดทั่วไป ที่มีการใหบริการแสดงความ
คิดเห็น รวมถึงการใชงานท่ีงาย โดยผูใชไมจําเปนตองมีความรูในดานเขาถึงเซิรฟเวอรแตอยางใด เห็นไดวา
ลักษณะของเว็บ 2.0 นั้นกอใหเกิดการสรางเนื้อหา ที่รวดเร็ว และมีการแบงปนขอมูลท่ีงายขึ้น โดยลักษณะของ
เว็บเปลี่ยนจากทางเนนหนักทางดานเทคนิคไปในดานขอมูลขาวสารแทนท่ี และกอใหเกิดประโยชนในดาน
ธุรกิจตอมา    

สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาโลกเปลี่ยนไป   เม่ือโลกมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนายอมเกิดขึ้น เม่ือ
ผูใชบริการมีทางเลือกในการเขาถึงสารสนเทศมากขึ้น บรรณารักษจึงจําเปนตองรูจักและเขาใจทางเลือก
เหลานั้น   Web 2.0  คือแนวความคิดใหมสําหรับ www  ที่จะใหผูใชสามารถเขียน เปลี่ยนแปลง เผยแพร 
เนื้อหาตางๆ ท่ีตองการได  หลักการแหง Web 2.0 แบงออกเปน conversation, community, participation, 
experience, sharing  ซึ่งเปนการเนนการมีสวนรวมโดยสรุปแลว Web 2.0 ก็คือ พัฒนาการของการพัฒนา
เว็บไซตที่เนนความรวมมือ (Collaboration) ท่ีการจัดการเนื้อหาเว็บไมตองผูกขาดท่ีเว็บมาสเตอรแตเพียงผู
เดียว ผูใช ผูชมก็มีสิทธิ์รวมสรางสรรค แกไขเนื้อหาในเว็บไซตได (หากไดรับสิทธิ)์Web 2.0 จะเนนการแชร
ขอมูล ความรู ความบันเทิงแกกัน ทําใหเราเห็นปรากฎการณการเกิดชุมชนออนไลน ซึ่งกลายเปนรูปแบบของ
สังคมประเภทหนึ่งท่ีอยูในโลกอินเทอรเน็ต หรืออาจจะเรียกวาเปนสังคมเสมือน (Virtual Communities) ก็วา
ได  เว็บในยุคนี้ทําใหผูใชอินเทอรเน็ตขยายตัวกลายเปนเครือขาย (Network) และรูจักกันตอไปไดเปนทอดๆ 
เชน เว็บบล็อกท่ีผูใชสามารถ Add Friend กันไดโดยงาย  แต Web 2.0 ไมใชมีแคการหาเพ่ือนเทานั้น เพราะ
เว็บในตระกูล Wiki ท่ีมี Wikipedia.org ก็ยังเปนการตอกยํ้าคําวา การรวมสรางสรรค ของผูใชอินเทอรเน็ต  
 ตัวอยางของเว็บ 2.0 ก็อยางเชน เว็บ YouTube.com, hi5, Google, TAGS, Wordpress, wikipedia
โดยเฉพาะเว็บจําพวก Social Network อยาง hi5, Facebook, Flikr, TAGS กําลังไดรับความนิยมอยางมากมาย
จากนักทองเว็บ เนื่องจาก User สามารถสราง Homepage สวนตัวของตัวเองไดฟรี โดยไมตองมีความรูเรื่อง
ภาษา HTML ท่ีเปนภาษาโครงสรางของเว็บเพจ เพราะเว็บเหลานี้ไดพัฒนาเครื่องใหใชงานอยางครบถวน และ
ใชงานไดงายอีกดวย หากวาทานใช Microsoft Word ได ทานก็สามารถมี Homepage บนเว็บ สามารถนําเสนอ
บทความ รูปถาย วีดีโอ ใหคนท่ัวโลกไดเขามาชมไดอยางงายดาย และก็ฟรีอีกดวย     



ตัวอยางของการประยุกตใชเทคโนโลยี Web 2.0 ในปจจุบันก็คือ  การเขียนเนื้อหา เลาเร่ือง หรือติชม
ตางๆ ผาน Blog ซึ่งมีจํานวนสูงมากขึ้นมาปจจุบัน หรือการรวมกันเขียนบทความในเชิงสารานุกรมผาน
เว็บไซตวิกิพีเพีย (http://th.wikipedia.org) นั่นเอง วิกิพีเดีย (www.wikipedia.org) เปดโอกาสใหผูใช
อินเทอรเน็ตทุกคนไดเขามาเขียน แลกเปลี่ยนความรู และรวมสรางสารานุกรมออนไลนไดอยางเสร ีทําใหวิกิ
พีเดียมีผูเขาไปใชบริการหาขอมูลกันอยางมากมาย และชวยเพิ่มเติมขอมูลกันอยูตลอดเวลา ซึ่งทําใหเว็บไซตนี้
มีจํานวนผูเขามาเยี่ยมชมสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนทุกวันนี้ ขอมูล ท่ีอยูในวิกิพีเดีย สามารถเรียกไดอยางเต็มปาก
วา มันเปนสารานุกรมออนไลนท่ีใหญที่สุดในโลกไปแลว เว็บในลักษณะของการ Co-Creation ยังมีอีก
มากมาย ท่ีรูจักกันดีอยาง  

Youtube.com ท่ีเปดโอกาสใหผูใชอินเทอรเน็ตสามารถแบงปนกันดูและแชรภาพวิดีโอแก กัน (Video 
Sharing)   

Flickr.com ก็เปนอีกเว็บไซตหนึ่งท่ีเกิดขึ้นสอดคลองกับกระแสในยุค Web 2.0 นี้อยางลงตัว เพราะ 
Flickr เปนพ้ืนท่ีท่ีใหคนสามารถแบงปนภาพ (Photo Sharing) เพ่ือใหทุกคนเขามาดูได อีกท้ังเว็บไซตนี้ยังมี
เคร่ืองมือเพ่ือชวยจัดการภาพถายท่ีจะอัพโหลดขึ้น เว็บไดอยางมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือสําคัญเครื่องมือหนึ่ง
ของเทคโนโลยี Web 2.0 คือ Blog ซึ่งเปนเว็บไซตหรือซอฟตแวรเว็บ (Web Application) ประเภทหนึ่งที่เนน
การเขียนเนื้อหาแบบเลาเรื่อง หรือบันทึก เนื่องจากคําวา Blog เปนคําผสมระหวาง Web และ Log ท่ีหมายถึง 
ปูม หรือบันทึก ดังนั้น Blog จึงหมายถึง การบันทึกดวยเทคโนโลยีเว็บนั่นเอง       

