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                                             Digital  Resources : ส่ือสาระดิจิตอล  
                                                                                                            เบญจา      รุงเรืองศิลป

                                
ดวยความมุงมั่นบนหนทางแหงการพัฒนาเทคโนโลยีหองสมุดดิจิตอล   (Digital  Library)

 สถาบันวิทยบริการ          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศลักษณะพิเศษ       (Special    collection)   ในรูปดิจิตอล      เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการ
สืบคนขอมูลเอกสารฉบับเต็ม  (Full  text)       ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวกตาม
ความตองการ

ทํ าไมตองเปนสื่อสาระดิจิตอล

เครือขายอินเทอรเน็ตไดสรางมิติใหมในโลก   และท ําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการบริหาร
จัดการหองสมุด   สังคมของการบริโภคขาวสาร   พฤติกรรมของผูใชบริการ    ตลอดจนวิถีชีวิตของ
บุคลากรทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรท้ังหลาย       มีการพัฒนา         และประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรางฐานขอมูลหองสมุด    การสบืคนบนเวิลดไวดเว็บ        และการใชทรัพยากร
รวมกันบนเครือขาย    ทํ าใหเกิดคํ าถามมากมายวา   อนาคตอันใกล    หองสมุดดิจิตอลจะเขามามี
บทบาทแทนหองสมุดในระบบเดิมมากนอยเพียงใด         แตสิ่งท่ีเห็นเดนชัดคือ    การเกิดหองสมุด
ดิจิตอล         ทํ าใหมีการพัฒนาแหลงทรัพยากรสารสนเทศ  (Information    resource)        อยาง
กวางขวาง      มีการเช่ือมโยงฐานขอมูลหองสมุดตางๆเขาดวยกัน     ลดความซํ ้าซอนในการปฏิบัติ
งาน     และสามารถจัดบริการสารสนเทศเฉพาะเร่ืองไดมากข้ึน     สถาบันวิทยบริการเล็งเห็นความ
สํ าคัญของการรวบรวมและจัดระบบการสืบคนสารสนเทศบางประเภท    ท่ียังกระจัดกระจายอยูใน
หองสมุดระบบเดิม   หรืออยูบนเครือขาย    แตขาดการเชื่อมโยงถึงกันดวย   การศึกษาและทดลอง
จัดทํ าฐานขอมูลส่ือสาระดิจิตอล : (Digital  Resources)  จึงเปนโครงการน ํารอง  โดยใชเทคโนโลยี
ดิจิตอล              เพ่ือใหผูใชสามารถสืบคนเอกสารฉบับเต็มได     นอกเหนือจากการสืบคนรายการ
บรรณานุกรม    และการสัมผัสตนฉบับสิ่งพิมพในหองสมุด



Digital Resource
2

เอกสารบนสื่อสาระดิจิตอล

ในระยะแรกของการดํ าเนินงานระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   ใหอยูในรูปดิจิตอลน้ัน
เปนความรวมมือรวมใจของบุคลากรสถาบันวิทยบริการ  3  หนวยงานคือ     ฝายระบบสารสนเทศ
ฝายบริการผูอาน   และศูนยโสตทัศนศึกษากลาง   โดยจัดทํ าจากเอกสารตนฉบับ  3  ประเภท  คือ

1. หนังสือหายาก
   การใหบริการหนังสือหายาก      เปนความภาคภูมิใจของสถาบันวิทยบริการมา

