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       News   Online : ขาวจากวารสารและหนังสือพิมพ
                   เบญจา    รุงเรืองศิลป

บทนํ า

ศูนยขอมูลหรือหองสมุดในองคกรของทาน  เคยประสบปญหาเหลานี้หรือไม ?  บุคลากร
มีภารกิจในการจัดเก็บหนังสือพิมพตางๆ   เปนจ ํานวนมาก    สถานที่จัดเก็บไมเพียงพอ  หนังสือพิมพช ํารุด   
เน่ืองจากมีผูสนใจอานตลอดเวลา     ผูบริหารตองการขาวยอนหลัง    แตไมสามารถคนหาได       เพราะมี
การสูญหาย      เสียเวลาในการสะสางแฟมขาวที่เก็บสะสมไวเปนเวลานาน  ส้ินเปลืองพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ
ขาวสารที่ลาสมัย    หรือหนังสือพิมพหมดอายุการใชงานจากการเสื่อมสภาพของกระดาษ    สงผลใหเกิด
มลพิษทางอากาศ     มีกลิ่นอับชื้นของกระดาษเกาและหมึกพิมพ    เมื่อเปนเชนน้ี     องคกรของทานจะ
ปรับเปล่ียนการใหบริการขาวสารหนังสือพิมพอยางไรบาง

กฤตภาคขาว : บนความเหมือนที่แตกตาง

สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   เปนหองสมดุดิจิตอล  ท่ีตระหนัก
ในคุณคาของขาวสาร       และสนับสนุนการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน       ดวยการศึกษาและพัฒนา
การจัดเก็บขอมูลหลากหลายรูปแบบ        มุงมั่นใหมีการใชสารสนเทศในวงกวางอยางทั่วถึง      ทั้งภายใน
และภายนอกประชาคมจุฬาฯ      จึงใหความส ําคัญในการดํ าเนินงานกฤตภาคขาว      (News   Clipping)
สูระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการใชเครือขายมหาวิทยาลัย  และเครือขายอิน
เทอรเน็ตเพ่ือการศึกษา     โดยการจัดทํ าฐานขอมูลภาพลักษณ    (Image   Databases)   ผลิตขาว
ออนไลนดวยการใชเครื่องสแกนเนอร  (Scanner)  อานเอกสารท่ีตองการเขาสูระบบคอมพิวเตอร   ภาพ
เอกสารท่ีอานไดจะถูกบันทึกเก็บไว   แลวผานกระบวนการประมวลภาพลักษณ   (Image   Processing)  
ไวในฐานขอมูลพรอมคํ าสํ าคัญ  (Keyword)  เพื่อใหสามารถสืบคนได   วิธีการน้ีทํ าใหสถาบันวิทยบริการ   
มีศักยภาพสูงในการปรับปรุงการผลิตและการบริการกฤตภาคขาว         ประหยัดแรงงานและเวลาของ
บุคลากรที่ท ํางานดานน้ี     ลดคาใชจายในการจัดเก็บและรักษาหนังสือพิมพ    ตลอดจนเรียกดูขอมูลท่ี
ตองการไดสะดวก   รวดเร็ว  คงรูปแบบเดิม   เหมือนกับการอานขาวจากหนังสือพิมพตนฉบับ
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ฝายบริการผูอาน     สถาบันวิทยบริการ    เปนหนวยงานหนึ่งที่มีภารกิจในการจัด
ทํ ากฤตภาคขาว    เพ่ือใหบริการแกผูใชโดยท่ัวไป      ในระยะแรกทํ าการตัดเก็บขาวและจัดทํ าเปนแฟม
ขาวเฉพาะเร่ือง  โดยมีดรรชนีเปนคูมือชวยคน   เมื่อสถาบันวิทยบริการนํ าระบบการจัดเก็บเอกสาร  
INFOMA    มาใชปฏิบัติงาน     จึงพัฒนากฤตภาคขาวสูฐานขอมูล     INFOMA    โดยคัดเลือกจาก
หนังสือพิมพ  ท่ีหอสมุดกลางมีใหบริการ   รวม   17   รายช่ือ    ไดแก

หนังสือพิมพรายวัน   :   กรุงเทพธุรกิจ    ขาวสด  เดลินิวส   ไทยโพสต   ไทยรัฐ   แนวหนา
บานเมือง   ผูจัดการ    มติชน    วัฎจักร   และ   สยามรัฐ