ดังนั้นการกาวสู Web 2.0 ก็ทําไดงาย คอื การที่เขาเปนสมาชิก Blog ใด หรือวิกิพีเดีย แลวรวมกัน
สรางสรรคความรูใหเกิดเปนความรูสาธารณะนั่นเอง  นอก จากนี้ยังสามารถเปนสวนรวมกับเทคโนโลยี Web 
2.0 ไดโดยเลือกติดตั้งซอฟตแวรในกลุม Blog หรือ Wiki ในองคกร และพัฒนาความพรอมของบุคลากรใน
องคกรใหรวมกันสรางสรรคผลงานในลักษณะการ ทํางานรวมกันเปนทีมนั่นเอง   
 อยางไรก็ตามการกาวสูยุค Web 2.0 อยางแทจริงนั้น องคกรในเมืองไทยยังตองพัฒนาอีกมาก 
โดยเฉพาะความรวมมือกันสรางสรรคผลงานของบุคลากรในองคกร ความเปนผูท่ีมีใจบริการ  รักการแบงปน 
มีใจสรางสรรค และเผยแพรสาระความรูสูสาธารณะ การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทั้ง CSS Layout, AJax 
และอื่นๆ ท่ีสนับสนุน Web 2.0 ดังนั้น Web 2.0 จึงเปนการเปดใจใหกับการเปลี่ยนแปลงท้ังบุคลากร ทัศนคติ
ในการทํางาน และเลือกใชเทคโนโลยี เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู ท่ีหลอมรวมกันอยางลงตัว   
        
หองสมุดจะกาวไปกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไดอยางไร      

จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี Web 2.0 ท่ีแพรหลาย เราจะพบเห็นไดในเว็บชั้นนําตาง ๆ ในปจจุบัน 
ไมวาจะเปน Youtube, Flickr, Hi5, Facebook, del.icio.us, wikipedia, wordpress ฯลฯ ทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะนํา 
Web 2.0 เขามาใชกับการบริการออนไลนของหองสมุดซึ่งแตเดิมบริการออนไลนของหองสมุด เนนที่บริการ
สืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีใหบริการภายในหองสมุด ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร หรือสื่อตาง ๆ 
เปนหลัก ซึ่งถาใหบริการเพียงเทานี้ตอไป จะทําใหความนาสนใจในหองสมุดจะลดลงนอยลงทุกที ท้ังท่ี



หองสมุดนาจะเปนแหลงสารสนเทศลําดับแรก ๆ ที่ผูใชควรเลือกใชสําหรับการคนหาขอมูล แนวคิดของ 
Library 2.0 ไดมาจุดประกายความนาสนใจและเพ่ิมชีวิตชีวาใหกับการบริการออนไลนของหองสมุดอีกคร้ัง 

เหตุผลท่ีทําใหเว็บท่ีใหบริการในรูปแบบ 2.0 ไดรับความนิยมสวนใหญนั้น มาจากผูใชท่ีเขามา
แบงปนขอมูลตาง ๆ ใหแกกัน เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด ทําใหเกิดขอมูลท่ีนาสนใจใหม ๆ ขึ้น
อยางมากมาย เม่ือมีการแบงปนกันมากขึ้น ขอมูลท่ีมีการสั่งสมจํานวนมาก กลายเปนแหลงขอมูลขนาดใหญ ท่ี
ใหเราคนควาคนหาความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง เปนแหลงรวมสาระบันเทิง เพ่ือความผอน
คลายอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนั้น เพ่ือความนาเชื่อถือของขอมูลไดมีการสรางกลไกการคัดกรองโดยกลุมผูใช
ดวยกันเอง ดวยเครื่องมือตาง ๆ เชน การโหวตใหคะแนน การจัดอันดับ การอภิปรายเพ่ือหาขอสรุป เปนตน 
กิจกรรมเหลานี้ จะเปนขอมูลสนับสนุนใหผูใชสามารถพิจารณาความนาเชื่อถือในการเลือกใชขอมูลตอไป จะ
เห็นไดวาความนาสนใจเหลานี้จะไมเกิดขึ้นเลย ถาไมมีจุดเริ่มตนจากความคิดในการ ”แบงปน” 

หองสมุดเขาสูโลกของ 2.0 ไดอยางไรบาง                                         
 การท่ีจะเขาสูโลกของ 2.0 ได คงตองเริ่มจากการเปนผูเลนกอน มีหองสมุดจํานวนมาก ท่ีไดริเริ่ม และ
ลองเลนเครื่องมือการสรางเครือขายทางสังคมตาง ๆ (Social Networking Tools) ที่มีใหบริการอยูมากมาย แลว
นํามาประยุกตใช อาทิเชน 

Blog – บทความออนไลนท่ีใคร ๆ ก็เขียนได เขียนเรื่องอะไรก็ได หลายหนวยงานใชเพ่ือประกาศ
ขอมูลขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ ใหผูสนใจไดติดตาม        Wiki 
– ตนแบบของการทํางานรวมกัน ซึ่งเปนเคร่ืองมือท่ีใชเขยีนบทความ สารานุกรมในเรื่องท่ีนารูตาง ๆ ในแบบ
ชวยกันเขียน ชวยกันแกไข อภิปรายรวมกัน จนไดขอสรุปสุดทาย เปนองคความรูที่นาเชื่อถือ 

Folksonomy – เรียกอีกอยางวา Tag เปนคําหรือขอความท่ีบอกถึงหมวดหมู กลุมเนื้อหาของสิ่งตางๆ 
ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ซึง่บางคนอาจจะประยุกตใชโดยแทนท่ีจะบอกวาสิ่งนั้นเกี่ยวกับอะไร แตใหขอมูลการ
นําไปใชแทนก็ไมผิดกติกาแตอยางใด 

RSS – รูปแบบการรับสงขอมูลขาวสารท่ีสะดวก รวดเร็ว ทําใหเราสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลง
ขอมูลในเว็บตาง ๆ ไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงแคบอกรับ (Subscribe) เว็บท่ีเราสนใจ หากมีการ Update 
ใด ๆ ขอมูลเหลานี้จะเขามาหาผูใชโดยไมตองเขาไปเว็บนั้นใหเสียเวลา 

