
การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

(Digital Preservation)  

“ตัวชวยในงานอนุรักษ” 

ราชบดินทร สุวรรณคัณฑิ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

http://www.slideshare.net/rachabodin/ 



หัวขอการบรรยาย 

• ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

• การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• กระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• ตัวอยางหอจดหมายเหตุดิจิทัลและพิพิธภัณฑดิจิทัล 

• การพัฒนา “คลังสารสนเทศดิจิทัล” เริ่มตนอยางไร? 
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หัวขอการบรรยาย 

• ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

• การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• กระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• ตัวอยางหอจดหมายเหตุดิจิทัลและพิพิธภัณฑดิจิทัล 

• การพัฒนา “คลังสารสนเทศดิจิทัล” เริ่มตนอยางไร? 
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ทรัพยากรสารสนเทศในมุมมองขององคกร 

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง ขอมูล ขาวสาร 

ความรู ความคิด ประสบการณ ที่ไดมีการรวบรวม กลั่นกรอง เรียบเรียง หรือ

ประมวลผลไว โดยใชภาษา สัญลักษณ รูปภาพ รหัส แลวนํามาบันทึกดวยวิธีการ

ตางๆ ลงวัสดุชนิดตางๆ เพ่ือจัดเก็บ หรือเผยแพรใหผูรับไดทราบ เพ่ือประโยชน

ในการเรียนรู หรือความบันเทิง 

 
4 



ทรัพยากรสารสนเทศในมุมมองของบุคคล 

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง ความทรงจําที่ถูก

บันทึกไวเปนรูปธรรม โดยเปนความทรงจําที่มีความหมาย มีความสําคัญ หรือถูก

เลือกดวยปจจัยตางๆ โดยผูเปนเจาของความทรงจํา เชน ภาพถายที่ถูกบันทึกลง

ในกระดาษ, ภาพถายในรูปแบบฟลม, มวนเทปวิดีโอ, เทปบันทึกเสียง, ภาพวาด, 

สมุดบันทึก, Sketchbook ฯลฯ 
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ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามรูปแบบ 
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• สื่อสิ่งพิมพ (Printed Materials) 

• สื่อโสตทัศน (Audio-Visual 

Materials) 

• โสตวัสดุ(Audio materials) 

• ทัศนวัสดุ (Visual materials) 

• แผนที่ แผนผัง พิมพเขียว 

• วัสดุยอสวน (Microforms) 

• ตนฉบับตัวเขียน (Manuscripts) 

• Digital Document Files เชน ไฟล

เอกสารทีพ่ิมพจากโปรแกรมประเภท 

Word Processing 

• ไฟลภาพจากกลองดิจิทัล 

• ไฟลวิดีโอจากกลองวิดีโอดิจิทัล 

• ไฟลเสียงจากเคร่ืองบันทึกเสยีงดิจิทัล 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ไมอยูในรูปแบบดิจิทัล ทรัพยากรสารสนเทศที่อยูในรูปแบบดิจิทัลตั้งแตเกิด 



ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล คือ ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีรูปแบบเปนดิจิทัล ไม

วาจะเกิดมาเปนดิจิทัล หรือถูกแปลงใหเปนดิจิทัล สามารถเขาถึงโดยผาน

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร หรือผานเครือขายคอมพิวเตอร 
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หัวขอการบรรยาย 

• ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

• การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• กระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• ตัวอยางหอจดหมายเหตุดิจิทัลและพิพิธภัณฑดิจิทัล 

• การพัฒนา “คลังสารสนเทศดิจิทัล” เริ่มตนอยางไร? 
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การสงวนรักษา 

การสงวนรักษา (Preservation) หมายถึง การปองกัน เก็บรักษาใหปลอดภัย 

และรอดพนจากสิ่งที่จะมีผลตอการเสื่อมสลายของทรัพยากรสารสนเทศ เชน 

การกัดกินจากแมลง ภัยจากอัคคีภัย รวมถึงการใชงานทรัพยากรสารสนเทศ

อยางระมัดระวัง ถูกวิธี เพ่ือมิใหถูกทําลาย สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ 
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การอนุรักษ 

การอนุรักษ (Conservation) หมายถึง การซอมแซม การบํารุงรักษา การแกไข 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมี หรือโครงสรางทางกายภาพของทรัพยากร

สารสนเทศที่เกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ใหอยูในสภาพที่ดีหรือ

แข็งแรงข้ึน 
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การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทลั (Digital Preservation) คือ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศ หรือองคความรูที่สามารถ

จับตองได (Tangible) และองคความรูทีไ่มสามารถจับตองได (Intangible)  โดยประกอบไป

ดวย 3 กระบวนการ คือ 

1. การแปลงขอมูล (Digitization) 

2. การจัดเก็บและการจัดการขอมูล (Information Management) 

3. การเขาถึงขอมูล (Information Access) 
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อนุรักษ 

ชวยในการอนุรักษขอมูลสําคัญ โดยลดการใชงานขอมูลตนฉบับท่ี

ออนไหวตอการถูกทําลาย เสี่ยงตอการเสียหาย หรือสูญหายจาก

การเขาถึงไดโดยตรงจากผูใช 

จัดการ 

ชวยใหเจาของขอมูล มีเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการขอมูล

จํานวนมากอยางเปนระบบ ชวยในการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร

ขอมูลผานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต 

เรียนรู 

เปนแหลงเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 7 วัน 24 ชั่วโมง สําหรับ

ทุกคน โดยบรรจุองคความรูท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ศิลปะ 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาของบรรพบุรุษ 

ประโยชนของการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 



ONLINE / Web-based Access 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยี 
การสื่อสาร 

องคความรู + + 
-Tangible 

- Intangible 

OFFLINE / ON-SITE Access 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

Hardware 

Software 

Peopleware 
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ตัวอยางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

. 