โดยตลอด       ดวยมีประวัติของการจัดเก็บ      รวบรวม      อนุรักษ      เผยแพร      และใหบริการ
สืบเน่ืองมาต้ังแตเปนหองสมุดเดิม    เปนแหลงภูมิปญญาไทย    ท่ีมีคุณคาทางดานประวัติศาสตร
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี     เศรษฐกิจและสังคม     ในยุคสมัยตางๆ มากกวา    20,000   รายการ
ซ่ึงมีอายุหนังสืออยูในชวง  50-150  ป       ปจจุบันหนังสือเหลานี้จ ํานวนหนึ่งไดชํ ารุดเสื่อมสภาพ
ไปตามกาลเวลา      และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม      ทํ าใหประสบปญหาในการหยิบใช       ตองมี
ความระมัดระวังเปนพิเศษ     ใชการคัดลอกแทนการถายสํ าเนา       และจัดทํ าไมโครฟลมทดแทน
ตนฉบับเดิม     ตลอดจนผูใชตองเดินทางมาคนควาขอมูล   ณ  สถาบันวิทยบริการเทาน้ัน    ดังน้ัน
การพัฒนาหนังสือหายากใหอยูในรูปดิจิตอล  จึงเปนทางเลือกใหมของการอนุรักษทรัพยากรพิเศษ
ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศพรอมๆ กันหลายคนบนเครือขาย     สิ่งพิมพไมช ํารุดเสียหาย     และ
เปนการเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมและวรรณกรรมของชาติสูอนุชนรุนหลัง      ท้ังน้ีคณะทํ างาน
ไดเลือกสรรจาก   Collection    พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว    เชน
พระรวง   มัทนะพาธา  ฯลฯ  และจัดทํ าพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เปนล ําดับตอไป      เน่ืองดวยลนเกลาฯท้ัง    2    รัชกาล         มีพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิกรชาว
จุฬาฯ   นานัประการ    นอกจากน้ียังมีหนังสือหายากท่ีไดรับรางวัล   หนังสือสวนพระองคของกรม
พระ-จันทบุรีนฤนาถ    กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร  และอ่ืนๆ อีกมากมาย   อยางไรก็ตามสาร
สนเทศบนเครือขายนี ้    ไดคํ านึงถึงการคุมครองลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมดวย

2. สูจิบัตรนิทรรศการ
     บทบาทหน่ึงของหอศิลปวิทยนิทรรศน      สถาบันวิทยบริการ คือ   ความเปนผูนํ า

ในดานศิลปวัฒนธรรม   สงเสริมและเผยแพรงานสรางสรรคของศิลปะแขนงตาง ๆ   ท้ังในประเทศไทย
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ตางประเทศ    และศิลปะสมัยใหม      ดวยการจัดกิจกรรม     นิทรรศการและการแสดงของศิลปน
ตางๆ อยางสมํ่ าเสมอ    พรอมทั้งผลิตสิ่งพิมพประกอบนิทรรศการ   จัดทํ าสูจิบัตร    ประชาสัมพันธ
เมื่อเวลาผานไป …..        เอกสารเหลานี้จะกลายเปนสวนหนึ่งของความทรงจ ํา     ความประทับใจ
ที่ไดเคยมาเยี่ยมชม      และชื่นชมผลงานการแสดงตางๆ     ดังน้ันการพัฒนาสูจิบัตรนิทรรศการให
อยูในรูปดิจิตอล     จึงเปนการยอนเวลาไปสูอดีต      ใหรํ าลึกถึงผลงานตางๆ  ท่ีมีคุณคาทางศิลปะ
ประวัติศาสตรศิลป    และวิชาการตางๆ    ซ่ึงคร้ังหน่ึงไดจัดแสดง   ณ   หอศิลปวิทยนิทรรศนแหงน้ี
เชน     นิทรรศการศิลปกรรมงานสะสมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     นิทรรศการภาพวาดวิจิตร
ของ    ครูเหม   เวชกร    เปนตน     โดยมุงหวังจัดเก็บขอมูลในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส      เพือ่ใหเกิด
สุนทรียในงานศิลปผานระบบเครือขาย

3.      รายงานประจํ าป
     ทานท่ีเคยพลิกอานรายงานประจํ าปของคณะ / สถาบัน / หนวยงานตางๆ ของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาแลว      จะพบวาจุฬาฯ นั้นมีวิสัยทัศนและพันธกิจอันยิ่งใหญ    เปนท่ี
ประจักษในผลการดํ าเนินงานมากมาย      ท้ังในดานการจัดการศึกษา      การวิจัย     กิจการนิสิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบงาน       การพัฒนาดานกายภาพ        การจัดการทรัพยสิน
บริการวิชาการ       การทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม       การกาวสูความเปนนานาชาติ      ตลอดจน
การเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ        ดังน้ันการพัฒนารายงานประจํ าปของมหา-
วิทยาลัยใหอยูในระบบดิจิตอล       จึงเปนส่ือประชาสัมพันธอีกรูปแบบหน่ึง       ที่เผยแพรขอมูล
ขาวสารของมหาวิทยาลัยในวงกวาง    เปนการเพ่ิมคุณคาและมูลคาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
และอํ านวยประโยชนแกสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ   ทั้งนี้    ไดจัดทํ าในเบ้ืองตนจากรายงานกิจการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     ประจ ําป   2540   และ  2541