Podcast และ Videocast – การเผยแพรไฟลเสียงและไฟลวิดีโอตางๆ ท่ีนาสนใจ เปนอีกหนึ่งชองทาง
ในการกระจายขอมูลขาวสารของหนวยงาน ซึ่งผูใชสามารถบอกรับการ Update ไดเชนเดียวกับระบบของ 
RSS 

Social Bookmarking – แบงปนลิงค (Link) URL เว็บไซตท่ีนาสนใจรวมกัน สรางใหเกิดแหลงขอมูล
ท่ีมีคุณคามากย่ิงขึ้น เพราะอยางนอย URL เหลานั้นก็เคยมีคนเก็บไวเพ่ือเรียกใชงาน หองสมุดบางแหงใช 
del.icio.us เพ่ือการสราง Subject Guide หรือชี้แหลงขอมูลในหัวเรื่องตาง ๆ ท่ีนาสนใจ หรือใชเพ่ือการตอบ
คําถามไดอีกดวย 



Social Networking – เครือขายทางสังคม ของคนท่ีสนใจอะไรเหมือนๆ กัน มีตัวอยางใหเห็นมากมาย
ในปจจุบัน ซึ่งสามารถใชเครื่องมือเหลานี้ ใชคนท่ีอยูในชมุชนนั้น ๆ ใหเปนประโยชนใหขอมูลเฉพาะดาน 
ตาง ๆ ไดเปนอยางด ี

Next Generation OPAC – การสืบคนหนังสือหรือขอมูลยุคใหม ท่ีตองสะดวก รวดเร็ว พาผูใชไปยัง
ขอมูลท่ีเขาสนใจไดอยางงายดาย มีขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู มีเครื่องมือในการชวยเหลือ
ใหใชงานสะดวกมากย่ิงขึ้น รวมถึงเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ในรายการตาง ๆ ได 
   
Open Source คือ? 
  โอเพนซอรสซอฟตแวร คือ ซอฟตแวรท่ีผูใชไมตองจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร มีการเปดเผยตนฉบับ
รหัสซอฟตแวร หรือซอรสโคด (Source code) และอนุญาตใหนําไปเผยแพรตอไดอยางเสรีพัฒนา และ
สามารถใหสาธารณะนําไปพัฒนาตอยอดได ทําใหเกิดการรวมมือกันทํางานอยางไรพรมแดนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเสรี ตัวอยางเชน ระบบปฏิบัติการลีนุกซ เปนตน 
นิยามของโอเพนซอรส  

โอเพนซอรสมิไดหมายเพียงแคการใหโอกาสเขาถึงซอรสโคดเทานั้น ทวาขอสัญญาในการเผยแพร
ของโปรแกรมโอเพนซอรสจะตองเปนไปตามบรรทัดฐานดังตอไปนี ้

1. เผยแพรไดอยางเสรีสัญญานั้นจะตองไมจํากัดบุคคลใดไมใหขายหรือแจกซอฟตแวรในฐานะเปน
องคประกอบหนึ่งในสื่อในการรวบรวมเผยแพรท่ีประกอบดวยโปรแกรมจากแหลงตาง ๆ สัญญานั้นตองไม
คิดคาธรรมเนียมหรือคาอื่นใดในการจัดจําหนายดังกลาว 

2. ซอรสโคด โปรแกรมนั้นจะตองประกอบดวยซอรสโคด และจะตองอนุญาตใหเผยแพรโปรแกรม
ตอไปในรูปแบบซอรสโคดดวย นอกเหนือไปจากรูปแบบท่ีคอมไพลแลว ในกรณีท่ีผลิตภัณฑในบางลักษณะ
ไมไดเผยแพรไปพรอมดวยซอรสโคด จะตองมีวิถีทางท่ีเปนท่ีรูจักกันดีที่จะดาวนโหลดซอรสโคดนั้นไดโดย
ไมคิดราคาผานทางอินเทอรเน็ต ซอรสโคดนั้นจะตองเปนรูปแบบท่ีสะดวกท่ีสุดสําหรับโปรแกรมเมอรท่ีจะ
ดัดแปลงแกไขโปรแกรมนั้น ซอรสโคดที่ถูกทําใหอานไมรูเร่ืองอยางตั้งใจถือวาใชไมได ซอรสในรูปแบบ
ระหวางการคอมไพลเชนท่ีออกมาจาก Preprocessor หรือ translator ถือวาใชไมได 

3. งานดัดแปลง สัญญานั้นจะตองอนุญาตใหทําการแกไขหรือสรางสรรคงานดัดแปลงได และจะตอง
อนุญาตใหเผยแพรงานเหลานั้นดวยเงื่อนไขเดียวกันกับสัญญาของซอฟตแวรตนฉบับ 

4. การคงความสมบูรณในซอรสโคดของผูเขียน สัญญานั้นจะจํากัดไมใหเผยแพรซอรสโคดท่ีถูก
แกไขไดก็ตอเม่ือสัญญาอนุญาตใหเผยแพร Patch files ไปกับซอรสโคด เพ่ือใชในการแกไขโปรแกรมขณะ
คอมไพล สัญญาจะตองระบุอยางชัดเจนวาอนุญาตใหเผยแพรซอฟตแวรท่ีคอมไพลมาจากซอรสโคดที่ถูก
แกไข สัญญาอาจจะตั้งเง่ือนไขใหงานดัดแปลงตองใชชื่อหรือเลขเวอรชันท่ีตางออกไปจากซอฟตแวรตนฉบับ 

5. ไมเลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันบุคคลหรือกลุมใด  ๆสัญญานั้นจะตองไมจงใจแบงแยกเพ่ือละเวนการ
คุมครองสิทธิตอบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 



6. ไมเลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันกิจการในสาขาใด  ๆสัญญานั้นจะตองไมจํากัดผูใดไมใหใชงานโปรแกรม
ในกิจการหรือกิจกรรมจําเพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง ตัวอยางเชน สัญญาตองไมหามใชโปรแกรมในทางธุรกิจ
หรือในทางการวิจัย 

7. การเผยแพรของสัญญา สิทธิท่ีพวงไปกับโปรแกรมจะตองใชกับทุกคนทีไ่ดรับโปรแกรมนั้น โดย
ไมจําเปนตองอาศัยการดําเนินการสัญญาเพ่ิมเติมจากบุคคลใด 