Digital Camera 

Scanner 

Digital Media Player Computer 

Software 3D Glasses 
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เทคโนโลยีการสื่อสาร 

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

เครือขายของเคร่ือง 

เครือขายของคน 

เครือขายมีสาย 

เครือขายไรสาย 



17 

ตัวอยางเทคโนโลยีการส่ือสาร 

• เครือขายอินเทอรเน็ต เปนเทคโนโลยีท่ีทําใหเกิด

การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรท่ัวโลก 

• เครือขายสังคม (Social Network) ปน

เทคโนโลยีท่ีทําใหเกิดการเชื่อมโยงคนท่ีอยูบน

เครือขายอินเทอรเน็ตเขาดวยกัน เชน Hi5, 

Facebook, MySpace ฯลฯ 



ทําไมตองใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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• การพัฒนาของเทคโนโลยี 

• พัฒนาการของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร - เล็กลง เร็วข้ึน 

เกงข้ึน ราคาถูกลง 

• พัฒนาการของเครือขายคอมพิวเตอร – เร็วข้ึน งายข้ึน ราคาถูกลง 

• การเปลี่ยนแปลงของผูใช - ทั้งในการดํารงชีวิต และการเขาถึงขอมูล ขาวสาร 



สถิติผูใชอินเทอรเน็ต มือถือ และ Social Network ในประเทศไทย 

19 ขอมูลจาก We Are Social Singapore Slideshare (http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/432) สืบคนเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2559 



สถิติการเปนเจาของอุปกรณดจิิทัลในประเทศไทย 

20 ขอมูลจาก We Are Social Singapore Slideshare (http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/432) สืบคนเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2559 



จํานวนช่ัวโมงการใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ย 

21 
ขอมูลจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตประเทศไทย ป 2559 (สํารวจกลางเดือนมี.ค. - พ.ค. 2559) 
โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



การใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ยของ Gen ตางๆ 

22 
ขอมูลจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตประเทศไทย ป 2559 (สํารวจกลางเดือนมี.ค. - พ.ค. 2559) 
โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



อุปกรณท่ีใชในการเขาถงึอินเทอรเน็ต 

23 
ขอมูลจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตประเทศไทย ป 2559 (สํารวจกลางเดือนมี.ค. - พ.ค. 2559) 
โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



กิจกรรมท่ีคนชอบใชงานผานคอมพิวเตอรมากกวาอุปกรณเคลื่อนท่ี 

24 
ขอมูลจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตประเทศไทย ป 2559 (สํารวจกลางเดือนมี.ค. - พ.ค. 2559) 
โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



สื่อสังคมออนไลนยอดนิยม 

25 
ขอมูลจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตประเทศไทย ป 2559 (สํารวจกลางเดือนมี.ค. - พ.ค. 2559) 
โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



ประโยชนของเทคโนโลยีดิจิทัล 
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• สามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ตรงกับความตองการ 

• สามารถจัดการกับขอมูลจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• สามารถขยายขอบเขตของการใชงาน หรือการเขาถึงขอมูล ใหสามารถเขาถึง

ไดในวงกวาง 



หัวขอการบรรยาย 

• ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

• การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• กระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• ตัวอยางหอจดหมายเหตุดิจิทัลและพิพิธภัณฑดิจิทัล 

• การพัฒนา “คลังสารสนเทศดิจิทัล” เริ่มตนอยางไร? 
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กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
ในรูปแบบดิจิทัล 
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การแปลงขอมูล

ใหอยูในรูปแบบ

ดิจิทัล 
(Digitization) 

 

การบริหาร

จัดการขอมูล 
(Information 

Management) 

 

การจัดแสดง 

การเผยแพร 

การใหบริการ 
(Information 

Access) 



กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
ในรูปแบบดิจิทัล 
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การแปลงขอมูล

ใหอยูในรูปแบบ

ดิจิทัล 
(Digitization) 

 

การบริหาร

จัดการขอมูล 
(Information 

Management) 

 

การจัดแสดง 

การเผยแพร 

การใหบริการ 
(Information 

Access) 

งานหลังบาน งานหนาบาน 
จัดหา | รับมอบ | ประเมินคุณคา | จัดหมวดหมู | อนุรักษ | จัดเก็บ |จัดการ ใหบริการ | เผยแพร | จัดแสดง | ใหความรู 
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แผนภาพแสดงกระบวนการในการประยุกตใชเทคโนโลยี 

แปลงขอมูล 

ใหอยูในรูปดิจิทัล 

จัดเก็บและ 

จัดการขอมูล 

เผยแพรขอมูล ขอมูลตนฉบับ 

Offline 

On-Site 

Online 
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เทคโนโลยีสําหรับการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัล 

Digitization Technology 



32 

       การแปลงขอมูล (Digitization) คือ กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนรูปแบบ

ของขอมูลตนฉบับ หรือขอมูลแอนาล็อก หรือขอมูลท่ีไมไดอยูในรูปแบบดิจิทัล ใหเปน

ขอมูลท่ีอยูในรูปแบบดิจทัิล 

การแปลงขอมูลคืออะไร? 



การแปลงขอมูล (Digitization) 

Analog --------------------------------------> Digital 

scan 

shoot 

record 

digital photo 

digital video/audio ขอมูลตนฉบับ 

33 
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การแปลงขอมูลดวยเทคนิคพื้นฐาน 

คือ การใชอุปกรณพื้นฐาน เชน สแกนเนอร กลองถายภาพดิจิทัล กลองหรือเครื่องเลน

วิดีโอดิจิทัลในการแปลงหรือสรางเปนขอมูลดิจิทัล เชน 

• การแปลงขอมูลดวยสแกนเนอร 

• การแปลงขอมูลดวยกลองถายภาพดิจิทัล 

• การแปลงขอมูลดวยกลองหรือเครื่องเลนวิดีโอ 



การแปลงขอมูลดวยสแกนเนอร 
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       สแกนเนอร คือ อุปกรณท่ีมีหนาท่ีในการแปลงสัญญาณภาพจากกระดาษ หรือฟลม 

ใหเปนสัญญาณทางไฟฟา  และแปลงสัญญาณไฟฟา ใหเปนขอมูลดิจิทัลใน

คอมพิวเตอร ท่ีสามารถนําไปปรับแตง และบันทึกลงในส่ือบันทึกของเครื่อง

คอมพิวเตอร 
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สแกนเนอรคืออะไร? 



สแกนเนอรแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ๆ คือ 

1. สแกนเนอรแบบดงึกระดาษ (Sheet - Fed Scanner) 

2. สแกนเนอรแบบแทนเรียบ (Flatbed Scanner) 

3. สแกนเนอรแบบมอืถือ (Hand - Held Scanner) 
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ประเภทของสแกนเนอร 

ขอ้มลูจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105 



สแกนเนอรแบบดึงกระดาษ (Sheet-Fed Scanner) 

       สแกนเนอรแบบนี้จะรับกระดาษแลวคอย ๆ เล่ือนหนากระดาษแผนนั้นใหผานหัวสแกน 

ซึ่งอยูกับท่ีขอจํากัดของสแกนเนอร แบบเล่ือนกระดาษ คือสามารถอานภาพท่ีเปน

แผนกระดาษไดเทานั้น ไมสามารถ อานภาพจากสมุด หรือหนังสือได 

38 ขอ้มลูจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105 
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ตัวอยางสแกนเนอรแบบดึงกระดาษ 



สแกนเนอรแบบแทนเรียบ (Flatbed Scanner) 

       สแกนเนอรแบบนี้จะมกีลไกคลาย ๆ กับเครื่องถายเอกสาร วิธีการใชงาน คือ วาง

หนังสือ หรือตนฉบับท่ีเปนกระดาษบนแผนกระจกใส แลวจึงกดปุมส่ังงานเครื่องสแกน 

ในขณะท่ีทําการสแกน หัวสแกนกจ็ะเคล่ือนท่ีจากปลายดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง และ

จะมีการฉายแสงไปท่ีกระดาษ เพื่อใหเกิดภาพสะทอนผานกระจกหลายแผน เพื่อให

ภาพไปปรากฏท่ีอุปกรณแปลงสัญญาณ ท่ีจะทําการแปลงขอมูลภาพจากกระดาษให

เปนสัญญาณไฟฟา และแปลงสัญญาณไฟฟาใหเปนขอมูลดิจิทัล เพื่อการจัดเก็บตอไป 

40 ขอ้มลูจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105 
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ตัวอยางสแกนเนอรแบบแทนเรียบ 



สแกนเนอรมือถือ (Hand - Held Scanner) 

สแกนเนอรแบบนี้ผูใชสามารถใชงานไดใน 2 ลักษณะ คือ  

1. เคล่ือนหัวสแกนเนอรไป บนหนังสือหรือรูปภาพท่ีอยูนิ่ง 

2. เคล่ือนกระดาษผานหัวสแกนเนอรท่ีอยูนิ่ง 

สแกนเนอรแบบมอืถือไดรวม เอาขอดีของสแกนเนอร แบบ Sheet-Fed และแบบ Flatbed 

เขาไวดวยกัน ใชงานงาย มีราคาถูก แตมีขอจํากัดคือ ภาพท่ีไดจะมีคุณภาพแคไหน ขึ้นอยูกับ

ความสม่ําเสมอ ในการเล่ือนหัวสแกนเนอรของผูใชงาน 

42 ขอ้มลูจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105 



สแกนเนอรมือถือ (Hand - Held Scanner) 
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ผังแสดงขั้นตอนการแปลงขอมูลที่อยูในรูปของกระดาษหรือฟลมดวยสแกนเนอร 

44 
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Original Type Digitization Method 
High Resolution 

Format 

Low Resolution 

Format 

กระดาษ / รูปภาพ - ขาว-ดํา Scan by Flat-based Scanner .tif 600dpi .jpg 72 dpi 

กระดาษ / รูปภาพ – สี Scan by Flat-based Scanner .tif 600dpi .jpg 72 dpi 

ภาพวาด / แผนท่ี / ตัวเขียน Scan by Flat-based Scanner .tif 300dpi .jpg 72 dpi 

35mm - Slide Scan by Slide/Film Scanner 2048x3072 dpi .jpg 72 dpi 

Black/White Micro-Film Scan by Micro-Film Scanner .tif 600dpi .jpg 72 dpi 

มาตรฐานวิธีการแสกน และรูปแบบไฟลผลลัพธ เพื่อการอนุรักษและการเผยแพร 



การแปลงขอมูลดวยกลองถายภาพดิจิทัล 

46 



กลองถายภาพดิจิทัลคืออะไร? 

     กลองถายภาพดิจิทัล (Digital Camera) คือ กลองถายภาพ ท่ีใช Image Sensor ในการ

รับภาพแทนการใชฟลม ซึ่ง Image Sensor นี้จะทําหนาท่ีในการรับแสงท่ีผานจากเลนส 

แลวแปลงคาของแสงใหเปนประจุไฟฟา จากนั้นประจุไฟฟาท่ีอยูในรูปแบบแอนะล็อก จะ

ไดรับการแปลงใหเปนขอมูลในรูปแบบดจิิทัล เพื่อบันทึกเขาสูหนวยความจําท่ีอยูในกลอง 
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ประเภทของกลองถายภาพดิจิทัล 

ในปจจุบนัสามารถแบงประเภทของกลองถายภาพดิจิทัล ไดเปน 4 ประเภท คือ 

1. กลองดิจิทัลคอมแพค (Digital Compact Camera) 

2. กลองดิจิทัลดีเอสแอลอารไลค (DSLR-Like: Digital single-lens reflex-Like 

Camera) 

3. กลองดิจิทัลมิเรอรเลส (Digital Mirrorless Camera) 

4. กลองดิจิทัลดีเอสแอลอาร (DSLR: Digital single-lens reflex) 
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กลองดิจิทัลคอมแพค (Digital Compact Camera) 

