
Open Archival Information System (OAIS) 

 

ความหมาย 

Open Archival Information System (OAIS) Reference Model หรือ OAIS Reference Model 

พัฒนาโดย The Consultative Committee for Space Data Systems (CDSDS) เป-นกรอบแนวความคิด 

(conceptual framework) เพื่ออธิบายคุณลักษณะท่ีจําเป-นของระบบสารสนเทศจดหมายเหตุ ซึ่งนับวIาเป-นกJาวแรก

ในการจัดทํามาตรฐานอยIางเป-นทางการสําหรับการจัดเก็บสารสนเทศในระยะยาว (Long –term archiving) กับ

ขJอมูลทางอวกาศ  

  คําวIา Open Archival Information System หรือ ระบบสารสนเทศจดหมายเหตุแบบเปRด บางครั้งอาจ

สรJางความเขJาใจผิดไดJ จากคําวIา “Open” เพราะวIา “Open”  ในที่น้ี หมายถึง การพัฒนา คําแนะนํา และมาตรฐาน 

ที่ถูกสรJางข้ึนในกลุIมท่ีมีความสนใจเดียวกันอยIางเปRดเผย แตIไมIไดJหมายความวIา การเขJาถึงระบบน้ันจะไมIมีการจํากัด 

 กลIาวไดJวIา OAIS คือ ระบบจดหมายเหตุที่ประกอบดJวย กลุIมคนและระบบ ท่ีไดJทําขJอตกลงและรับผิดชอบ

รIวมกันในการสงวนรักษาสารสนเทศ และทําใหJสามารถเขJาถึงไดJในกลุIมผูJใชJเปZาหมาย ซึ่งทําใหJ OAIS น้ี แตกตIางจาก

ระบบอ่ืนท่ีใชJคําวIา “archive” 

วัตถุประสงค' 

 1. เพื่อใหJเกิดความเขJาใจและเพิ่มความตระหนักในแนวคิดระบบจดหมายเหตุเพื่อการเขJาถึงและสงวนรักษา

สาระดิจิทัลในระยะยาว 

 2. เพื่อใหJแนวคิดแกIหนIวยงานท่ีไมIใชIจดหมายเหตุสามารถเขJารIวมกระบวนการสงวนรักษาไดJอยIางมี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อใหJขอบเขตในเร่ืองของคําศัพท̀ แนวคิด เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบเชิงโครงสรJางและการการจัดการ



กับระบบจดหมายท่ีมีอยูIในปaจจุบัน 

 4. เพื่อใหJขอบเขตท่ีอธิบายและเปรียบเทียบถึงความแตกตIางในเชิงกลยุทธ̀และเทคนิคของการสงวนรักษา

ระยะยาว 

 5. เพื่อใหJขJอมูลเบื้องตJนเพื่อใชJในการเปรียบเทียบโมเดลขJอมูลของสาระดิจิทัลท่ีใชJโดยหอจดหมายเหตุ และ

เพื่อการวิเคราะห̀วIาโมเดลเหลIาน้ันและสารสนเทศท่ีสําคัญมีการเปล่ียนแปลงไปอยIางไรในแตIละชIวงเวลา 

  6. เพื่อใหJขJอมูลพื้นฐานท่ีอาจนําไปขยายผลตIอโดยหนIวยงานอ่ืนๆ ที่ตJองการสงวนรักษาสารสนเทศระยะยาว

ที่ไมIใชIในรูปแบบของดิจิทัล 

  7. เพื่อขยายผลจํานวนองค̀ประกอบและกระบวนการในการเขJาถึงและสงวนรักษาสาระดิจิทัลระยะยาว 

รวมทั้งสนับสนุนไปสูIตลาดท่ีใหญIกวIาซ่ึงผูJขายสามารถสนับสนุนไดJ 

  8. เพื่อเป-นแนวทางใหJกับมาตรฐานที่เก่ียวขJองกับ OAIS 

องค'ประกอบของ OAIS 

 

 

 

 

 

                                        รูปท่ี 1 องค̀ประกอบของ OAIS Model 

 

Producer OAIS 

(archive) 

  Consumer 

Management 



องค̀ประกอบของ OAIS ประกอบดJวย สIวนการผลิต (Producer) สIวนผูJใชJ (Consumer) และ สIวนการ

จัดการ (Management) โดยแตIละสIวนหมายถึง 

ส,วนการผลิต (Producer) คือ บุคคล หรือระบบปลายทาง ซ่ึงทําหนJาท่ีใหJสารสนเทศเพื่อท่ีจะสงวนรักษา 

ส,วนการจัดการ (Management) คือ บุคคลหรือกลุIมบุคคลท่ีทําหนJารIางหรือออกนโยบายของ OAIS เพื่อ