8. สัญญาตองไมเจาะจงจําเพาะผลิตภัณฑอันใดอันหนึ่ง สิทธิที่พวงไปกับโปรแกรมจะตองไมขึ้นอยู
กับการที่โปรแกรมเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรซอฟตแวรเปนผลิตภัณฑใดเปนพิเศษ ถามีการเลือกเฉพาะ
โปรแกรมนั้นออกมาและนําไปใชหรือจําหนายจายแจกโดยอาศยัเงื่อนไขตามสัญญาของโปรแกรมนั้น ทุกคน
ท่ีไดรับโปรแกรมจะตองไดรับสิทธิเดียวกันกับท่ีไดมอบมาพรอมกับการเผยแพรซอฟตแวรแตเดิม 

9. สัญญาจะตองไมผูกพันไปถึงซอฟตแวรอ่ืนในส่ือเดียวกัน สัญญานั้นจะตองไมต้ังเงื่อนไขควบคุม
ซอฟตแวรอื่นที่เผยแพรไปพรอมกับซอฟตแวรท่ีใชสัญญานั้น ตัวอยางเชน สัญญาจะตองไมยืนกรานที่จะให
โปรแกรมอื่นท่ีเผยแพรไปในสื่อเดียวกันตองเปนซอฟตแวรโอเพนซอรสเหมือนกัน 
 
Freeware คือ? 

ฟรีแวร (freeware) หมายถึง ซอฟตแวรท่ีสรางขึ้นและสามารถนําไปใชไดในทุกจุดประสงคโดยไม
ตองเสียคาใชจาย  (เชนราคาขายหรือคาลิขสิทธิ)์ ฟรีแวรเปนลักษณะก้ํากึ่งระหวางซอฟตแวรพาณิชยและ
ซอฟตแวรโอเพนซอรซ คืออนุญาตใหกลุมผูพัฒนามีสวนรวมในการสรางซอฟตแวร แตก็ไมเผยแพรรหัส
ตนฉบับสูสาธารณชนเพ่ือรักษาความลับทางการคา 
นิยามของ Free Software  

ซอฟตแวรเสรีเกิดจากแนวคิดของ ริชารด เอ็ม. สตอลลแมน โดยมีแนวคิดเร่ิมตนจากการแลกเปลี่ยน
ซอรสโคดกันระหวางเพื่อนรวมงานภายในแล็บของเอ็มไอทีซึ่งสตอลลแมนเคยทํางาน ตอมาสตอลลแมนจึง
คิดกลไกการพัฒนาซอฟตแวรแนวคดิใหมขึ้นมา โดยเนนท่ีความมีเสรีภาพ และตองการใหซอฟตแวรนั้น ๆ มี
เสรีภาพตลอดไป โดยตองมีเสรีภาพดังนี ้

- เสรีภาพในการรันโปรแกรม เพ่ือวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม (freedom 0) 
- เสรีภาพในการศึกษาการทํางานของโปรแกรม ดัดแปลงแกไขโปรแกรมใหเหมาะกับความตองการ 

(freedom 1) ซึ่งในขอนี้จําเปนตองใชซอรสโคด 
- เสรีภาพในการเผยแผสําเนาของโปรแกรมตอใหกับผูอื่น ซึ่งจะทําใหคุณชวยเหลือเพ่ือน ๆ ใกล ๆ 

ตัวคุณได (freedom 2) 
- เสรีภาพในการปรับปรุงเพ่ิมเติมความสามารถขอองโปรแกรม แลวเผยแผสวนท่ีคุณปรับปรุงนั้นสู

สาธารณะ ซึ่งนั่นจะทําใหสังคมโดยรวมไดรับประโยชนถวนทั่วกัน (freedom 3) ในขอนี้ก็ตองการซอรสโคด
เชนกัน 



คําวา Free ใน Free Software นั้น มีความหมายถึง “เสรีภาพ” หรือ “อิสระ” ไมใช “ราคา (ถาเปน
ภาษาอังกฤษ เคาก็วา free แบบในคําวา freedom หรือ free speech — ไมใช free แบบในคําวา free beer) 
ดังนั้นเราจึงเรียก Free Software วา “ซอฟตแวรเสร”ี อยาสับสนระหวาง Free Software กับ Freeware เพราะ 
free ใน Freeware นั้น หมายถึงแค “ราคา” แตไมไดพูดถึง “เสรีภาพ” ดูความหมายของ “ซอฟตแวรเสร”ี 
(ภาษาอังกฤษ) ท่ี The Free Software Definition ซอฟตแวรเสรีคือแนวคิดในแนวทางเดียวกับซอฟตแวร   
โอเพนซอร 
รายช่ือโอเพนซอรสและฟรีซอฟตแวรที่นาสนใจ 
  บีบอัดขอมูลดวย 7-Zip  
  Zip-Unzip หลายฟอรแมตดวย IZArc  
  กําจัด Spy ware ดวย Ad Aware  
  จําลอง PC เปน Mail Server  
  ปองกันขอมูลดวย EasyEncripher  
  สุดยอดเว็บเบราวเซอร Mozilla Firefox  
  บริหารจัดการรูปภาพดวย IrfanView  
  รับสงอีเมลดวย Mozilla Thunderbird  
  ประกาศความเปนเจาของรูปภาพดวย Watermark  
  สรางสรรคงานกราฟกสุดสวยดวย Project Dogs           

waffle  
  จับภาพใสจอ จับจอใสกระดาษดวย ScreenHunter  

  สรางผังงานไดงายๆ ดวย Dia  
  Kid's Abacus คํานวณเลขสําหรับเด็ก  
  AgroSoft Mail จําลองพีซีเปน Mail Server  
  จําลองพีซีเปน Web Server ดวย AppServ  
  จําลองพีซีเปน Web Server ดวย XAMPP  
  พัฒนาเว็บไซตดวย NVU  
  พัฒนาเว็บงายๆ ดวย Yahoo SiteBuilder  
  Audacity เคร่ืองมือจัดการเสียง  
  สื่อออฟไลนดวย WinHttrack  
  แผนภูมิความคิดดวย FreeMind  
  ออกแบบงานกราฟกดวย GIMP  

 
ตารางตัวอยาง Free Software Alternative (blognone) 

