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กฤตภาคออนไลน : บนระบบจัดเก็บเอกสาร INFOMA

กัลยา ยังสุขยิ่ง

บริการหน่ึงท่ีศูนยเอกสารประเทศไทยมีใหแกผูใชบริการคือ กฤตภาคขาวจากหนังสือพิมพ
โดยคัดเลือกจากหัวขอขาวท่ีนาสนใจ  จัดเก็บเปนแฟมแยกตามหัวเร่ือง ซึ่งตองใชพื้นที่ในการจัด
เก็บมาก  เมื่อผูใชตองการคนหาขาวจากหัวขอใดก็ตาม ตองเสียเวลาคนหาจากแฟมจนกวาจะพบ
ขาวท่ีตองการ บางคร้ังขาวท่ีตองการอยูในสภาพท่ีชํ ารุด หรือสูญหายจึงเปนปญหาในการบริการ  
ผูอํ านวยการสถาบันวิทยบริการทานปจจุบันไดเล็งเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยใน
การใหบริการ  จึงมีนโยบายใหนํ าระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาเสริมในการใหบริการโดย
เร่ิมตนในเดือนกันยายน พ.ศ.2539  และใชงานไดจริงประมาณตนป พ.ศ. 2540

ระบบท่ีนํ ามาใชคือระบบจัดเก็บเอกสาร INFOMA (information management) ซึ่งมี
ความสามารถตรงกับความตองการ คือ สามารถจัดเก็บเอกสาร (ทั้งที่อยูในรูปเอกสารและแฟมขอ
มูล) เขาสูระบบไดในปริมาณมาก ทํ าการสืบคนและแสดงผลผานจอภาพ พรอมจัดพิมพออกทาง
เครื่องพิมพไดทันที  สามารถกํ าหนดสิทธิ์ของผูใชได และเรียกดูไดหลายจอพรอมกันแบบออนไลน 
(ขณะน้ีใหบริการเฉพาะภายในสถาบันวิทยบริการ)  นอกจากน้ียังมีความสามารถอ่ืน ๆ อีกซึ่งไม
ขอกลาวในท่ีน้ี

อุปกรณท่ีใช

1 เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร สํ าหรับเปนเคร่ืองบริการแฟม (file server)
2 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร ทํ าหนาท่ีเปนลูกขายสํ าหรับใหบริการ และปอนขอมูล 

(work station)
3 เคร่ืองอานภาพ( scanner)
4 เครื่องพิมพเลเซอร
5 อุปกรณ และโปรแกรมท่ีใชในการติดต้ังระบบเครือขาย เพ่ือตอเขากับเครือขายของ

สถาบันวิทยบริการ
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5.1 โปรแกรมระบบปฏบัิติการควบคุมเครือขาย (ใช window NT)
5.2 การดเช่ือมตอเครือขาย (network interface card)
5.3 สายเน็ตเวิรค

6 โปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร
7 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรทํ าหนาท่ีศูนยกลางจัดเก็บขอมูล (data storage station)
8 เคร่ืองจัดเก็บขอมูลแบบเปล่ียนแผนอัตโนมัติ (optical jukebox) พรอมแผนจานแสง 

(optical disk)
9 เครื่องส ํารองไฟฉุกเฉิน

การจัดวางอุปกรณ

ภาพท่ี 1  แสดงการจัดวางเครือขายอุปกรณ
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Work station

Work station Work station
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การใชงานในสถาบันวิทยบริการ

1 ใหบริการกฤตภาคขาวจากหนังสือพิมพ (มีใหบริการท่ีศูนยเอกสารประเทศไทย และ
ฝายบริการผูอานของหอสมุดกลาง)

2 คัดเลือกขาวหรือบทความท่ีนาสนใจสงขึ้นบนเว็บเพื่อใหบริการผานเว็บซึ่งตองมี   
โปรแกรมประยุกต ( applications)เพิ่มเติม (อานจากบทความเร่ือง NEWS ONLINE : ขาวจาก
วารสารและหนังสือพิมพ ในเลมเดียวกันน้ี)  ซ่ึงเร่ิมใหบริการในป พ.ศ. 2541

