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บทนํา 

หองสมุดดิจิทัล (Digital Libraries) เกิดขึ้น
ประมาณชวงทศวรรษท่ี 1999 จากพัฒนาการ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ี
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอระบบการบริหารจัดการ และให
บริกรของหองสมุด ทําใหหองสมุดขนาดใหญใน
ตางประเทศไดรวมมือกันจัดทําโครงการหองสมุด
ดิจิทัลขึ้น โดยในป ค.ศ. 1990-1994 หอสมุดรัฐสภา
อเมริกันไดจัดทําโครงการ “American Memory 
Pilot” ซึ่งเปนการเก็บขอมูลท่ีมีคุณคาทางดาน
ประวัติศาสตรไวในรูปดิจิทัล และจากการ
ประเมินผลโครงการพบวาประชาชนผูใชบริการ 
โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความ
กระตือรือรนสนใจใชบริการกันมาก เพราะมี
โอกาสไดเห็นและไดใชวัสดุปฐมภูมิ เพื่อการเรียน
วิชาประวัติศาสตร การศึกษา สังคม ภูมิศาสตรและ
ภาษา จากความสําเร็จของโครงการนี้ทําใหหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันไดรวมมือกับหองสมุดมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ หอจดหมายเหตุแหงชาติ และหองสมุด
ประชาชน จัดทําโครงการ “หองสมุดดิจิทัล
แหงชาติ” โดยการจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ

อเมริกาใหอยูในรูปดิจิทัล กําหนดระยะเวลา 5 ป 
ต้ังแตป ค.ศ. 1995-2000 เพ่ือใหประชาชนสามารถ
คนควาผานอินเตอรเน็ต (นงลักษณ ไมหนายกิจ, 
2541) ปจจุบันโครงการท่ีกําลังไดรับความสนใจ
มากท่ีสุด คือโครงการ Google’ s Library Project 
เปนโครงการวิจัยรวมระหวาง Google กับหองสมุด 
5 แหงของสหรัฐอเมริกา ไดแก หองสมุดประชาชน
นิวยอรค มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด มหาวิทยาลัย
ออกฟอรด และมหาวิทยาลัยมิชิแกน เพ่ือจัดทํา
หนังสือดิจิทัลใหบริการผาน Google โดยการใช 
Search engine เร่ิมดําเนินการในป ค.ศ. 2004 
(Hicks, 2006) 

สําหรับโครงการหองสมุดดิจิทัลใน
ประเทศไทยนั้น เร่ิมดําเนินการโดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) ไดเร่ิมพัฒนาโดยเก็บแฟมขอมูลเสียง 
และวีดิทัศนเกี่ยวกับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลมหาราชในพระ
ราชพิธีตางๆ ท่ีสําคัญเพ่ือเผยแพรผานอินเตอรเน็ต
ต้ังแตป พ.ศ. 2539 สวนหองสมุดมหาวิทยาลัยของ
รัฐไดเร่ิมนําแนวคิดหองสมุดดิจิทัลเขามาใช



ประมาณป พ.ศ. 2540 โดยหองสมุดมหาวิทยาลัยแต
ละแหงไดจัดทําเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ นั่นก็คือ วิทยานิพนธของแตละสถาบัน 
และในป พ.ศ. 2547 ไดมีโครงการความรวมมือใน
การพัฒนาหองสมุดดิจิทัลโดยหองสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แหง ไดจัดทําวิทยานิพนธ
ใหอยูในรูปดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีโครงการ
หองสมุดดิจิทัลอื่นๆ ท่ีพัฒนาเพ่ิมขึ้น คือ โครงการ
ศูนยสนเทศเสียงไทย ไดรับทุนจากศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) รวบรวมตัวอยางลีลาการใชภาษาไทย 
เชน พระราชดํารัส ขาว นิทานพ้ืนบาน และกวี
นิพนธไทย และขอมูลการสนทนาโตตอบเพ่ือใช
วิเคราะหวิจัยภาษาพูดไทยและโครงการพระ
ไตรปฏกในรูปซีดีรอมและออนไลน ซึ่งจัดทําโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล (น้ําทิพย วิภาวิน, 2543) 