เปนกลองดิจิทัลท่ีมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ไมสามารถ

เปล่ียนเลนสได การออกแบบของกลองเปนแบบ

เรียบงาย น้ําหนักเบา ราคาถูก มีฟงกชั่นสําเร็จรูป

พรอมใชงานสะดวก เหมาะสาหรับการถายภาพ

ท่ัวไป และถายภาพดวยระบบอัตโนมัต ิ

49 



กลองดิจิทัลดีเอสแอลอารไลค 

(DSLR-Like: Digital single-lens reflex-Like Camera) 
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เปนกลองท่ีมีลักษณะผสมกันระหวางกลอง Digital 

Compact และกลอง Digital SLR สามารถปรับแตง

คาตางๆ ไดมาก และละเอียดกวากลอง Compact 

บางรุนมีโหมดการถายภาพ และการปรับแตงเหมือน

กลอง SLR เพียงแคไมสามารถเปล่ียนเลนสไดเทานั้น 



กลองดิจิทัลมิเรอรเลส (Digital Mirrorless Camera) 
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เปนกลองดิจิทัลท่ีมีความสามารถ คุณภาพ และความ

คมชัดของภาพใกลเคียง หรือเทียบเทากลอง Digital 

SLR สามารถถอดหรือเปล่ียนเลนสได แตไมมกีระจก

สะทอนภาพท่ีสะทอนภาพจากเลนสไปยังชองมองภาพ 

(Viewfinder) เหมือนกับกลอง Digital SLR 



กลองดิจิทัลดีเอสแอลอาร (DSLR: Digital single-lens reflex) 
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เปนกลองท่ีสามารถถอดเปล่ียนเลนสได มีชองมอง

ภาพ ท่ีสามารถมองภาพผานเลนสไดเหมือนกับภาพท่ี

ตกกระทบบนอุปกรณรับแสง (Camera Sensor) 

ของกลองถายภาพ ในปจจุบนั กลองบางรุนมีระบบ 

Live View ท่ีชวยใหสามารถมองภาพผานจอ LCD ท่ี

ติดมากบักลองได 



ผังแสดงขั้นตอนการแปลงขอมูลดวยกลองถายภาพดิจิทัล 

INPUT 

PROCESS 

OUTPUT 
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เปาหมาย File Format Compression Bit-depth 

Original (Archives) RAW None 12 bit / 14 bit / 16 bit 

Hi-Resolution 

(Printing) 
TIF Lossless 8 bit / 16 bit 

Low-Resolution 

(Sharing) 
JPG Lossy 8 bit 

54 

มาตรฐานรูปแบบไฟลจากการแปลงขอมูลดวยกลองถายภาพดิจิทัล 



การแปลงขอมูลดวยกลองหรือเคร่ืองเลนวิดีโอ 

55 



ชนิดของกลองถายวิดีโอ 

• กลองถายวิดีโอระบบแอนาล็อก คือ กลองวิดีโอท่ีทําการบันทึกขอมูลภาพ และเสียงใหอยูใน

รูปของสัญญาณแอนาล็อก (สัญญาณตอเนื่อง) ลงในมวนเทปรูปแบบตางๆ เชน VHS 

• กลองถายวิดีโอระบบดิจิทัล คือ กลองวิดีโอท่ีทําการบันทึกขอมูลภาพ และเสียงใหอยูในรูป

ของสัญญาณดิจิทัล (0 และ 1) ลงในมวนเทป หรือลงในฮารดดิสก 
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กลองระบบ VHS และ S-VHS 

กลองระบบ 8mm 

กลองระบบ Hi8 

กลองถายวิดีโอในระบบแอนาล็อก 
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กลองระบบ Digital 8 

กลองระบบ MiniDV 

กลองระบบ DVD 

กลองระบบ 

High Definition 

กลองถายวิดีโอในระบบดิจิทัล 
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ผังแสดงขั้นตอนการแปลงขอมูลดวยกลองหรือเครื่องเลนวิดีโอ 

59 
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มาตรฐานรูปแบบไฟลจากการแปลงขอมูลดวยกลองวิดีโอดิจิทัล 

Video 

Type 

File 

Format 

Video Audio 

Encoder Frame Rate Resolution Bitrate Encoder Sample Rate Channels Bitrate 

Original .mp4 H.264 25 fps 1920 x 1080 20000 kbps AAC 48000 Hz 2  (Stereo) 320 kbps 

HD .mp4 H.264 25 fps 1920 x 1080 12000 kbps AAC 48000 Hz 2  (Stereo) 320 kbps 

SD .mp4 H.264 25 fps 1920 x 1080 3000 kbps AAC 44100 Hz 2  (Stereo) 128 kbps 
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การแปลงขอมูลดวยการถายภาพเทคนิคพิเศษ 

คือ การใชอุปกรณพื้นฐานรวมกับเทคนิคพิเศษ หรือการใชอุปกรณพิเศษในการแปลงหรือสรางเปนขอมูลดิจิทัล 

•  การสรางภาพสามมิติดวยกลองถายภาพดิจิทัล 

•  การถายภาพรายละเอียดสูง 

•  การถายภาพพาโนรามารายละเอียดสูง 

•  การถายภาพความละเอียดสูง 

•  การแปลงขอมูลดวยเทคนิคการถายภาพพาโนรามารายละเอียดสูง 

•  การแปลงขอมูลดวยเครื่องสแกนภาพเลเซอรสามมิติ 

•  การแปลงขอมูลดวยเครื่องตรวจจบัการเคล่ือนไหว 



การสรางภาพสามมิติดวยกลองถายภาพดิจิทัล 
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การสรางภาพสามมิติดวยกลองถายภาพดิจิทัล 

ถ่ายภาพน่ิงของวัตถุบนถาดหมุน 
โดยหมุนเป็นองศาเท่ากัน 

 



การแปลงขอมูลดวยเทคนิคการถายภาพรายละเอียดสูง 
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ขอจํากัดของภาพนิ่งดิจิทัล 

HIGHLIGHT 

SHADOW 
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+ + 

การถายภาพนิ่งรายละเอียดสูง 
ปกติ มืดกวาปกติ สวางกวาปกติ 

ภาพรายละเอียดสูง 
66 



ภาพปกติ 

ภาพปกติ VS ภาพรายละเอียดสูง 

ภาพรายละเอียดสูง 
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การแปลงขอมูลดวยเทคนิคการถายภาพพาโนรามารายละเอียดสูง 
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High Dynamic Range Panorama 

