เอกสารประกอบสัมมนา
เรื่อง การพัฒนาหองสมุดยุคใหมตามเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส
ความหมายและความสําคัญของหองสมุด
หองสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการตาง ๆ ซึ่งไดบันทึกในรูปของหนังสือวารสาร
ตนฉบับ ตัวเขียนหรือ อุปกรณ โสตทัศนวัสดุ และมีการจัดอยางเปนระเบียบ เพื่อบริการแกผูใชในอันจะ
สงเสริมการเรียนรู และความจรรโลงใจ ตามความสนใจ และความตองการของผูอ านแตละบุคคล
ความสําคัญของหองสมุด
1. หองสมุดเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความรู วิชาการตางๆ และกอใหเกิดการเรียนรูอยางไมมีที่
สิ้นสุด
2. หองสมุดเปนแหลงทีก่ อใหเกิดการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง สามารถเลือกหาความรูขอมูล ขาวสาร
ไดอยางหลากหลาย ตามความสนใจและความตองการของตนเอง
3. หองสมุดชวยเปนสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน และชวยใหเปนผูที่ทันสมัยทันตอเหตุการณ
เนื่องจากขอมูล ขาวสาร ความรู และวิชาการตาง ๆ เกิดขึ้นใหมตลอดเวลา
4. หองสมุดชวยใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมทัง้ กระตุนใหเกิดนิสัยรักการอาน 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 ดังนี้
1. Hardware-Computer อุปกรณเชื่อมตอตางๆ
2. Software-โปรแกรมที่ออกแบบ และพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชงานในหองสมุดโดยเฉพาะ
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 เพื่อชวยใหการดําเนินงานของสถาบัน
ดังกลาว ประสบผลสําเร็จ ตรงตามความตองการของผูใช ที่ตองการเขาถึงสารสนเทศอยางสะดวก
Automated Library System ระบบหองสมุดอัตโนมัติ มีการคิดคนระบบจากหลากหลายบริษัท และมี
หลายระบบที่มีในไทย
ระบบหองสมุดอัตโนมัติมีดังตอไปนี้
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 ตั้งแตหองสมุดขนาดเล็กที่มี
หนังสือเพียงไมกี่พันเลมจนถึงหองสมุดขนาดใหญ โปรแกรม Magic Library ไดพัฒนาโปรแกรมทั้งหมดเปน
ภาษาไทย เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นดวยการเพิ่มความสามารถในการกําหนดกลุมผูใชระบบเพื่อกําหนดสิทธิ์
แทนการกําหนดทีละคน รองรับระบบการปฎิบัติการทั้ง Microsoft Windows 95, Windows NT และ Unix
เหมาะกับหองสมุดขนาดตางๆ
ขอดีของโปรแกรม Magic Library
1. มีเมนูภาษาไทยสามารถใชงานไดสะดวก และมีคูมือภาษาไทย
2. รับรองการทํางานกับสื่อทุกประเภท
3. ชวยลดปริมาณเอกสารที่ตองจัดเก็บ
4. ชวยลดเวลาและความซับซอนในการคนหารายละเอียดของหนังสือ
5. รองรับระบบบารโคดที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต
6. วิเคราะหขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในประเทศไทยหนวยงานที่ใช Magic Library สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
2. ระบบ HORIZON
ระบบ Horizon มีระบบการทํางานตรงตามลักษณะงานประจําของหองสมุดนับตั้งแตโมดูลเริ่มตนคือ
Cataloging Module ซึ่งเปนหัวใจหลักของระบบหองสมุดอัตโนมัติ และเปนโมดูลที่จัดสรางฐานขอมูล

บรรณานุกรม ซึ่งสามารถทําไดทั้งในรูปแบบ MARC Format และ Dynix Format โมดูลตอไปไดแก Online
Public Access Cataloging : OPAC ซึ่งมีความสําคัญตอการใชงานคนคืนสารสนเทศของผูใช เปนการนําระบบ
เทคโนโลยีใหม ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการนําเสนอสารสนเทศทั้งในรูป กราฟก และอักขระ และ
เทคโนโลยีระบบเครือขายแบบไคลเอนตเซิรฟเวอร เพื่อนํามาใชรวมกับระบบ Dynix ที่โดยทั่วไปใชกับ
มินิคอมพิวเตอร และซอฟตแวรระบบโนทิส (Notis) ซึ่งเปนซอฟตแวรระบบหองสมุดขนาดใหญที่ใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม จึงเทากับวา Horizon เปนระบบที่เขามาชวยในระบบ Dynix และ Notis ใชงานได
ทันสมัยและกวางขวางขึ้น สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลภาพลักษณ แถบเสียงวิดีทัศน และฐานขอมูลเต็ม
รูปแบบไดอยางสะดวกทั้งภายใน และภายนอก และภายนอกหองสมุด โดยใชเปนมาจรฐาน Z 39.50 ใน
ประเทศไทยหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ติดตั้งระบบเปนแหงแรก
ในประเทศไทยหนวยงานที่ใช สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, หอง
สมุดปวย อึ้งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, หองสมุดและศูนยสารสนเทศธนาคารแหงประเทศไทย, หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร, ศูนยบรรณาสารและการสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3.ระบบ INNOPAC
ระบบหองสมุด INNOPAC ใชงานในโปรแกรมปฎิบัติการ UNIX พัฒนาโดยบริษัท INNOVATIVE
INC. ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบหองสมุดนี้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาเสมอ เชน สามารถใชกับระบบ
Web และเทคโนโลยี windowสามารถใชงานไดงายสืบคนขอมูลตามลําดับของตรรก เชน เรียงตามลําดับ
ตัวอักษร และแนะนําหนังสือที่มีลักษณะคลายกันที่ผใู ชสนใจสามารถดูรายการหนังสือที่อยูใกลเคียงได
ตลอดจนการจองรายการหนังสือ การสงขอมูลผานทาง E-mail และสามารถสืบคนผานทาง WWW.สามารถ
สืบคนขอมูลไดพรอมกันเปนจํานวนมากการบอกรับวารสาร การตออายุวารสาร การตรวจสอบวารสารเย็บ
เลม ลวงเวลา การทวงถาม ระบบการสั่งซื้อบอกรับวารสารอาจจะสามารถติดตอโดยตรงกับบริษัทตัวแทน
จําหนายบริการ ยืมระหวางหองสมุดทางจดหมายอีเล็คทรอนิกสถาหากติดตั้ง Sofeware INNOPAC Z39.50
ระบบจะตรวจสอบคําขอเกี่ยวกับการยืม ตลอดจนแสดงใหผูใชทราบวาไดดําเนินเขาสูระบบแลว หาก
หองสมุดผนวกฐานขอมูลวารสารเขาไปในระบบ INNOPAC ดวย ผูใชสามารถปอนคําถามเกี่ยวกับการยืม
วารสารระหวางหองสมุดไดโดยเพียงแตเลือกรายการอางอิงที่ตองการจากฐานขอมูลของวารสาร
ขอดีของระบบ INNOPAC
1. งายตอการใชงานคือผูใชไมจําเปนตองยุงยากกับยุทธวิธีในการคน และไมวาผูใชจะใชระบบโดยมีการ
เชื่อมตอกับรูปแบบใดก็ตาม เชน จาก เทอรมินอล Window PAC หนือ Web Browswe ไดแก Netcape
2. เปนระบบที่บูรณาการที่สมบูรณ ทุก Module สามารถทํางานรวมกันไดดีและระบบINNOPAC ยัง
สามารถทํางานรวมกับระบบอื่นๆไดเปนอยางดี
3. มีการจัดการขอมูลที่ดีในทุก Module ระบบไดใหขอมูลที่จะชวยจัดการหองสมุดไดดีขึ้น