หองสมุดดิจิทัลแตกตางจากหองสมุด
โดยท่ัวไป คือ สารสนเทศท่ีจัดเก็บอยูในรูปดิจิทัลมี
สื่อท่ีใชในการจัดเก็บหลายรูปแบบ โดยท่ีไมมี
สิ่งพิมพ หองสมุดดิจิทัล จึงมีความหมายครอบคลุม
ถึงการพัฒนาสารสนเทศใหอยูในรูปดิจิทัล โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเขามาจัดการ
หรือการรวบรวมสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือใหบริการ 
โดยระบบหองสมดุดิจิทัลควรมีลักษณะท่ีไมเปน
ระบบเด่ียวๆ สามารถเช่ือมโยงสารสนเทศจาก
หลายแหลง หลายระบบ หลายรูปแบบได และผูใช
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก นอกจากนี้แนวคิด

หลักของหองสมุดดิจิทัล คือ เพื่อบริการ รองลงมา 
คือ เปนแหลงรวมสารสนเทศดิจิทัลที่ใหเนื้อหา 
ความรู ทําใหผูใชไดรับสารสนเทศท่ีตรงกับความ
ตองการ และเพ่ือการอนุรักษสารสนเทศไวเปน
มรดกทางปญญา (พิมพรําไพ เปรมสมิทธ, 2543 ; 
กุลธิดา ทวมสุข, 2545) 

สาเหตุท่ีตองพัฒนาหองสมุดมาเปน
หองสมุดดิจิทัล เนื่องจากขอมูลที่ผูใชบริการไดรับ
จากหองสมุดในการสืบคนสารสนเทศ สวนใหญ
เปนเพียงขอมูลบรรณานุกรมหรือบรรณานุกรมท่ีมี
สาระสังเขปประกอบเทานั้น ยังไมมีขอมูลที่มี
เอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเปนสิ่งที่ผูใชบริการตองการ
มากท่ีสุด และดวยความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยเฉพาะ
เครือขายอินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอการผลิต 
และแพรกระจายสารสนเทศกอใหเกิดการ
แพรกระจายเนื้อหาความรูในรูปดิจิทัลมากขึ้น และ
แนวโนมการใชสารสนเทศดิจิทัลในอนาคตจะเพ่ิม
มากขึ้น นอกจากนี้สารสนเทศดิจิทัลชวยลดพ้ืนท่ีใน
การจัดเก็บ และผูใชบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศดิจิทัลไดอยางรวดเร็ว 
 
ลักษณะของหองสมุดดิจิทัล 

องคประกอบของการพัฒนาหองสมุด
ดิจิทัล ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
(Hardware) โปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) 
บุคลากร (Staff) และทรัพยากรท่ีจัดเก็บในรูปดิจิทัล 



(Collection) ซึ่งทําใหการจัดการระบบสารสนเทศ
หองสมุด มีลักษณะดังตอไปนี ้ 

1. มีทรัพยากรที่เปนขอมูลอยูในรูปดิจิทัล
เรียกวา Digital Object หรือเรียกวา Collection of 
Information Objects ไดแก ขอมูลที่เปนตัวอักษร 
รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว (Language – 
based, Image – based, Sound – based, Motion – 
based) จัดเก็บไวในแหลงจัดเก็บขอมูล 
(Repository) ซึ่งเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรหลักท่ีใช
จัดเก็บขอมูล (Server) 

2. มีการบริหารจัดการในลักษณะของ
องคกร เชนเดียวกับการจัดการหองสมุดโดยมีการ
คัดเลือก การจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล การ
เผยแพรขอมูล และมีเครื่องมือชวยคนท่ีใหความ
สะดวกแกผูใช 

3. มีการใชเทคโนโลยีในการสรางขอมูล 
การจัดเก็บ การคนหา การเผยแพรผานระบบ
เครือขาย  

4. มีการบริการขอมูลในลักษณะการใช
ขอมูลรวมกัน (Fair Use) 

