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แนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ทาไมต้องมีแนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล
หนึ่งในภารกิจสาคัญของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คือ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ให้บริการข้อมูลในสาขามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ฯ จึงได้ประยุกต์เอานวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในจั ด เก็ บ ประมวลผล และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ทางด้ า น
มานุษยวิทยาเป็นเวลาต่อเนื่องกว่าทศวรรษ โดยมุ่ง หวังให้ฐานข้อมูลแต่ละฐานของศูนย์ฯ เป็นแหล่งข้อมูลที่มี
คุณภาพทางวิชาการ และถูกนาวิจัยรุ่นใหม่นาไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่
อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งที่ในการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการจัดทาเนื้อหาข้อมูล
และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของศูนย์ฯ มักเกิดคาถามและปัญหาจากการทางาน มาให้ในวง
ประชุมได้ช่วยกับขบคิด ตัวอย่างเช่น
 ข้อมูลประเภทไหนที่ศูนย์ฯ ควรจะเลือกเก็บ หรือไม่เก็บ
 ที่มาของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลต้นฉบับที่หลากหลาย ทาให้แต่ละฐานข้อมูลมีกระบวนการ
จัดการข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป
 เนื่องจากลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่แตกต่างกันไปในแต่ละฐานข้อมูล ทาให้ฐานข้อมูลของศูนย์ฯ
มีชุดเมทาดาทาที่หลากหลาย ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทาระบบสืบค้นรวมได้
 บางฐานข้อมูลมีการสร้างเมทาดาทา (Metadata) เฉพาะขึ้นมาเอง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 แต่ละฐานข้อมูลควรมีมาตรฐานในการสร้าง และแปลงสภาพข้อมูลดิจิทัลข้อมูล (Digitisation)
ขั้นต่าเท่าไหร่ เพื่อเป็นการสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัลในระยะยาว
 ความลังเลใจในการเลือกจะเผยแพร่ หรือสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบางประเภท
ข้อสรุปสาคัญที่ได้จากการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องพบว่า สาเหตุสาคัญที่ทาให้
การดาเนินงานคลังข้อมูลของศูนย์ฯ ประสบปัญหาในการทางาน คือ ศูนย์ฯ ไม่เคยมีแนวปฏิบัติ (Guideline)
การจัดการคลังข้อมูลดิจิทัลสาหรับผู้ปฏิบัติงาน การดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นเพียงการกาหนดประเด็นของ
ข้อมูลที่จะสะสม แต่ยังไม่เคยมีการให้แนวทางการดาเนินงานว่า ควรจะต้องมีขั้นตอนในการดาเนินงาน
อย่างไรบ้าง
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ด้วยเหตุนี้ ในแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2557-2560 ศูนย์ฯ จึงได้ยกระดับการทางานด้านคลังข้อมูลให้
เข้มข้นขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพในระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข โดยมีแผนงานที่จะพัฒนา
ระบบบริ ห ารจัดการคลั งข้อมูล และสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภ าพ (S3) โดยมีเป้าประสงค์ที่จะสร้างระบบ
บริห ารจัดการการบู รณาการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก และการให้ บริการข้อมูล ตามมาตรฐาน (G3.1)
โครงการศึกษาและจัดทาแนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัลจึงถูกตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่
คาดหวังจากการดาเนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. เพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล  การจั ด การเนื้ อ หา และการเผยแพร่ข้ อ มู ล ของ
ของศูนย์ฯ
ศู น ย์ ฯ เป็ น ไป อ ย่ างเห ม าะ ส ม แ ล ะ เป็ น
มาตรฐานสากล
 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาแนวปฏิบัติการ
จัดการคลังข้อมูลดิจิทัล ไปใช้เป็นต้นแบบในการ
จัดทาแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลดิจิทัล ประจา
ฐานข้อมูลต่างๆ ได้
2. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการ  ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในการจัดการและ
จั ด การและเผยแพร่ เนื้ อ หาข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ของ
เผ ย แ พ ร่ เนื้ อ ห า ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ข อ งศู น ย์ ฯ
ศู น ย์ ฯ (นั ก วิ ช าการ เจ้ า หน้ า ที่ เ ทคโนโลยี
(นักวิชาการ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สารสนเทศและโสตทั ศ น์ และเจ้ า ของข้ อ มู ล
โสตทัศน์ และเจ้าของข้อมูลวัฒนธรรม) ตระหนัก
วั ฒ นธรรม) ได้ ต ระหนั ก ว่ า แนวปฏิ บั ติ ก าร
ถึ ง ความส าคั ญ ของแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
จัดการคลังข้อมูลดิจิทัล มีส่วนสาคัญเพียงใด ต่อ
คลังข้อมูลดิจิทัล
การดาเนินงานของศูนย์ฯ
ท้ายที่สุ ดแล้ว คณะผู้ จัดทาคาดหวังว่า ผลลัพ ธ์ที่ ได้จากการดาเนินโครงการศึกษาและจัดทาแนว
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล จะช่ ว ยสร้ า งมาตรฐานการท างานด้ า นคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ในเชิ ง
กระบวนการทางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการกาหนดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการสงวน
รักษาคุณค่าของข้อมูลให้ยืนยาว รวมถึงการกาหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคลังข้อมูลดิจิทัลอื่นๆ
เพื่อขยายขอบเขตคลังข้อมูลของศูนย์ฯ ต่อไปในอนาคต
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กรอบคิดในการจัดทาแนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล
คณะทางานได้ร่วมกันศึกษาแนวปฏิบัติการจัการสารสนเทศ จากคลังข้อมูลดิจิทัลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนามาใช้เป็นต้นแบบในการจัดทาแนวปฏิบัติการจัดคลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ พร้อมกับทา
การวิเคราะห์และทบทวนจุดแข็ง-ข้อจากัด การทางานด้านคลังข้อมูลที่ผ่านมาของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ปัญหาสาคัญที่
ค้น พบ ภายหลั งจากการระดมความคิ ด ร่ ว มกั น ระหว่างผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข้ อง คื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานประจ า
ฐานข้อมูลแต่ละคน ต่างมีกระบวนการทางานเป็นของตนเอง ไม่เคยมีการถ่ายทอดทักษะ หรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่ของการจัดการเนื้อหาข้อมูล (Data content) แล้ว การที่แต่ละฐานข้อมูล
ต่างมีกระบวนการจัดการเนื้อหาข้อมูลเป็นของตนเองนั้น ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม แต่หากพิจารณาในแง่ของ
กระบวนการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัลแล้ว การมีกระบวนการทางานที่แตกต่างกัน ถือเป็นอุปสรรคสาคั ญอย่าง
ยิ่งต่อการบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
 การใช้ชุดเมาทาดาที่แตกต่างกันระหว่างฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยา
เลื อ กที่ จ ะใช้ ชุ ด เมทาดาทา International Standard Archival Description (ISAD(G))1
เป็นชุดเมทาดาทามาตรฐานในการให้รายละเอียดข้อมูล แต่ฐานข้อมูลงานวิจัยชาติพันธุ์วิทยา
ในประเทศไทย กลับเลือกที่จะใช้ชุดเมทาดาทาที่ประยุกต์จากระบบห้องสมุด และเพิ่มเติมเม
ทาดาทาพิเศษ ซึ่งประยุกต์จาก Human Relations Area Files (HRAF) 2 ลงไป
 มาตรฐานการสร้างข้อมูลดิจิทัลที่แตกต่างกันระหว่างฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลพิพิธภัณ ฑ์
ท้องถิ่นในประเทศไทย เลือกที่จะสแกนและบันทึกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ ใน
สกุลไฟล์ JPEG ที่ความละเอียด 1200 dpi แต่ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยกลับเลือกที่จะ
สแกนและบันทึกข้อมูลที่สแกนมาจากหนังสือ ในสกุล ไฟล์ JPEG ที่ความละเอียดเพียง 200
dpi