Normal 

Panorama 

HDR 

Panorama 



การแปลงขอมูลดวยเทคนิคการถายภาพความละเอียดสูง 
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เทคโนโลยีการถายภาพความละเอียดสูง 
(High Resolution Imaging) 
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เทคโนโลยีการถายภาพความละเอียดสูง 
(High Resolution Imaging) 
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จํานวนภาพ : 343 ภาพ 

Focal length : 324 mm 

Speed : 1/80 

Aperture : F22 

ระยะเวลาถา่ยภาพ : 19 นาท ี

เทคโนโลยีการถายภาพความละเอียดสูง 
(High Resolution Imaging) 
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เทคโนโลยีการถายภาพความละเอียดสูง 
(High Resolution Imaging) 



การแปลงขอมูลดวยเคร่ืองสแกนภาพเลเซอรสามมิติ 
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การแปลงขอมูลดวยเครื่องสแกนภาพเลเซอรสามมิติ 



การแปลงขอมูลดวยเคร่ืองตรวจจับการเคล่ือนไหว 
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การแปลงขอมูลดวยเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว 

Faridah Noor Mohd Noor, INDIAN TRADITIONAL DANCE: A VIRTUAL PROTOTYPE 
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เทคโนโลยีสําหรับการบริหารจัดการขอมูล 

Information Management Technology 
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องคประกอบที่จําเปนตอการบริหารจัดการขอมูล 

+ 

METADATA 

ขอมูลหลักในรูปแบบดิจิทัล 

ขอมูล ระบบบรหิารจัดการขอมูล 
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ขอมูลในรูปแบบดิจิทัล 

. 

• Digital Images 

 - JPG 

• Digital Video 

 – CD Video, DVD Video, Portable Video 

• Digital Sound / Digital Music 

 - MP3, MP4 

• Digital Document 

 - PDF, Word Document 
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METADATA คืออะไร? 

• Data about Data 

• Metadata คือ สารสนเทศท่ีมีโครงสราง (Structured Information) 

สําหรับอธิบายรายละเอียดตางๆ ของขอมูลหลัก 

• เปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูล สืบคนขอมูล 

รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ีใชในการบริหารจัดการขอมูลในคลังขอมูล 
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METADATA ที่ติดมากับขอมูลหลัก 
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รหัสภาพ: 25500101153000 

ชื่อภาพ: วัดชัยวัฒนาราม 

สถานท่ี: อยุธยา 

เจาของภาพ: ลัดดา สาระเดช 

ประเภท: Landscape 

            Architecture 

วันท่ีถายภาพ: 10 มิ.ย. 2550 

คําอธิบายภาพ: วัดชัยวัฒนารามตัง้อยูบนรมิ 

ฝงแมน้ําฟากตะวันตกของเกาะเมืองพระเจา 

ประสาททองทรงสรางขึ้น ในป พ.ศ. 2173 

METADATA ที่ผูใชกําหนด 
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ตัวอยางเมตะดาตา (1) 



87 
Data from Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre 

ตัวอยางเมตะดาตา (2) 
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ตัวอยางเมตะดาตา (3) 
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แบบฟอรมทะเบียนสําหรับการกรอกเมตะดาตา (1) 
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แบบฟอรมทะเบียนสําหรับการกรอกเมตะดาตา (2) 
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1. เปนกลไกสําคัญในการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลที่อธิบายที่มาของขอมูลหลัก 

รวมถึงขอมูลคําอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นที่สนใจตางๆ ขอมูลเชิงลึก และขอมูล

แวดลอม 

2. ชวยใหสามารถบริหารจัดการขอมูลจํานวนมากไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

3. ชวยใหสามารถแลกเปล่ียนขอมูลกับคลังขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและเผยแพรขอมูลสู

สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ชวยสนับสนุนใหเกิดการสรางระบบคลังขอมูล เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของประเทศ หรือ

เปนแหลงขอมูลเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ 

5. เปนขอมูลพ้ืนฐานในการสรางงาน หรือส่ือชนิดอ่ืนๆ สําหรับใชในพิพิธภัณฑตอไป 

ประโยชนของเมตะดาตา 
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เทคโนโลยีสําหรับการเผยแพรขอมูล 

Information Access 



คลงัขอ้มลูดจิทิลั 

บริการออนไลน 

(Photo Gallery, e-Card Services) 
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รูปแบบของการเผยแพรขอมูล 

คลังขอมูล 

(คลังภาพ, คลังวิดีโอ, 

หอจดหมายเหตุดิจิทัล) 

Digital Museum 

Virtual Museum Offline Media 

On-site Exhibition 

(ระบบจัดแสดง) 
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Online e-Card Services 

National Palace Museum - http://www.npm.gov.tw 
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Online Wallpaper Download 

National Palace Museum - http://www.npm.gov.tw 
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คลังเอกสารจดหมายเหตุ 

ฐานขอมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา - http://www.sac.or.th/databases/anthropological_archive/ 
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พิพิธภัณฑดิจิทัล 

The British Museum - http://www.britishmuseum.org/ 
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พิพิธภัณฑเสมือน 

พิพิธภัณฑวทิยาศาสตร- http://www.nsm.or.th/nsm2008/vr_museum/ 
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Offline Media 

http://rusiedotton.thai.net/ 



100 

On-site Exhibition 



หัวขอการบรรยาย 

• ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

• การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• กระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• ตัวอยางหอจดหมายเหตุดิจิทัลและพิพิธภัณฑดิจิทัล 

• การพัฒนา “คลังสารสนเทศดิจิทัล” เริ่มตนอยางไร? 
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ตัวอยางคลังจดหมายเหตุดิจิทัล 
โครงการความรวมมอืในการพัฒนาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ ในรูปแบบดิจิทัล 
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พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปญโญ) 

   พุทธทาสภิกขุ หรือพระธรรมโกศาจารย นาม

เดิม เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตยที่ ๒๗ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บานกลาง ต.

พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ สําเร็จ

การศึกษาชั้น น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ 
ท่ีมา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php 
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พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปญโญ) 

    กอต้ังสวนโมกขพลาราม ที่ อ.ไชยา เมื่อวันที่ 

๑๒ พ.ค. ๒๔๗๕ และหันมาใชนามปากกา 

"พุทธทาส" แทนนามเดิมนับแตนั้นมา ทาน

พุทธทาสภิกขุอุทิศตนเผยแผพระพุทธศาสนา

จนกระทั่งถึงแกมรภาพอยางสงบ ณ สวนโมก

ขพลาราม เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๓๖ 
ท่ีมา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php 
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พระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปญโญ) 

   คําสอนอันโดดเดนของทานคือเรื่อง "การปลอย

วาง" ผลงานอันยิ่งใหญของทานคืองานนิพนธ

ชุด "ธรรมโฆษณ" และงานนิพนธอีกไมนอย

กวา ๓๕๐ เลม ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู ทาน

พุทธทาสภิกขุไดรับการสดุดีวาเปน มหา

ปราชญแหงพุทธธรรมทางบูรพาทิศ 
ท่ีมา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php 
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โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุดิจิทัล 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

มูลนิธิหอจดหมายเหตุ 
พุทธทาส อินทปญโญ 

+ 

ระยะเวลาของโครงการ: 2551 – 2553 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

• เพื่อดําเนินการสํารวจ จัดหมวดหมู แปลงขอมูลเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปญโญ ใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล 

• เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการแปลงขอมูล และเทคโนโลยี

ในการสรางคลังเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ จัดการ และ

เผยแพรขอมูลประวัติ ผลงาน คําสอน หรือคติธรรมของทานพุทธทาสไปสู

สาธารณะ โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
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หนังสือ บันทึก เอกสารลายมือ 

ผลงานตนฉบับ 



เอกสารจากพิมพดีด 

ผลงานตนฉบับ 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโรงมหรสพทางวิญญาณ 

ผลงานตนฉบับ 
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ประติมากรรม 

ผลงานตนฉบับ 
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เทปเสียงและวิดีโอ 

ผลงานตนฉบับ 
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ปริมาณผลงานตนฉบับของทานพุทธทาส 
  
  

หนังสือ บันทึก ลายมือ
ตนฉบับ 

๑๘,๕๖๕ รายการ 
(๕๗๕,๐๐๐ หนา) 

ภาพ 
๔,๐๘๓ รายการ 
(๕๑,๓๐๐ ช้ิน) 

เสียงและโสตทัศน 
๒๓๔ แผน 
๑,๙๐๐ GB 

วัสดุอ่ืนๆ 

หอจดหมายเหตุ 

พุทธทาส อินทปญโญ 
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 การจัดทําสําเนาดิจิทัล, ฐานขอมูลดิจิทัล และจัดเตรียม

อุปกรณเก็บสําเนาดิจิทัล และบุคลากรในการดูแลรักษา

ควบคุม  

 เก็บรายละเอียดขอมูลตามมาตรฐานจดหมายเหตุ ISAD 

ผลงานตนฉบับ 

กรรมวิธีอนุรักษตนฉบับ 
ตามหลักจดหมายเหตุสากล 

จัดทําทะเบียนควบคุม 

การจัดเก็บตนฉบับ การจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล 

 การจัดเตรียมสถานท่ีเก็บท่ีไดรับการควบคุม

อุณหภูมิและความชื้น 

 การจัดเก็บรักษาดวยอุปกรณมาตรฐานท่ีใชในการ

จัดเก็บจดหมายเหตุโดยเฉพาะ 

 

 แนวทางในการดําเนินงาน 
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ผลงานการศึกษา คนควา

และเผยแผ 

พุทธธรรม 

ท่ีทานพุทธทาสทําไว  

หอจดหมายเหต ุ
พุทธทาส อินทปญโญ 

ระบบอินเทอรเน็ต 

สื่อสิ่งพิมพตางๆ 

ผลงานตนฉบบั 

ฐานขอมูลดิจิทัล 

นิทรรศการ 

ฐานขอมูลดิจิทัล 

หนังสือ บทความ  
(ภาษาไทย/
ตางประเทศ) 

กิจกรรมในการปฏบิตัธิรรม
และเสวนา 

 รูปแบบการใหบริการ 
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2008 

แผนการทํางานของโครงการ 

สํารวจและจัดหมวดหมู 

วิเคราะห สํารวจ เปรียบเทียบ 
และออกแบบเมตะดาตา 

ออกแบบ และพัฒนา 
ระบบคลังเอกสารจดหมายเหตุ 

2009 

แปลงขอมูล 
ใหอยูในรูปแบบดิจิทัล 

ลงทะเบียนขอมูลในระบบ 

พัฒนาระบบ 
“สวนโมกข ๓๖๐ องศา” 

2010 

ลงทะเบียนขอมูลในระบบ 

เผยแพรขอมูลผาน
อินเทอรเน็ต 

พัฒนาศูนยใหบริการขอมูล
จดหมายเหตุ 

Preparation Archives 
Development 

Access 
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ความกาวหนาของโครงการ ณ วันส้ินสุดโครงการ 

• การแปลงขอมลูใหอยูในรูปแบบดิจิทลั 

– เอกสาร 80,000 หนา 

– เสียง 20,000 ชั่วโมง 

• การพัฒนาเครื่องมอืสําหรับการบริหารจัดการคลังขอมลูจดหมายเหตุ 

– ไดพัฒนาระบบ Digital Archives Management Software 1.0 

• การเผยแพรขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ 

– ระบบ “สวนโมกข ๓๖๐ องศา” 

– ระบบ “ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมติิ” 
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ผลผลิตของโครงการ (๑) 
ขอกําหนดคุณลักษณะของขอมูลดิจิทัลในระบบ 