5. มีการแนะนําการใชขอมูลแกผูใชและ
การอางอิงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
              6. มีวัฎจักรของการพัฒนาหองสมุดดิจิทัล 
ไดแก การสรางขอมูลดิจิทัล (Creation) การเผยแพร
ขอมูล (Dissemination) การใชขอมูล (Use) และการ
อนุรักษขอมูล (Preservation)  
 

ความแตกตางของหองสมุดแบบเดิมและหองสมุด
ดิจิทัล 

การทํางานของหองสมุดแบบเดิมนั้น ผูใช
จะมาใชทรัพยากรสารนเิทศ  เชนหนังสือ 
วารสาร  สิ่งพิมพ     อื่น ๆ ในสถานท่ีจัดเก็บ
ทรัพยากร คือหองสมุด หรือใชคนรายการ
บรรณานุกรมกอนที่จะหาทรัพยากรที่ตองการ เปน
หองสมุดท่ีเนนการมี Collection บริการภายใน
อาคารสถานท่ี สวนหองสมุดดิจิทัลมีการจัดเก็บ
ขอมูลไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรหลัก (Server) โดย
ผูใชเขาใชขอมูลไดโดยตรงผานระบบเครือขายหรือ
คนผานรายการสืบคน (Catalog) โดยมี
องคประกอบการทํางานของหองสมุดดิจิทัล ไดแก 
การสรางและจัดหา (Create and Capture)  
การจัดเก็บและจัดการขอมูล (Storage and 
Management ) การสืบคน (Search / Access) การ
เผยแพรขอมูล (Distribution) และการพิจารณาใน
แงลิขสิทธิ์ของขอมูลกอนท่ีจะนําไปใช (น้ํา
ทิพย  วิภาวิน, 2548).   

การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล  สามารถทําได
ท้ังการพัฒนาระบบหรือซอฟตแวรบริหารจัดการ 
(DL Management System: DLMS) ขึ้นมาเอง หรือ
จะใชซอฟตแวรสําเร็จรูปก็ได  
โปรแกรมที่เปนโอเพนซอรสสําหรับหองสมุดดิจิทัล  

       1.  GNUTECA 
 2.  Greenstone           

3.  Avanti Circulation System   



4.  CERN Document Server Software  
       5.  DSpace Durable Digital Depository  
       6.  Eprints Archive Software (EAS)  
       7.  Ibero-american and Caribbean Digital 
Library Project  
       8.  KOHA Open Source Library System  
       9.  LearningAccess ILS                                                                    
 10.  Museolog 
 11.  OCLC SiteSearch Open Source 
Project   

12.  Open Archives Harvester  
13. The Open Source Digital Library 

System Project (PYTHEAS 
 
ตัวอยางซอฟทแวรโอเพนซอรสสําหรับหองสมุด
ดิจิทัล (Digital Library Software) 

1.  ดีสเปซ (DSpace)  
โปรแกรม DSpace เปนโอเพนซอรสอีก

โปรแกรมหนึ่งท่ีใชในการจัดการคลังเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส คลายกับโปรแกรมอีพรินท 
(EPrints) แตมีความยืดหยุนมากกวา สามารถใชเก็บ
เอกสาร และเผยแพรสารสนเทศดิจิทัลขององคกร 
รวมท้ังการเก็บสงวนรักษาเอกสารในระยะยาว 
ดีสเปซ พัฒนาโดยหองสมุดสถาบันเทคโนโลยีแหง
แมสซาชูเซตส และบริษัทฮิวเลตต-แพคการด มี
วัตถุประสงคในการเก็บถาวร จึงสามารถรองรับ
แฟมขอมูลท่ีมีความหลากหลาย เชน บทความ ชุด
ขอมูล (data sets) รูปภาพ แฟมขอมูลเสียง (audio 
files) แฟมขอมูลวิดีทัศน (video files) แฟมขอมูล