เป-นสIวนหน่ึงนโยบายหลัก หรืออีกนัยหน่ึงกลIาวคือ การควบคุมดูแลการจัดการ คือ หนJาที่หลักของ  Management 

ซึ่งไมIรวมงานการจัดการระบบจดหมายเหตุรายวันหรือทั่วๆ ไป  

ส,วนผู4ใช4 (Consumer) คือ บุคคลหรือกลุIมบุคคล หรือระบบปลายทาง ท่ีมีปฎิสัมพันธ̀กับบริการ OAIS ใน

การคJนหาและเรียกหาสารสนเทศท่ีสนใจที่ถูกสงวนเก็บไวJในระบบ  

 

ฟ8งก'ช่ันของระบบ OAIS (OAIS Functional Model) 

 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ฟaงก̀ช่ันของระบบ OAIS 

 



ในแตIละสIวนทําหนJาท่ี ดังน้ี 

Ingest คือ กระบวนการรับสารสนเทศซ่ึงนําเขJาโดยภาคการผลิต (Producer) เขJา SIP หรือ Submission 

Information Package และเตรียมสาระดิจิทัลเพื่อจัดเก็บและจัดการในระบบ นอกจากน้ี ยังประกอบดJวยการรับ SIP 

ตรวจประเมินคุณภาพของ SIP และสรJาง AIP (Archival Information Package) ซึ่งสอดคลJองกับหรือเป-นไปตาม

รูปแบบขJอมูลของระบบจดหมายเหตุและมาตรฐานท่ีกําหนดไวJ การดึงเอาสารสนเทศเชิงพรรณนา (เมทาดาทา) 

(descriptive information) จาก AIP เพื่อเก็บในฐานขJอมูล และปรับปรุง (update) ใน Archival storage และ 

Data management   

Archival Storage ทําหนJาที่จัดเก็บ รักษา และคJนคืน AIP ซึ่งประกอบดJวย การคJน AIP จาก Ingest และ

จัดเก็บในถังถาวร จัดการระบบจัดเก็บตามลําดับ รีเฟรชส่ือที่จัดเก็บในระบบ ตรวจสอบการทํางานประจําวันและ

ขJอผิดพลาด สามารถกูJคืนขJอมูลเมื่อเกิดเหตุการณ̀ไมIคาดคิด และเสริมในสIวน Access เพื่อตอบสนองความตJองของ

ผูJใชJ 

Data Management ทําหนJาท่ีบริการจัดการ การบํารุงรักษา และการเขJาถึงทั้งสารสนเทศเชิงพรรณนา

และการบริหารจัดการท่ีใชJในการจัดการของระบบ ซ่ึงประกอบดJวยการจัดการระบบท่ีสัมพันธ̀กับฟaงก̀ช่ันตIางๆ ของ

ฐานขJอมูล ปรับปรุง สรJางชุดคําส่ัง คําคJนเพื่อสรJางชุดผลลัพธ̀ และจัดทํารายงานจากชุดผลการสืบคJนน้ัน 

Administration ทําหนJาท่ีการจัดการภาพรวมของระบบ ซึ่งประกอบดJวย การเรียกและตIอรองขJอตกลงใน

การนําเขJา (Submission) กับสIวนการผลิต (Producer) การตรวจประเมินการนําเขJา เพือ่ใหJแนIใจวIาสาระดิจิทัล

เหลIาน้ันสอดรับกับมาตรฐานของระบบ รวมถึงการจัดการและการต้ังคIา (Config) ท้ังซอฟต̀แวร`และฮาร`ดแวร`ของ

ระบบ นอกจากน้ี ยังประกอบดJวยฟaงก̀ช่ันวิศวกรรมระบบท่ีทําหนJาท่ีในการตรวจสอบ (Monitor) และปรับปรุง

การจัดการของระบบ รวมไปถึงการ Inventory รายงาน และโอนยJายหรือปรับปรุงเน้ือหาเขJาระบบ การกําหนด

นโยบาย มาตรฐาน ใหJการสนับสนุนชIวยเหลือผูJใชJ และคํารJองตIางๆ 



Preservation Planning ทําหนJาท่ีในการตรวจสอบสภาพแวดลJอมของ OAIS โดยภาพรวม พรJอมใหJ

คําแนะนําในการปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อใหJแนIใจวIาสารสนเทศท่ีจัดเก็บน้ันอยูIสถานะที่สามารถเขJาถึงไดJตลอดใน

ระยะยาว แมJวIาคอมพิวเตอร`ท่ีใชJในการสรJางจะลJาสมัยไปแลJว ซึ่งประกอบดJวย การประเมินเน้ือหาของระบบจดหมาย