1

ชุดเมทาดาทาที่ได้รับการรับรองจาก The International Council on Archives (ICA) ให้ใช้เป็นชุดเมทาดาทามาตรฐานใน
การให้รายละเอียดข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.ica.org/10207/standards/isadggeneral-international-standard-archival-description-second-edition.html)
2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://hraf.yale.edu/online-databases/ehraf-world-cultures/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จาก เอกสารแนบ 6: ข้อกาหนดการใช้อรรถภิธานศัพท์วัฒนธรรม
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ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ฐานข้อมูลแต่ละฐานมีกระบวนการทางาน และมาตรฐานการทางานที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสาคัญ สาหรับการบูรณาการคลั งข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ และรองรับการ
เชื่ อ มโยงกั บ เครื อ ข่ า ยคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล อื่ น ๆ ในอนาคต เพื่ อ การก้ า วขึ้ น เป็ น คลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ทางด้ า น
มานุษยวิทยาระดับอาเซียน ศูนย์ฯ จึงจาเป็นต้องมีแนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล เพื่อให้ฐานข้อมูล
ทุกฐาน นาไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล ทั้งนี้ เนื้อหาสาคัญที่ปรากฎในแนว
ปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล ควรแสดงให้เห็น “วงจรชีวิตของข้อมูลดิจิทัล” (Digital life cycle) ที่เป็น
ลาดับขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกข้อมูล การสร้างข้อมูลดิจิทัล การให้รายละเอียดข้อมูลดิจิทัล จน
สิ้นสุดที่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัล
คณะท างานตกลงที่ จ ะเลื อ ก “MAKE IT DIGITAL” (http://www.digitalnz.org/make-it-digital)
ซึง่ เป็นแนวปฏิบัติการสร้างองค์ประกอบข้อมูลดิจิทัลของประเทศนิวซีแลนด์มาเป็นต้นแบบในการทางาน ทั้งนี้
MAKE IT DIGITAL เกิดขึ้น จากความพยายามร่วมกันของหน่วยงานสารสนเทศในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่ อ
พยามยามทาความเข้าใจวงจรชีวิตข้อมูลดิจิทัลว่ามีขั้นตอนการทางานอย่างไร และอะไรเป็น กุญแจสาคัญของ
วงจรชีวิตข้อมูลดิจิทัล โดยมุ่งหวังที่จะสงวนรักษาให้ข้อมูลดิจิทัลมีชีวิตอยู่ได้อย่างยาวนาน
คณะทางานได้ประยุกต์เอากระบวนการทางานของ MAKE IT DIGITAL มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา
แนวปฏิ บั ติ การจั ดการคลั งข้อมู ล ดิจิ ทัล ของศูน ย์ฯ พร้อมกับ นาแนวคิดการจัด การคลั งข้อมูล ดิจิทั ล และ
มาตรฐานการสร้างข้อมูลดิจิทัลจากคลังข้อมูลดิจิทัลระดับนานาชาติ อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดรับกับ
กระบวนการปฏิบัติงานจริงที่เป็นไปได้ จนได้แนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ ซึ่งมีวงจรชีวิต
ในการดาเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้
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ที่มา: http://www.digitalnz.org/make-it-digital/getting-started-with-digitisation

1. การคัดเลือกข้อมูลดิจิทัล (Selecting)
1.1 กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล
คลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งในเชิงเนื้อหา
(Content) และสื่อ (Format) อีกทั้ง แต่ละฐานข้อมูลต่างมีกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่
แตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ขั้ น ตอนการท างานของแต่ ล ะฐานข้ อ มู ล อย่ า งไรก็ ดี ก่ อ นที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานจะท าการรั บ มอบเอกสาร/วั ส ดุ ต่ า งๆ จากผู้ บ ริ จ าค (Donor) หรื อ ท าการ
สัมภาษณ์และบันทึกสื่อโสตทัศน์ (เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว) ผู้ให้ข้อมูล/ผู้บรรยาย/
นักแสดง (Informant, Lecturer and Performer) ขอให้ ผู้ ปฏิบัติ งานให้ ข้อมูล ต่างๆ ดังนี้
(Eynden, et al. 2011)
1. หลักการและเหตุผลของโครงการ/งานวิจัย/กิจกรรมที่กาลังดาเนินการอยู่
2. อธิ บ ายวิ ธีก ารจั ด เก็ บ สงวนรัก ษา และการใช้ งานข้ อ มู ล ในระยะยาวของโครงการ/
งานวิจัย/กิจกรรม
3. อธิบายวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เป็นความลับ

โครงการศึกษาและจัดทาแนวปฏิบัตกิ ารจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล 10
แนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล

4. แจ้ งให้ ทราบถึงสิ ท ธิ์อัน พึงมีของผู้ บริจาค หรือ ผู้ ให้ ข้อมู ล /ผู้ บ รรยาย/นักแสดง และ
ความสาคัญของการลงนามในเอกสารข้อตกลงในการบริจาคเอกสาร/วัสดุ3 และเอกสาร
ข้ อ ตกลงอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ์ในการสั ม ภาษณ์ และบั น ทึ ก สื่ อ โสตทั ศ น์ 4 เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ลงนามในเอกสารดังกล่าว
ทั้งนี้ หากเป็นการรับมอบเอกสาร/วัสดุ หรือสัมภาษณ์และบันทึกสื่อโสตทัศน์ที่เป็น
ทางการ ขอให้ มีการลงนามในข้อตกลงในเอกสารข้อตกลงการบริจาคเอกสาร/วัส ดุ หรือ
เอกสารข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการสัมภาษณ์ และบันทึกสื่อโสตทัศน์ แต่หากเป็นการ
สัมภาษณ์และบันทึกสื่อโสตทัศน์ในขณะที่ออกปฏิบัติงานภาคสนาม หรือในสถานการณ์ที่ไม่
อานวยให้มีการลงนาม ในเอกสารข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการสัมภาษณ์ และบันทึกสื่อ
โสตทั ศ น์ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานสามารถท าการบั น ทึ ก เสี ย ง หรื อ ภาพเคลื่ อ นไหวของผู้ ให้ ข้ อ มู ล /
ผู้บรรยาย/นักแสดง เพื่อขออนุญาตใช้ข้อมูลด้วยวาจาได้
1.2 กระบวนการคัดลือกข้อมูลดิจิทัล
วัส ดุ/ข้อมูล ที่ได้มาทั้งหมด ไม่จาเป็ นต้องนาเข้าสู่ กระบวนการสร้างข้อมูลดิจิทั ล
ผู้ปฏิบัติงานสามารถคัดเลือก และประเมินคุณค่าข้อมูลที่จะสะสม จัดการ และสงวนรักษา
โดยอ้างอิงจากเป้าหมาย หรือแนวปฏิบัติการคัดเลือกข้อมูลของแต่ละฐานข้อมูล /โครงการ/
กิจกรรมเป็นสาคัญ โดยมีข้อควรตระหนักที่สาคัญ 3 ข้อ ดังนี้ (Make it Digital 2009)
1. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัด
ก่อนเริ่มลงมือจัดเก็บ หรือสร้างข้อมูลดิจิทัลใดๆ ก็ตาม ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเสียก่อน เพราะการมีกลุ่มเป้าหมายที่แน่
ชัด สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานคัดเลือกข้อมูลที่จะจัดเก็บ ได้เจาะจง และตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ควรมีการสารวจความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างละเอียดเสียก่อน เพราะ
พฤติกรรมและความคาดหวังในการได้รับบริการของผู้ใช้บริการ มีส่วนสาคัญในการ
3
4