Commercial 
Software  รายละเอียด  Opensource Software  Freeware  

3ds Max  งานสามมิติ  Blender     

Adobe Acrobat 
Reader  อานและบันทึกขอคิดเห็นใน PDF  Sumatra PDF Viewer  

PDF XChange 
Viewer  
Foxit Reader  

Adobe Acrobat  สรางแฟม PDF  PDF Creator  

Bullzip PDF 
Printer  
CutePDF  
doPDF  



TinyPDF  

Adobe 
Dreamweaver  IDE สําหรับพัฒนาเว็บ  

Aptana Studio  
KompoZer  
Amaya  

Evrsoft  

Adobe Photoshop  ตกแตงภาพถาย  GIMP  Paint.net  
Adobe Illustrator  วาดภาพแบบเวคเตอร  InkScape  DrawPlus  

Microsoft Office  ชุดออฟฟศ  

OpenOffice.org  
AbiWord  
OxygenOffice 
Professional  

 

MathWorks 
MATLAB  การคํานวณ  

Scilab  
Octave  
SageMath  

   

SPSS  วิเคราะหทางสถิติ (แบบใชเมน)ู     PSPP  

SAS/S-Plus  วิเคราะหทางสถิติ (แบบตองพิมพ
คําสั่ง)  R     

Microsoft Visio  วาดไดอะแกรม  
Dia  
Kivio  
Diagram Designer  

yEd  
Gliffy  
TeeTree  

Microsoft Project  จัดการโปรเจค  
Open Workbench  
GanttPV     

Mindjet 
Mindmanager  จัดการ Mindmap  Freemind     

ERP (SAP, JD-
Edward)  โปรแกรมสําหรับ Enterprise  OFBiz,OpenBravo     

Jira  โปรแกรม bug tracking และ project 
management  

gforge  
Trac  
Redmine  

   

   ฟงเพลง     aimp2  



foobar2000  

WinRAR, WinZip  บีบอัดแฟมขอมูล  7-Zip Universal 
Extractor 

 

 
Open Source กับงานหองสมุด 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเร่ิมมีแนวคิดในการจําลองระบบหองสมุด
อัตโนมัติจากตางประเทศ เพ่ือใหสามารถนํามาใชกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหองสมุดประเภทอื่น  ๆ
ในประเทศไทย แทนระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชยจากตางประเทศ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัย 3 
แหง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร  แตการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติทีเปนโอเพนซอรส ดูจะไมเปนที่รูจักหรือเปนท่ีนิยมใน
สถาบันอุดมศึกษา เพราะฉะนั้นโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการอยาง Koha ซึ่งเปนระบบ
หองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการท่ีเปนโอเพนซอรสตัวแรก ท่ีพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 2000 หรือปพ.ศ. 2543 
ก็ยังมิไดมีการเผยแพรเขามาในวงการศึกษาแตอยางใด ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(ศวท.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดเริ่มพัฒนาโปรแกรม Koha ต้ังแต
ตนป พ.ศ. 2551 จนสามารถเปดใหบริการสืบคนขอมูลฐานขอมูลหนังสือ ดรรชนีวารสาร รายงานวิจัย 
วิทยานิพนธ พรอมกับพัฒนา 2D Barcode หรือสัญลักษณ 2 มิติ เพ่ือใหรองรับการยืม-คืน ซึ่ง  ศวท. นับวา
เปนแหงแรกท่ีใชระบบ Koha กับระบบยืม-คืนดวยสัญลักษณ 2 มิติ สามารถเขาเย่ียมชมการสืบคนดวยระบบ 
Koha ไดท่ี library.stks.or.th หรือ stks.or.th/library  

โปรแกรมท่ีเปนโอเพนซอรสตางๆ ทางหองสมุดดิจิทัลมีดังนี้  
1. GNUTECA (http://gnuteca.codigolivre.org.br/)  
2. Greenstone (http://sourceforge.net/projects/greenstone/)  
3. Avanti Circulation System (http://www.avantilibrarysystems.com/index.html) 
4.  CERN Document Server Software (CDSware) (http://cdsware.cern.ch/)   
5. DSpace Durable Digital Depository (http://www.dspace.org/)  
6. Eprints Archive Software (EAS) (http://software.eprints.org) 
7.  Ibero-american and Caribbean Digital Library Project (http://bdigital.ucol.mx) 
8.  Koha Open Source Library System (http://www.koha.org/)  
9. LearningAccess ILS (www.learningaccess.org)  
10. Museolog (http://museolog.sourceforge.net)  
11. OCLC SiteSearch Open Source Project 

(http://opensitesearch.sourceforge.net/docs/helpzone/main.html)  



12. Open Archives Harvester (http://pkp.sfu.ca/?q=harvester)  
13. The Open Source Digital Library System Project (PYTHEAS) 

โอเพนซอรสซอฟตแวรท่ีมีประโยชนสําหรับการใชงานในหองสมุด มีหลายโปรแกรมดวยกัน แบงเปน  
 1.  Library management system ก็จะมี Koha, PMP, PhpMyLibrary, OpenBiblio    
 2.  Digital Library Software เชน Greenstone          
 3.  Content management system ไดแก Membo, eZ publish,  Phone     
 4.  Courseware tools เชน Moodle, Spaghettilearning, Claroline       
 5.  Online journal publishing software: Open Journal System       
 6.  Institutional archiving software คือ Eprints และ DSpace 

ตัวอยางโอเพนซอรสซอฟตแวรท่ีนิยมนํามาประยุกตสําหรับการใชงานในหองสมุด มีดังนี้          
Library management system  

1. Open library กับ OpenBilio 
ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrated Library System : ILS) เปนระบบท่ีชวยอํานวย

ความสะดวกแกหองสมุดในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ไมวาจะเปนการจัดเก็บ การสืบคน การ
เผยแพร และการใหบริการ การจัดหาระบบดังกลาวมาใชในหองสมุดก็มี 2B คือ ไม Buy ก็ Build แตละ
รูปแบบก็มีขอดีขอจํากัดตางกัน แตบทความนี้จะขอแนะนําวิธีหลัง สําหรับหองสมุดขนาดกลางและขนาด
เล็กท่ีสนใจและอยากจะมีระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการใชบาง 