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 เกี่ยวกับดานสถิติ และการจัดทํารายงานภายในระบบโดยสมบูรณ
ขอจํากัดของระบบ INNOPAC
1. ราคาอุปกรณ Hardware, Sofeware ตลอดจนคาติดตั้งมีราคาแพงกวาระบบอื่นๆ
2. การบริการหลังการขายติดตอยากเพราะไมมีชางที่เปนผูเขาใจระบบอยางจริงจัง
3. บริษัทที่เปนผูผลิตอยูตางประเทศจึงติดตามเรื่องลําบาก
4. แมจะสามารถติดตอกับ Internet ไดแตบางรายการก็ไมสามารถเขาถึงได
5. คาบํารุงรักษาและคาบริการหลังการขายสูง
หองสมุดประเทศไทยมีติดตั้งอยูที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง2 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง, และ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
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 และเครื่องลูกขายจะเปน PC วิ่งบน Windows95 หรือ
MAC ก็ได ซอฟตแวร Alice for Windows สามารถปรับขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษได แสดงผลเปน
ภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได
คุณสมบัติของ Alice for Windows
1. สามารถใชไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีมาตรฐานการสื่อกับผูใชของ Microsoft Windows
95 หรือ 97 ไดรับการประเมินวาไมจําเปนตองใชนักคอมพิวเตอรระบบภาษาไทยก็สามารถปรับเปลี่ยนหนาจอ
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยบรรณารักษและสามารถจัดเรียงขอมูลตามแบบพจนานุกรมไทยฉบับราช
บัณฑิตสถานตลอดจนสามารถรับขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

2. ใหลิขสิทธิ์การใชงานชนิดไมจํากัดจํานวนผูใช เนื่องจากการใชงานในลักษณะระบบหองสมุด
อัตโนมัติ มีจุดประสงคที่สนับสนุนใหเกิดการคนควาอยางกวางขวาง สําหรับการใชงานในอาณาเขต
มหาวิทยาลัยก็สามารถเพิ่มจอ OPAC ไดไมจํากัดจํานวนผูใชโดยไมตองเสียคาลิขสิทธิ์เพิ่มเติมแตอยางใด
3. มีฐานขอมูลโดยเฉพาะกับงานหองสมุด (Library Database) มีฐานขอมูล (Custom Design
Database) พรอมกับสวนการบริหารขอมูล (System Administration Facilities) สําหรับงานหองสมุด
โดยเฉพาะ ทําใหผูใชมั่นใจไดวามีฐานขอมูลที่เหมาะสมกับงานและสามารถบริหารจัดการระบบไดเอง
แหลงที่ใช : ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
5. ระบบ VTLS
ระบบ VTLS (Virtual Tech Library System) เปนซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติสําเร็จรูป มีการ
บูรณาการโมดูลพื้นฐานสําหรับงานหองสมุดไดครบถวน มีเวอรชันที่ใชไดกับฮารดแวรระดับตางๆ เวอรชัน
ปจจุบันใชระบบปฏิบัติการ Unix และระบบจัดการฐานขอมูล Oracle ซึ่งเอื้อตอการนําไปใชงานดานตางๆ
ขอดีของระบบ VTLS
1. การติดตั้งโปรแกรมตองสามารถติดตั้งไดเปน Module และสามารถขยายเพิ่มทีละงานตามความ
ตองการของหองสมุดได
2. สามารถรับและแสดงผลขอมูลภาษาไทยรวมทั้งการจัดเรียงขอมูล (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 ทําใหตองเพิ่มคาใชจาย
3. บางระบบงานไมสามารถบูรณาการกันได
4. ตองจายคาบริการหลังการขาย เวลาเครื่องขัดของ
ในประเทศไทย เชน หองสมุดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,หอสมุดศิริราช สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราชกรมโรงงานอุตสาหกรรม,กรมวิทยาศาสตรบริการ,มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม, หองสมุดธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด(มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี

Digital library & Electronic library
จัดเก็บและใหบริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล เนนใหบริการเอกสารฉบับเต็ม และระบบสื่อ
ประสม ความหมาย = การจัดการทรัพยากรจากหลายสื่อใหอยูในรูปแบบของดิจิทัล มีการออกแบบการเขาถึง
เนื้อหาสารสนเทศใหเปนประโยชนแกผูใช และมีเครื่องมือ หรือวิธีชวยคนสารสนเทศในระบบเครือขายที่
เชื่อมโยงกันทัว่ โลก เครือขายหองสมุด = Library Network ความรวมมือของหองสมุดในการใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกันในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมุงเนนใหทุกหองสมุดเปนศูนย
รวมและแหลงเผยแพรความรู
หองสมุดดิจิตอล (Digital library)
หองสมุดดิจิติล (Digital library) ใชในความหมายที่ใกลเคียงกับคําวา หองสมุดเสมือน (Virtual
library) และหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Electronic library) แตมีความแตกตางคือเปนหองสมุด ที่มีการจัดการ
และใหบริการเนื้อหาของขอมูลอยูในรูปแบบดิจิตอลที่ผูใชเขาถึงเนื้อหาเอกสารเต็มรูป (Full – text) ได
โดยตรงมีการสรางหรือจัดหาขอมูลดิจิตอลมาจัดเก็บอยางเปนระบบเพื่อความสะดวกในการสืบคนและ
ใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีเปาหมายเพื่อใหบริการขอมูลเชนเดียวกับ หองสมุดแบบดั้งเดิม ซึ่ง
ขอมูลที่อยูรูปแบบดิจิตอลมีหลายรูปแบบไดแก ขอมูลที่แปลงมาจากขอมูลในสิ่งพิมพขอมูลที่สรางขึ้นใหม
ใหอยูในรูปแบบดิจิตอลขอมูลจากซีดีรอม ขอมูลในวารสารอิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนิกสและจาก
ฐานขอมูลออนไลน ทรัพยากรในหองสมุดดิจิตอลมาจากหลายสื่อทั้งที่อยูในรูปสิ่งพิมพสื่อโสตทัศน และ
ขอมูลดิจิตอลในสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งในหองสมุดมีการผสมผสานการใหบริการขอมูลจากสื่อทุกประเภททั้ง
รูปแบบของการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในการจัดการระบบงานหองสมุดและการพัฒนาหองสมุด ดิจิตอล
เพื่อจัดเก็บและใหบริการขอมูลที่ผูใชเขาถึงเนื้อหาไดโดยตรง ความหมายในทางเทคโนโลยีของทรัพยากรที่อยู
ในหองสมุดแบบดั้งเดิมคือสิ่งพิมพหรือสื่อที่เปนวัสดุเรียกวาPhysical 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) และทรัพยากรที่จัดเก็บในรูปดิจิตอล (Collection) ซึ่งทํา
ใหการจัดการระบบสารสนเทศหองสมุด มีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีทรัพยากรที่เปนขอมูลอยูในรูปดิจิตอลเรียกวา digital object หรือเรียกวา Collection of
information objects ไดแก ขอมูลที่เปนตัวอักษร รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว (Language – based, Image
– based, Sound – based, Motion – based) จัดเก็บไวในแหลงจัดเก็บขอมูล (Repository) ซึ่งเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรหลักที่ใชจัดเก็บขอมูล (Server)

