
เมทาดาทา

สภุาพร ชัยธมัมะปกรณ์

ความหมายของเมทาดาทา

คําว่า “เมทาดาทา” (Metadata)  เป็นคําท่ีวงการบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์  ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1990  ท้ัง ๆ ท่ี คําว่า “เมทา” 
(Meta) นั้น เป็นคําศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายความถึง ข้อมูลของข้อมูล มีการใช้ความหมายนี้
เป็นครั้งแรกในหนังสือชื่อ NASA’s Directory Interchange Format Manual ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 
1988 

เหตท่ีุมีการตื่นตัวเรื่องเมทาดาทากันมาก เนื่องจากในช่วงดังกล่าว  มีสารสนเทศจํานวนมหา
ศาลในเวิล์ดไวด์เว็บ ท้ังท่ีเป็นข้อมูล รูปภาพ เสียง วดีิทัศน์ หลากหลายท้ังรูปแบบและภาษาท่ีแตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเจ้าของผลงานผลิตข้ึนเองโดยใช้เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอลในการกําหนดรูปแบบ
การแสดงผลและเชื่อมโยงข้อมูลเท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานสําหรับสืบค้นท่ีระบุเขตข้อมูล  ทําให้
เสิร์ชเอ็นจิ้น เช่น ยาฮู อัลตา วสิตา้ สามารถสืบค้นให้แบบระดับกว้างเท่านั้น และไม่ตรงกับความ
ต้องการเท่าใดนัก จึงเกิดความเคลื่อนไหวในเรื่องเมทาดาทาข้ึน

คําว่าเมทาดาทามีการใช้กันอย่างหลากหลายตามความแตกต่างของสถานท่ีนําไปใช้ บางแห่ง
ใช้เมทาดาทาเพ่ือหมายถึงสารสนเทศท่ีเครื่องสามารถเข้าใจได้ ขณะท่ีบางแหง่ใช้ในการอธิบาย
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เมทาดาทาในการอธิบายให้ทราบรายละเอียดของข้อมูล
ในเว็บ เช่นเดียวกับการทํารายการ (Catalog) ของหนงัสือ  การอธิบายเว็บเพจว่าใครเป็นเจ้าของงาน
นั้น งานนั้นชื่ออะไร มีหัวเรื่อง คําสําคัญอย่างไร เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลสาระท่ีต้องการได้โดย
สะดวก และมีลักษณะเป็นอะไร สว่นใหญ่เปน็ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext)   ท่ีจะคลิกเข้าสู่เนื้อหาของ
ข้อมูล โดยท่ีเนื้อหาต่าง ๆ เหล่านัน้อยู่ในเว็บนัน่เอง

ความหมายของเมทาดาทา อีกความหมายหนึ่งค่อนข้างจะกว้างและหลากหลายกว่า   การ
ทํารายการท่ัวไป เพราะว่า สามารถทํารายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ในรูปของมัลติมีเดีย และ
รูปภาพต่าง ๆ ได้ด้วย รวมท้ังสามารถทําดัชนีให้กับสื่อทุกรูปแบบ โดยมีการจัดข้อมูลซึ่งใช้ระบบท่ีมี
โครงสร้างท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือท่ีจะให้สืบค้นได้โดยระบุจากเขตข้อมูลหรือประเด็นท่ีต้องการจะค้น 
และสามารถเรียกดูสารสนเทศท่ีอ้างถึงในแต่ละเรื่องท่ีค้นมาได้ ซึง่จะสามารถเชื่อมโยงไปดูสารสนเทศ
นั้นได้ ท่ีสําคัญในตัวเมทาดาทาเป็นแหล่งอ้างอิงเหมือนกับเป็นบรรณานุกรมของข้อมูลท่ีอยู่ใน
อินเทอร์เน็ต
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แท้จริงแล้ว เมทาดาทา เป็นเรื่องท่ีวงการบรรณารักษศาสตร์คุ้นเคยเป็นอย่างดี ในส่วนของ
การลงรายการของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดท้ังท่ีเป็นสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ หรือ 
สารสนเทศดิจิทัล โดยมีการลงรายการแบบมาร์ก 21 (MARC 21)  และรปูแบบการลงรายการ 
แบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 (Anglo-American Cataloging Rules II – AACR 2) 
เป็นมาตรฐานในการลงรายการ