ดู เอกสารแนบ 1: ข้อตกลงในการบริจาคเอกสาร/วัสดุ
ดู เอกสารแนบ 2: ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการสัมภาษณ์ และบันทึกสื่อโสตทัศน์
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กาหนดมาตรฐานการสร้างข้อมูลดิจิทัล และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลที่ตอบสนอง
ความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น
 หากเป้าประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรม/ฐานข้อมูล ต้องการ
ให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารน าข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ไปใช้ ในการผลิ ต หรือ สร้างสรรค์
ผลงานอย่ า งแพร่ ห ลาย และเข้ า ถึ ง ได้ ง่า ย แต่ ก ลั บ เลื อ กที่ จ ะ
เผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบความละเอียดต่า หรือมีข้อกาหนด
ในการใช้ข้อมูลที่ซับซ้อน โครงการ/กิจกรรม/ฐานข้อมูลดังกล่าวก็
อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการ
3. การตรวจสอบที่มาของข้อมูล และเงื่อนไขในการยินยอมให้ใช้สิทธิ์
ในกรณี ที่ เป็น การรับ มอบข้อมูล จากผู้ บริจาค หรือการอ้างอิ งข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอนการรับบริจาค และเงื่อนไขที่ผู้
บริจาค หรือผู้ให้ข้อมูล /ผู้บรรยาย/นักแสดงระบุไว้ ในเอกสารข้อตกลงการบริจาค
เอกสาร/วัสดุ หรือเอกสารข้อตกลงยินยอมให้ใช้สิทธิ์อย่างรอบคอบ รวมถึงแนวทาง
การอ้างอิงข้อมูลที่กล่าววถึงผู้บริจาค/ผู้ยินยอมให้ใช้สิทธิ์อย่างเหมาะสม
2. การสร้างข้อมูลดิจิทัล (Creating)
ในการตั ด สิ น ใจสร้ า งข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ของแต่ ล ะโครงการ/ฐานข้ อ มู ล /กิ จ กรรม ควรค านึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค์ และผลผลิตที่คาดหวังเป็นสาคัญ เพราะสองสิ่งนี้มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดเทคโนโลยี
(อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ที่จะใช้ในการสร้าง และรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล ซึ่งรวมถึงข้อกาหนดใน
การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ใหม่อีกด้วย
อย่างไรก็ดี ศูนย์ฯ คาดหวังให้ผู้ใช้บริการ สามารถนาข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในคลังข้ อมูลดิจิทัลของ
ศูน ย์ฯ ไปใช้ ผลิตผลงานวิจัย หรือสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ ได้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ข้อมูล
ดิจิทัลทั้งหมดที่เผยแพร่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ จาเป็นต้องมีมาตรฐานขั้นต่าในการสร้างข้อมูลดิจิทัลแต่ละ
ประเภท ตามมาตรฐานรูปแบบ (Format) ความละเอียด (Image resolution) และขนาดภาพ (Image size)
ในการสร้างข้อมูลดิจิทัลตามที่ศูนย์กาหนด5 สาหรับวัสดุ/ข้อมูลดิจิทัลบางระเบียนที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามี

5

ดู เอกสารแนบ 3: มาตรฐานรูปแบบ ความละเอียด และขนาดภาพในการสร้างข้อมูลดิจิทลั
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คุณค่าเป็นพิเศษ และอาจถูกนาไปใช้ในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประสม (Multimedia) อื่นๆ ในอนาคต
ผู้ปฏิบัติงานสามารถกาหนดรูปแบบ ความละเอียด และขนาดของภาพ ได้ตามความเหมาะสม
3. การให้รายละเอียดข้อมูลดิจิทัล (Describing)
ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพึงตระหนักว่า ข้อมูลแต่ละระเบียนที่มีการให้รายละเอียดเมทาดาทา ถือเป็น
สมบัติทางปัญญาของศูนย์ฯ ซึ่งสามารถนาไปแบ่งปันและแลกเปลี่ยน หรือนาข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่มีสิ้นสุด
เพื่ อให้ ข้อ มู ล ดิ จิ ทั ล ที่ ถูก สร้ างขึ้น ถูก น าไปใช้ป ระโยชน์ ได้ อย่ างสู งสุ ด ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ รับ ผิ ด ชอบโครงการ /
ฐานข้อมูล /กิจ กรรม จึ งควรให้ รายละเอีย ดข้อมูลที่ อยู่ภ ายใต้ความรับ ผิดชอบของตนอย่างรอบคอบ และ
ครอบคลุมตามความเหมาะสม6 โดยต้องคานึงถึงงบประมาณ และระยะเวลาในการดาเนินงานด้วย
ทั้งนี้ มีข้อควรตระหนักที่สาคัญ 4 ข้อ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานควรพิจารณาให้รอบคอบ ก่อนที่จะเริ่มลงมือ
ให้รายละเอียดข้อมูลดิจิทัล และคัดเลือกชุดเมทาดาทาที่จะใช้สาหรับอธิบายรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
3.1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอกสาร/วัสดุต้นฉบับกับไฟล์ดิจิทัลที่ได้รับการแปลงสภาพ
ภายหลังการสร้างข้อมูลดิจิทัลเสร็จสิ้นแล้ว บ่อยครั้งที่ เอกสาร/วัสดุต้นฉบับมักถูก
จัดเก็บอยู่ในคลัง โดยไม่มีการระบุรายละเอี ยดใดๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับ ไฟล์ดิจิทัลที่ได้รับ
การแปลงสภาพ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว คุณ ค่าของเอกสาร/วัสดุต้นฉบับที่มีเพียงหนึ่ง
เดียวยังมีอยู่ครบถ้วน แต่ผู้ปฏิบัติงานมักที่จะให้ความสาคัญเฉพาะข้อมูลดิจิทัล ซึง่ ถูกนาไปใช้
งานเป็นประจา แต่ทั้งนี้ เมื่อมีความจาเป็นต้องนาเอกสาร/วัสดุต้นฉบับมาสร้างข้อมูลดิจิทัล
อีกครั้ง เพื่อต้องการไฟล์ดิจิทัลที่มีความละเอียดสูงขึ้ น หรือต้องการเปลี่ยนรูปแบบสื่อที่ใช้
จัดเก็บ จึงมักที่จะพบปัญหาว่า ไม่สามารถหาเอกสาร/วัสดุต้นฉบับเจอ
ด้ ว ยเหตุ นี้ ขอให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานวางแผนสร้า งความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างเอกสาร/วัส ดุ
ต้นฉบับ กับไฟล์ดิจิทัลที่ได้รับการแปลงสภาพแล้ว ด้วยความรอบคอบ ด้วยการใช้ระบบเลข
ทะเบี ย นร่วมกัน ระหว่างตัวเอกสารต้นฉบับกับ ชื่อไฟล์ เอกสาร (File name) ที่ ได้รับการ
แปลงสภาพเป็ น ดิ จิ ทั ล แล้ ว 7 หรื อ อาจใช้ เมทาดาทาในชุ ด เมทาดาทาที่ ส ามารถระบุ
6