2. มีการบริหารจัดการในลักษณะขององคกร เชนเดียวกับการจัดการหองสมุดโดยมีการคัดเลือก การ
จัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล การเผยแพรขอมูล และมีเครื่องมือชวยคนที่ใหความสะดวกแกผูใช
3. มีการใชเทคโนโลยีในการสรางขอมูล การจัดเก็บ การคนหา การเผยแพรผานระบบเครือขาย
4. มีการบริการขอมูลในลักษณะการใชขอมูลรวมกัน (fair use)
5. มีการแนะนําการใชขอมูลแกผูใชและการอางอิงขอมูลที่เกี่ยวของ
6. มีวัฎจักรของการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล ไดแก การสรางขอมูลดิจิตอล (Creation) การเผยแพร
ขอมูล (Dissemination) การใชขอมูล (Use) และการอนุรักษขอมูล (Preservation)
ความแตกตางของหองสมุดแบบเดิมและหองสมุดดิจิตอล
การทํางานของหองสมุดแบบเดิมผูใชจะมาใชทรัพยากรสารนิเทศ เชนหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพอื่น
ๆ ในสถานที่จัดเก็บทรัพยากรคือหองสมุด หรือใชคนรายการบรรณานุกรมกอนที่จะหาทรัพยากรที่ตองการ
เปนหองสมุดที่เนนการมี Collection บริการภายในอาคารสถานที่ สวนหองสมุดดิจิตอลมีการจัดเก็บขอมูลไว
ในเครื่องคอมพิวเตอรหลัก (Server) โดยผูใชเขาใชขอมูลไดโดยตรงผานระบบเครือขายหรือคนผานรายการ
สืบคน (Catalog) โดยมีองคประกอบ การทํางานของหองสมุดดิจิตอลไดแก การสรางและจัดหา (Create and
capture) การจัดเก็บและจัดการขอมูล (Storage and Management ) การสืบคน (Search / Access) การเผยแพร
ขอมูล (Distribution) และการพิจารณาในแงลิขสิทธิ์ของขอมูลกอนที่จะนําไปใช
เทคโนโลยี เว็บ 2.0 คืออะไร จําเปนตอหองสมุดยุคใหมอยางไร
ทิม โอไรลลีย ไดกลาวไววาเว็บ 2.0 เปรียบเหมือนธุรกิจ ซึ่งเว็บกลายเปนแพลตฟอรมหนึ่ง ที่อยูเหนือ
การใชงานของซอฟตแวร โดยไมยึดติดกับตัวซอฟตแวรเหมือนระบบคอมพิวเตอรที่ผานมา โดยมีขอมูล ที่เกิด
จากผูใชหลายคน (ตัวอยางเชน บล็อก) เปนตัวผลักดันความสําเร็จของเว็บไซตอีกตอหนึ่ง ซึ่งเว็บไซตใน
ปจจุบันมีลักษณะการสรางโดยผูใชที่อิสระ และแยกจากกัน ภายใตซอฟตแวรตัวเดียวกัน เพื่อสรรคสราง
ระบบใหกอเกิดประโยชนในองครวมเทคโนโลยี Web 2.0 คือ การสื่อสารบนโลกออนไลนที่มีรูปแบบ
network หรือแบบใยแมงมุมที่เราสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางไมยากและในจํานวนมากอีกดวย เรียก
กันวา Social networking (สังคมเครือขาย) ที่ในปจจุบันไดพัฒนาอยางรวดเร็วโดยกําหนดตัวเลขวาเปน
generation ที่ 2 ของเว็บ สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ Web 2.0 นั้นก็ เชน AJAX , Blog , Feeds , Podcast , Social
networking ฯลฯ Web 2.0 นี้เปนชื่อที่ใชเรียกรวมๆ เกี่ยวกับการใชงาน Internet ที่มีการกาวเขามาสูยุคที่ 2 ที่
มีพื้นฐานการใหบริการเปนหลัก และมีรูปแบบการใชงาน Internet ที่เปลี่ยนไปหรือกลาวไดวาเปน
สังคม Network ที่ผูใช 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. ผูใชงานที่เปนเจาของขอมูลบน Website นั้น สามารถดําเนินการใดๆ ก็ไดกับขอมูลนั้น
3. โครงสรางของการมีสวนรวมและความเปนอิสระนั้น จะเปนสิ่งกระตุนใหผูใชเพิ่มคุณคาใหกับ
Website หรือ Application นั้น กลาวคือ การมีสวนรวมและความเปนอิสระจะทําใหมีการใชงานมาก ทําใหสิ่ง
นั้นมีคุณคานาสนใจ
4. ใช Ajax ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีความฉลาดมีการโตตอบกับผูใชและมี Interfaceที่งายในการใชงาน
โดยลักษณะที่เดนชัดของเว็บ 2.0 นั้น จะเห็นไดวามีการพัฒนาและการโตตอบระหวางผูใหบริการ
และผูใชงาน แทนที่จากระบบเว็บแบบเกา ที่เปนลักษณะของการใหบริการอานอยางเดียว โดยรวมไปถึงการ
รวดเร็ว และการงายดายของการสงขอมูล แทนที่แบบเกาที่ตองจัดการผานเซิรฟเวอร ซึ่งบล็อกและ เว็บที่
ใหบริการอัพโหลดภาพถูกนํามาใชเปนตัวอยางของเว็บ 2.0 ที่ใหเห็นไดทั่วไป ที่มีการใหบริการแสดงความ
คิดเห็น รวมถึงการใชงานที่งาย โดยผูใชไมจําเปนตองมีความรูในดานเขาถึงเซิรฟเวอรแตอยางใด เห็นไดวา
ลักษณะของเว็บ 2.0 นั้นกอใหเกิดการสรางเนื้อหา ที่รวดเร็ว และมีการแบงปนขอมูลที่งายขึ้น โดยลักษณะของ
เว็บเปลี่ยนจากทางเนนหนักทางดานเทคนิคไปในดานขอมูลขาวสารแทนที่ และกอใหเกิดประโยชนในดาน
ธุรกิจตอมา
สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาโลกเปลี่ยนไป เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนายอมเกิดขึ้น เมื่อ
ผูใชบริการมีทางเลือกในการเขาถึงสารสนเทศมากขึ้น บรรณารักษจึงจําเปนตองรูจักและเขาใจทางเลือก
เหลานั้น Web 2.0 คือแนวความคิดใหมสําหรับ www ที่จะใหผูใชสามารถเขียน เปลี่ยนแปลง เผยแพร
เนื้อหาตางๆ ที่ตองการได หลักการแหง Web 2.0 แบงออกเปน conversation, community, participation,
experience, sharing ซึ่งเปนการเนนการมีสวนรวมโดยสรุปแลว Web 2.0 ก็คือ พัฒนาการของการพัฒนา
เว็บไซตที่เนนความรวมมือ (Collaboration) ที่การจัดการเนื้อหาเว็บไมตองผูกขาดที่เว็บมาสเตอรแตเพียงผู
เดียว ผูใช ผูชมก็มีสิทธิ์รวมสรางสรรค แกไขเนื้อหาในเว็บไซตได (หากไดรับสิทธิ)์ Web 2.0 จะเนนการแชร
ขอมูล ความรู ความบันเทิงแกกัน ทําใหเราเห็นปรากฎการณการเกิดชุมชนออนไลน ซึ่งกลายเปนรูปแบบของ
สังคมประเภทหนึ่งที่อยูในโลกอินเทอรเน็ต หรืออาจจะเรียกวาเปนสังคมเสมือน (Virtual Communities) ก็วา
ได เว็บในยุคนี้ทําใหผูใชอินเทอรเน็ตขยายตัวกลายเปนเครือขาย (Network) และรูจักกันตอไปไดเปนทอดๆ
เชน เว็บบล็อกที่ผูใชสามารถ Add Friend กันไดโดยงาย แต Web 2.0 ไมใชมีแคการหาเพื่อนเทานั้น เพราะ
เว็บในตระกูล Wiki ที่มี Wikipedia.org ก็ยังเปนการตอกย้ําคําวา 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 ที่เปนภาษาโครงสรางของเว็บเพจ เพราะเว็บเหลานี้ไดพัฒนาเครื่องใหใชงานอยางครบถวน และ
ใชงานไดงายอีกดวย หากวาทานใช Microsoft Word ได ทานก็สามารถมี Homepage บนเว็บ สามารถนําเสนอ
บทความ รูปถาย วีดีโอ ใหคนทั่วโลกไดเขามาชมไดอยางงายดาย และก็ฟรีอีกดวย