สํ าหรับศูนยเอกสารประเทศไทย ไดจัดเก็บกฤตภาคจากหนังสือพิมพมติชนรายวัน มติชน
สุดสัปดาห  ประชาชาติธุรกิจ  เดอะเนช่ัน   บางกอกโพสต  ไทยโพสต  จากหัวขอขาวทางดาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และขาวท่ีกํ าลังเปนที่สนใจในชวงเวลานั้น ๆ  โดยนํ าแตละขาวมาจัด
จํ าแนกวาควรอยูในหัวเร่ืองใหญ (เทียบเทากับตู หรือ drawer ในระบบ)  และหัวเร่ืองยอย (เทียบ
เทากับแฟม หรือ folder)ใด  พรอมท้ังใหคํ าสํ าคัญโดยอางอิงจาก macrothesaurus (คูมือธีซอรัส)
เพื่อความเปนมาตรฐานและชวยในการสืบคนกอนท่ีจะปอนขอมูลประจํ าตัวเอกสารและจัดเก็บ
โดยการอานภาพ(scan)เขาระบบ  นอกจากกฤตภาคจากขาวหนังสือพิมพแลวศูนยเอกสาร
ประเทศไทยยังจัดเก็บขอมูลเอกสารงานวิจัยของธนาคารกสิกรไทย พรอมใหคํ าสํ าคัญสํ าหรับสืบ
คนดวย

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการท ํางาน

ตัดขาวเพ่ือเตรียมเขาระบบ

จัดจํ าแนกขาวตามหัวเร่ือง
พรอมใหคํ าสํ าคัญ

ปอนขอมูลประจ ําตัวเอกสาร
พรอมอานภาพเขาสูระบบ
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การเขาใชระบบ

เมื่อเปดเคร่ือง จะตองลงบันทึกเขา(login)เพื่อเขาสูระบบเครือขาย

ภาพท่ี 2  แสดงหนาจอการลงบันทึกเขาสูระบบเครือขาย

จากน้ันเลือกโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสาร infoma  ซึ่งทํ าเปนสัญรูป(icon)
ไวบนหนาจอ

ภาพท่ี 3  แสดงสัญรูปที่สรางไวบนหนาจอ

สัญรูป
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ทํ าการลงบันทึกเขาอีกคร้ังเพ่ือเขาสูโปรแกรมการใชงาน

ภาพท่ี 4  แสดงหนาจอการลงบันทึกเขาใชงานโปรแกรม

การสรางฐานขอมูล

เมื่อเขาสูโปรแกรม  ผูดูแลระบบสามารถสรางชื่อของผูใชเพื่อใหเขาใชงานและกํ าหนดสิทธิ
ของผูใชแตละช่ือวาสามารถทํ าอะไรไดบางในระบบ

ภาพท่ี 5  แสดงการสรางชื่อและก ําหนดสิทธิ์ของผูใช
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จากน้ันทํ าการสรางตู (แบงตามหัวเร่ืองใหญของ macrothesaurus)

ภาพท่ี 6 แสดงตูท่ีสรางข้ึนในระบบ

และสรางแฟม (ตามหัวเร่ืองยอยใน macrothesaurus)  เพื่อใชเปนท่ีเก็บขอมูล

ภาพท่ี 7 แสดงแฟมที่สรางขึ้นภายในตูในระบบ
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จากน้ันทํ าการเพิ่มเอกสารเขาสูฐานขอมูลโดยเลือกตูและแฟมท่ีจะเพิ่มเอกสารเขาไป 
เอกสารแตละรายการมีขอมูลประจํ าตัวสํ าหรับใชในการอางอิงท่ีตองปอนเขาไปเพ่ือใชเปนดัชนีใน
การสืบคน

ภาพท่ี 8 แสดงแผนงานในการเพิ่มเอกสารเขาสูระบบ

 เขตขอมูลท่ีตองปอนเขาไปมีดังตอไปน้ี
1 ID Code (รหัสประจํ าตัวเอกสาร)จะตองไมซํ้ ากัน สํ าหรับศูนยเอกสารประเทศไทย
กํ าหนดรูปแบบ คือ