ดู เอกสารแนบ 4: มาตรฐานการให้รายละเอียดข้อมูลดิจิทัล
ดู “การกาหนดชื่อเอกสารที่แปลงสภาพมาจากเอกสารต้นฉบับ” ใน เอกสารแนบ 4: มาตรฐานการให้รายละเอียดข้อมูล
ดิจิทัล
7
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รายละเอียด ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงถึงกันระหว่าวัสดุ/เอกสารต้นฉบับ กับเอกสาร/วัสดที่
ได้ รั บ การแปลงสภาพแล้ ว ได้ ตั ว อย่ า งเช่ น เมทาดาทา “Existence and location of
originals” ในชุ ด เมทาดาทา ISAD(G) ซึ่ ง ระบุ ส ถานภาพของวั ส ดุ ต้ น ฉบั บ และสถานที่
จัดเก็บ 8 หรือเมทาดาทา “dc.source” ในชุด เมทาดาทา Dublin core ซึ่งอธิบ ายแหล่ ง
จัดเก็บวัสดุต้นฉบับ ทั้งที่อยู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร9
3.2 การระบุรายละเอียดข้อมูลในขั้นตอนการสร้างข้อมูลดิจิทัล
ในระหว่างขั้น ตอนการสร้างข้อมูลดิจิทัล นามสกุล ต่างๆ เช่น ไฟล์ ภาพนิ่ง (JPEG)
หรือไฟล์เอกสาร (DOC, PDF) ขอให้ผู้ปฏิบั ติงานระบุรายละเอียดข้อมูลชุดเมทาดาทา ซึ่ง
เกิดจากการสร้างไฟล์ดิจิทัลนั้นๆ ทันที เช่น ชื่อเรื่อง (Title) ผู้แต่ง (Author) ที่มา (Origin)
ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานของข้อมูลดิจิทัล ถูกบันทึกอยู่ในรหัสของข้อมูลดิจิทัลโดยตรง10
3.3 การคัดเลือกชุดมาตรฐานเมทาดาทาระบบเปิด (Open standard metadata)
ในกรณี ที่ ต้ อ งใช้ ชุ ด มาตรฐานเมทาดาทา เพื่ อ การจั ด การและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ใน
รูปแบบออนไลน์ ขอให้ศึกษาธรรมชาติของข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบ และคัด เลือกชุด
มาตรฐานเมทาดาทาระบบเปิ ด เพื่ อใช้ ในการอธิบ ายข้อมู ล 11 โดยผู้ ป ฏิ บั ติงานสามารถ
เพิ่มเติมเมทาดาทาต่างๆ ที่เหมาะสมกับข้อมูล เพื่ออธิบายลักษณะเฉพาะของข้อมูลได้ แต่
ทั้งนี้ ต้องอ้างอิงชุดเมทาดาทามาตรฐานระบบเปิดเป็นแกนหลักในการอธิบายข้อมูล และ
เพิ่มเติมเมทาดาทาส่วนขยาย (Qualifier) ให้อยู่ภายใต้เมทาดาทาที่เป็นแกนหลัก ตัวอย่าง
ของเมทาดาทาส่วนขยาย เช่น
 dc.coverage.googlemap
8

ดู การจัดเรียงและให้ข้อมูลจดหมายเหตุตามระบบ ISAD(G) คลังข้อมูลจดหมายเหตุนักมานุษวิทยา โดย ธันวดี สุขประเสิรฐ
(เอกสารใช้ภายในองค์กร ยังไม่ได้รับการเผยแพร่)
9
ดู “ชุดเมทาดาทาระบบคลังข้อมูลสถาบัน” ใน เอกสารแนบ 5: ชุดเมทาดาทาระบบคลังข้อมูลสถาบัน
10
ดู “เมทาดาทาที่เกิดจากการสร้างไฟล์ดิจิทลั ” ใน ใน เอกสารแนบ 4: มาตรฐานการให้รายละเอียดข้อมูลดิจิทลั
11
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมชุดมาตรฐานข้อมูลเมทาดาทาระบบเปิดได้จาก “Appendix A: Data Field and Structure
Specifications.” in Descriptive Metadata Guidelines: For RLG Cultural Materials. 2013. Accessed December
23. http://www.oclc.org/content/dam/research/activities/culturalmaterials/RLG_desc_metadata.pdf?urlm
=161424.
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 dc.subject.freeterm
ทั้งนี้ ชุดมาตรฐานเมทาดาทาระบบเปิดควรประกอบไปด้วยคุณ สมบัติอย่างน้อย
ดังนี้ (Make it Digital 2009)
 คาบรรยายและข้อจากัดของมาตรฐานได้รับการบันทึกและเข้าถึงได้อย่าง
เปิดเผย
 มาตรฐานสามารถน าไปใช้ โ ดยปราศจากค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ สั ญ ญา หรื อ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิบัตร
 มาตรฐานเป็นที่ใช้กันทั่วไป รวมทั้งมีองค์กรที่มีชื่อเสียงนาไปใช้
3.4 การเชื่อมโยงข้อมูล (Mapping)
หากมีเมทาดาทาใด ในชุดมาตรฐานข้อมู ลเมทาดาทาระบบเปิด เป็น เมทาดาทาที่มี
ขอบเขตและเนื้ อหา เหมือนกับ เมทาดาทาซึ่งถูกบันทึกไว้ในระหว่างการสร้างข้อมูล ดิจิทัล
ขอให้เชื่อมโยงเมทาดาทาทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเมทาดาทาจากไฟล์ดิจิทัล
ต้นฉบับ มาจัดเก็บไว้ในชุดเมทาดาทามาตรฐานระบบเปิด
ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทาตารางเทียบเคียงเมทาดาทา และคาอธิบายขอบเมทาดาทา
(Data translation) ระหว่างชุดเมทาดาทาทั้งสอง เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันในระบบฐานข้อมูล12
4. การจัดการเนื้อหาข้อมูลดิจิทัล (Managing)
สาระสาคัญของการจัดการเนื้อหาข้อมูลดิจิทัล เกี่ยวข้องกับการแบ่งหน้าที่ และกาหนดสิทธิ์ต่างๆ
ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานคลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม โดยมีหน้าที่ต่างๆ
ดังนี้
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการเชื่อมโยงองค์ประกอบข้อมูลจาก “Introduction to Metadata: Crosswalk (Getty Research
Institute).” 2013. Accessed December 23. http://www.getty.edu/research/publications/
electronic_publications/intrometadata/crosswalks.html.
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4.1 นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล
4.1.1 มีหน้าที่จัดการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เผยแพร่บนฐานข้อมูล
4.1.2 มีหน้าที่พิจารณาถึงความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้ อมูล ในกรณีที่เป็นข้อมูลความลับ
ส่วนบุคคล และข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม
4.1.3 เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะทาการคัดเลือก
หรือสร้ างข้อมูล ดิจิ ทัล ควรสร้างรูป แบบจาลองของแฟ้ มเอกสาร (Folder) ที่ จะใช้
จัดเก็บ และเข้าถึงข้อมูล ภายในแฟ้มควรมีการจัดกลุ่ม อย่างเหมาะสม เพื่อสื่อให้เห็น
ที่มาของข้อมูล หรือวัตถุประสงค์ในการจัดกลุ่ม ทั้งนี้ ควรออกแบบโครงสร้างแฟ้ม
เอกสารที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างการเข้าถึงข้อมูล
บนฐานข้อมูลด้วย
4.1.4 เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านคลังข้อมูลของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ละโครงการ/ฐานข้อมูล/กิจกรรม ควรจัดทาแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลดิจิทัล ประจา
โครงการ/ฐานข้อมูล/กิจกรรมของตน โดยอ้างอิงจากแนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูล
ดิจิทัลของศูนย์ฯ เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. แนวปฏิ บั ติ ก ารท างานประจ าโครงการ/ฐานข้ อ มู ล /กิ จ กรรม (Operation
Workflow guideline)
อ้างอิงจากแนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ ทั้ง 7 ขั้นตอน
เป็นหลัก โดยผู้ปฎิบัติงานสามารถเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการทางานของตนได้
ตามความเหมาะสม
2. แนวปฏิบัติการให้รายละเอียดฐานข้อมูล (Database guideline)
แม้ว่าศูนย์ฯ จะมีชุดมาตรฐานเมทาดาทา ศมส. (เอกสารแนบ 5) ซึ่งอ้างอิง
จากชุ ด เมทาดาทา Dublin core เพื่ อ ให้ ฐ านข้ อ มู ล แต่ ล ะฐาน น าไปใช้ เป็ น
ต้ น แบบในการสร้างชุ ด เมทาดาทาประจ าฐานข้ อ มู ล ของตนเอง แต่ เนื่ อ งจาก
ธรรมชาติ ข องข้ อ มู ล ที่ ศู น ย์ ฯ ดู แ ลอยู่ นั้ น มี ค วามหลากหลาย และมี ค วาม
เฉพาะเจาะจงในบางสาขา ด้ว ยเหตุนี้ แม้จะใช้ ชุด เมทาดาทาเดียวกัน ในการ
อธิบายข้อมูล แต่ขอบเขตและเนื้อหา (Scope and content) ของเมทาดาทา ซึ่ง
แต่ละฐานข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้นั้น อาจแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของข้อมูล
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ดังนั้น ก่อนลงมือสร้างฐานข้อมูล ขอให้นักวิชาการที่รับผิดชอบในการผลิต
เนื้ อ หาข้ อ มู ล จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ก ารให้ ร ายละเอี ย ดฐานข้ อ มู ล ประจ าแต่ ล ะ
ฐานข้ อ มู ล ซึ่ ง ควรประกอบไปด้ ว ย 4 โครงสร้ า งหลั ก ดั ง นี้ (Descriptive
Metadata Guidelines: For RLG Cultural Materials 2005, 3-9)
 คาอธิบายขอบเขตและหน้าที่ของเมทาดาทา (Data field)
 คาอธิบายโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของการจัดลาดับ หรือการ
จัดกลุ่มข้อมูล (Data structure)
 คาอธิ บ ายวิธีก ารกรอกรายละเอี ยดข้ อ มู ล ในแต่ ล ะเมทาดาทา
(Data content)
 ค าอธิ บ ายวิ ธี ก ารให้ หั ว เรื่ อ ง หรื อ ค าส าคั ญ ของข้ อ มู ล 13 (Data
value)
ทั้งนี้ ประโยชน์สาคัญของแนวปฏิบัติการให้รายละเอียดฐานข้อมูลประจา
แต่ละฐานข้อมูล มีอยู่สองประการด้วยกัน คือ
ประการแรก ไม่ เพี ย งแต่ เฉพาะนั ก วิ ช าการที่ รั บ ผิ ด ชอบฐานข้ อ มู ล ใน
ประเด็นนั้นๆ ที่รู้วิธีการให้รายละเอียดข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ต้องมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบฐานข้อมูล เช่น เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สามารถศึกษาวิธีการทางาน และการให้รายละเอียดข้อมูลของฐานข้อมูล ผ่านทาง
แนวปฏิบัติการให้รายละเอียดฐานข้อมูลประจาแต่ละฐานข้อมูลได้
ประการที่ ส อง ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย น หรือ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ
ฐานข้ อมู ล หรื อ คลั งข้ อมู ล อื่ น ๆ ผ่ านทางระบบสารสนเทศ แนวปฏิ บั ติ การให้
รายละเอียดฐานข้อมูลประจาแต่ละฐานข้อมูล ถือเป็นกุญแจสาคัญในการทาความ
เข้าใจถึงความเหมือน และความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูล เพราะจะต้องถูก
นาไปใช้ในการวิเคราะห์ และจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างเมทาดาทา
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อย่างไรก็ดี การให้คาอธิบายในหัวข้อนี้ ฐานข้อมูลจาเป็นต้องประยุกต์ใช้อรรถาภิธานศัพท์เสียก่อน เพราะชุดคาของอรรถา
ภิธานศัพท์ ได้รับการจัดความสัมพันธ์ในรูปแบบชุดศัพท์ควบคุม และการจัดลาดับชั้นความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์แล้ว (ดู
เอกสารแนบ 6: ข้อกาหนดในการใช้อรรถาภิธานศัพท์วัฒนธรรม)
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4.2 เจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์
มีหน้าที่ในการเข้าถึง จัดการ และเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการคลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ขอให้มอบหมายให้แต่ละฐานข้อมูล มีเจ้าหน้าที่
คอมพิ ว เตอร์ รั บ ผิ ด ชอบประจ าฐานละหนึ่ งคน หากจ าเป็ น ต้ อ งมีก ารเปลี่ ย นแปลง หรื อ
ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ และโปรแกรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฐานข้ อ มู ล เจ้ า หน้ าที่
คอมพิวเตอร์จาเป็นต้องแจ้งให้นักวิชาการที่ดูแลฐานข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ก่อน
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ
5. การสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัล (Preserving)
วัตถุประสงค์สาคัญของการสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัล คือ การวางแผนการสารองข้อมูลสาหรับการ
จัดเก็บในระยะสั้น (Back-up) และระยะยาว (Long-term storage) รวมถึงแนวทางการอพยพข้อมูลไปสู่
รูปแบบอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานวางแผนสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัล ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
5.1 การสารองข้อมูลดิจิทัลต้นฉบับเพื่อการอนุรักษ์ (Primary master)
 บันทึกลงในแผ่น DVD-R รุ่น Gold Archival (ยี่ห้ อ Verbatim Mitsubishi หรือ TDK)
ด้วยความเร็ว 16x
 บันทึกลงใน External Harddisk Drive (ยี่ห้อ Seagate หรือ Western Digital) ขนาด
ไม่ต่ากว่า 3.5 นิ้ว ความจุไม่ต่ากว่า 4 TB การเชื่อมต่อ USB 3.0
 ขอให้พิจารณาจัดเก็บสื่อทั้งสองรูปแบบ ในวัสดุจัดเก็บและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
รวมถึงตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกๆ 3-5 ปี ขอให้ทาการ
บันทึกซ้าข้อมูลดิจิทัลต้นฉบับทั้งหมดอีกครั้งในสื่อชิ้นใหม่
5.2 การบันทึกข้อมูลดิจิทัลต้นฉบับและไฟล์ที่มีการดัดแปลง (เพื่อใช้งานฐานข้อมูล)
 บันทึกลงในระบบคลังข้อมูลสถาบัน14