ตัวอยางของการประยุกตใชเทคโนโลยี Web 2.0 ในปจจุบันก็คือ การเขียนเนื้อหา เลาเรื่อง หรือติชม
ตางๆ ผาน Blog ซึ่งมีจํานวนสูงมากขึ้นมาปจจุบัน หรือการรวมกันเขียนบทความในเชิงสารานุกรมผาน
เว็บไซตวิกิพีเพีย (http://th.wikipedia.org) นั่นเอง วิกิพีเดีย (www.wikipedia.org) เปดโอกาสใหผูใช
อินเทอรเน็ตทุกคนไดเขามาเขียน แลกเปลี่ยนความรู และรวมสรางสารานุกรมออนไลนไดอยางเสรี ทําใหวิกิ
พีเดียมีผูเขาไปใชบริการหาขอมูลกันอยางมากมาย และชวยเพิ่มเติมขอมูลกันอยูตลอดเวลา ซึ่งทําใหเว็บไซตนี้
มีจํานวนผูเขามาเยี่ยมชมสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนทุกวันนี้ ขอมูล ที่อยูในวิกิพีเดีย สามารถเรียกไดอยางเต็มปาก
วา มันเปนสารานุกรมออนไลนที่ใหญที่สุดในโลกไปแลว เว็บในลักษณะของการ Co-Creation ยังมีอีก
มากมาย ที่รูจักกันดีอยาง
Youtube.com ที่เปดโอกาสใหผูใชอินเทอรเน็ตสามารถแบงปนกันดูและแชรภาพวิดีโอแกกัน (Video
Sharing)
Flickr.com ก็เปนอีกเว็บไซตหนึ่งที่เกิดขึ้นสอดคลองกับกระแสในยุค Web 2.0 นี้อยางลงตัว เพราะ
Flickr เปนพื้นที่ที่ใหคนสามารถแบงปนภาพ (Photo Sharing) เพื่อใหทุกคนเขามาดูได อีกทั้งเว็บไซตนี้ยังมี
เครื่องมือเพื่อชวยจัดการภาพถายที่จะอัพโหลดขึ้น เว็บไดอยางมีประสิทธิภาพเครื่องมือสําคัญเครื่องมือหนึ่ง
ของเทคโนโลยี Web 2.0 คือ Blog ซึ่งเปนเว็บไซตหรือซอฟตแวรเว็บ (Web Application) ประเภทหนึ่งที่เนน
การเขียนเนื้อหาแบบเลาเรื่อง หรือบันทึก เนื่องจากคําวา Blog เปนคําผสมระหวาง Web และ Log ที่หมายถึง
ปูม หรือบันทึก ดังนั้น Blog จึงหมายถึง การบันทึกดวยเทคโนโลยีเว็บนั่นเอง
ดังนั้นการกาวสู Web 2.0 ก็ทําไดงาย คือ 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 ความเปนผูที่มีใจบริการ รักการแบงปน
มีใจสรางสรรค และเผยแพรสาระความรูสูสาธารณะ การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้ง CSS Layout, AJax
และอื่นๆ ที่สนับสนุน Web 2.0 ดังนั้น Web 2.0 จึงเปนการเปดใจใหกับการเปลี่ยนแปลงทั้งบุคลากร ทัศนคติ
ในการทํางาน และเลือกใชเทคโนโลยี เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู ที่หลอมรวมกันอยางลงตัว
หองสมุดจะกาวไปกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไดอยางไร
จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี Web 2.0 ที่แพรหลาย เราจะพบเห็นไดในเว็บชั้นนําตาง ๆ ในปจจุบัน
ไมวาจะเปน Youtube, Flickr, Hi5, Facebook, del.icio.us, wikipedia, wordpress ฯลฯ ทําใหเกิดแนวคิดที่จะนํา
Web 2.0 เขามาใชกับการบริการออนไลนของหองสมุดซึ่งแตเดิมบริการออนไลนของหองสมุด เนนที่บริการ
สืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีใหบริการภายในหองสมุด ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร หรือสื่อตาง ๆ
เปนหลัก ซึ่งถาใหบริการเพียงเทานี้ตอ ไป จะทําใหความนาสนใจในหองสมุดจะลดลงนอยลงทุกที ทั้งที่

หองสมุดนาจะเปนแหลงสารสนเทศลําดับแรก ๆ ที่ผูใชควรเลือกใชสําหรับการคนหาขอมูล แนวคิดของ
Library 2.0 ไดมาจุดประกายความนาสนใจและเพิ่มชีวิตชีวาใหกับการบริการออนไลนของหองสมุดอีกครั้ง
เหตุผลที่ทําใหเว็บที่ใหบริการในรูปแบบ 2.0 ไดรับความนิยมสวนใหญนั้น มาจากผูใชที่เขามา
แบงปนขอมูลตาง ๆ ใหแกกัน เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด ทําใหเกิดขอมูลที่นาสนใจใหม ๆ ขึ้น
อยางมากมาย เมื่อมีการแบงปนกันมากขึ้น ขอมูลที่มีการสั่งสมจํานวนมาก กลายเปนแหลงขอมูลขนาดใหญ ที่
ใหเราคนควาคนหาความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง เปนแหลงรวมสาระบันเทิง เพื่อความผอน
คลายอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนั้น เพื่อความนาเชื่อถือของขอมูลไดมีการสรางกลไกการคัดกรองโดยกลุมผูใช
ดวยกันเอง ดวยเครื่องมือตาง ๆ เชน การโหวตใหคะแนน การจัดอันดับ การอภิปรายเพื่อหาขอสรุป เปนตน
กิจกรรมเหลานี้ จะเปนขอมูลสนับสนุนใหผูใชสามารถพิจารณาความนาเชื่อถือในการเลือกใชขอมูลตอไป จะ
เห็นไดวาความนาสนใจเหลานี้จะไมเกิดขึ้นเลย ถาไมมีจุดเริ่มตนจากความคิดในการ ”แบงปน”
หองสมุดเขาสูโลกของ 2.0 ไดอยางไรบาง
การที่จะเขาสูโลกของ 2.0 ได คงตองเริ่มจากการเปนผูเลนกอน มีหองสมุดจํานวนมาก ที่ไดริเริ่ม และ
ลองเลนเครื่องมือการสรางเครือขายทางสังคมตาง ๆ (Social Networking Tools) ที่มีใหบริการอยูมากมาย แลว
นํามาประยุกตใช อาทิเชน
Blog – บทความออนไลนที่ใคร ๆ ก็เขียนได เขียนเรื่องอะไรก็ได หลายหนวยงานใชเพื่อประกาศ
ขอมูลขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ ใหผูสนใจไดติดตาม
Wiki
– ตนแบบของการทํางานรวมกัน ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชเขียนบทความ สารานุกรมในเรื่องที่นารูตาง ๆ ในแบบ
ชวยกันเขียน ชวยกันแกไข อภิปรายรวมกัน จนไดขอสรุปสุดทาย เปนองคความรูที่นาเชื่อถือ
Folksonomy – เรียกอีกอยางวา Tag เปนคําหรือขอความที่บอกถึงหมวดหมู กลุมเนื้อหาของสิ่งตางๆ
ดวยภาษาที่เขาใจงาย ซึง่ บางคนอาจจะประยุกตใชโดยแทนที่จะบอกวาสิ่งนั้นเกี่ยวกับอะไร แตใหขอมูลการ
นําไปใชแทนก็ไมผิดกติกาแตอยางใด
RSS – รูปแบบการรับสงขอมูลขาวสารที่สะดวก รวดเร็ว ทําใหเราสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลง
ขอมูลในเว็บตาง ๆ ไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงแคบอกรับ (Subscribe) เว็บที่เราสนใจ หากมีการ Update
ใด ๆ ขอมูลเหลานี้จะเขามาหาผูใชโดยไมตองเขาไปเว็บนั้นใหเสียเวลา
Podcast และ Videocast – การเผยแพรไฟลเสียงและไฟลวิดีโอตางๆ ที่นาสนใจ เปนอีกหนึ่งชองทาง
ในการกระจายขอมูลขาวสารของหนวยงาน ซึ่งผูใชสามารถบอกรับการ Update ไดเชนเดียวกับระบบของ
RSS
Social Bookmarking – แบงปนลิงค (Link) URL เว็บไซตที่นาสนใจรวมกัน สรางใหเกิดแหลงขอมูล
ที่มีคุณคามากยิ่งขึ้น เพราะอยางนอย URL เหลานั้นก็เคยมีคนเก็บไวเพื่อเรียกใชงาน หองสมุดบางแหงใช
del.icio.us เพื่อการสราง Subject Guide หรือชี้แหลงขอมูลในหัวเรื่องตาง ๆ ที่นาสนใจ หรือใชเพื่อการตอบ
คําถามไดอีกดวย