จากตนฉบับสูความเปนดิจิตอล

ลักษณะฐานขอมูลส่ือสาระดิจิตอลน้ีเปนฐานขอมูลเต็มรูป (Full text  database ) และ
ฐานขอมูลภาพลักษณ (Image  Database)  โดยมีการบันทึกเนื้อหาของสิ่งพิมพทั้งหมดเขาเครื่อง
คอมพิวเตอร     ดวยการใชเคร่ืองสแกนเอกสาร     (Scanner) อานสิ่งพิมพประเภทสูจิบัตรนิทรรศการ
และรายงานประจํ าป   ใชกลองถายรูประบบดิจิตอล  (Digital  camera)  สํ าหรับงานหนังสือหายาก
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เมื่อผานกระบวนการประมวลภาพลักษณ  (Image  processing) แลว  จะสามารถเรียกขอมูลขึ้นมา
อานไดเหมือนกับอานสิ่งพิมพทั้งเลม     ที่ส ําคัญพฤติกรรมการเขาใชไมถูกจํ ากัดอยูเฉพาะสถานท่ีใด
สถานท่ีหน่ึง   อยางไรก็ตาม  สถาบันวิทยบริการยังคงจัดเก็บส่ิงพิมพตนฉบับไวใหบริการในระบบหอง
สมุด      ควบคูไปกับการเผยแพรดวยส่ือดิจิตอล

ข้ันตอนของการจัดเก็บเอกสารในรูปดิจิตอล
1.     พัฒนางานดวยระบบ Common Gateway Interface (CGI)    โดยใชโปรแกรมภาษา   

Perl    เพือ่ใหเกิด   Dynamic   Web      แสดงหนาเอกสารบนเว็บเบราเซอร    ท่ีเปน  Netscape
หรือ  Internet    Explorer      ดวย URL  -   http://fulltext.car.chula.ac.th

2.     ใชอุปกรณ   Desktop   scanner     ถายเอกสารคร้ังละหนา   กรณีท่ีตนฉบับมีเฉพาะ
ขอความ  (Text)     จะจัดเก็บเปน  Gray   scale     ถามีรูปภาพ   (Graphic)    จะจัดเก็บเปน  True
color

3.     ใชอุปกรณกลองดิจิตอล   สํ าหรับตนฉบับท่ีมีความหนามาก    และตองการอนุรักษ
รูปเลมไว

4.      ปรับภาพเอกสารใหสมบูรณชัดเจน     และจัดทํ าเปนไฟลขอมูลภาพ  (jpeg)
เพื่อประหยัดเน้ือที่ในเซอรเวอร  และชวยในการดาวนโหลดขอมูลเร็วข้ึน   กํ าหนด  Directory
และชื่อ   File   ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

5.       จัดทํ าหนาสารบัญ  (Table of Content)  ของเอกสาร      ดวยแฟมขอมูลชนิดขอความ
 (Text  file)     เพื่อแจงรายละเอียดของเอกสารเลมนั้นๆ

6.        ใชโปรแกรมภาษา Perl    สนับสนุนการสรางเว็บเพจ   หนาสารบัญและ
เชือ่มโยง  (Link)  เน้ือหาทั้งหมดไวดวยกัน

การสบืคนและการแสดงผล
1. ผูใชเรียกดูภาพเอกสารบนเครือขายไดจากเว็บไซน    ของสถาบันวิทยบริการ     ดวย

URL   -    http://www.car.chula.ac.th       เลือกสื่อสาระดิจิตอล     ในภาคภาษาไทย  หรือ    Digital
Resources     ในภาคภาษาอังกฤษ

http://fulltext.car.chula.ac.th/
http://www.car.chula.ac.th/
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ภาพที่  1     หนาจอ    CU  Digital   Library