14

อยู่ในระหว่างการดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2557.
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 บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกบันทึกข้อมูลที่ต้องการใช้
งานลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ขอให้จัดทาโครงสร้าง
การเข้าถึงข้อมูล (ลาดับการเข้าถึงแฟ้มเอกสาร) สอดคล้องกับระบบจัดเก็บ ข้อมูลใน
ระบบคลังข้อมูลสถาบัน
5.3 การสารองข้อมูลคาบรรยายข้อมูลดิจิทัล
ข้อมูล ที่ถูกบัน ทึกลงในฐานข้อมูล ต้องถูกสร้างขึ้นบนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
(Data Management Software) ที่มีความสามารถในการส่งออก (Export) ออกเป็นภาษา
XML (Extensible Markup Language) หรือมีความสามารถในการส่งออกข้อมูลไปสู่ตาราง
จั ด การข้ อ มู ล (Spreadsheets) ในรู ป แบบไฟล์ ต่ า งๆ เช่ น CSV หรื อ XLS และขอให้
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สารองข้อมูลดังกล่าวเพื่อการอนุรักษ์ระยะยาวด้วย
5.4 การสารองข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
ในกรณีที่อาจเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ หรือโปรแกรมระบบคลังข้อมูลดิจิทัลของ
ศูน ย์ฯ ขอให้มีแผนงานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสารสนเทศภายนอก เพื่อนาฝาก
ข้อมูลระหว่างสถาบัน (Mirror site)
5.5 การวางแผนอพยพข้อมูล
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของอุปกรณ์ และโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการวางแผนอพยพข้อมูลดิจิทัลของ
ศูนย์ฯ ไปสู่อุปกรณ์ หรือโปรแกรมรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. การจัดทาเครื่องมือช่วยค้น (Discovering)
เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผู้ใช้บริการ ในการเข้าถึงคลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ ได้อย่างแม่นยา
และครอบคลุ ม รวมถึงการแลกเปลี่ ยนและเชื่ อมโยงคลั งข้อมูล ดิจิทัล ศูนย์ฯ กั บหน่วยงานอื่น ๆ ผ่ านทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ มุ่ งหวัง ให้ ค ลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ของศู น ย์ ฯ เป็ น ศู น ย์ ก ลางคลั งข้ อ มู ล งานทางด้ า น
มานุษยวิทยา ตามแผนแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2557-2560 ศูนย์ฯ จึงมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนามาตรฐานการบูร
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ณาการข้อมูลและสารสนเทศ ผ่านโครงการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการบูรณาการข้อมูล และสารสนเทศ
ด้วยศัพท์สัมพันธ์ และกลยุทธ์พัฒนาระบบคลังข้อมูลที่รองรับการแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล ผ่านทาง
โครงการพัฒนาระบบบูรณาการคลังข้อมูล
ทั้งนี้ เครื่องมือช่วยค้นที่ศูนย์ฯ จะพัฒนาขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ มี 3
รูปแบบ ดังนี้
6.1 การสืบค้นผ่านทางความสัมพันธ์ของคาศัพท์ (Sematic relation)
การสืบค้นผ่านทางความสัมพันธ์ของคาศัพท์ ถูกกาหนดให้เรียกค้นคืนข้อมูลจากเม
ทาดาทาหั ว เรื่ อ งหลั ก (dc.subject.sacthesaurus) ในชุ ด เมทาดาทา ศมส. ทั้ ง นี้ ชุ ด
ค าศั พ ท์ ที่ ไ ด้ รั บ การบั น ทึ ก อยู่ ในหั ว เรื่ อ งหลั ก มี ที่ ม าจากชุ ด ค าศั พ ท์ อ รรถาภิ ธ านศั พ ท์
วัฒนธรรม (Culture thesaurus) ซึ่งเป็นชุดคาศัพท์ที่แสดงลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์
และการจัดประเภทความสัมพันธ์ของคาศัพท์15
6.2 ระบบสืบค้นรวม (Federated search)
การสืบค้นรูปแบบนี้ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาระบบบูรณาการคลังข้อมูล ซึ่งศูนย์ฯ
มีแผนงานจะเริ่มดาเนินการในปี 2558 วัตถุประสงค์ หลักของโครงการ คือ การเชื่อมโยงผล
การค้นคืนจากฐานข้อมูล และข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ ผู้ ใช้บ ริ การ สามารถค้น คืนข้อมูล ที่ต้องการได้ผ่ านทางคาค้น (Keyword)
โดยระบบสืบค้นรวมจะทาการค้นคืนข้อมูลจากเมทาดาทาชุดเมทาดาทา ศมส. จานวน 12
เมทาดาทา ดังนี้
 dc.type
 dc.date.created.standard
 dc.title
 dc.description
 dc.subject.classification
15