เหตุ ใหJคําแนะนําการอัพเดทอยIางตIอเน่ือง นําคําแนะนํามาประกอบในการจัดทํานโยบายและมาตรฐานของระบบ เฝZา

ระวังและดูการเปล่ียนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีแวดลJอมและความตJองการการบริการของกลุIมผูJใชJ นอกจากน้ี ยัง

ทําหนJาที่ในการออกแบบแมIแบบ Information Package เตรียมผูJชIวยในการออกแบบและทบทวน เพื่อจัดทํา

แมIแบบใหJสอดคลJองกับ SIP และ AIP เพื่อการนําเขJา (Submission) ท่ีเฉพาะเจาะจง นอกจากน้ี ยังเก่ียวขJองกับการ

พัฒนา วางแผนการโอนยJายขJอมูล ซอฟต̀แวร`ตJนแบบ และแผนการทดสอบระบบ  

Access  ทําหนJาที่สนับสนุนผูJใชJในการตัดสินใจเก่ียวกับ การเขJาถึง สถานท่ี คําอธิบายของสารสนเทศท่ี

จัดเก็บใน OAIS และยอมใหJผูJใชJสIงคํารJอง หรือ คJนคืนสารสนเทศ ซึ่งประกอบดJวย การส่ือสาร การปฎิสัมพันธ̀กับผูJใชJ 

เพื่อที่จะรับคํารJอง ควบคุมการเขJาถึงสารสนเทศบางประเภท ประสานกับงานบริหารจัดการคํารJองเพื่อใหJบรรลุ

เปZาหมาย สรJางแบบฟอร̀มคําตอบ เชIน DIP ชุดผลลัพธ̀ และรายงาน และสIงแบบฟอร`มน้ันกลับไปยังผูJใชJ 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

  จากโมเดลดังรูปและคําอธิบายขJางตJน จะพบคําวIา SIP AIP และ DIP รวมถึงคําวIา Information package  

จึงขออธิบายเพิ่มเติมดังน้ี 

  OAIS แบIง IP ออกเป-น 3 ประเภท คือ 

  1. Submission Information Package (SIP) คือ อะไรก็ตามที่ถูกสIงมาที่คลังเอกสาร ซึ่งประกอบดJวยตัวส่ือ

ดิจิทัลและเมทาดาทาเชิงพรรณนาและเทคนิค รวมไปถึงขJอมูลอ่ืนๆ ท่ีผูJใหJเห็นวIาเก่ียวขJอง 

  2. Archival Information Package (AIP) จาก SIP เพิ่มขJอมูลท่ีจําเป-น เชIน Preservation Description 

Information หรือ Representative Information โดยเฉพาะ Preservation Description Information มีความ



จําเป-นตIอกระบวนสงวนรักษาส่ือดิจิทัลท่ีนําเขJาระบบ ซึ่งประกอบดJวย 

  2.1 Reference Information เลขหรือรหัสเฉพาะเพื่อบIงช้ีตัวส่ือดิจิทัลและสถานที่จัดเก็บ 

  2.2 Provenance Information ประวัติของส่ือดิจิทัล 

  2.3 Context Information ขJอมูลที่เก่ียวกับความสัมพันธ̀ของส่ือดิจิทัลหน่ึงและส่ือดิจิทัลหน่ึง 

  2.4 Fixity Information ขJอมูลแสดงความนIาเช่ือถือและสภาพเดิมของส่ือ เชIน checksum 

  Representative Information มีไวJเพื่อทําใหJกลุIมผูJใชJเขJาใจเน้ือหาของส่ือดิจิทัลงIายข้ึน จัดอยูIในเมทาดาทา

เชิงเทคนิค ซ่ึงจําเป-นในการทําใหJขJอมูลเชิงบิทสตรีมเป-นส่ือดิจิทัลท่ีผูJใชJสามารถเขJาใจไดJ 

  สIวนคําวIา Information Package ประกอบดJวย 3 สIวน คือ 

  1. ดิจิทัลออบเจ็คที่จะจัดเก็บ 

  2. เมทาดาทา 

  3. Packaging information 

ส่ิงสําคัญ 

ส่ิงท่ีสําคัญ คือ Designated Community หรือกลุIมผูJใชJเปZาหมาย/หลักของจดหมายเหตุน้ี การออกแบบ

ระบบตาม OAIS จะตJองอยูIพื้นฐานความเขJาใจในความรูJของและส่ิงท่ีผูJใชJหลักตJองการ ซึ่งจะทําใหJนักจดหมายเหตุ 

ภัณฑรักษ` หรือแมJแตIบรรณารักษ`สามารถวางแผนไดJวIาควรจะเก็บสงวนรักษาอะไรบJาง 
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