OpenBiblio เปน Open Source Software ในการจัดบริหารจัดการหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ 
(Integrated Library System : ILS) ซึ่งไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับการทํางานใน
โมดูลตางๆ ไมวาจะเปนการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) การสืบคนรายการทรัพยากร
สารสนเทศ (Online Public Access Cataloging : OPAC) การยืม-คืน (Circulation) และการจัดทํา Label 
รวมถึงรายงาน (Reports) ซึ่งสามารถติดตั้งและใชงายไมซับซอน ประหยัดงบประมาณและคาใชจาย เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจโดยเฉพาะสําหรับหองสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก     
 ตัวอยางความสามารถของ Openbiblio ในโมดูลตางๆ 

1. ระบบลงรายการขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย การจัดการขอมูล 
บรรณานุกรม ไดแก การลงรายการใหม การแกไข การลบ และการคัดลอกรายการเดิม                        

2. ระบบสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชบริการสามารถสืบคนรายการทรัพยากร 
สารสนเทศในหองสมุดผานระบบออนไลน ไดทุกท่ีทุกเวลา 

3. ระบบการยืม-คืน สามารถจัดการระเบียนสมาชิก (การลงทะเบียนสมาชิกใหม การคนหา การ 
แกไข การลบ) การยืม การคืน และการตออายุการยืม เปนตน 



  4. ระบบการรายงานผล ประกอบดวย การจัดทํารายงานตางๆ เชน รายชื่อผูใชบริการท่ีมียอดการใช
บริการสูงสุด หรือรายชื่อหนังสือท่ีมียอดการยืม Top 5 รวมถึงการทํา Label และการทําบารโคดเพ่ือใชในการ
ยืม-คืน 

2.  KOHA  Open Source 
ประกอบดวยโมดูลที่เพียงพอตอการทํางานของหองสมุดไมวาจะ 
- circulation หรือ งานบริการยืม-คืน 
- cataloging หรือ งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
- acquisitions หรือ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- serials หรือ การจัดการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
- reserves หรือ การจัดการเรื่องการจองทรัพยากรสารสนเทศ 
- patron management หรือ ระบบจัดการสมาชิก 
- branch relationships หรือ ระบบการจัดการหองสมุดสาขา 
- และยังมีฟงกชั่นอื่นๆ ท่ีนาสนใจอีกมาก  

ระบบ KOHA ยังสามารถรองรับการทํางานของ Database ไดท้ังแบบ Text-Based และ RDBMS 
การจัดการขอมูลไดอิงตามแบบมาตรฐานของหองสมุด เชน MARC21 สามรถใช Z39.50 ไดอีกดวย 
การแกไขหนาจอ Web interface ก็สามารถทําไดงายและรองรับ Xhtml / Java script / CSS  ระบบนี้สามารถ
รองรับการทํางานไดทั้ง UNIX / LINUX / Window และอื่น  ๆ ท่ีสําคัญ คือ ไมตองเสียคา License ของ
โปรแกรม (Software License) จะเสียเฉพาะคาอิมพลีเมน (Implement) ซึ่งจะนอยกวา ระบบหองสมุดเชิง
พานิช ตางๆ ท่ีจะตองเสียคาใชจายท้ังสองอยางคือท้ังคา License ของโปรแกรม และคาอิมพลีเมน 

จุดเดน-จุดดอย ของการนํา Koha มาใช 
จุดแข็ง 

1. มี Community Koha สามารถเขาไปศึกษาและตอบปญหาได 
2. มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
3. เปนระบบ Web-based 
4. มีบรรณารักษท่ีชวยในการเสริมจุดออนของซอฟตแวร 
5. คาใชจายในระยะยาวต่ํา 
6. ระบบเปด ทําใหปรับระบบไดตามความตองการ 

จุดออน 
1. มีผูใชในประเทศไทยนอย 
2. ตองอาศัยบรรณารักษท่ีชํานาญในการทดสอบระบบ 
 



โอกาส 
1. ลดการนําเขาของซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์จากตางประเทศ 
2. เปนตนแบบใหกับหองสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ถาจะเปรียบเทียบ Koha ซึ่งเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบรหัสเปดตัวแรก กับระบบหองสมุด

อัตโนมัติเชิงพาณิชยแลว จะเห็นวา Koha มีโมดูลการทํางานครบทุกโมดูลเหมือนกับระบบหองสมุด
อัตโนมัติ แตจะแตกตางกันท่ีคาใชจายเทานั้นศักยภาพการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีถูกหยิบ
ยกขึ้นมาเพ่ือเปรียบเทียบกับ Koha ไดแก Acquisiotion, Cataloging, Circulation, Web/OPAC, Serial 
Control, Biblio Format,Data Exchange, Standard ทุกดานท้ัง INNOPAC, VTLS, Alice, Dynix ตางก็มี และ 
Koha ก็รองรับการทํางานทุกดานเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น Koha นาจะเปนทางเลือกหนึ่ง ในการนํามาใช 

ขอเปรียบเทียบเบื้องตนของโปรแกรม Open Source 2 ระบบ 
Koha เขียนดวยภาษา Perl และใช Apache Web server อาจตองอาศัยนักคอมพิวเตอรดูแลระบบ  และ 
Module Acquisiton ยังไมสมบูรณนัก  แตรองรับมาตรฐานทุก format ท้ัง MARC, Z39.50 และ ISO2709 

ตัวอยาง หองสมุดท่ีใช Koha แลว ไดแก STKS , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ, หองสมุด TDRI , กรม
วิชาการเกษตร และเครือขายสาธารณสุข 
OpenBiblio เขียนดวย PHP, Mysql และใช Appserv เปน Web server  เปนโปรแกรมเล็ก แตครบทุก Module 
ใชงานงาย  และไมจําเปนตองอาศัยนักคอมพิวเตอรหรือชางเทคนิคก็สามารถติดต้ังและจัดการเองได  

การจัดการระบบหองสมุดดวย OSS (Open Source Software)  
ระบบหองสมุดแบบบูรณาการท่ีเปนโอเพนซอรสมีอยูหลายโปรแกรม การเลือกใชโปรแกรมตอง