Social Networking – เครือขายทางสังคม ของคนที่สนใจอะไรเหมือนๆ กัน มีตัวอยางใหเห็นมากมาย
ในปจจุบัน ซึ่งสามารถใชเครื่องมือเหลานี้ ใชคนที่อยูในชุมชนนั้น ๆ ใหเปนประโยชนใหขอมูลเฉพาะดาน
ตาง ๆ ไดเปนอยางดี
Next Generation OPAC – การสืบคนหนังสือหรือขอมูลยุคใหม ที่ตองสะดวก รวดเร็ว พาผูใชไปยัง
ขอมูลที่เขาสนใจไดอยางงายดาย มีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู มีเครื่องมือในการชวยเหลือ
ใหใชงานสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ในรายการตาง ๆ ได
Open Source คือ?
โอเพนซอรสซอฟตแวร คือ ซอฟตแวรที่ผูใชไมตองจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร มีการเปดเผยตนฉบับ
รหัสซอฟตแวร หรือซอรสโคด (Source code) และอนุญาตใหนําไปเผยแพรตอไดอยางเสรีพัฒนา และ
สามารถใหสาธารณะนําไปพัฒนาตอยอดได ทําใหเกิดการรวมมือกันทํางานอยางไรพรมแดนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเสรี ตัวอยางเชน ระบบปฏิบัติการลีนุกซ เปนตน
นิยามของโอเพนซอรส
โอเพนซอรสมิไดหมายเพียงแคการใหโอกาสเขาถึงซอรสโคดเทานั้น ทวาขอสัญญาในการเผยแพร
ของโปรแกรมโอเพนซอรสจะตองเปนไปตามบรรทัดฐานดังตอไปนี้
1. เผยแพรไดอยางเสรีสัญญานั้นจะตองไมจํากัดบุคคลใดไมใหขายหรือแจกซอฟตแวรในฐานะเปน
องคประกอบหนึ่งในสื่อในการรวบรวมเผยแพรที่ประกอบดวยโปรแกรมจากแหลงตาง ๆ สัญญานั้นตองไม
คิดคาธรรมเนียมหรือคาอื่นใดในการจัดจําหนายดังกลาว
2. ซอรสโคด โปรแกรมนั้นจะตองประกอบดวยซอรสโคด และจะตองอนุญาตใหเผยแพรโปรแกรม
ตอไปในรูปแบบซอรสโคดดวย นอกเหนือไปจากรูปแบบที่คอมไพลแลว ในกรณีที่ผลิตภัณฑในบางลักษณะ
ไมไดเผยแพรไปพรอมดวยซอรสโคด จะตองมีวิถีทางที่เปนที่รูจักกันดีที่จะดาวนโหลดซอรสโคดนั้นไดโดย
ไมคิดราคาผานทางอินเทอรเน็ต ซอรสโคดนั้นจะตองเปนรูปแบบที่สะดวกที่สุดสําหรับโปรแกรมเมอรที่จะ
ดัดแปลงแกไขโปรแกรมนั้น ซอรสโคดที่ถูกทําใหอานไมรูเรื่องอยางตั้งใจถือวาใชไมได ซอรสในรูปแบบ
ระหวางการคอมไพลเชนที่ออกมาจาก Preprocessor หรือ translator ถือวาใชไมได
3. งานดัดแปลง สัญญานั้นจะตองอนุญาตใหทําการแกไขหรือสรางสรรคงานดัดแปลงได และจะตอง
อนุญาตใหเผยแพรงานเหลานั้นดวยเงื่อนไขเดียวกันกับสัญญาของซอฟตแวรตนฉบับ
4. การคงความสมบูรณในซอรสโคดของผูเขียน สัญญานั้นจะจํากัดไมใหเผยแพรซอรสโคดที่ถูก
แกไขไดก็ตอเมื่อสัญญาอนุญาตใหเผยแพรPatch files ไปกับซอรสโคด เพื่อใชในการแกไขโปรแกรมขณะ
คอมไพล สัญญาจะตองระบุอยางชัดเจนวาอนุญาตใหเผยแพรซอฟตแวรที่คอมไพลมาจากซอรสโคดที่ถูก
แกไข สัญญาอาจจะตั้งเงื่อนไขใหงานดัดแปลงตองใชชื่อหรือเลขเวอรชันที่ตางออกไปจากซอฟตแวรตนฉบับ
5. ไมเลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันบุคคลหรือกลุมใด ๆ สัญญานั้นจะตองไมจงใจแบงแยกเพื่อละเวนการ
คุมครองสิทธิตอบุคคลหรือกลุมบุคคลใด

6. ไมเลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันกิจการในสาขาใด ๆ สัญญานั้นจะตองไมจํากัดผูใดไมใหใชงานโปรแกรม
ในกิจการหรือกิจกรรมจําเพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง ตัวอยางเชน สัญญาตองไมหามใชโปรแกรมในทางธุรกิจ
หรือในทางการวิจัย
7. การเผยแพรของสัญญา สิทธิที่พวงไปกับโปรแกรมจะตองใชกับทุกคนทีได
่ รับโปรแกรมนั้น โดย
ไมจําเปนตองอาศัยการดําเนินการสัญญาเพิ่มเติมจากบุคคลใด
8. สัญญาตองไมเจาะจงจําเพาะผลิตภัณฑอันใดอันหนึ่ง สิทธิที่พวงไปกับโปรแกรมจะตองไมขึ้นอยู
กับการที่โปรแกรมเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรซอฟตแวรเปนผลิตภัณฑใดเปนพิเศษถามีการเลือกเฉพาะ
โปรแกรมนั้นออกมาและนําไปใชหรือจําหนายจายแจกโดยอาศัยเงื่อนไขตามสัญญาของโปรแกรมนั้น ทุกคน
ที่ไดรับโปรแกรมจะตองไดรับสิทธิเดียวกันกับที่ไดมอบมาพรอมกับการเผยแพรซอฟตแวรแตเดิม
9. สัญญาจะตองไมผูกพันไปถึงซอฟตแวรอื่นในสื่อเดียวกัน สัญญานั้นจะตองไมตั้งเงื่อนไขควบคุม
ซอฟตแวรอื่นที่เผยแพรไปพรอมกับซอฟตแวรที่ใชสัญญานั้นตัวอยางเชน สัญญาจะตองไมยืนกรานที่จะให
โปรแกรมอื่นที่เผยแพรไปในสื่อเดียวกันตองเปนซอฟตแวรโอเพนซอรสเหมือนกัน
Freeware คือ?
ฟรีแวร (freeware) หมายถึง ซอฟตแวรที่สรางขึ้นและสามารถนําไปใชไดในทุกจุดประสงคโดยไม
ตองเสียคาใชจาย (เชนราคาขายหรือคาลิขสิทธิ)์ ฟรีแวรเปนลักษณะก้ํากึ่งระหวางซอฟตแวรพาณิชยและ
ซอฟตแวรโอเพนซอรซ คืออนุญาตใหกลุมผูพัฒนามีสวนรวมในการสรางซอฟตแวร แตก็ไมเผยแพรรหัส
ตนฉบับสูสาธารณชนเพือ่ รักษาความลับทางการคา
นิยามของ Free Software
ซอฟตแวรเสรีเกิดจากแนวคิดของ ริชารด เอ็ม. สตอลลแมน โดยมีแนวคิดเริ่มตนจากการแลกเปลี่ยน
ซอรสโคดกันระหวางเพื่อนรวมงานภายในแล็บของเอ็มไอทีซึ่งสตอลลแมนเคยทํางาน ตอมาสตอลลแมนจึง
คิดกลไกการพัฒนาซอฟตแวรแนวคิดใหมขึ้นมา โดยเนนที่ความมีเสรีภาพ และตองการใหซอฟตแวรนั้น ๆ มี
เสรีภาพตลอดไป โดยตองมีเสรีภาพดังนี้
- เสรีภาพในการรันโปรแกรม เพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม (freedom 0)
- เสรีภาพในการศึกษาการทํางานของโปรแกรม ดัดแปลงแกไขโปรแกรมใหเหมาะกับความตองการ
(freedom 1) ซึ่งในขอนี้จําเปนตองใชซอรสโคด
- เสรีภาพในการเผยแผสําเนาของโปรแกรมตอใหกับผูอื่น ซึ่งจะทําใหคุณชวยเหลือเพื่อนๆ ใกล ๆ
ตัวคุณได (freedom 2)
- เสรีภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติมความสามารถขอองโปรแกรม แลวเผยแผสวนที่คุณปรับปรุงนั้นสู
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 “ซอฟตแวรเสรี” อยาสับสนระหวาง Free Software กับ Freeware เพราะ
free ใน Freeware นั้น หมายถึงแค “ราคา” แตไมไดพูดถึง “เสรีภาพ” ดูความหมายของ “ซอฟตแวรเสรี”
(ภาษาอังกฤษ) ที่ The Free Software Definition ซอฟตแวรเสรีคือแนวคิดในแนวทางเดียวกับซอฟตแวร
โอเพนซอร
รายชื่อโอเพนซอรสและฟรีซอฟตแวรที่นาสนใจ
 บีบอัดขอมูลดวย 7-Zip
 สรางผังงานไดงายๆ ดวย Dia
 Zip-Unzip หลายฟอรแมตดวย IZArc
 Kid's Abacus คํานวณเลขสําหรับเด็ก
 กําจัด Spy ware ดวย Ad Aware
 AgroSoft Mail จําลองพีซีเปน Mail Server
 จําลอง PC เปน Mail Server
 จําลองพีซีเปน Web Server ดวย AppServ
 ปองกันขอมูลดวย EasyEncripher
 จําลองพีซีเปน Web Server ดวย XAMPP
 สุดยอดเว็บเบราวเซอร Mozilla Firefox
 พัฒนาเว็บไซตดวย NVU
 บริหารจัดการรูปภาพดวย IrfanView
 พัฒนาเว็บงายๆ ดวย Yahoo SiteBuilder
 รับสงอีเมลดวย Mozilla Thunderbird
 Audacity เครือ่ งมือจัดการเสียง
 ประกาศความเปนเจาของรูปภาพดวย Watermark
 สื่อออฟไลนดวย WinHttrack
 สรางสรรคงานกราฟกสุดสวยดวย Project Dogs
 แผนภูมิความคิดดวย FreeMind
waffle
 ออกแบบงานกราฟกดวย GIMP
 จับภาพใสจอ จับจอใสกระดาษดวย ScreenHunter
ตารางตัวอยาง Free Software Alternative (blognone)
Commercial
Software
3ds Max
Adobe Acrobat
Reader

Adobe Acrobat

รายละเอียด
งานสามมิติ
อานและบันทึกขอคิดเห็นใน PDF

สรางแฟม PDF

Opensource Software

Freeware

Blender
Sumatra PDF Viewer

PDF XChange
Viewer
Foxit Reader

PDF Creator

Bullzip PDF
Printer
CutePDF
doPDF

TinyPDF
Aptana Studio
KompoZer
Amaya

Evrsoft

Adobe Photoshop ตกแตงภาพถาย

GIMP

Paint.net

Adobe Illustrator วาดภาพแบบเวคเตอร

InkScape

DrawPlus

Microsoft Office ชุดออฟฟศ

OpenOffice.org
AbiWord
OxygenOffice
Professional

Adobe
Dreamweaver

MathWorks
MATLAB

IDE สําหรับพัฒนาเว็บ

การคํานวณ

Scilab
Octave
SageMath

SPSS

วิเคราะหทางสถิติ (แบบใชเมนู)

SAS/S-Plus

วิเคราะหทางสถิติ (แบบตองพิมพ
คําสั่ง)

R

วาดไดอะแกรม

Dia
Kivio
Diagram Designer

Microsoft Project จัดการโปรเจค

Open Workbench
GanttPV

Microsoft Visio

PSPP

Mindjet
Mindmanager

จัดการ Mindmap

Freemind

ERP (SAP, JDEdward)

โปรแกรมสําหรับ Enterprise

OFBiz,OpenBravo

Jira

yEd
Gliffy
TeeTree

gforge
โปรแกรม bug tracking และ project
Trac
management
Redmine
ฟงเพลง

aimp2

foobar2000
WinRAR, WinZip บีบอัดแฟมขอมูล

7-Zip Universal
Extractor

Open Source กับงานหองสมุด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเริ่มมีแนวคิดในการจําลองระบบหองสมุด
อัตโนมัติจากตางประเทศ เพื่อใหสามารถนํามาใชกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหองสมุดประเภทอื่น ๆ
ในประเทศไทย แทนระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชยจากตางประเทศ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัย 3
แหง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร แตการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติทีเปนโอเพนซอรส ดูจะไมเปนที่รูจักหรือเปนที่นิยมใน
สถาบันอุดมศึกษา เพราะฉะนั้นโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการอยาง Koha ซึ่งเปนระบบ
หองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เปนโอเพนซอรสตัวแรกที่พัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 2000 หรือปพ.ศ. 2543
ก็ยังมิไดมีการเผยแพรเขามาในวงการศึกษาแตอยางใด ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ศวท.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดเริ่มพัฒนาโปรแกรม Koha ตั้งแต
ตนป พ.ศ. 2551 จนสามารถเปดใหบริการสืบคนขอมูลฐานขอมูลหนังสือ ดรรชนีวารสาร รายงานวิจัย
วิทยานิพนธ พรอมกับพัฒนา 2D Barcode หรือสัญลักษณ 2 มิติ เพื่อใหรองรับการยืม-คืน ซึ่ง ศวท. นับวา
เปนแหงแรกที่ใชระบบ Koha กับระบบยืม-คืนดวยสัญลักษณ 2 มิติ สามารถเขาเยี่ยมชมการสืบคนดวยระบบ
Koha ไดที่ library.stks.or.th หรือ stks.or.th/library
โปรแกรมที่เปนโอเพนซอรสตางๆ 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)
โอเพนซอรสซอฟตแวรที่มีประโยชนสําหรับการใชงานในหองสมุด 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
ตัวอยางโอเพนซอรสซอฟตแวรที่นิยมนํามาประยุกตสําหรับการใชงานในหองสมุด มีดังนี้
Library management system
1. Open library กับ OpenBilio
ระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrated Library System : ILS) เปนระบบที่ชวยอํานวย
ความสะดวกแกหองสมุดในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ไมวาจะเปนการจัดเก็บ การสืบคน การ
เผยแพร และการใหบริการ การจัดหาระบบดังกลาวมาใชในหองสมุดก็มี 2B คือ ไม Buy ก็ Build แตละ
รูปแบบก็มีขอดีขอจํากัดตางกัน แตบทความนี้จะขอแนะนําวิธีหลังสําหรับหองสมุดขนาดกลางและขนาด
เล็กที่สนใจและอยากจะมีระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการใชบาง
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 ไดทุกที่ทุกเวลา
3. ระบบการยืม-คืน สามารถจัดการระเบียนสมาชิก (การลงทะเบียนสมาชิกใหม การคนหา การ
แกไข การลบ) การยืม การคืน และการตออายุการยืม เปนตน