โดยท่ี T  เปนต
YY  ตัวเล
MM ตัวเล
DD ตัวเล

เหตุท่ีตองตามดวย
ซํ้ ากัน (กํ าหนดใหใชเลข 6 ห
TYYMMDD/……..(running number)
ัวยอ แสดงวาเปนเอกสารของศูนยเอกสารประเทศไทย (TIC)
ขสองหลักทายของป ของขาว
ขสองหลักของเดือนของขาว
ขแสดงวันท่ีของขาว
เลขเรียงลํ าดับ (running number)เครื่องหมาย / เพื่อไมให ID code 
ลัก)
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2 group (กลุม) ใชระบุชื่อของหนังสือพิมพ โดยใชตัวยอแทนเชน
M แทน มติชนรายวัน
P แทน บางกอกโพสต
PB แทน ประชาชาติธุรกิจ

3 description (รายละเอียด)  ปอนหัวขอขาวจบดวยเคร่ืองหมาย /  ตามดวยคํ าสํ าคัญ
ที่ค่ันแตละคํ าดวยเคร่ืองหมาย /  ตามรูปแบบ  

สํ าหรับเขตขอมูลท่ีเก่ียวกับ
•  category (ประเภทขอ

เขาดูได (ถากํ าหนดเปนหนวยงานต
หนวยงานน้ัน และผูที่ไดรับสิทธ ิ(g

•  grant to (ใหสิทธิในก
•  security (ระดับความ

สวนเขตขอมูลท่ีมิไดกลาว
ตามแฟมขอมูลที่เลือกใช และตาม

เมื่อปอนขอมูลเรียบรอย จ
หากเปนแฟมขอมูลจะใชวิธีถายโอ
(create)

ขอมูลจะถูกจัดเก็บอยูในจ
(server) โดยแยกเปนดัชนี และ
ทํ างานชาลง และหากจานบันทึกแ
เร่ิมใชระบบ จานบันทึกแบบแข็งย
คุณสมบัติในการจัดเก็บขอมูลไดม
โปรแกรมควบคุมการจัดเก็บและเร
หัวขอขาว/คํ าสํ าคัญ/คํ าสํ าคัญ
 security (ความปลอดภัยของขอมูล) น้ันแบงเปน
งเอกสาร) กํ าหนดเปนสาธารณะ (public) เพื่อใหบุคคลทั่วไป
าง ๆ จะเขาดูขอมูลไดเฉพาะผูที่มีชื่อลงบันทึกเขาที่สังกัดอยูใน

ranted) เทาน้ัน
ารเขาดูขอมูล) จะไมระบุเพราะกํ าหนดใหทุกคนเขาดูได
ปลอดภัย) กํ าหนดเปน 0 เพื่อใหทุกคนเขาดูได

ถึง  ระบบจะสรางใหตามขอมูลของผูใชที่ไดลงบันทึกเขาไป
วันที่ที่เขาใชงาน (วันท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใช)

ึงท ําการอานภาพเอกสารเขาสูระบบในกรณีท่ีเปนเอกสาร
นแฟมขอมูล(import) หรืออาจสรางเอกสารขึ้นเองจากระบบ 

านบันทึกแบบแข็ง (hard disk) บนเคร่ืองท่ีเปนเคร่ืองบริการ 
ภาพท่ีอานเขาไป เมื่อมีขอมูลที่เปนภาพมาก เคร่ืองบริการจะ
บบแข็งเต็ม เครื่องจะทํ างานไมได ประกอบกับในระยะเร่ิมแรกท่ี
งัมีราคาแพงอยู จึงถายโอนขอมูลไปเก็บในแผนจานแสง ซึ่งมี
าก ควบคุมการเรียกใชแผนจานแสงดวย jukebox  โดยมี
ยีกใชขอมูลจาก jukebox  สวนดัชนีจดัเก็บอยูบนเคร่ืองบริการ
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การสืบคน