คอมพิวเตอร (computer files) และทรัพยากร
สารสนเทศอื่นๆ ของหองสมุด ดีสเปซเปน
โปรแกรมตัวแรกในการเก็บถาวรเว็บไซต โดยทํา
หนาท่ีเก็บตัวของมันเอง (storage self-contained) 
เอกสารเอชทีเอ็มแอลท่ีเปนประเภทคงท่ี และ
ดีสเปซยังเปนสมาชิกในโครงการริเร่ิมเก็บถาวร
แบบเปด (OAI-Open Archives Initiative) อีกดวย 
และในป ค.ศ. 2004 ดีสเปซไดรวมมือกับกูเกิล 
(Google) เพ่ือใหผูใชกูเกิลสามารถสืบคนขามมาท่ี
คลังเก็บเอกสารของดีสเปซได 

ดีสเปซ เปนโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับ
องคกรขนาดใหญท่ีมีความซับซอนมาก คือ การสง 
(submit) ผลงานจากหลายๆ หนวยงานท่ีมีความ
แตกตางกัน ซึ่งเรียกวา ชุมชน (community) โดยผู
สงผลงาน (submitters) จากหลายหนวยงานใน
องคกร ลงทะเบียนการสง ใสเมทาดาทา กอนท่ี
ผลงานจะถูกเก็บในคลังเอกสารจะตองผานการ
ประเมิน โดยผูประเมิน (reviewer) สามารถตีคืน
ผลงานท่ีพิจารณาเห็นวาไมเหมาะสม ผูรับรอง 
(approver) เปนผูตรวจสอบกระบวนการสงผลงาน 
และมีบรรณธิกรณเมทาดาทา (metadata editor) 
เปนผูมีสิทธิในการแกไขเมทาดาทา 

ดีสเปซทํางานบนระบบยูนิกซ หรือ
ระบบปฏิบัติการประเภทลีนุกซ หรือโซรารีส ซึ่ง
ตองใชโอเพนซอรสตัวอื่นๆ ประกอบดวย เชน อา
ปาเชเว็บเซิรฟเวอร (Apache web server) หรือทอม



แคท (Tomcat) จาวาคอมไพเลอร และโพสตเกรส
คิวแอล (PostgreSQL)  

จุดเดนของดีสเปซอีกประการหนึ่งก็คือ 
การรับประกันวาขอมูลจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 
แมวาเวลาจะลวงเลยไปก็ตาม ดีสเปซเก็บรักษา
ขอมูลโดยรูปแบบบิตสตรีมของแฟมขอมูล 
(bitstream format registry) ถารายการท่ีสงมา
รายการใดไมอยูในรูปแบบที่กําหนดไว ผูดูแล
ระบบตองตัดสินใจวารูปแบบนั้นควรถูกขึ้น
ทะเบียนเอาไวหรือไม ซึ่งรูปแบบที่กําหนดไวมี 3 
รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี  1 คือ supported หมายถึง 
รูปแบบแฟมขอมูลท่ีมีการประกาศเปนมาตรฐาน 
เชน ทีฟ (TIFF) เอ็กซเอ็มแอล (XML) หรือรูปแบบ
ของแฟมขอมูลท่ีผูคิดคนไดแจกแจงรายละเอียด
รูปแบบของแฟมขอมูลใหสาธารณชนรับรู เชน พีดี
เอฟ (PDF) ซึ่งจะไดรับการเก็บรักษาในระยะยาว 
รูปแบบที่ 2 คือ known หมายถึง รูปแบบแฟมขอมูล
ท่ีมีการใชกันในหมูมาก แตผูคิดคนไมไดประกาศ
ใหสาธารณชนรับรู และรูปแบบท่ี 3 คือ 
unsupported หมายถึง รูปแบบของแฟมขอมูลท่ีใช
กันนอย เชน แฟมขอมูล CAD/CAM หรือ
แฟมขอมูลท่ีเปนโปรแกรม เปนตน (สุภาพร  ชัย
ธัมมะปกรณ, 2552). 