ภาพท่ี  2     หนาจอ    Digital   Resources

2. การนํ าเสนอเอกสาร    ประกอบดวยภาพหนาปก    และรายการบรรณานุกรม  ดังน้ี

ภาพท่ี 3     แสดงขอมูลเอกสาร

เลือก Digital Resources
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3. มีการเชื่อมโยงขอมูล      โดยคลิกท่ี    Title     จะปรากฏหนาสารบัญของเอกสารท่ี
เผยแพร

ภาพท่ี  4     แสดงหนาสารบัญ

                        ผูใชสามารถอานเน้ือหาท้ังหมด      ดวยการคลิกท่ีหัวขอตางๆ

ภาพท่ี  4     แสดงหนาปกในของหนังสือ

นอกจากน้ีสามารถใชคํ าส่ังยอยในการเรียกดูหนาสารบัญ     หนาท่ีผานมา    หนาตอไป
และกลับไปที่โฮมเพจ     ของ     Digital   Resources     ไดอยางสะดวกรวดเร็ว

4.         เมื่อตองการพิมพเอกสารหนาใด     ใหใชคํ าสั่ง   Print    จากเว็บเบราเซอร    หรือกด
ปุม Print ของทูลบาร     ดานบนของหนาจอการแสดงผล     จะไดเอกสารเหมือนตนฉบับท่ีนํ ามาจัดทํ า

5. การอางอิงเอกสาร     ใหใชขอมูลจากหนา    Index  of  Full  Text     ดังภาพท่ี 2
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6. การสืบคนขอมูลจาก  Library Catalog หรือ     Online    Public   Access
Catalog  (OPAC)    บนฐานขอมูล  Chulalinet     ดวย   WebPAC   น้ัน    ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
การจัดทํ าในรูปดิจิตอล    จะแจง    URL   ของการจัดเก็บส่ือดังกลาว    และเมื่อคลิกแลว     จะเชื่อม
โยงไปยัง    Digital  Resources     ในทันที

ภาพท่ี  5     การสืบคน     Library  Catalog

7. ผลลัพธของการสืบคน     คือ     ผูใชไดอานเอกสารฉบับสมบูรณเสมือนจากตนฉบับ
แทนที่จะไดขอมูลเฉพาะบรรณานุกรมเทานั้น

บทสรุป

       การใหบริการสารสนเทศบนส่ือสาระดิจิตอล  (Digital    Resources)   เปนการเผยแพร
สารสนเทศโดยผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยใหม      กับทรัพยากรสารสนเทศ      และภูมิปญญา
ไทย      ท่ีมีใหบริการ      ณ     สถาบันวิทยบริการ     ไปสูระบบการใชงานบนเครือขายท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย     อยางไรก็ตาม การจัดทํ า   Digital   Resources  น้ี     อยูในระหวางการจัด
ทํ าเปนโครงการนํ ารอง    และเปนสิ่งใหมที่ทาทายใหคณะผูจัดท ําตองพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง
ตลอดไป    เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ตลอดจนมีแนวโนมท่ีจะขยาย
เปาหมาย     ขอบเขตและการกล่ันกรองเลือกสรรทรัพยากรสารสนเทศตางๆ    สูรูปแบบดิจิตอลให
กวางขวางมากยิ่งขึ้น   ซึ่งคณะผูจัดทํ าเช่ือม่ันวา …..    หากทานไดเขามาเยี่ยมชม     CU    Digital  



Library  แลวแวะมาทักทาย  Digital Resources  ในโอกาสตอ ๆ ไป  ทานนาจะพึงพอใจในความหลากหลายของ
เนื้อหา และการเขาถึงสารสนเทศสะดวกรวดเร็วกวาเดิม ขอเพียงเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นมาไดที่ …..    
webmaster@car.chula.ac.th     ขอขอบคุณทุกทานที่เปนกํ าลังใจ.

เกี่ยวกับผูเขียน
เบญจา  รุงเรืองศิลป : หัวหนาฝายบริการผูอาน หอสมุดกลาง

      สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
       โทร. 0-2218-2934  โทรสาร  0-2215-3617
       E-mail : benja@mail.car.chula.ac.th

(จัดพิมพเผยแพรครั้งที่ 1 :  พฤษภาคม 2543)
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