เมทาดาทา จึงไม่จํากัดเฉพาะอยู่แต่กับสารสนเทศท่ีเป็นดิจทัิลเท่านั้น  ไม่ว่าจะอยู่ใน 
สื่อรูปแบบใด แต่เมทาดาทาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง เป็นข้อมูลท่ีมี 
โครงสร้าง และประการท่ีสอง เมทาดาทาต้องอธิบายถึงทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ  

ความจําเป็นท่ีต้องมีเมทาดาทา เกิดข้ึนเนื่องจากสารสนเทศท่ีสร้างข้ึนมีส่วนประกอบ 3 
ลักษณะ คือ

1.   เนื้อหา (Content) ของงาน เก่ียวกับ ชื่อเรื่อง  หวัเรื่อง ต้นฉบับ (แหล่งท่ีมา) 
ภาษา  เรือ่งท่ีเก่ียวข้อง  และขอบเขต

2. บริบท (Context) ของสารสนเทศ  เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของงาน เชน่ 
ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน  สํานักพิมพ์  ผู้มีสว่นร่วมในผลงาน  และสิทธิในงานนั้น ๆ

3. โครงสร้าง (Structure)  ของข้อมูล เก่ียวกับ วนั เดือน ปี ท่ีสร้างผลงาน 
ประเภทของเนือ้หา รูปแบบของการนําเสนอผลงาน และตวับ่งชี้หรือตวัระบุถึงทรัพยากร

การพัฒนาเมทาดาทาทางห้องสมุดเป็นการพัฒนาท่ีเริ่มเป็นวงการแรกสุดในการจัดหา   การ
เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลทางกายภาพของเนื้อหา   เมทาดาทาของห้องสมุด หมายรวมถึง
ดรรชนี สาระสงัเขป และระเบียนบรรณานุกรมท่ีถูกสร้างข้ึนตามกฎเกณฑ์การลงรายการตาม
โครงสร้างและมาตรฐานของมาร์ก รวมท้ังรูปแบบของหัวเรื่อง เชน่ หัวเรื่องของห้องสมุดรัฐสภา
อเมริกัน (Library of Congress Subject Headings) หรือ ศัพท์สัมพันธ์ทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรม (AAT – Art & Architecture Thesaurus) และมีการใช้เมทาดาทากับระเบียนทาง
บรรณานุกรมให้เหมาะกับแหล่งเก็บ (Repositories) และผู้ใช้สามารถใช้ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
และฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์

เม่ือมีการใช้เมทาดาทา นอกเหนือจากการเป็นแหล่งเก็บ คําว่า เมทาดาทา จึงเป็นคําท่ีกว้าง
กว่าท่ีเคยใช้   ผู้ท่ีสร้างสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตอาจใช้เมทาดาทาเพ่ือหมายถึงข้อมูลท่ีถูกฝังใน
เอชทีเอ็มแอล โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บให้หางา่ยข้ึน การทําภาพดิจิทัล อาจใช้  เมทาดาทา
ใส่ในเขตข้อมูลสว่นบนของแฟ้มข้อมูลดิจิทัล เพ่ือบันทึกข้อมูลเก่ียวกับภาพ  การประมวลผลภาพ และ
สิทธิในภาพนัน้ๆ   นกัจดหมายเหตุทางสงัคมศาสตร์อาจใช้เมทาดาทาอ้างถึงระบบและข้อมูลเอกสาร
การวิจัยท่ีจําเป็นในการดําเนินการ การแปลความและการตีความ  เทปแม่เหล็กท่ีประกอบในข้อมูล
ดิบของการวิจัย  นักจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์อาจใช้เพ่ืออ้างถึงบรบิทท้ังหมด กระบวนการ และ
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การใช้สารสนเทศ เพ่ืออธิบายขอบเขตของเนื้อหา ความนา่เชือ่ถือ และความถูกต้องของระเบียนทาง
จดหมายเหตุในระบบ Electronic recordkeeping เมทาดาทาจึงไม่ใชเ่พียงการบ่งบอกลักษณะ 
การอธิบายลักษณะสารสนเทศ  แต่ยังทําหน้าท่ีเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์กับสารสนเทศอ่ืนๆ อีกด้วย