4. ระบบการรายงานผล ประกอบดวย การจัดทํารายงานตางๆ เชน รายชื่อผูใชบริการที่มียอดการใช
บริการสูงสุด หรือรายชื่อหนังสือที่มียอดการยืม Top 5 รวมถึงการทํา Label และการทําบารโคดเพื่อใชในการ
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 ที่นาสนใจอีกมาก
ระบบ KOHA ยังสามารถรองรับการทํางานของ Database ไดทั้งแบบ Text-Based และ RDBMS
การจัดการขอมูลไดอิงตามแบบมาตรฐานของหองสมุด เชน MARC21 สามรถใช Z39.50 ไดอีกดวย
การแกไขหนาจอ Web interface ก็สามารถทําไดงายและรองรับ Xhtml / Java script / CSS ระบบนี้สามารถ
รองรับการทํางานไดทั้ง UNIX / LINUX / Window และอื่นๆ ที่สําคัญ คือ ไมตองเสียคา License ของ
โปรแกรม (Software License) จะเสียเฉพาะคาอิมพลีเมน (Implement) ซึ่งจะนอยกวา ระบบหองสมุดเชิง
พานิช ตางๆ ที่จะตองเสียคาใชจายทั้งสองอยางคือทั้งคา License ของโปรแกรม และคาอิมพลีเมน
จุดเดน-จุดดอย ของการนํา Koha มาใช
จุดแข็ง
1. มี Community Koha สามารถเขาไปศึกษาและตอบปญหาได
2. มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. เปนระบบ Web-based
4. มีบรรณารักษที่ชวยในการเสริมจุดออนของซอฟตแวร
5. คาใชจายในระยะยาวต่ํา
6. ระบบเปด ทําใหปรับระบบไดตามความตองการ
จุดออน
1. มีผูใชในประเทศไทยนอย
2. ตองอาศัยบรรณารักษที่ชํานาญในการทดสอบระบบ

โอกาส
1. ลดการนําเขาของซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์จากตางประเทศ
2. เปนตนแบบใหกับหองสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก
ถาจะเปรียบเทียบ Koha ซึ่งเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบรหัสเปดตัวแรกกับระบบหองสมุด
อัตโนมัติเชิงพาณิชยแลว จะเห็นวา Koha มีโมดูลการทํางานครบทุกโมดูลเหมือนกับระบบหองสมุด
อัตโนมัติ แตจะแตกตางกันที่คาใชจายเทานั้นศักยภาพการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกับ Koha ไดแก Acquisiotion, Cataloging, Circulation, Web/OPAC, Serial
Control, Biblio Format,Data Exchange, Standard ทุกดานทั้ง 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 ทั้ง MARC, Z39.50 และ ISO2709
ตัวอยาง หองสมุดที่ใช Koha แลว ไดแก STKS , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ, หองสมุด TDRI , กรม
วิชาการเกษตร และเครือขายสาธารณสุข
OpenBiblio เขียนดวย PHP, Mysql และใช Appserv เปน Web server เปนโปรแกรมเล็ก แตครบทุก Module
ใชงานงาย และไมจําเปนตองอาศัยนักคอมพิวเตอรหรือชางเทคนิคก็สามารถติดตั้งและจัดการเองได
การจัดการระบบหองสมุดดวย OSS (Open Source Software)
ระบบหองสมุดแบบบูรณาการที่เปนโอเพนซอรสมีอยูหลายโปรแกรม การเลือกใชโปรแกรมตอง
พิจารณาในเรื่องฟงกชั่นการทํางาน ความเหมาะสมกับการใชงานในสภาพของหองสมุด บุคลากรที่มีความ
พรอมในการรวมพัฒนา งบประมาณที่พอเหมาะ ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวท.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) พยายามศึกษาโปรแกรมหองสมุดแบบบูรณา
การที่เปนโอเพนซอรส เพื่อนําเสนอทางเลือกในการใชโปรแกรมโอเพนซอรสซอฟตแวรที่มีศักยภาพในการ
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 โปรแกรมที่ ศวท. ไดนํามาใชและศึกษา เผยแพรสู
สาธารณชนนั้น สามารถประมวลผลการใช การศึกษา กอปรกับการวิจัยของ Vimal Kumar ไดศึกษา
เปรียบเทียบโปรแกรม Koha, PhPMyLibrary และ OpenBiblio ซึ่งไดรวบรวมหนาที่การทํางานของทั้ง 3
โปรแกรมจากฟงกชั่นการทํางานในโมดูลการจัดหา (Acquisition) การลงรายการทางบรรณานุกรม
(Cataloging) การสืบคนออนไลน (OPAC) การยืม-คืน (Circulation) การควบคุมวารสาร (Serial Control)

การจัดการ (Management) และ การรักษาระบบ (System Maintenance) และใหคะแนนความสามารถในการ
ทํางานของแตละโปรแกรม สรุปไดดังนี้
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%)

จากตารางเปรียบเทียบฟงกชั่นการทํางานของทั้ง Koha, PhpMyLibrary และ OpenBiblio จะเห็นไดวา Koha
มีคะแนนความสามารถการทํางานมากที่สุด ถึงรอยละ 78.63 ทั้งนี้ Koha มีฟงกชั่นการทํางานครบทุกหนาที่
หลักของการทํางานแบบบูรณาการของหองสมุด Koha จึงเปนโปรแกรมที่มีความพรอมมากกวา และ
เนื่องจากโปรแกรม PhpMyLibrary และ OpenBiblio ไมมีโมดูลการจัดหา และการจัดการวารสาร โปรแกรม
ทั้ง 2 โปรแกรมนาจะมีความเหมาะสมหองสมุดขนาดเล็ก ที่ไมจําเปนตองมีฟงกชั่นการทํางานมากนัก
จะเห็นไดวา โอเพนซอรสซอฟตแวรที่นําเสนอเปนตัวอยางเพียง 3 โปรแกรมขางตน ก็สามารถ
ทํางานแบบบูรณาการไดเหมือนกับโปรแกรมเชิงพาณิชยโดยทั่วไป และยังมีคาใชจายนอยกวาอีกดวย อีกทั้ง
บรรณารักษก็สามารถที่จะใหแนวทางรวมพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานของหองสมุดไดเอง
หองสมุดที่กําลังมองหาระบบหองสมุดแบบบูรณาการอาจใชเกณฑหรือแนวทางขางตนมาเปนองคประกอบ
ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจที่ดี
Digital Library Software
1. DSpace หองสมุดดิจิทัล
ดีสเปซ เปนโปรแกรมที่เหมาะสําหรับองคกรขนาดใหญที่มีความซับซอนมาก คือ การสง(submit)
ผลงานจากหลายๆ หนวยงานที่มีความแตกตางกัน ซึ่งเรียกวา ชุมชน (community) โดยผูสงผลงาน
(submitters) จากหลายหนวยงานในองคกร ลงทะเบียนการสง ใสเมทาดาทา กอนที่ผลงานจะถูกเก็บในคลัง
เอกสารจะตองผานการประเมิน โดยผูประเมิน (reviewer) สามารถตีคืนผลงานที่พิจารณาเห็นวาไมเหมาะสม