Original Type Digitization Method High Resolution Format Low Resolution Format 

Handwriting 

Documents 
Scan by Flat-based Scanner 

.tif 300dpi 

(5MB / File) 

.jpg 72 dpi 

(<1MB / File) 

Sound Recording to Computer 
.wav 

(80MB / File) 

.mp3 128 Kbps 

.flv 

Photo (paper) Scan by Flat-based Scanner .tif 300dpi .jpg 72 dpi 

Photo (Slide) Scan by Film Scanner .tif 600dpi .jpg 72 dpi 
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คุณสมบัติของระบบ 

• Web-based Application (Managing and Accessing using web browser) 

• Developed with Open-source Software 

• ISAD(G) Metadata Compliant - General International Standard Archival 

Description 

• Tool for Managing and Accessing Digital Archives 

ผลผลิตของโครงการ (๒) 
Digital Archives Management Software version 1.0 Screenshot 
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ISAD(G) Metadata 
ISAD(G) : General International Standard Archival Description คือ มาตรฐานการ

จัดระบบ และใหขอมูลจดหมายเหตุ ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน

คําอธิบายเอกสาร (The Ad Hoc Commission for the Development of Description 

Standard) ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA) เพื่อจัดทําคําอธิบายเอกสาร

จดหมายเหตุ  

 

มาตรฐาน ISAD ประกาศใชคร้ังแรกเมื่อป ค.ศ. 1993/1994 และปรับปรุงใหมเปน ISAD (G) 

เมื่อป ค.ศ. 2000 โดยมาตรฐานนี้จะเปนการกําหนดองคประกอบ (Elements) และกฎ 

(Rules) ใหกับขอมูลจดหมายเหตุ 
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ผลผลิตของโครงการ (๒) 
Digital Archives Management Software version 1.0 Screenshot 
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คุณสมบัติของระบบ 

• Web-based Virtual Reality Application 

• Develop Panoramic VR using 2 Techniques 

– HDR Photography 

– Panorama Photography 

ผลผลิตของโครงการ (๓) 
สวนโมกข ๓๖๐ องศา 
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ผลผลิตของโครงการ (๓) 
สวนโมกข ๓๖๐ องศา 



124 

ผลผลิตของโครงการ (๓) 
สวนโมกข ๓๖๐ องศา 
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คุณสมบัติของระบบ 

• Web-based Photo Archives 

• Interaction using Curve Wall Interface 

• Develop using 2 Technologies 

– XML 

– Action Script 3 

ผลผลิตของโครงการ (๔) 
ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติ 
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ผลผลิตของโครงการ (๔) 
ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติ 
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ผลผลิตของโครงการ (๔) 
ระเบียงภาพปริศนาธรรมสามมิติ 
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ตัวอยางการอนุรักษสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
M.R. Kukrit Heritage Home 

Living Museum 
http://kukrit-pramoj.org 
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ศาสตราจารย พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  เกิดเมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๔ ที่จังหวัด

สิงหบุรี  เปนบุตรคนสุดทองของพลโท  

พระวรวงศเธอพระองคเจาคํารบกับหมอมแดง ปราโมช 

สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชชนนี 

(พระพันปหลวง) พระราชทานช่ือวา “คึกฤทธิ์” 

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (๑) 
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• เปนบุคคลทีม่ีบทบาทสาํคญัทางการเมือง และ

วัฒนธรรมไทย และไดรับการยกยองใหเปนศลิปน

แหงชาติ สาขาวรรณศิลป พ.ศ.๒๕๒๘ 

• เปนนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๓ ของประเทศไทย 

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (๒) 
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• ไดรับการยกยองจากยูเนสโกใหเปนบุคคลสาํคญัของ

โลกเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

• ถึงแกอสัญกรรมดวยโรคชรา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (๓) 
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    บาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ คนทั่วไปเรียกกันวา บานซอยสวนพลู เปนบานที่ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 

อยูอาศัยจนถึงอสัญกรรม กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานประเภท

บานบุคคลสําคญัที ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

บานซอยสวนพล ู
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• เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ิมตนโครงการป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• เปนโครงการความรวมมือระหวาง ศูนย

เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ กับมูลนิธิคึกฤทธ์ิ ๘๐ และอสมท. 

• ดําเนินการอนุรักษบาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทลั 
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โครงการอนุรักษบาน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ในรูปแบบดิจิทัล 



Object VR 
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Video 
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Panoramic 

VR 

โครงการอนุรักษบาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ในรูปแบบดิจิทัล 
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เทคโนโลยีที่ใชในการอนุรักษ 
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เทคโนโลยีที่ใช ๑ : Interactive Floor Plan 
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เทคโนโลยีที่ใช ๒ : Digital Video 
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เทคโนโลยีที่ใช ๓ : Object VR 
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เทคโนโลยีที่ใช ๔ : 3D Animation 
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เทคโนโลยีที่ใช ๔ : 3D Animation 
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เทคโนโลยีที่ใช ๕ : HDR Panoramic VR 
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เทคโนโลยีที่ใช ๕ : HDR Panoramic VR 
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Fast Forward TUBE 
คลังความรูและคลังจดหมายเหตุในรูปแบบวิดีโอ 



144 

Fast Forward TUBE คืออะไร? 

• คลังเก็บขอมูลวิดีโอดิจิทัล เพื่อ 2 วัตถุประสงค คือ 

• เปนคลังความรู ที่เก็บความรูในรูปแบบของสื่อวิดีโอ ซ่ึงพบวา สวทช. มีการ

บรรยายเกิดขึ้นในองคกรจํานวนมาก แตไมเคยมีการบันทึก ไมสามารถดูซํ้า 

คนที่พลาดไมสามารถรับชมได 

• เปนคลังจดหมายเหตุ ที่จะบันทึกเหตุการณสาํคญัทีเ่กิดขึ้นใน สวทช. ใน

รูปแบบของสื่อวิดีโอ 

• สามารถเขาถึงไดเฉพาะเคร่ืองใน สวทช. 
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Fast Forward TUBE เก็บอะไร? 