สามารถสืบคนไดจากเขตขอมูลตาง ๆ ท่ีปอนเขาสูระบบ และที่ระบบสรางให คือ
•  หัวขอขาว / คํ าสํ าคัญ (ไดจัดรวบรวมคํ าสํ าคัญไว เพ่ือชวยการสืบคน)
•  วันที่ปอนขอมูล (เคร่ืองกํ าหนดใหตามวันท่ีของเคร่ือง)
•  รหัสประจ ําตัวเอกสาร
•  ชื่อหนังสือพิมพ (ตัวยอ)

ภาพท่ี 9  แสดงทางเลือกในการเขาสืบคนขอมูล

และสามารถระบุไดวาจะสืบคนเอกสารจากแฟมใดแฟมหน่ึงหรือทุกแฟมในตูท่ีเลือกไว หรือจากทุก
ตู และกํ าหนดการจัดเรียงล ําดับการแสดงผลการสืบคนได  โดยสืบคนไดจากหลายรูปแบบดังน้ี
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ภาพที 10  แสดงหนาจอการสืบคนจากวันท่ี ท่ีปอนขอมูล(วันท่ีของเคร่ือง)

ภาพท่ี 11  แสดงหนาจอการสืบคนจากรหัสประจํ าตัวเอกสาร

ภาพท่ี 12  แสดงหนาจอการสืบคนจากช่ือหนังสือพิมพ
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ภาพท่ี 13  แสดงหนาจอการสืบคนจากหัวขอขาว/คํ าสํ าคัญ

ภาพท่ี 14  แสดงหนาจอการสืบคนแบบผสมหลายเขตขอมูล
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ภาพท่ี 15  แสดงหนาจอการสืบคนโดยใชคํ าสั่งภาษา SQL

ภาพท่ี 16  แสดงหนาจอการสืบคนดวยภาษาSQLโดยใชแผนแมแบบ
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ขั้นตอนการสืบคน เรียกดูและจัดพิมพผล

1 เลือกตูท่ีจะทํ าการสืบคนในกรณีท่ีตองการสืบคนเฉพาะเอกสารในแฟมท่ีอยูภายในตู
นั้นๆจากสัญรูป drawerบนหนาจอ หากตองการสืบคนทุกตูใหผานไปทํ าตามขอถัดไป

2 เลือกทางเลือกท่ีตองการสืบคนจากทางเลือก(menu) searchท่ีปรากฏบนหนาจอ
3 ปอนคํ าคนตามรูปแบบท่ีปอนเขาในแผนงานตอนเพ่ิมเอกสาร ยกเวน

3.1 การสืบคนจากทางเลือกหัวขอขาว/คํ าสํ าคัญ ใหใชเคร่ืองหมาย * ครอมหนา
และหลังคํ าคน และกดแปน enter ใหคํ าคนไปอยูในชองวางดานลาง

3.2 การสบืคนโดยใชภาษา SQL ในรูปแบบอิสระหรือแบบใชแผนแมแบบ ใหใช
ตามขอก ําหนดของภาษาน้ัน

4 ระบุวาจะสืบคนจากแฟมใด หรือจากทุกตู (ยกเวนกรณีสืบคนดวยภาษา SQL)
5 ระบุการจัดเรียงรายการผลการสืบคนท่ีได (ระบบต้ังคาตายตัวใหการจัดเรียงตามรหัส
ประจํ าตัวเอกสาร)

6 เลือกสัญรูป OK
7 เมื่อไดผลการสืบคน ใหเล่ือนแถบแสงไปยังรายการท่ีตองการดูผล

7.1 เลือกตัวเลขในชองสี่เหลี่ยมเล็กหนารายการท่ีตองการ เพื่อดูรายละเอียดของ
เอกสารในรายการน้ัน (ตัวเลขน้ีบอกจํ านวนหนาของเอกสาร) ออกจากหนาจอน้ี
โดยเลือกสัญรูป close

7.2 เลือกซ้ํ า(double click)บริเวณหัวขอขาวน้ัน หรือเลือกสัญรูปท่ีเปนรูปจอโทรทัศน
เพื่อดูภาพเอกสารท่ีอานเขาระบบ

8 หากตองการพิมพผล ใหเลือกสัญรูปท่ีเปนรูปเคร่ืองพิมพในหนาจอการแสดงผลภาพ
ของเอกสารท่ีอานเขาระบบ