หนังสือพิมพรายอื่น ๆ  :  คูแขง      ฐานเศรษฐกิจ      ดอกเบ้ียธุรกิจ       ประชาชาติธุรกิจ
ผูจัดการรายสัปดาห    และ  Mission Thailand
โดยมีการกํ าหนดตูเอกสาร   (Drawer)   ชื่อแฟมในตูเอกสาร   (Folder   List ชื่อเอกสารในแฟม 
(Document   List)  เพื่อจัดเก็บขอมูลเขาระบบ   ปจจุบันใหบริการรวม    38   เร่ือง      เชน   ในหลวงกับ
พระราชกรณียกิจ       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      ขาวเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม    มาตรฐานระบบคุณภาพ    
เปนตน   ซ่ึงกลยุทธการสืบคนขอมูลมีหลายรูปแบบ    สามารถคนหาขาวโดยใช  Key  index   ตางๆ  ดังน้ี
วันที่ของเอกสาร (Date)   :   ตองการขาววันท่ี    1   มกราคม  2543
รหัสเอกสาร (ID  Code)   :   ตองการขาวหมายเลข   00700
กลุมเอกสาร (Group)   :   ตองการขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส
ค ําสํ าคัญ (Keyword) :   ตองการขาวเกี่ยวกับพระราชด ํารัส
วิธีคนตางๆรวมกัน (Combined Serach)   :   ตองการขาวที่เกี่ยวกับพระราชด ํารัส

จากหนังสือพิมพเดลินิวส   ฉบับวันท่ี   1  มกราคม  2543  เปนตน

ในการสืบคนดวยระบบนี้มีขอจ ํากัด  คือ     ผูใชบริการตองมาสืบคนและพิมพเอกสาร
จากคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ    INFOMA   ณ  สถาบันวิทยบริการ      เทาน้ัน    ไมสามารถใชผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต       จึงไดพัฒนาการใหบริการไปอีกระดับหน่ึง       ดวยการประยุกตงานท่ีถูกจัดเก็บไวใน   
INFOMA  FILE  เหลาน้ี  ไปสูระบบของการจัดทํ าโฮมเพจโดยอัตโนมัติ      เพื่อใหบริการผานเว็บเบราเซอร
ทํ าใหเกิดมิติใหมของการเสนอขาวในรายการ   News  Online   ของ  CU  Digital Library
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บริการบน  News  Online

ขอนํ าทานเขาสู  โฮมเพจ  ของสถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดวย  URL  http://www.car.chula.ac.th

ภาพท่ี 1  หนาจอ  CU Digital  Library

เลือก   News  Online    จากภาคภาษาอังกฤษ   และ
เลือก   ขาววารสาร - หนังสือพิมพ  จากภาคภาษาไทย

ภาพท่ี 1 หนาจอ CU Digital Library
จากหนาจอภาษาอังกฤษ คลิกท่ี News Online

จากหนาจอภาษาไทย คลิกท่ี ขาววารสารและหนังสือพิมพ

http://www.car.chula.ac.th/


ภาพท่ี   2  หนา

จากหนาจอปรา

1.  ขาวนารู    เสนอส
ณ   สถาบันวิทยบริการ      
สัปดาห   จํ าแนกเปน  6  หัวขอย

1.1  จุฬาลงกร
จุฬาฯระดมพลังหาทางออกร.ร.ส

1.2  ขาวอุดมศ
ทบวงฯแจงแนวทางใชเงินย้ํ าจุดย
มหาวิทยาลัยในกํ ากับรัฐ   เปนตน

1.3  เทคโนโลย
อินเตอรแอคทีฟ    ไลคอสใหบริก
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จอของบริการ   News  Online

กฏหัวขอขาว   2  รูปแบบ คือ

าระที่ทันสมัย   ทันเหุตการณ    จากหนังสือพิมพภาษาไทยที่มีใหบริการ   
และบทความวารสารท่ีอยูในความสนใจปจจุบัน    เผยแพรทุกวันพุธของ
อย  คือ
ณมหาวิทยาลัย   เชน   สารอธิการบดีในโอกาสข้ึนปใหม   พ.ศ. 2543    
าธิตโปรงใส     อักษรจุฬาฯ  ภูมิใจเสนอวรรณคดีไทยออนไลน   เปนตน
ึกษา  เชน  4  มหาวิทยาลัยรัฐรับประกันเปดเทอมใหมไมข้ึนคาหนวยกิต   
นืทํ าตามนโยบายรัฐ        มหาวิทยาลัยของรัฐ    19   แหง กับการเปน