พิจารณาในเรื่องฟงกชั่นการทํางาน ความเหมาะสมกับการใชงานในสภาพของหองสมุด บุคลากรท่ีมีความ
พรอมในการรวมพัฒนา งบประมาณท่ีพอเหมาะ ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวท.) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) พยายามศึกษาโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณา
การท่ีเปนโอเพนซอรส เพ่ือนําเสนอทางเลือกในการใชโปรแกรมโอเพนซอรสซอฟตแวรท่ีมีศักยภาพในการ
รองรับการทํางานของหองสมุดแบบบูรณาการ เชน Koha, MicroLCS, Emild, Evergreen, FireFly, GNUteca, 
Avanti, OpenBiblio, PhpMyLibrary, PMP, PYTHEAS, WEBLIS โดย ศวท. ไดพัฒนาโปรแกรม Koha และ
ใชโปรแกรมดังกลาวในการบริหารจัดการงานหองสมุดของ ศวท. และยังไดมีการศึกษาอีก 2 โปรแกรม คือ 
OpenBiblio และ PhpMylibraryโปรแกรมทั้ง 3 โปรแกรมท่ี ศวท. ไดนํามาใชและศึกษา เผยแพรสู
สาธารณชนนั้น สามารถประมวลผลการใช การศึกษา กอปรกับการวิจัยของ Vimal Kumar ไดศึกษา
เปรียบเทียบโปรแกรม Koha, PhPMyLibrary และ OpenBiblio ซึ่งไดรวบรวมหนาที่การทํางานของท้ัง 3 
โปรแกรมจากฟงกชั่นการทํางานในโมดูลการจัดหา (Acquisition) การลงรายการทางบรรณานุกรม 
(Cataloging) การสืบคนออนไลน (OPAC) การยืม-คืน (Circulation) การควบคุมวารสาร (Serial Control) 



การจัดการ (Management) และ การรักษาระบบ (System Maintenance) และใหคะแนนความสามารถในการ
ทํางานของแตละโปรแกรม สรุปไดดังนี ้

 
โมดูลการทํางาน Koha PhpMyLibrary OpenBiblio 

Acquisition 32 0 0 

Cataloging 26 15 16 

OPAC 34 31 13 

Circulation 38 26 29 

Serial control 25 0 0 

Information management 1 0 0 

System maintenance 17 10 11 

Total 173 (78.63%) 82 (37.27%) 69 (31.36%) 

จากตารางเปรียบเทียบฟงกชั่นการทํางานของท้ัง Koha, PhpMyLibrary และ OpenBiblio จะเห็นไดวา Koha 
มีคะแนนความสามารถการทํางานมากท่ีสุด ถึงรอยละ 78.63 ท้ังนี ้Koha มีฟงกชั่นการทํางานครบทุกหนาท่ี
หลักของการทํางานแบบบูรณาการของหองสมุด Koha จึงเปนโปรแกรมท่ีมีความพรอมมากกวา และ
เนื่องจากโปรแกรม PhpMyLibrary และ OpenBiblio ไมมีโมดูลการจัดหา และการจัดการวารสาร โปรแกรม
ท้ัง 2 โปรแกรมนาจะมีความเหมาะสมหองสมุดขนาดเล็ก ท่ีไมจําเปนตองมีฟงกชั่นการทํางานมากนัก 

จะเห็นไดวา โอเพนซอรสซอฟตแวรท่ีนําเสนอเปนตัวอยางเพียง 3 โปรแกรมขางตน ก็สามารถ
ทํางานแบบบูรณาการไดเหมือนกับโปรแกรมเชิงพาณิชยโดยทั่วไป และยังมีคาใชจายนอยกวาอีกดวย อีกท้ัง 
บรรณารักษก็สามารถท่ีจะใหแนวทางรวมพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพการทํางานของหองสมุดไดเอง 
หองสมุดท่ีกําลังมองหาระบบหองสมุดแบบบูรณาการ อาจใชเกณฑหรือแนวทางขางตนมาเปนองคประกอบ
ในการพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจท่ีด ี
Digital Library Software  

1. DSpace หองสมุดดิจิทัล 
ดีสเปซ เปนโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับองคกรขนาดใหญท่ีมีความซับซอนมาก คือ การสง (submit) 

ผลงานจากหลายๆ หนวยงานที่มีความแตกตางกัน ซึ่งเรียกวา ชุมชน (community) โดยผูสงผลงาน 
(submitters) จากหลายหนวยงานในองคกร ลงทะเบียนการสง ใสเมทาดาทา กอนที่ผลงานจะถูกเก็บในคลัง
เอกสารจะตองผานการประเมิน โดยผูประเมิน (reviewer) สามารถตีคืนผลงานที่พิจารณาเห็นวาไมเหมาะสม 



ผูรับรอง (approver) เปนผูตรวจสอบกระบวนการสงผลงาน และมีบรรณาธิกรเมทาดาทา (metadata editor) 
เปนผูมีสิทธิในการแกไขเมทาดาทา 

2. Greenstone หองสมุดดิจิทัล 
Greenstone เปนซอฟตแวรท่ีเปดเผยตนฉบับ (Open source software) ท่ีเผยแพรภายใตสิทธิ์ GNU 

General Public License คือผูใชสามารถศึกษาซอรสโคด แกไขการทํางานของซอฟตแวร และเผยแพร
ซอฟตแวรท่ีแกไขตอไปยังคนอื่นไดโดยเสร ีGreenstone ถูกพัฒนาใหสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows 3.1 ถึง2000 ระบบปฏิบัติการ Darwin ของ Mac OS X ระบบปฏิบัติการ Solaris และ 
FreeBSD2 โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด 
 GreenStone นับเปนซอฟตแวรท่ีนาสนใจมากซอฟตแวรหนึ่งที่มีความสามารถจัดเก็บ และสรางคลัง
เอกสารดิจิทัล ชวยใหสามารถบริหารจัดการหองสมุดดิจิทัลไดท้ังออนไลนและออฟไลน เชน การเผยแพร
ผาน CD-ROM การจัดทําหอจดหมายเหตทุางอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซต 

3. อีพรินท (http://software.eprints.org) 
  เปนโอเพนซอรส ไดรับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซาทแธมตัน สหราชอาณาจักร เปนซอฟตแวรท่ี
ใชในการจัดการการเก็บรักษางานวิจัย ในรูปของหนังสือ โปสเตอร หรือ เอกสารการประชุม มีวัตถุประสงค
ไมใชเพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว แตเพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถอานและเขาถึงสารสนเทศ รายการใดที่สง
เขาไป เจาของผลงานจะตองถูกตรวจสอบ และสารสนเทศที่ถูกสงขึ้นไปจะถูกเก็บไวใน “ท่ีพัก” (buffer) 
กอนเพ่ือไดรับการประเมินจากเจาหนาท่ี กอนจะจัดเก็บในระบบในขั้นสุดทายเปนระบบท่ีใชโครงการริเร่ิม
เก็บถาวรแบบเปด (OAI -Open Archives Initiative) ซึ่งทําใหสามารถสืบคนขามระหวางหนวยเก็บถาวรได 
เมื่อไดมีการลงทะเบียนกับโครงการริเริมเก็บถาวรแบบเปด คลังเอกสารของสมาชิกนั้นจะถูกรวบรวมโดย
อัตโนมัติ เพ่ือเก็บเมทาดาทารวมเขาเปนคลังเก็บท่ัวโลก ทําใหเปนการเพ่ิมคุณคาการใหบริการหนวยงานทาง
วิชาการและวิทยาศาสตรท่ัวโลก 