 
2.  กรีนสโตน (Greenstone)  
Greenstone เปนชุดของซอฟทแวรทีใชใน

การสรางและแจกจายคอลเลกชันของ 

หองสมุดดิจิทัล ซึ่งเปนแนวทางใหมใน
การจัดระเบียบขอมูลและเผยแพรไปบน
อินเทอรเน็ต หรือซีดีรอม โปรแกรม Greenstone 
ถูกสรางขึ้นโดยโครงการ New Zealand Digital 
Library ท่ี มหาวิทยาลัยไวกาโต โดยมีการพัฒนา
และแจกจายผานการรวมมือของ 
ยูเนสโกและองคกรสิทธิมนุษยชน NGO 
Greenstone เปนซอฟตแวรรหัสเปด ซึ่งสามารถ 
เรียกใชงานไดจาก http://greenstone.org ภายใต
ลิขสิทธิ์ของ GNU  
ความสามารถของโปรแกรม Greenstone  

1. เปนซอฟตแวรท่ีเปดเผยตนฉบับ (open 
source software) ท่ีเผยแพรภายใตสิทธ GNU : 
General public license คือผูใชสามารถศึกษาซอร
สโคดแกไขการทํางานของซอฟตแวร และเผยแพร
ซอฟตแวรท่ีแกไขตอไปยังคนอื่นไดโดยเสร ี
 2. สามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows 3.1 ถึง 2000 ระบบปฏิบัติการ 
Darwin ของ Mac Os x ระบบปฏิบัติการ solaris 
และ freebsd โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย wikato 
ประเทศนิวซีแลนด 
 3. สามารถทํางานรวมกัน 
(interoperability) คือความเขากันไดในการทํางาน
ของมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ (standards and 
protocols) โดยเฉพาะการทํางานรวมกันกับ
โปรแกรม Dspace รวมท้ังรองรับ metadata 
หลากหลายระบบเชน 
 - dublin core  
 - rfc 1807 
 - nzgls (new zealand government locator 
service) 



 - agls (australian government locator 
service ) 
 4. สามารถกําหนด metadata ชุดใหมได
ตามตองการผานโปรแกรม Greenstone metadata  
set editor เชน xml, marc, cds/isis, procite, bibtex, 
refer, oai, dspace, mets เปนตน 
ขอดีของโปรแกรม Greenstone 

สนับสนุนแบบหลายภาษา หลาย
แพลตฟอรม มีความยืดหยุนในกําหนดคาสูง 
 และยังสามารถใชงานกับรุนเกาได นั่นคือ 
โปรแกรมนี้สามารถสรางและเรียกใช 
คอลเลกชันท่ีมีอยูแลวไดโดยไมตองทําการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากเขียนดวยภาษาจาวา 
 ระบบจึงไดรับการจัดโครงสรางในรูปแบบของ
เครือขายของโมดูลท่ีเปนอิสระตอกัน ซึ่ง 
สื่อสารกันดวย XML ดวยเหตุนี้โปรแกรม 
Greenstone  จึงทํางานในลักษณะเครือขายแบบ 
การกระจาย และสามารถใชงานขามเซิรฟเวอรที่
ตางกันได และสามารถสรางและนําเขาขอมูล
หลากหลายฟอรแมต เชน pdf, postscript, word, rtf, 
html, plain text, zip archives, excel, ppt, gif, jif, 
jpeg, tiff, mp3 audio, ogg vorbis audio, mpeg, 
midi  (บุญเลิศ  อรุณพิบูลย และสุภาพร  ชัยธัมมะ
ปกรณ, 2551). 

 
3.  อีพริ้นท (Eprints ) 
 เปนโอเพนซอรส ที่พัฒนาโดย

มหาวิทยาลัยเซาทแธมตัน สหราชอาณาจักร เปน
ซอฟตแวรท่ีใชในการจัดการเก็บรักษางานวิจัยจาก 
หนังสือ โปสเตอร หรือ เอกสารการประชุม มี
วัตถุประสงคไมใชเพ่ือการเก็บรักษาในระยะยาว 

แตเพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถอานและเขาถึง
สารสนเทศ รายการใดท่ีสงเขาไป เจาของผลงาน
จะตองถูกตรวจสอบ และสารสนเทศท่ีถูกสงขึน้ไป
จะถูกเก็บไวใน “ท่ีพัก” (Buffer) กอนเพ่ือไดรับการ
ประเมินจากเจาหนาท่ี กอนจะจัดเก็บในระบบใน
ขั้นสุดทาย เปนระบบท่ีใชโครงการริเร่ิมเก็บถาวร
แบบเปด (OAI -Open Archives Initiative) ซึ่งทําให
สามารถสืบคนขามระหวางหนวยเก็บถาวรได เมื่อ
ไดมีการลงทะเบียนกับโครงการริเริ่มเก็บถาวรแบบ
เปด คลังเอกสารของสมาชิกนั้นจะถูกรวบรวมโดย
อัตโนมัต ิเพ่ือเก็บเมทาดาทารวมเขาเปนคลังเก็บท่ัว
โลก ทําใหเปนการเพ่ิมคุณคาการใหบริการ
หนวยงานทางวิชาการและวิทยาศาสตรท่ัวโลก 
(สุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ, 2551) 

 
4.  LOCKSS  
ล็อคคิส หรือ LOCKSS ยอมาจาก Lots of 

Copies Keep Stuff Safe พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด (Standford University) ชวยให
หองสมุดสามารถใหบริการเนื้อหาของวารสาร
อิเล็กทรอนิกส นับตั้งแตวันท่ีหองสมุดเปนสมาชิก 
โดยหองสมุดจะจัดเก็บถาวรไว ซึ่งทําใหยังคง
ใหบริการเนื้อหาตอไปได แมวาหมดอายุสมาชิก
แลวก็ตาม เนื่องจากล็อคคิส เปนระบบท่ีรวบรวม
เนื้อหาใหมอยางชา  ๆจึงเหมาะสําหรับการเก็บ
ถาวรของเนื่อหาที่คงที่ (static) ไมเปลี่ยนแปลงบอย 
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคหลักของล็อคคิส คือ การ
สงวนรักษาการเขาถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส 

ล็อคคิส เปนโปรแกรมสําหรับเก็บเนื้อหา
ของวารสาร ในรูปแบบ เอชทีเอ็มแอล (HTML) เจ
เพ็ค (jpg) จิฟ (gif) เวฟ (waf) พีดีเอฟ (pdf) โดยการ



รวบรวมจากเว็บไซตของสํานักพิมพตาง ๆ อยาง
สมํ่าเสมอ ตัวโปรแกรมใสเมทาดาทาจาก
สํานักพิมพมากกวาท่ีหองสมุดใส เม่ือถูกเรียกใช
งาน แคช (Cache) จะทําหนาท่ีแจกจายเนื้อหา
เสมือนเปนเว็บพร็อกซ ี(Web Proxy) ระบบจะไป
คนหาวารสารจากเว็บไซตของสํานักพิมพกอน 
หรือถาหาไมไดก็จะไปหาจากแคช  กอนการเขาไป
เก็บจากเว็บไซตของสํานักพิมพ เพ่ือตองการให
สถาบันตาง ๆ  ไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพกอน 
ซึ่งการไดรับอนญุาตนี้เปนการไดรับผานขอตกลง
การอนุญาตใหเขาใช (Licence Agreement) แลว
สํานักพิมพจะแจงในเว็บไซตของสํานักพิมพ วา
วารสารชื่อใด ฉบับใดบาง ไดรับอนุญาตใหล็อคคิส
เขาเก็บขอมูลได 

ล็อคคิส มีระบบท่ีเรียกวา LCAP หรือ 
Library Cache Auditing Protocol โดยล็อคคิส 
ตองการทําใหแนใจวาทรัพยากรยังคงมีอยู เช่ือถือ
ได และไมมีขอผิดพลาดใด ๆ จึงมีกระบวนการ
ตรวจสอบความผิดพลาดของเนื้อหา และมีการทํา
สํารองขอมูลอยางอัตโนมัติ มีการเปรียบเทียบ
เนื้อหาอยางตอเนื่องระหวางวารสารในแคชเอง 
และวารสารชื่อเดียวกันในแคชตัวอื่น ๆ โดยนํา
ระบบการหย่ังขอมูล (Polling System) โดยใช 
LCAPหมายความวา ถาเนื้อหาระหวางวารสาร 2 
ฉบับไมตรงกัน ระบบจะจัดการดาวนโหลดฉบับ
ใหมท่ีสมบูรณกวา (Fresh Copy) จากสํานักพิมพ
หรือคอมพิวเตอรตัวอื่นของล็อคคิส ดวย
กระบวนการนี้เองทําใหล็อคคิส สามารถซอมความ
เสียหายบางอยางได (สุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ, 
2551) 
 