ีสารสนเทศ            เชน           สิ่งพิมพพลิกบทปอนขาวบนอินเทอรเน็ตมุง
ารจัดเก็บขอมูลฟรี    ไอทีออฟฟศมิติใหมของระบบราชการ  เปนตน
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1.4 ในแวดวงหองสมุด       เชน  หองสมุดอินเทอรเนตสามเสนวิทยาลัย   สยามสมาคมฯ
ขุดกรุหองสมุดพิมพหนังสือหายากเฉลิมพระเกียรต ิ โครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร    เปนตน

1.5  การวิจยัธุรกิจ    เชน    สถานภาพของกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย   ตลาด
ขนมขบเค้ียวกับการแขงขันท่ีรุนแรง  ตลาดรถยนตเร่ิมกลับมาคึกคัก 10  เดือนสงออกกวาแสนคัน   เปนตน

1.6  นานาสาระ   เชน   เจาพระยาแมนํ ้าของแผนดิน    วิจัยวงปไมสักเก็บขอมูล   สภาพ
อากาศ    เหลือแตช่ือกับเขาสมันกวางไทยท่ีสุดในโลก   เปนตน

2. ขาวเศรษฐกิจ  เสนอเฉพาะขาวเศรษฐกิจที่ตีพิมพในหนังสือพิมพไทยรัฐ      ฉบับวันจันทร -
วันเสาร   นํ าเสนอเปนรายวัน   จํ าแนกเปน  3  หัวขอยอย  คือ

2.1 ขาวเศรษฐกิจทั่วไป  เชน  งบป  44  ขาดดุล 1.1 แสนล.  ป  2543 ปแหงความวิกฤต
ของผูคาน้ํ ามัน   สงออกไทยโตกาวกระโดด  เปนตน

2.2  ขาวหุน  เชน   ดัชนีหุนวันท่ี  15  มกราคม  2543   เงาหุนทะยาน   ทิศทางหุนวันนี้   
เปนตน

2.3  ขาวสั้น / ขาวยอย    เชน    ขาวปฏิรูประบบสถาบันการเงนิ    ขาวฟนฟูกิจการของ
บริษัทสหวิริยา  โอเอ  จํ ากัด   ขาวปรับคาบริการไปรษณีย   เปนตน

การเรียกดูหนาขาว

เมื่อกดคลิกที่หัวขอขาว    หนาจอจะปรากฎภาพขาวท่ีไดจากการสแกนเอกสารทันที     
ท้ังน้ีไดจัดทํ าปุมงานส ําหรับดาวนโหลด   TIFF  Viewer  Plug-in    สํ าหรับดูภาพเอกสาร  เพื่อชวยให
เอกสารท่ีเรียกดูมีรูปแบบกะทัดรัดไดสัดสวน     และสามารถใชคํ าส่ังยอยในการยอ/ขยายเอกสารไดตาม
ตองการจากทูลบารดานบนของงาน



หนาจอจะแสด
แสดงขอความ
ภาพที่ 3  

สังเกตวาหนาจอไดแสดงต
งขอความ  "หนาตอไป"   เม่ือ
 "หนาท่ีแลว" ในบรรทัดสุดทา

ภาพท่ี 4  
หนาจอรายการขาว

วัอยางจํ านวน  3  ขาว   หากมีขาวมากกวาจํ านวนท่ีกํ าหนดไว
กดคลิกหนาจอจะปรากฏหัวขอขาวเพ่ิมเติมจนครบถวน   และ
ย เพ่ือความสะดวกในการเรียกดูหัวขอขาวในหนาท่ีผานมา
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หนาจอตัวอยางขาว



ถาตองการเรียกดูขาวยอนหลัง    ใหเลือกคลิกปุมเดือนท่ีตองการโดยกํ าหนดขาวยอนหลัง
ไว  3  เดือน   หากจะคนหาขาวยอนหลังมากกวาน้ี   ก็สามารถกลับไปคนหาจาก   INFOMA   FILE   ปกติ   
ในฐานขอมูลท่ีใหบริการ   ณ   สถาบันวิทยบริการ

Pri
พิม
ได
ลํ า
INF
เมื่อตองการพ
nt   ของทูลบารดานบนของขาวน
พ   ติดตอขอใชบริการเครื่องพิม
รับไมชัดเจน   ตองการขอดูเอกส
ดับวันท่ีของเอกสาร    เพ่ือประโ
OMA  FILE  บนเว็บเซรฟเวอร
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ภาพที่ 5  หนาจอดูขาวยอนหลัง