4. ล็อคคิส (LOCKSS)  
เก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเขาไปเก็บจากเว็บไซตของสํานักพิมพตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ  

รูปแบบท่ีล็อคคิส สามารถเก็บได คือ เอชทีเอ็มแอล (HTML) เจเพค็ (jpg) จิฟ (gif) เวฟ (waf) พีดีเอฟ (pdf) 
ตัวโปรแกรมใสเมทาดาทาจากสํานักพิมพมากกวาท่ีหองสมุดใส เม่ือถูกเรียกใชงาน แคช (cache) จะทําหนาท่ี
แจกจายเนื้อหาเสมือนเปนเว็บพร็อกซ ี(web proxy) ระบบจะไปคนหาวารสารจากเว็บไซตของสํานักพิมพ
กอน หรือถาหาไมไดก็จะไปหาจากแคชใหการเขาไปเก็บจากเว็บไซตของสํานักพิมพเพ่ือ ตองการใหสถาบัน
ตางๆ ผานการอนุญาตจากสํานักพิมพกอน ซึ่งการไดรับอนุญาตนี้เปนการไดรับผานขอตกลงการอนุญาตให
เขาใช (License agreement) แลวสํานักพิมพจะแจงในเว็บไซตของสํานักพิมพ วาในวารสารแตละหัวมีฉบับ
ใดบางและฉบับใดไดรับอนุญาตใหล็อคคิสเก็บขอมูลไปไดล็อคคิส มีระบบท่ีเรียกวา LCAP หรือ Library 
Cache Auditing Protocol โดยล็อคคิส ตองการทําใหแนใจวาทรัพยากรยังคงมีอยู เชื่อถือได และไมมี
ขอผิดพลาดใดๆ จึงมีกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดของเนื้อหา และมีการทําสํารองขอมูลอยาง



อัตโนมัติ มีการเปรียบเทียบเนื้อหาอยางตอเนื่องระหวางวารสารในแคชเอง และวารสารหัวเดียวกันในแคช
ตัวอื่น ๆ โดยนําระบบการหย่ังขอมูล (polling system) โดยใช LCAPหมายความวา ถาเนื้อหาระหวางวารสาร 
2 ฉบับไมตรงกัน ระบบจะจัดการดาวนโหลดฉบับใหมท่ีสมบูรณกวา (fresh copy) จากสํานักพิมพหรือ
คอมพิวเตอรตัวอื่นของล็อคคิส ดวยกระบวนนี้เองทําใหล็อคคิส สามารถซอมความเสียหายบางอยางได  

ใครบางท่ีใช ซอฟตแวร โอเพนซอรส   OSS (Open Source Software) 
ปจจุบันมีการนําเอา  ซอฟตแวร โอเพนซอรส   OSS (Open Source Software) เขาไปใชในองคกร 

โดยท่ัวไป โดยเฉพาะองคกรใหญๆ ท่ีจะมีคาใชจายสูงๆ ในการซื้อไลเซน จึงหันมาใหความสนใจใช OSS 
มากขึ้น ขออนุญาต ยกตัวอยาง เชน 

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย              
 2.สวทช.  ใชงานแบบ 100% ใน NECTEC ซึ่งเปนศูนยหนึ่งใน สวชท. ซึ่งกําลังพยายามทําให
พนักงานใช OpenOffice.org มากขึ้น        
 3.การบินไทย  ใช OSS ตัวงายๆ ที่ไมกระทบตอการทํางานในองคกร อยางเชน 7-zip, PDFCreator, 
Freemind, FireFox ซึ่งไดทําการสํารวจแลววาซอฟตแวรเหลานี้ดีมากกวาซอฟตแวรท่ีเสียเงิน ท่ีเดิมใชอยู 
และเปลี่ยนมาใชโดยไมมีผลกระทบใดๆ        
 4.องคการเภสัชกรรม ยังไมลงตัวในองคกร แตพนักงานสวนใหญในองคกรชอบใจและใหความ
สนใจกันมาก เขาใจวาเปนเพราะทีม  IT สวนหนึ่งสนใจเรื่อง OSS และเริ่มนําเขามาใชในองคกรต้ังแต 
ปลาดาว และ ออฟฟศทะเล ปจจุบันทีมงานนี้ และ พนักงานใหความสนใจกับ OpenOffice.org อยางมาก 
และยังมีท่ีสนใจกําลังนําเขาไปใช หรือ กําลังอยูในชวงประเมินผลกระทบอยู บริษัทหรือหนวยงานหลายๆ ท่ี
ก็ใช OSS อยูโดยไมรูตัว โดยท่ีพนักงานก็ใช OSS อยูโดยไมทราบอยูแลว ยกตัวอยางงายๆ เชนApace, 
Sendmail, Linux Server 
   5.รานอินเตอรเน็ต รานเกม   หลายรานได ลงโปรแกรม  OpenOffice.org โดยท่ีทานนํามาใช แทน 
MS Office แตยังขาดความรูความเขาใจในบางคําสั่ง สภาฯ icct-th.com สื่อกลางชวยสงเสริมใหรานสมาชิก
ใชซอฟตแวร โอเพนซอรส  OSS (Open Source Software) ไดอยาแพรหลาย มาก ยิ่งๆขึ้นกวาท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน 

6. หองสมุด ท่ีพัฒนาการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการเปนโอเพนซอรซอฟตแวร 
หองสมุดของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หองสมุดของศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ หองสมุดศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิตางพากันขอนําขอมูลลงในฐานขอมูล Koha 
นอกเหนือจากหองสมุดภายในของ สวทช. แลว หนวยงานภายนอกอยาง หองสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
หองสมุดมูลนิธิตาบอด หองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หองสมุดกรม
สงเสริมสหกรณ 
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