ดู เอกสารแนบ 6: ข้อกาหนดในการใช้อรรถาภิธานศัพท์วัฒนธรรม
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 dc.subject.sacthesaurus
 dc.subject.freeterms
 dc.creator
 dc.contributor
 dc.coverage.spatial
 dc.coverage.temporal
 dc.rights.holder.internal
และจะเลือกแสดงผลการสืบค้นในระบบบูรณาการข้อมูล (Web portal) เพื่อให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้น 5 เมทาดาทา ดังนี้
 dc.type
 dc.date.created.standard
 dc.title
 dc.description
 dc.creator
หากผู้ใช้บริการต้องการเข้าถึงเมทาดาทาที่เหลือในระเบียนข้อมูลนั้นๆ ระบบบูรณา
การข้อมูลจะแสดง URI ที่ระบุช่องทางเข้าถึงชุดเมทาดาทาฉบับสมบูรณ์ที่จัด เก็บไว้ในแต่ละ
ฐานข้อมูล
6.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคลังข้อมูล
ขอให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับคลังข้อมูลอื่นๆ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือ และข้อตกลงในการใช้ข้อมูลระหว่างสถาบัน (Data
Use Agreement) เพื่อนามาจัดทาข้อตกลงในการใช้ข้อมูลของคลั งข้อมูลดิจิทัล ของ
ศูนย์ฯ
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2. จัดทาโครงสร้างสถาปัตยกรรมพื้นฐานข้อมูล เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
คลั ง ข้ อ มู ล ทั้ ง นี้ ขอให้ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ ก ารถอดรหั ส ข้ อ มู ล Encoded Archival
Description-EAD เพื่อส่งออกข้อมูลในรูปแบบภาษา XML
3. วางแผนจัดทาตารางอธิบายเมทาดาทา (Data translation) ฐานข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของตน ในเบื้องต้น อาจเลือกที่จะแลกเปลี่ยนเฉพาะเมทาดาทาจากชุดเมทา
ดาทา ศมส.
7. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้ใหม่ (Enabling use and reuse)
7.1 ประเภทของข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ
ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้ข้อมูล หรือนา
ข้อมูลกลับไปใช้ โดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ที่มาของข้อมูล สามารถจาแนกออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
 ข้อมูลที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบ หรือได้รับบริจาคจากเจ้าของเอกสาร/วัสดุ
 ข้อมูลที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
 ข้อมูลที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และบันทึกสื่อโสตทัศน์
2. เนื้อหาของข้อมูล สามารถจาแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
 ข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidential data)
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive personal data)
 ข้อมูลทางวัฒนธรรมของชุมชน (Cultural community data)
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบข้ อ มู ล ทั้ งสองอย่ า งถ้ ว นถี่ แ ล้ ว ขอให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
พิจารณาแนวทาง และข้อกาหนดที่เหมาะสมสาหรับการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล และการนา
ข้อมูลไปใช้ใหม่ และขอให้พิจารณาจัดทาเป็นแผนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการ
รับทราบว่า คลังข้อมูลของศูนย์ฯ มีรูปแบบการให้บริการ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ในระดับใด ในหน้าแรกของเว็บเพจ

โครงการศึกษาและจัดทาแนวปฏิบัตกิ ารจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล 22
แนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล

7.2 เงื่อนไขในการเผยแพร่ และนาข้อมูลกลับไปใช้ใหม่
ข้ อ มู ล ที่ เผยแพร่ บ นคลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ของศู น ย์ ฯ เผยแพร่ ภ ายใต้ ข้ อ ก าหนด 2
ประเภท คือ
1. ภายใต้ลิขสิทธิ์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ข้อมูลที่เข้าข่ายระเบียนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ขอให้เผยแพร่ในรูปแบบของ
การมีลิขสิทธิ์
 ข้อมูลที่ศูนย์ฯ รับหน้าที่เป็นผู้ ดูแล และเผยแพร่ข้อมูล เช่น
ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการรั บ บริ จ าค ซึ่ ง ผู้ บ ริ จ าคอาจระบุ ค วาม
ประสงค์ในการถือครองสิทธิ์อยู่ โดยขอให้พิจารณาจากความ
ประสงค์ ข องผู้ บ ริ จ าคที่ ร ะบุ ไว้ ในเอกสารข้ อ ตกลงในการ
บริจาคเอกสาร/วัสดุ (เอกสารแนบ 1) เป็นสาคัญ ตัวอย่างเช่น
เอกสารบางระเบียนที่ผู้บริจาคไม่ประสงค์ที่จะเผยแพร่ ศูนย์ฯ
จะไม่ น าเสนอไฟล์ เ อกสารบนฐานข้ อ มู ล แต่ จ ะมี ก ารให้
รายละเอียดข้อมูลตามความเหมาะสม แต่ห ากผู้ใช้บริการมี
ความจาเป็นต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าว ศูน ย์ฯ จะรับหน้าที่ใน
การประสานงานเพื่อขออนุญาตจากผู้บริจาคเป็นกรณีไป
 ข้อมูล ที่ศูนย์ฯ อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ขอให้ สิทธิ์และ
ข้อกาหนดในการใช้ เป็นไปตามความประสงค์เดิมของเจ้าของ
ข้อมูล เป็นส าคัญ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องอ้างอิงถึงที่มาของ
ข้ อ มู ล อย่ า งเหมาะสม และประกาศปฏิ เสธความรั บ ผิ ด ใน
ผลลั พ ธ์ ต่ า งๆ ที่ จ ะตามมา หากน าข้ อ มู ล ไปใช้ ในทางที่ ไม่
เหมาะสม โดยไม่อ้างอิงถึงที่มาของของข้อมูลต้นฉบับ
ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล ที่ เผยแพร่ ภ ายใต้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องศู น ย์ ฯ ขอให้ ใ ส่ ล ายน้ า
(Watermark) ดังต่อไปนี้16
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http://www.sac.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Copyright © 2006 by Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
2. ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative common-CC)
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ มี
จุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ ใน
เบื้องต้น ขอให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกใช้ข้อกาหนดดังต่อไปนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่
ตนเองดูแลอยู่ แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า -ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
(CC BY-NC-ND 3.0 TH) (http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/3.0/th/) อย่ างไรก็ ดี ผู้ ป ฏิ บั ติ งานสามารถเลื อ กข้ อ ก าหนดต่ า งๆ ที่
เหมาะสมกั บ ข้ อ มู ล บางระเบี ย นจากสั ญ ญาอนุ ญ าตครี เอที ฟ คอมมอนส์
(http://cc.in.th/)
7.3 ผู้มีส่วนได้เสียในข้อมูล
ด้วยความตระหนักว่า ข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่อยู่ในคลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ
มิได้เป็นเพียงทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ของศูนย์ฯ และผู้บริจาคเท่านั้น
แต่ยังเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Cultural property) ที่สะท้อนให้เห็นถึงแบบแผนปฏิบัติ
ความรู้ ทักษะความชานาญ สิ่งประดิษฐ์ พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับชุมชน หรือบุคคล
ที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วยดังนั้น เพื่อให้เกิดการยินยอมให้ใช้
สิทธิ์ การเผยแพร่ และการนาข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสม ระหว่ างผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดใน
ข้อมูลที่ศูนย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ อันประกอบไปด้วย
 เจ้าของผลงาน/ข้อมูล/ผู้บริจาคข้อมูล/ผู้ให้สัมภาษณ์
 ศูนย์ฯ ในฐานะผู้ดูแลข้อมูล (Data providers)
 ชุมชนเจ้าของข้อมูล
ในกรณีที่ข้อมูลเกี่ยวพันกับบุคคล ชุมชน ทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึง ทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการนาเสนอข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในทาง
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ที่ ผิ ด ทั้ งโดยเจตนาและไม่เจตนา ขอให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานพิ จารณาวิธีก ารเผยแพร่ข้ อมู ล อย่ าง
เหมาะสม พร้อมกับให้ความรู้ หรือข้อแนะนาในการใช้ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามจารีต หรือ
ประเพณีของชุมชนนั้น ทั้งนี้ ขอให้แต่ละฐานข้อมูลพิจารณาถึงแนวทางการสร้างระเบียบ
ปฏิบัติการใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรม ซึ่งเผยแพร่อยู่บนฐานข้อมูลของตน โดยอ้างอิงจากจารีต
ประเพณี และความคิดเห็นของผู้คนในชุมชนเป็นสาคัญ
7.4 การอ้างอิงข้อมูลดิจิทัล
เพื่อให้ส่งเสริมให้เกิดการอ้างอิงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ และฐานข้อมูลต่างๆ
ของศูนย์ฯ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และคานึงถึงสิทธิ์ของผู้สร้าง/ที่มาของข้อมูล ซึ่ง
ศูนย์ฯ ได้รวบรวม หรือสังเคราะห์ขึ้นใหม่จากข้อมูลต้นฉบับ ศูนย์ฯ จึงมีแผนงานที่จะสร้าง
ระบบอ้างอิงข้อมูลดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถ
สามารถคัดลอก (Copy) การอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ ไปใช้งานได้เลย ทั้งนี้ ระบบการ
อ้างอิงข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ อ้างอิงรูปแบบมาจากระบบ Chicago ซึ่งเป็นรูปแบบการลง
ระเบียนบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา และมีรูปแบบการอ้างอิงที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่
ศูนย์ฯ เผยแพร่มากที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบั ติงานวางแผนเชื่อมโยงเมทาดาทาเดิมจากไฟล์
ดิจิทัลต้นฉบับ และชุดเมทาดาทาที่เลือกมาใช้จัดการระบบฐานข้อมูล เข้ากับชุดเมทาดาทา
ระบบอ้างอิงอัตโนมัติ17
7.5 การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าถึงและการใช้ข้อมูลโดยผู้ใช้บริการ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานที่
รับ หน้ าที่ ในการเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ งานคลั งข้อมูล ดิจิทัล พิ จารณาถึง แนวทาง “การ
ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน” (Information repacking) ให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ตามกระบวนการประมวลผลสารสนเทศพร้ อ มใช้ ง านดั ง ต่ อ ไปนี้
(Information Repacking 2014)
1. ศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริ ก าร และปั ญ หาต่ า งๆ ในการใช้ บ ริ ก าร
สารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องประสบอยู่
17
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2. คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดเก็บ การสังเคราะห์ การจัดรูปแบบ และ
การเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ ตัวอย่างเช่น
 การใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรมการใช้
งานกลุ่มผู้ใช้บริการ
 การใช้ SEO (Search Engine Optimization) เพื่ อ ระบุ Keyword
และ Meta Description ทีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลของศูนย์ฯ ได้มากขึ้น ผ่านทางระบบสืบค้นต่างๆ เช่น Google
หรือ Bing
3. ไม่จาเป็นต้องนาข้อมูลทั้งหมดไปจัดทาสารสนเทศพร้อมใช้งาน แต่ให้คัดเลือก
เฉพาะสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ หรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
เพื่อดึงดูดใจผู้ใช้บริการ
4. การจั ด รูป แบบ และสั งเคราะห์ ข้ อมูล ดิบ ให้ น่ าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย ด้ ว ย
วิธีการประยุกต์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น
 การปรับ เปลี่ ย นหน้ าเว็บ ไซต์ เพื่ อดึ งดูด ใจผู้ ใช้ บริการทุ กๆ 2 ปีเป็ น
อย่างน้อย
 การทาข้อมูล Infographic เพื่อย่อยข้อมูลสถิติที่เข้าใจได้ยากให้ง่ายขึ้น
 การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งานในหน้าแรกของเว็บไซต์
 มีการอัพเดท (Update) ข้อมูลเป็นประจา
 มีการวางแผนประชาสั มพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และควรมีการ
ติ ด ตั้ ง Social media link เช่ น Facebook, Instagram, LinkedIn,
Google plus, Pinterest, Youtube แ ล ะ Twitter บ น ข้ อ มู ล ทุ ก
ระเบียนของศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสมามารถแบ่งปัน (Share) ได้ ซึ่ง
จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
5. การรวมความเชี่ ย วชาญ หรื อ การให้ ค าปรึ ก ษาในเรื่ อ งที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