5. KOHA 
KOHA เปนซอฟรแวรรหัสเปดหรือ 

โอเพนซอรสซอฟตแวรตัวแรกท่ีเปนโปรแกรม
หองสมุดแบบบูรณาการ (Library Integrated 
System) เร่ิมเขาไปศึกษาดูแลว ก็มี Function หรือ 
Module ในการทํางานเหมือน  ๆกับหองสมุด
อัตโนมัติเชิงพาณิชย เชน ระบบไดนิกซ (DYNIX) 
ทินลิป (TINLIB) อินโนแพค (INOPAC) และวีที
แอลเอส (VTLS) ฯลฯ ที่หองสมุดสวนใหญใน
ประเทศไทยของเราใชกันอยู แมวา Function การ
ทํางานบางอยางจะยังไมเทียบเทา ระบบใหญ ๆ 
แบบนั้นก็ตาม แตตองยอมรับอยางหนึ่งเหมือนกัน
วา ระบบหองสมุดอัตโนมัติท่ีใชกันอยูนั้น ก็ยังใช
ไมครบทุก Function ท่ีมีใหเหมือนกัน 

Koha สามารถรองรับการทํางานของ
หองสมุดไดครบทุกโมดูลหรือหนาท่ีพ้ืนฐานของ
หองสมุดท่ีพึงม ีตั้งแต  โมดูลการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ (ในโมดูลนี้จะมีใหเลือกใชเปนแบบ
จัดหาแบบงาย ไมมีเร่ืองงบประมาณ  หรือตัวแทน
จําหนายหนังสือมาเกี่ยวของ ก็ทําได) หรือจะเปน
แบบท่ีมีเร่ืองควบคุมงบประมาณ ขอมูลตัวแทน
รานคา ก็เลือกใชงานได นอกจากนี้ Koha ยังมี
โมดูล Cataloging ท่ีเปนจุดเดนของโปรแกรมเลย
ทีเดียว สนับสนุนการทํางานท้ังมารก z39.50 และ
เปน ISO2709 เทานี ้คนท่ีทํางานโมดูลนี้ก็สบายใจ
ไดแลว สวนโมดูลการจัดการวารสาร ก็มี การยืม-
คืน การจองหนังสือ การตออายุการยืม การดูประวัติ
การยืม-คืนหนังสือ เปนตน 

 KOHA อาจจะเปนทางเลือกใหกับ
หองสมุดท่ีมีงบประมาณไมมากพอ ที่จะซื้อระบบ
หองสมุดอัตโนมัติขนาดใหญแบบหองสมุด



สถาบันอุดมศึกษาใชกัน ทั้งนี ้ตองพิจารณาถึง
งบประมาณ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู
ดวย บุคลากรท่ีตองทํางาน โปรแกรม KOHA ก็
นาจะเปนตัวเลือกหนึ่งใหกับหองสมุดที่ยังไมมี
ระบบอัตโนมัติหันมาพิจารณาใชกัน 
   
ตัวอยางหนวยงานที่ใชซอฟตแวร โอเพนซอรส    

ปจจุบันมีการนําซอฟตแวรโอเพน
ซอรส เขาไปใชในองคกรโดยท่ัวไป โดยเฉพาะ
องคกรใหญ ๆ ท่ีจะมีคาใชจายสูงในการซื้อไลเซนส 
จึงหันมาใหความสนใจใชซอฟตแวรโอเพนซอร
สมากขึ้น เชน 

1.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยมีการใชงานแบบ 
100% ในศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และสงเสริมให
พนักงานใชโอเพนซอรสมากขึ้น 

2.  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
3. การบินไทยใชโอเพนซอรสตัวงาย ๆ ท่ี