การสร้างและจัดทําเมทาดาทา  ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องท่ีมีกระบวนการซับซ้อนและยุ่งยาก 
เนื่องจากต้องสรา้งข้ึนมาเพ่ือให้ตรงกับความต้องการท่ีหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่าง 
ในรูปนี้ 

รูปท่ี 1 วัฏจกัรของสารสนเทศดิจิทัล

เป็นรูปแสดงวัฏจักรของตัวเนื้อหาในระบบสารสนเทศดิจิทัล ซึ่งมีตั้งแต่การสร้าง การทําซ้ํา 
(Creation & Multiversioning) การจัดระบบ (Organization) การจัดเก็บและการสืบค้น 
(Searching & Retrieval) การนําไปใช้  (Utilization)  และการสงวนรกัษา (Preservation & 
Disposition) ซึ่งการจัดทําเมทาดาทา ต้องให้ครอบคลุมถึงสิ่งเหล่านี้

ประเภทและหน้าท่ีของเมทาดาทา

การสร้างเมทาดาทา  ต้องมีความเข้าใจในหน้าท่ี และประเภทของเมทาดาทาอย่างถ่องแท้ 
ประเภทของเมทาดาทา สามารถจําแนกได้ตามลักษณะท่ีแตกต่างกันตามหน้าท่ี เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เมทาดาทาเชิงการบริหาร (Administrative metadata)
2. เมทาดาทาเชิงพรรณนา (Descriptive metadata)
3. เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง (Structure metadata)
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ประเภท ความหมาย ตัวอย่าง
เมทาดาทาเชิงการบริหาร
(Administrative metadata)

เมทาดาทาท่ีแสดงถึงการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

-  ขอ้มูลเกีย่วกับการจัดหา 
(สารสนเทศ น้ันสร้างขึ้น เม่ือใด สร้าง
อย่างไร มีการปรับปรุง เม่ือใด) 
-  ความเป็นเจ้าของ สิทธิ การอนุญาต
ให้เข้าใช้  การผลิตซํ้า  ใครเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ และใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ ใด
-  สถานท่ีเกบ็สารสนเทศ เช่น ยูอาร์
แอล เลขเรยีกหนังสือ  
-  การจัดการการใช้สารสน-เทศใดท่ีมี
การนําไปใช้ เม่ือใด ใครเป็นผู้นําไปใช้
-  ขอ้มูลการสงวนรักษา เช่น ข้อมูล
สภาพทางกายภาพ  ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ย้ายขอ้มูล  การซ่อม เป็นต้น

เมทาดาทาเชิงพรรณนา
(Descriptive metadata)

เมทาดาทาท่ีอธิบายลักษณะของสารสน
เทศน้ันๆ 

-  การลงรายการ (ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปี
ท่ีพิมพ์ หัวเรื่อง   การจดัหมวดหมู่)
-  การทําดรรชนี
-  การเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากร
สารสนเทศ เช่น บรรณนิทัศน์สําหรับผู้
ใช้ข้อมูล เมทาดาทาสําหรับ
Recordkeeping 

เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง 
(Structural metadata)

เมทาดาทาท่ีแสดงและนํา
สารสนเทศไปถึงผู้ใช้

-  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  
-  ขอ้มูลทางเทคนิค (เช่น ขนาดของ
แฟ้มข้อมูล  รูปแบบ ความยาวของบิต 
เวลาใน  การเล่น  ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บีบอัดข้อมูล)  
-  รุ่น หรือ version (เช่น รุ่นใดท่ียังมี
ใช้ในปัจจุบัน)
-  รูปแบบดิจิทัลอื่นๆ  (เชน่  เอชทีเอ็ม
แอล หรือ พีดีเอฟ และจิฟ หรือเจเปค)
-  ขอ้มูลท่ีระบุถึงอุปกรณ์หรือ เครื่องท่ี
ใช้ในการอ่านภาพ หรืออ่านข้อมูล 
-  ขอ้มูลการแปลงเป็นดิจิทัล  
-  ขอ้มูลท่ีเกี่ยวกับการสร้างภาพดิจิทัล 
-  ขอ้มูลการมีสิทธิในการเข้าใช้และ
ความปลอดภัย  เป็นต้น
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ลักษณะของเมทาดาทา