9 ออกจากหนาจอการแสดงผลภาพโดยเลือกสัญรูป close
10  สามารถเลือกดูผลรายการอ่ืนหรือทํ าการสืบคนใหมได
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ภาพท่ี 17  แสดงทางเลือกสืบคนและสัญรูปdrawerบนหนาจอ

ตัวอยางการสืบคน

สืบคนคํ าวา economic crisis จากเขตขอมูลท่ีเปนหัวขอขาว/คํ าสํ าคัญโดยระบุใหสืบคน
จากทุกตู และจัดเรียงผลการสืบคนตามรหัสประจํ าตัวเอกสาร

ภาพท่ี 18  แสดงตัวอยางการสืบคนจากหัวขอขาว/คํ าสํ าคัญ

drawer
search
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ภาพท่ี 19  แสดงรายการผลการสืบคนท่ีได

ภาพท่ี 20  แสดงหนาจอท่ีเปนรายละเอียด(ดัชนี)ของรายการท่ีตองการ

view
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การแสดงผล
เมื่อเลือกรายการที่ตองการดูภาพเอกสารที่จัดเก็บ  ระบบจะแสดงภาพเอกสารตามท่ีอาน

ภาพเขาไป ผูใชสามารถดูภาพโดยการยอ/ขยายได และสั่งพิมพภาพออกทางเครื่องพิมพได

ภาพท่ี 21  แสดงภาพเอกสารตามรายการท่ีสืบคนได

การสั่งพิมพผล

เลือกจากสัญรูปท่ีเปนรูปเคร่ืองพิมพในหนาจอการแสดงผลเอกสาร และก ําหนดราย
ละเอียดตามตองการ

ภาพท่ี 22  แสดงหนาจอการสั่งพิมพผล

print exit
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การออกจากระบบ

เลือกจากสัญรูป exit หรือเคร่ืองหมายกากบาดท่ีมุมบนดานขวามือของจอภาพ
ระบบจะใหยืนยันการออกจากระบบอีกคร้ัง กอนเสร็จส้ินการทํ างาน

ภาพท่ี 23  แสดงหนาจอการยืนยันการออกจากระบบ

ขอดีของระบบ

ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บ ลดการสูญหาย และการเสียหายของเอกสาร เอกสารถูกจัด
เก็บเปนหมวดหมู  สืบคนไดงาย และใชพรอมกันไดหลายหนาจอ รวมทั้งสามารถพิมพผลออกทาง
เครื่องพิมพได

โครงการขยายระบบในอนาคต

1. ใชจานบันทึกแบบแข็งในการเก็บขอมูล แทน jukebox เพื่อความรวดเร็วในการสืบคน
2. ใหบริการสืบคนขอมูลบนเว็บโดยผานเบราเซอรแทนระบบเดิมซึ่งใชเฉพาะภายใน 
สถาบันวิทยบริการ

เกี่ยวกับผูเขียน

กัลยา ยังสุขยิ่ง:  นักเอกสารสนเทศ ศูนยเอกสารประเทศไทย
                         สถาบันวิทยบริการ ๗ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                         โทร. 218-2957  โทรสาร 215-3617
                         E-mail:  kalaya@mail.car.chula.ac.th

(พิมพเผยแพรครั้งที่1  มิถุนายน 2543)
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ภาพสรุปขั้นตอนการใชงานระบบ

                                   ปอนขอมูล                            สืบคนขอมูล

ลงบันทึกเขา
เพ่ือเขาสูระบบเครือขาย

เรียกใชโปรแกรม
ระบบจัดเก็บเอกสาร

ลงบันทึกเขา
เพ่ือเขาสูฐานขอมูล

ปอนรายละเอียด
ของขาว

ทํ าการสืบคนขอมูล
จากทางเลือกที่ตองการ

อานภาพ/
ถายโอนขอมูล

ฐานขอมูล แสดงผล

พมิพรายงานเอกสาร
ท่ีมีในระบบ

จัดพิมพผล

ออกจากระบบ

บันทึกเขา/แกไข
ฐานขอมูล