 การจัดทาช่องทางติดต่อ (Contact us) ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย
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 การมอบหมายให้นักวิชาการที่รับผิดชอบในการผลิตเนื้อหา มีหน้าที่
ตอบข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ อย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง
6. การฝึกอบรมหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงสารสนเทศพร้อม
ใช้งาน ตัวอย่างเช่น
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ ประโยชน์ของการประมวลสารสนเทศพร้อมใช้งาน มี 3 ประการ คือ
ประการแรก ในกรณีที่เป็นบทความวิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้น หรือเต็มไป
ด้วยศัพท์เฉพาะทางวิชาการ การนาเสนอข้อมูล ดังกล่าว ในรูปแบบภาษาที่ง่ายไม่
ซับซ้อนจะช่วยให้ผู้ใช้บริการทั่วไปที่ใช่นักวิชาการ สามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ประการที่สอง สารสนเทศพร้อมใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย และเข้าถึงผู้ใช้บริการ
ได้อย่างสะดวก อาจช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อผลงานวิชาการได้
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งจะทาให้กลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฯ
มิได้จากัดเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการจากสถาบันการศึกษาในระดับสูงอีกต่อไป
ประการที่สาม แม้ว่าผลงานวิจัย/รายงาน/การศึกษาส่วนบุคคล ซึ่งผลิตโดย
ผู้ใช้บริการทั่ วไปที่นาสารสนเทศพร้อมใช้งาน จากคลังข้อมูลดิจิทัลของศูนย์ฯ ไป
เป็ น ข้อมูล นั้ น อาจมีความเข้มข้นทางวิช าการน้ อยกว่า งานวิจัยของนักวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาในระดับสูง แต่การส่งเสริมให้มีการวิจัย/การศึกษาส่วนบุคคลโดย
ผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งอาจเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน หรือผู้ ใช้บริการที่สนใจประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของตน นับเป็นการจุดประกายให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยท้องถิ่น
7.6 การเผยแพร่ข้อมูลในสื่อประเภทอื่นๆ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ขอผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนจัดทาโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งาน เพื่อนาเสนอบนสื่อ (Device) ใน
ประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากการนาเสนอผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น Smart
phone, Tablet และ Application
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ข้อจากัดในการจัดทาแนวปฏิบัติการจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล
แม้ ว่ าคู่ มื อ Make it Digital จะถู ก น ามาใช้ เป็ น แม่ แบบ ในการผลิ ต คู่ มื อปฏิ บั ติ งานประจ าแต่ ล ะ
ฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ให้ฐานข้อมูลทุกฐานมีขั้นตอนการทางานร่วมกัน แต่ทั้งนี้ เมื่อผู้ปฏิบัติประจาแต่
ละฐานข้อมูล น าวงจรชีวิตข้อมูลดิจิทัลทั้ง 7 ขั้นตอน ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือปฏิบัติงานประจา
ฐานข้อมูลของตนนั้ น กลับ พบว่า แต่ละฐานข้อมูล มีรายละเอียดในการดาเนิ นงานที่แตกต่างกันออกไป จน
ก่อให้เกิดข้อจากัดในการนาคู่มือ Make it Digital ไปปรับใช้ในการทางาน 2 ข้อ ดังนี้
1. กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล
การคัดเลือกข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนลาดับแรกในการทาให้เป็นข้อมูลดิจิทัลนั้น แต่ละ
ฐานข้อมูลกลับมากระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป โดยมีที่มาของข้อมูลจาก 3
แหล่งด้วยกัน ดังนี้
1.1 อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น
ข้อมูล ในกลุ่ มนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูล ทางบรรณานุกรม (Bibliographic
data) เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ ฯลฯ โดยมีที่มาจากแหล่งข้อมูล 2
ประเภท คือ
 เอกสารตีพิมพ์ ตัวอย่างเช่น หนังสือและบทความทางวิชาการ เอกสาร
แนะนาพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งนี้ การอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารตีพิมพ์นั้น
เน้นไปที่ข้อมูลจากสถาบันวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือเป็นสาคัญ
 ข้อมูล ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น บทความหรือเอกสาร
ทางวิชาการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการต่างๆ ข้อมูลที่
เผยแพร่ในกระดานความรู้ (Web board) หรือชุมชนวิชาการออนไลน์
แผนที่บน Google Map ฯลฯ
1.2 สังเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาใหม่
ข้อมูลในกลุ่มนี้เกิดจากผู้ปฏิบัติงานประจาฐานข้อมูล สังเคราะห์ ข้อมูลขึ้นมา
ใหม่ด้วยการสรุปความ ถอดคาอ่าน ถอดคาแปล การให้หัวเรื่อง (subjects) และการให้
คาสาคัญ (keywords) เพื่อนาเสนอในรูปแบบของข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจ
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และอานวยความสะดวกให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารสามารถเข้าถึ งข้ อมู ล ได้ อ ย่ างเจาะจงมากขึ้ น
อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นี้ ต่างก็มีที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกัน คือ
 ข้อมูลที่สังเคราะห์จากข้อมูลอ้างอิงที่ได้รับการคัดเลือก ตัวอย่างเช่น
งานจัดทาสาระสาคัญ (Summary) วิทยานิพนธ์ของฐานข้อมูลงานวิจัย
ชาติ พั น ธุ์วิท ยาในประเทศไทย หรือ การให้ ค าส าคั ญ ของฐานข้ อ มู ล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
 ข้อมูลที่สังเคราะห์จากข้อมูลที่ศูนย์ฯ ได้รับบริจาค ตัวอย่างเช่น การ
จั ด ท าขอบเขตและเนื้ อ หา (Scope and content) ของฐานข้ อ มู ล
จดหมายเหตุนักมานุษยวิทยาในประเทศไทย
1.3 สร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง
ข้อมูลในกลุ่มนี้เกิดจากการออกเก็บข้อมูลภาคสนาม และการจั ดกิจกรรมต่างๆ
โดยผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลที่ได้จะถูกนาไปเพิ่มในข้อมูลแต่ละระเบียน เช่น ภาพถ่าย แผนผัง
การจัดแสดง วีดิทัศน์การบรรยาย ฯลฯ ตัวอย่างเช่น การออกสารวจภาคสนามเพื่อเก็บ
ข้อมู ล แหล่ งโบราณคดี ของฐานข้ อมู ล แหล่ งโบราณคดี ที่ ส าคัญ ในประเทศไทย หรือ
วิดีทัศน์หัวข้อการบรรยายของโครงการ ICH & Museums Field School
2. ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล
ในข้อมูล 1 ชิ้น /ระเบียน (Item, Record) ที่เผยแพร่อยู่บนฐานข้ อมูล แต่ละฐาน
ประกอบไปด้วยสื่อของข้อมูล (medium) 4 ประเภท คือ
1. ข้อความ
2. ภาพ (JPEG/TIFF/PNG)
3. เอกสารสแกน (PDF)
4. ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (WMV)
นอกจากนี้ ข้อ มู ล แต่ล ะประเภทก็มี ที่ ม าของแหล่ งข้อ มูล ที่ ห ลากหลาย ด้ ว ยเหตุ นี้ ข้ อมู ล 1 ชิ้ น /
ระเบียนที่เผยแพร่อยู่บนฐานข้อมูลแต่ละฐาน จึงมีเมทาดาทาที่หลากหลายและซับซ้อน และมีกระบวนการ
จัดการข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ตามที่มาของแหล่งข้อมูล
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เนื่ อ งจากธรรมชาติ ข องข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะฐานข้ อ มู ล
คณะทางานจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะสร้างกรอบทางานแบบยืดหยุ่น โดยเน้นที่การกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ทางานที่แน่ ชัด เพื่อน าไปสู่การวางแผนการดาเนินงานที่เป็นขั้นตอน ตามวงจรชีวิตข้ อมูลดิจิทัล ของแต่ล ะ
ฐานข้อมูล
ในส่วนของการกาหนดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ นั้น แม้จะเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์แรกเริ่ม
ของการดาเนินโครงการ แต่เทคโนโลยีก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ ถูกนามาใช้ในการสร้างและเผยแพร่ ข้อมูลดิจิทัล
เท่านั้น ข้อควรตระหนักสาคัญที่ศูนย์ฯ ควรคานึงถึง คือ การรักษาคุณค่าของข้อมูลดิจิทัลจานวนมหาศาล
ที่ได้ลงทุนไปแล้วให้มีชีวิตยืนยาว พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพราะหากโปรแกรม หรือเครื่องมือที่ ศูนย์ฯ ใช้ในการดาเนินงาน ไม่เป็นที่ยอมรับบนโลกสารสนเทศแล้ว
ข้อมูลดิ จิทั ลจานวนมหาศาลที่ศูนย์ฯ ใช้เวลาสะสมมายาวนานกว่าทศวรรษ จะมีสภาพเป็น เพียงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใดๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ หัวใจสาคัญในการรักษาคุณค่าของข้อมูล
ดิจิทัล คือ การสร้างกระบวนการทางานที่เป็น ขั้นตอนตามวงจรชีวิตข้อมูลดิจิทัล และการประยุก ต์เอา
มาตรฐานระบบเปิดต่างๆ (Open standards) ที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่ อรักษาคุณ ค่าของข้อมูล
ดิจิทัล และส่งผ่านความรู้เหล่านี้ต่อไปให้สาธารณชนในรุ่นหลัง