สื่อวิดีโอที่ถูกเก็บในคลัง จะอยูบนเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

1. เปนเหตุการณสําคญัของ สวทช. 

2. เปนการบรรยายทางวิชาการ งานวิจัย ทั้งจากวิทยากรภายนอก และภายใน ที่ไม

สามารถเผยแพรสาธารณะได 

3. เปนการบรรยายในเนื้อหาที่มีประโยชนกับคน สวทช.  ชวยใหแงคิด พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต หรือหัวขออื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการทาํงาน และการดํารงชีวิตของ

พนักงาน สวทช. เชน การวางแผนการเงิน, จิตวิทยากับการทาํงาน, การดูแลสุขภาพ, 

การพัฒนาสื่อ, การใชเคร่ืองมือบางชนิด, การเขียนจดหมายราชการ ฯลฯ ที่ไม

สามารถเผยแพรสาธารณะได 
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แผนการทํางาน 
กิจกรรม ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 

วิเคราะหและออกแบบระบบ 

• ศึกษาความตองการของระบบ 

• ออกแบบโครงสรางระบบ 

• ออกแบบโครงสรางกลุมขอมูล 

• กําหนดมาตรฐานการแปลงขอมูล 

• ศึกษาเปรียบเทียบ Video Metadata 

X X X 

จัดหาอุปกรณและติดตั้งซอฟตแวร X X 

แปลงขอมูลและนําเขาสูคลังขอมูล X X X X X X 

เผยแพร ประชาสัมพันธ สํารวจความคิดเห็น X X X X X 

ประเมินผล ปรับปรุง ขยายผล X X 

กําหนดแผนการทํางานของป 2560 X 
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ผังการทํางาน 
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มาตรฐานการแปลงไฟลวิดีโอดิจิทัล 
Video 

Type 

File 

Format 

Video Audio 

Encoder Frame Rate Resolution Bitrate Encoder Sample Rate Channels Bitrate 

Original .mp4 H.264 25 fps 1920 x 1080 20000 kbps AAC 48000 Hz 2  (Stereo) 320 kbps 

HD .mp4 H.264 25 fps 1920 x 1080 12000 kbps AAC 48000 Hz 2  (Stereo) 320 kbps 

SD .mp4 H.264 25 fps 1920 x 1080 3000 kbps AAC 44100 Hz 2  (Stereo) 128 kbps 

ขนาดไฟลวิดีโอที่แปลงแลว (ความยาววิดีโอ 1 ช่ัวโมง) 

• Original  --> 8.33 GB 

• HD --> 5.03 GB 

• SD --> 1.29 GB 
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หนาจอหลักของ Fast Forward TUBE 
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จัดเก็บและเผยแพรวิดีโอความรูและวิดีโอเหตุการณสําคัญของ สวทช. 
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วิดีโอการบรรยายใน สวทช. 
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วิดีโอบันทึกเหตุการณสําคัญของ สวทช. 



ตัวอยางพิพิธภัณฑดิจิทัลแบบออฟไลน 
National Museum of KOREA 

http://www.museum.go.kr 
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หัวขอการบรรยาย 

• ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

• การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• กระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 

• ตัวอยางหอจดหมายเหตุดิจิทัลและพิพิธภัณฑดิจิทัล 

• การพัฒนา “คลังสารสนเทศดิจิทัล” เร่ิมตนอยางไร? 

164 



สํารวจสถานะปจจุบันของงานสารสนเทศดิจิทัล 

165 

งานหลังบาน 

- มีการลงทะเบียนเอกสาร ขอมูล 

หรือวัตถุ ในหนวยงานหรือยัง? 

- ทะเบียนอยูในรูปแบบใด? 

(กระดาษ, คอมพิวเตอร) 

- ถาจะใชคอมพิวเตอร เอา

คอมพิวเตอรจากที่ไหน? เอา

โปรแกรมจากทีไหน? ใคร

รับผิดชอบ? 

งานหนาบาน 

- มีเว็บไซตสําหรับการเผยแพร

หรือไม? 

- มีการใช Social Network หรือไม? 

- จะนําเสนอขอมูลอะไรบาง? 

- ใครรับผิดชอบ? 
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กระบวนการในการจัดทําสารสนเทศดิจิทัล (งานทะเบียน) 

1.0 

สํารวจและจัดหมวดหมู 

2.0 

วิเคราะห ออกแบบ หรือเลือก 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูล 

3.0 

• แปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัล 

• ลงทะเบียนในแบบฟอรมกระดาษ 

5.0 

ใชงาน เผยแพร ใหบริการ 

4.0 

เลือกหรือพัฒนาระบบลงทะเบียน 

และลงทะเบียนในระบบดิจิทัล 
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กระบวนการในการจัดทําสารสนเทศดิจิทัล (งานเผยแพร) 

งานเผยแพรขอมูล 

แผนงานการเผยแพรขอมูล 

ขอมูลอะไร? รูปแบบไหน? ไดมาจากไหน? ใครทํา? ความถ่ี? 

เว็บไซต Social Network 

• โดเมนชื่ออะไร? 

• เก็บไวที่ไหน? 

• มีขอมูลอะไรบาง? 

• ใครรับผิดชอบ? 

• ใชบริการที่ไหน? 

• มีขอมูลอะไรบาง? 

• ใครรับผิดชอบ? 
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สารสนเทศดิจิทัลในอนาคตจะเปนอยางไร? 

เปนสังคมของการแลกเปล่ียน
เชื่อมโยง และเรียนรูรวมกัน 

ใชส่ือที่ทันสมัยเปนเครื่องมือ
หลักในการส่ือสารแลกเปล่ียน 

เขาถึงไดงายในหลายรูปแบบ 
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- 3D Printing 

- Virtual Reality 

- Augmented Reality  

- Mobile Application 

- Human Computer Interaction 

- Internet-based Technology (Online Museum, Online Collection) 

- Collaboration and Sharing (Social Network, RSS, Podcast, Streaming) 

แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคตของพิพิธภัณฑดิจิทัล 



ขอบคุณครับ 

http://www.slideshare.net/rachabodin/ 
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