ไมกระทบตอการทํางานในองคกร เชน 7-zip, 
PDFCreator, Freemind, FireFox  จากการสํารวจ
พบวา ซอฟตแวรเหลานี้ดีกวาซอฟตแวรที่ซื้อมา
ราคาแพงท่ีใชอยูเดิม เม่ือเปลี่ยนมาใชโอเพนซอรส
แลวก็ไมมีผลกระทบใด ๆ   

4. องคการเภสัชกรรม พนักงานสวนใหญ
ในองคกรพึงพอใจและใหความสนใจในโอเพน
ซอรสกันมาก อาจเนื่องจากคณะผูปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสวนหนึ่งใหความสนใจ และ

เร่ิมนําเขามาใชในองคกร ต้ังแต ปลาดาว และ 
ออฟฟศทะเล ปจจุบันพนักงานใหความสนใจกับ
การใชโอเพนซอรสในสํานักงาน อยางมาก 
(OpenOffice.org) โดยอยูในระหวางทดลองใชและ
ประเมินผลกระทบ  นอกจากนั้นมีการใชโอเพน
ซอรสอยูในองคกรโดยไมรูตัว เชน Apace, 
Sendmail, Linux Server เปนตน 

5. รานอินเตอรเน็ต รานเกม  หลายรานได
ลงโปรแกรม  OpenOffice.org โดยนํามาใช แทน 
MS Office แตยังขาดความรูความเขาใจในบาง
คําสั่ง  หนวยงานแหงหนึ่งคือ สภา icct-th.com เปน
สื่อกลางชวยสงเสริมใหรานสมาชิกใชซอฟตแวร
โอเพนซอรสอยางแพรหลายมากย่ิง ๆ  ขึ้น 

6. หองสมุด หองสมุดท่ีพัฒนาการใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการเปนโอเพนซอรส
ซอฟตแวรแลว คือหองสมุดภายใน สวทช. ไดแก 
หองสมุดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ หองสมุดศูนยนาโน
เทคโนโลยแีหงชาติ หองสมุดศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติ  โดยสรางขอมูลบนฐานขอมูล 
KOHA นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภายนอก เชน 
หองสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ หองสมุดมูลนิธิตา
บอด หองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล หองสมุดกรมสงเสริมสหกรณ 
เปนตน 
 
 



บทสรุป 
หองสมุดดิจิทัลท่ีดีที่สุดอาจประเมินดวย

หลายปจจัยเพื่อใหสามารถใชงานกับหองสมุดได
อยางเหมาะสม ซึ่งควรอยูภายใตเง่ือนไขที่ควรคํานึง
ในเรื่องความครอบคลุมของงานสําคัญๆ ใน
หองสมุด ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน ตลอดจน
ความสะดวกของผูใชบริการ และยังมีปจจัยอีก
หลายประการที่เปนองคประกอบในการตัดสินใจ
เลือกหองสมุดดิจิทัลที่เหมาะสมไมวาจะเปน ความ
พรอมของหองสมุดในดานนโยบายการทํางาน 
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ระบบและระเบียบการทํางาน
ท่ีเปนมาตรฐานสากลภายในหองสมุดแหงนั้น 
ความสมบูรณของทรัพยากรหองสมุด ตลอดจน     
ผูสภาพผูใชบริการหองสมุด 

ความจําเปนในการพัฒนาหองสมุดดิจิตอล
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของสื่อท่ีใช
ในการจัดเก็บขอมูลและความตองการของผูใชใน

การใชขอมูลรวมกันผานเครือขายที่จะไดรับความ
สะดวกและรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลท่ีตองการ 
เปนการอนุรักษความรู และแหลงความรูทางปญญา
เพ่ือประโยชนของการอนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตรหากหองสมุดของไทยมี
โครงการความรวมมือในการพัฒนาหองสมุด
ดิจิตอลมากขึ้นก็จะเปนประโยชนมากในทุกดาน 

ดังนั้นในการคัดเลือกหองสมุดดิจิทัล 
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพหองสมุด จึง
ควรมีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมตางๆ 
เพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจในการเลือกใช
โปรแกรมท่ีนํามาพัฒนาหองสมุดระบบดิจิทัล
ภายในหนวยงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูใชบริการ 
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