ผูรับรอง (approver) เปนผูต รวจสอบกระบวนการสงผลงาน และมีบรรณาธิกรเมทาดาทา (metadata editor)
เปนผูมีสิทธิในการแกไขเมทาดาทา
2. Greenstone หองสมุดดิจิทัล
Greenstone เปนซอฟตแวรที่เปดเผยตนฉบับ (Open source software) ที่เผยแพรภายใตสิทธิ์ GNU
General Public License คือผูใชสามารถศึกษาซอรสโคด แกไขการทํางานของซอฟตแวร และเผยแพร
ซอฟตแวรที่แกไขตอไปยังคนอื่นไดโดยเสรี Greenstone ถูกพัฒนาใหสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ
Microsoft Windows 3.1 ถึง2000 ระบบปฏิบัติการ Darwin ของ Mac OS X ระบบปฏิบัติการ Solaris และ
FreeBSD2 โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด
GreenStone นับเปนซอฟตแวรที่นาสนใจมากซอฟตแวรหนึ่งที่มีความสามารถจัดเก็บ และสรางคลัง
เอกสารดิจิทัล ชวยใหสามารถบริหารจัดการหองสมุดดิจิทัลไดทั้งออนไลนและออฟไลน เชน การเผยแพร
ผาน CD-ROM การจัดทําหอจดหมายเหตุทางอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซต
3. อีพรินท (http://software.eprints.org)
เปนโอเพนซอรส ไดรับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซาทแธมตัน สหราชอาณาจักร เปนซอฟตแวรที่
ใชในการจัดการการเก็บรักษางานวิจัย ในรูปของหนังสือ โปสเตอร หรือ เอกสารการประชุม มีวัตถุประสงค
ไมใชเพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว แตเพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถอานและเขาถึงสารสนเทศ รายการใดที่สง
เขาไป เจาของผลงานจะตองถูกตรวจสอบ และสารสนเทศที่ถูกสงขึ้นไปจะถูกเก็บไวใน “ที่พัก” (buffer)
กอนเพื่อไดรับการประเมินจากเจาหนาที่ กอนจะจัดเก็บในระบบในขั้นสุดทายเปนระบบที่ใชโครงการริเริ่ม
เก็บถาวรแบบเปด (OAI -Open Archives Initiative) ซึ่งทําใหสามารถสืบคนขามระหวางหนวยเก็บถาวรได
เมื่อไดมีการลงทะเบียนกับโครงการริเริมเก็บถาวรแบบเปด คลังเอกสารของสมาชิกนั้นจะถูกรวบรวมโดย
อัตโนมัติ เพื่อเก็บเมทาดาทารวมเขาเปนคลังเก็บทั่วโลก ทําใหเปนการเพิ่มคุณคาการใหบริการหนวยงานทาง
วิชาการและวิทยาศาสตรทั่วโลก
4. ล็อคคิส (LOCKSS)
เก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเขาไปเก็บจากเว็บไซตของสํานักพิมพตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
รูปแบบที่ล็อคคิส สามารถเก็บได คือ เอชทีเอ็มแอล (HTML) เจเพ็ค (jpg) จิฟ (gif) เวฟ (waf) พีดีเอฟ (pdf)
ตัวโปรแกรมใสเมทาดาทาจากสํานักพิมพมากกวาที่หองสมุดใส เมื่อถูกเรียกใชงาน แคช (cache) จะทําหนาที่
แจกจายเนื้อหาเสมือนเปนเว็บพร็อกซี (web proxy) ระบบจะไปคนหาวารสารจากเว็บไซตของสํานักพิมพ
กอน หรือถาหาไมไดก็จะไปหาจากแคชใหการเขาไปเก็บจากเว็บไซตของสํานักพิมพเพื่อ ตองการใหสถาบัน
ตางๆ ผานการอนุญาตจากสํานักพิมพกอน ซึ่งการไดรับอนุญาตนี้เปนการไดรับผานขอตกลงการอนุญาตให
เขาใช (License agreement) แลวสํานักพิมพจะแจงในเว็บไซตของสํานักพิมพ วาในวารสารแตละหัวมีฉบับ
ใดบางและฉบับใดไดรับอนุญาตใหล็อคคิสเก็บขอมูลไปไดล็อคคิส มีระบบที่เรียกวา LCAP หรือ Library
Cache Auditing Protocol โดยล็อคคิส ตองการทําใหแนใจวาทรัพยากรยังคงมีอยู เชื่อถือไดและไมมี
ขอผิดพลาดใดๆ จึงมีกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดของเนื้อหา และมีการทําสํารองขอมูลอยาง

อัตโนมัติ มีการเปรียบเทียบเนื้อหาอยางตอเนื่องระหวางวารสารในแคชเอง และวารสารหัวเดียวกันในแคช
ตัวอื่น ๆ โดยนําระบบการหยั่งขอมูล (polling system) โดยใช LCAPหมายความวา ถาเนื้อหาระหวางวารสาร
2 ฉบับไมตรงกัน ระบบจะจัดการดาวนโหลดฉบับใหมที่สมบูรณกวา (fresh copy) จากสํานักพิมพหรือ
คอมพิวเตอรตัวอื่นของล็อคคิส ดวยกระบวนนี้เองทําใหล็อคคิส สามารถซอมความเสียหายบางอยางได
ใครบางที่ใช ซอฟตแวร โอเพนซอรส OSS (Open Source Software)
ปจจุบันมีการนําเอา ซอฟตแวร โอเพนซอรส OSS (Open Source Software) เขาไปใชในองคกร
โดยทั่วไป โดยเฉพาะองคกรใหญๆ ที่จะมีคาใชจายสูงๆ 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 ซึ่งไดทําการสํารวจแลววาซอฟตแวรเหลานี้ดีมากกวาซอฟตแวรที่เสียเงิน ที่เดิมใชอยู
และเปลี่ยนมาใชโดยไมมีผลกระทบใดๆ
4.องคการเภสัชกรรม ยังไมลงตัวในองคกร แตพนักงานสวนใหญในองคกรชอบใจและใหความ
สนใจกันมาก เขาใจวาเปนเพราะทีม IT สวนหนึ่งสนใจเรื่อง OSS และเริ่มนําเขามาใชในองคกรตั้งแต
ปลาดาว และ ออฟฟศทะเล ปจจุบันทีมงานนี้ และ พนักงานใหความสนใจกับ OpenOffice.org อยางมาก
และยังมีที่สนใจกําลังนําเขาไปใช หรือ กําลังอยูในชวงประเมินผลกระทบอยู บริษัทหรือหนวยงานหลายๆ ที่
ก็ใช OSS อยูโดยไมรูตัว โดยที่พนักงานก็ใช OSS อยูโดยไมทราบอยูแลว ยกตัวอยางงายๆ เชนApace,
Sendmail, Linux Server
5.รานอินเตอรเน็ต รานเกม หลายรานได ลงโปรแกรม OpenOffice.org โดยที่ทานนํามาใช แทน
MS Office แตยังขาดความรูความเขาใจในบางคําสั่ง สภาฯ icct-th.com สื่อกลางชวยสงเสริมใหรานสมาชิก
ใชซอฟตแวร โอเพนซอรส OSS (Open Source Software) ไดอยาแพรหลาย มาก ยิ่งๆขึ้นกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน
6. หองสมุด ที่พัฒนาการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการเปนโอเพนซอรซอฟตแวร
หองสมุดของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติหองสมุดของศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ หองสมุดศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติตางพากันขอนําขอมูลลงในฐานขอมูล Koha
นอกเหนือจากหองสมุดภายในของ สวทช. แลว หนวยงานภายนอกอยาง หองสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
หองสมุดมูลนิธิตาบอด หองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หองสมุดกรม
สงเสริมสหกรณ
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