ิมพขาวเรื่องใด   สามารถใชคํ าสั่ง  Print   จากเว็บเบราเซอรหรือจากปุม
ัน้ๆ    จะไดเอกสารเหมือนตนฉบับท่ีสแกนเขาไป    หากผูใชไมมีเครื่อง
พเลเซอรไดที่ฝายบริการผูอาน  ในราคาแผนละ 3  บาท  เม่ือเอกสารท่ี
ารตนฉบับในการจัดทํ า  ก็ยังคงจัดเก็บอยูในระบบแฟมขาว  เรียงตาม
ยชนในการคนคืนเอกสาร     และรองรับปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระบบ   



ในการนํ าขาวบน  News  Online ไปใชเพ่ือการอางอิง ระบบไดแจงแหลงที่มาไวให  เชน  
ในหลวงทรงใหพรปใหม  :  มีความเพียรท่ีมั่นคงยึดประโยชนสวนรวม  /  (1 ม.ค. 43)     หนา  1 ,23 
[43010106/164-1 มติชนรายวัน  05/01/2543]   แสดงวาขาวนี้ตีพิมพในหนังสือพิมพ   "มติชน"  ฉบับ
ประจํ าวันท่ี  1  มกราคม  พ.ศ.  2543  หนา 1,23   สวนรหัสตัวเลข  เปนการแจงแหลงที่มาเชนเดียวกัน
รหัสตัวเลข   43      01        01        106         164          1
หมายถึง     ป      เดือน     วัน     แฟมงาน     ลํ าดับท่ีของขาว    เลขของขาว
สวน   05/01/2543  คือ   วัน   เดือน   ป    ท่ีมีการสรางขอมูลเพ่ือใหบริการ   (Publish   to  โฮมเพจ)   น่ัน
เอง

นอกจากนี้ไดจัดทํ าโฮมเพจ   รวบรวมแหลงเว็บไซตของหนังสือพิมพตางๆ  เชน  
กรุงเทพธุรกิจ   เดลินิวส   Bangkok  Post  ฯลฯ  เพื่ออํ านวยความสะดวกรวดเร็ว   ในการเช่ือมโยงขอมูล
ไปยังหนวยงานหนังสือพิมพที่มีการนํ าเสนอขาวหนังสือพิมพออนไลน และคอลัมนนาสนใจมากมาย    ดัง
ตัวอยาง
ภ
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าพท่ี 6  หนาจอเว็บไซนหนังสือพิมพ



สารบัญวารสาร : ทางเลือกที่นาสนใจ

ในบริการ   News  Online   น้ัน   นอกจากกฤตภาคขาวจากวารสารและหนังสือพิมพแลว    
ไดมกีารจัดทํ าสารบัญวารสาร  (Current  Contents)    สาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร    ท่ี
มีใหบริการ   ณ  สถาบันวิทยบริการ   ดวยระบบ  IFNOMA  On  Web  โดยมีวิธีการใชงานคลายคลึงกัน     
กํ าหนดเผยแพรทุกวันท่ี  1   และ  15   ของเดือน   จํ าแนกเปน  3   หัวขอยอย    คือ

1.  สารบัญวารสารภาษาไทย     เชน    ขาวสารหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   วารสาร-
หองสมุด   ไมโครคอมพิวเตอร   เปนตน

2.  สารบัญวารสารภาษาตางประเทศ     เชน     American  Libraries, College & Research 
Libraries  News, Library  Journal   เปนตน

3. บทความท่ีนาสนใจประจํ าฉบับ    เลือกสรรบทความจากวารสารท่ีเผยแพรสารบัญดังกลาว
ภาพท
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ี ่7  หนาจอสารบัญวารสาร



ผูใชสามารถดูสารบัญยอนหลังได  3   เดือน  พิมพออกทางเครื่องพิมพได   และฝาย
บริการผูอานถายสํ าเนาสารบัญทุกฉบับใสแฟมไวใหบริการ    ณ   หองอานวารสารดวย   สวนปุมงาน
รายชื่อวารสาร    ท่ีปรากฏอยูดานขางน้ัน      เปนการรวบรวมและจัดเรียงวารสารสาขาบรรณารักษ-
ศาสตรและสารนิเทศศาสตร     ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   ท่ีสถาบันวิทยบริการมีใหบริการ
วารสารชื่อใดที่สํ านักพิมพไดจัดท ําเว็บไซนข้ึนเอง             อาจจะมีหรือไมมีหนาสารบัญวารสาร  หรือ
เผยแพรในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส     (Electronic    Journal)             ก็ไดเชื่อมโยงเว็บไซนเหลานั้น
เขาดวยกัน      ซึ่งมีผลดีในการเขาถึงฐานขอมูลของส ํานักพิมพไดสะดวก  รวดเร็วข้ึน  ลดภาระในการ
คนหาและจดจ ําสารสนเทศท่ีกระจัดกระจายอยูบนเครือขาย
News online
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ภาพท่ี 8  หนาจอรายช่ือวารสาร
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ในการจัดทํ าสารบัญวารสารน้ี        มิใชงานใหมของการใหบริการวารสาร      เดิมมีการ
เผยแพรในลกัษณะเอกสารเวียนแกผูบริหาร      บรรณารักษ     นักเอกสารสนเทศของสถาบันวิทยบริการ
จัดทํ าใหภาควิชาบรรณารักษศาสตร  คณะอักษรศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และมีสมาชิกติดตอ
ขอรับขอมูลเปนประจํ าอีก    3   แหง    คือ     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํ านักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    สํ านักหอสมุด   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร     สถาบันราชภัฎ-
นครราชสีมา   และศูนยบรรณสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ  ตอมาภาวะเศรษฐกิจ
ที่ถดถอยในชวงป   2541     สงผลกระทบตองบประมาณการจัดซ้ือวารสารของหองสมุดตางๆ  ทํ าใหเกิด
แนวคิดบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีขอมูล  ท่ีนํ าประโยชนและลดความซ้ํ าซอนในการบริการวารสารรวมกัน
ระหวางหองสมุดในเครือขาย  Chulalinet และหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ  โดยเร่ิมตนจากวารสารสาขา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร     เพ่ือตอบสนองบุคลากรในวิชาชีพและนิสิตนักศึกษาในสาขา
วิชาน้ีเปนลํ าดับแรก    ดวยการสรางไฟลขอมูลชนิด    HTML   ในโฮมเพจของฝายบริการผูอาน  ซึ่งไดรับ
ความสนใจพอสมควร      และจากการส ํารวจความคิดเห็นเบ้ืองตนในการเขาใชบริการพบวาขอมูลอยูใน
ระดับลึกเกินไป  ทํ าใหส่ือน้ีไปถึงกลุมเปาหมายไมไดมากตามความคาดหวัง      คณะผูจัดทํ าจึงพัฒนาสู
ระบบ  INFOMA  On  Web   เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชงานบนเครือขายยิ่งขึ้น    และ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ   ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหลาย

ปจจุบันบุคลากรหองสมุดในเครือขาย   Chulalinet     บรรณารักษหองสมุด/ศูนยขอมูล
สมาชิกประจํ า    อาจารยและนิสิตนักศึกษาของภาควิชาบรรณารักษศาสตรสถาบันตางๆ   ไดประโยชน
ในการแสวงหาความรูอยางกวางขวาง      และเช่ือม่ันวาการเปดชองทางในการรับขอมูลขาวสารมากข้ึน
น้ัน   นาจะเปนแรงเสริมใหบุคลากรในวิชาชีพต่ืนตัว  และมีความพรอมเสมอในบทบาทของบรรณารักษ/
นักเอกสารสนเทศยุคใหม

บทสรุป
จากท่ีกลาวมาเปนบทบาทและการใหบริการ  News  Online  :  ขาวจากวารสารและ

หนังสือพิมพ     ซึ่งรูปแบบการดํ าเนินงานสามารถตอบสนองภารกิจการจัดเก็บและการใหบริการดังท่ีต้ัง
คํ าถามไวในบทนํ า    และสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชหองสมุด    ซ่ึงไดเปล่ียนแปลงไปเปนการสืบคน
สารสนเทศจากท่ีบาน    ท่ีทํ างาน    โดยผานระบบเครือขาย    แทนการเดินทางมายังหองสมุด      ดังน้ัน
สถาบันวิทยบริการ       จึงยังคงเดินหนาตอไปในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสบนฐานขอมูลดิจิตอล    
เพื่อสนับสนุนสังคมขาวสาร   และอ ํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใช     ไดเสมือน
เขามาอยูในสถาบันวิทยบริการ   หองสมุดดิจิตอลแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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เกี่ยวกับผูเขียน
เบญจา รุงเรืองศิลป:  หัวหนาฝายบริการผูอาน  หอสมุดกลาง

       สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
       โทร. 218-2943  โทรสาร 215-3617
       E-mail:  benja@mail.car.chula.ac.th

(จัดพิมพเผยแพรครั้งที ่1:  พฤษภาคม 2543)
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