การทําเมทาดาทาสามารถใส่รวมกับสารสนเทศดิจิทัลหรือทําเมทาดาทาแยกจาก 
สารสนเทศดิจิทัล โดยสว่นมากมักทําเมทาดาทาในเอกสารเอชทีเอ็มแอลและบนส่วนหัวของแฟ้ม
รูปภาพ การใส่เมทาดาทาไปกับสารสนเทศ  เพ่ือให้แน่ใจว่าเมทาดาทานั้นจะไม่สูญหาย เป็นการ
ป้องกันปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและเมทาดาทา และให้แน่ใจว่าท้ังตัวข้อมูลและเมทาดาทา
จะถูกทําให้ทันสมัยไปด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถใสเ่มทาดาทาในตัวสารสนเทศบางประเภท
ได้ เชน่ สิง่ประดิษฐ์  สว่นการเก็บเมทาดาทาแยกทําให้การจดัการเมทาดาทาง่ายข้ึนและเป็นการ
อํานวยความสะดวกในการสืบค้น เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาของการทําเมทาดาทาในระบบ
ฐานข้อมูลและเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศนั้นๆ

1. การกําหนดเมทาดาทาฝังไปกับตัววัตถุ (Objective metadata) เช่น การระบุเมทาดาทา
ไปกับแฟ้มข้อมูลท่ีสร้างข้ึน ซี่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเม่ือใช้กับโปรแกรมท่ีสามารถดึง
เมทาดาทาท่ีฝังไปกับแฟ้มข้อมูลออกมาได้ ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาหรอืลดเวลาในการกําหนดเมทาดาทา
ในฐานข้อมูล

ตัวอย่าง เมทาดาทาท่ีฝังไปกับแฟ้มข้อมูล
  

รูปท่ี 2 การใสเ่มทาดาทาฝังไปกับแฟ้มข้อมูล
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 รูปท่ี 3 การใส่เมทาดาทาในเอกสารเว็บ

2. การใส่เมทาดาทาแยกจากสารสนเทศ (Subjective metadata) �ป็นการใส่เมทาดาทา
ของสารสนเทศในระบบการจัดเก็บ แยกการจดัเก็บสารสนเทศไว้ต่างหาก หรือด้วยลักษณะของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่เอ้ือในการฝังเมทาดาทาได้  มักใส่เมทาดาทาลงบนแบบฟอร์มหรือแผ่นกรอก
ข้อมูลของระบบเพ่ือใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศนัน้ๆ 

รูปท่ี 4 การใส่เมทาดาทาบนแผ่นกรอกข้อมูล

 
����������	
�������

เหตผุลสําคัญของการสร้างเมทาดาทา คือ เพ่ือช่วยค้นหาสารสนเทศ (Resource 
discovery)  นอกจากนี้  เมทาดาทาเป็นตัวช่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
(Organizing electronic resources) การใช้งานได้หลายหลายระบบ (Interoperability) การบ่งชี้
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ลักษณะทางดิจิทัล (Digital identification)  การสนับสนุนการเก็บถาวร (Archiving) และ 
การสงวนรักษา (Preservation) 

1. การค้นหาสารสนเทศ เมทาดาทาทําหนา้ท่ีในการค้นหาสารสนเทศ เช่นเดียวกับการ
ลงรายการทางบรรณานุกรมนั่นเอง  กล่าวคือ  ชว่ยให้ผู้ใช้หาสารสนเทศท่ีต้องการโดยท่ี        เมทา
ดาทาเป็นตัวช่วยการค้นหา   เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะของสารสนเทศ  (การลงรายการทางบรรณานุกรม) 
เป็นตัวช่วยให้ผูใ้ชเ้ลือกสารสนเทศ (ในเรื่องของภาษา ครั้งท่ีพิมพ์ หรือความต้องการของระบบ) 

2. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์ตามท่ีทราบกันดีว่า ทรัพยากร
สารสนเทศบนเว็บเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว เวบ็พอร์ทัลต่างก็พยายามจัดการเชื่อมโยงไปยัง 
สารสนเทศต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายและตามหัวข้อซึ่งสร้างในลักษณะท่ีเป็นสตาติคเว็บ มีชื่อ และ  ท่ี
อยู่ในเอชทีเอ็มแอล ซึ่งจะเป็นประโยชน์และประสิทธิผลมากข้ึนอย่างยิ่งถ้าเว็บเพจเหล่านี้ถูกสร้างเป็น
แบบไดนามิกเว็บจากเมทาดาทาท่ีเก็บในฐานข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการดึงและ
การปรับรูปแบบใหม่ (Reformat) ได้
 3.   การใช้งานได้หลากหลายระบบ (Interoperability) ด้วยความแตกต่างทางฮารด์แวร ์
ซอฟต์แวร์ โครงสร้างข้อมูลและสว่นต่อประสาน การกําหนดใช้เมทาดาทา โปรโตคอลท่ีใช้ในการแบ่ง
ปันข้อมูล และ Crosswalk ระหว่างเค้าร่าง (Schema)  สามารถช่วยให้การสืบค้นข้ามระบบหรือ
ทําให้ความแตกต่างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป  ซึ่งสามารถทําได้ 2 แนวทาง คือ

3.1 การสืบค้นข้ามระบบ (Cross-system search)  โดยมีโปรโตคอล Z39.50 
เป็นโปรโตคอลท่ีใชใ้นการสืบค้นข้ามระบบ การนํา Z39.50 ไปใช้ไม่ใช่เป็นการแบ่งปันเมทาดาทาแต่
เป็นการ Map คําค้น

3.2  การเก็บเกี่ยวเมทาดาทา (Metadata harvesting) Open Archives 
Initiative (OAI) โครงการริเริ่มของสหรัฐอเมริกา เป็นงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก  National 
Science Foundation  ดําเนินงานโดยมหาวิทยาลัยคอร์แนล  OAI พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการ
ใช้มาตรฐานสําหรับการทํางาน  เครือข่ายข้อมูลต่างระบบโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยให้การเผยแพร่
เนื้อหาความรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวก  เริ่มมาจากการท่ีมีสิ่งพิมพ์วิชาการในรูปอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
และการสร้างสรรค์สารสนเทศวิชาการเหลา่นี้ล้วนดําเนินไปอย่างอิสระโดยเจ้าของผลงานมีส่วน
สร้างสรรค์ OAI เสนอกลไกสําหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิดเผยเมทาดาทาท่ีใช้ เพ่ือให้ระบบสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลท่ีเผยแพร่ในเวิลด์ไวด์เว็บได้ 

OAI จึงเป็นการหาข้อมูลท้ังหมด จากนั้นจึงแปลเมทาดาทาของเดิม (Native 
metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลท่ีใช้กันโดยท่ัวไป และนําออกเพ่ือการเก็บเก่ียว (Harvesting) ตวัให้
บริการคําค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง (คลังเก็บคําค้นส่วนกลาง) เพ่ือให้
มีการสบืค้นข้ามแหล่งเก็บนีไ้ด้
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รรููปท่ี 5 การเก็บเก่ียวเมทาดาทา

4.  การบ่งช้ีดิจิทัล เค้าร่างเมทาดาทาส่วนใหญ่ มีองค์ประกอบท่ีเป็นเลขมาตรฐาน เพ่ือ
เป็นการบ่งชี้เฉพาะถึงผลงานหรือสารสนเทศท่ีเมทาดาทานั้นอ้างถึง ท่ีอยู่หรือตําแหน่งของ 
สารสนเทศดิจิทัลอาจถูกกําหนดดว้ยชื่อแฟ้มข้อมูล ยูอาร์แอลหรือตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent 
identifier) เช่น เพิร์ล (PURL หรือ Persistent URL) หรือ DOI (Digital Objective Identifier) 
ตัวบ่งชี้ถาวรมักถูกนํามาใช้  เนื่องจากท่ีอยู่ของสารสนเทศหรือยูอาร์แอลมักจะเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี้ การมีองค์ประกอบท่ีมีข้อมูลตัวนี้จะเป็นตัวชี้ไปยังสารสนเทศ  เมทาดาทาสามารถถูกรวม
ไปกับการอธิบายตัวข้อมูลด้วย

5.   การเก็บถาวรและการสงวนรักษา สารสนเทศดิจิทัลเป็นสิ่งเสียหายง่าย ดว้ยความตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม หรอือาจเกิดจากสื่อท่ีจัดเก็บ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ การย้ายข้อมูล (Migration)  และการทําเลียนแบบ (Emulation) ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ในอนาคตเป็นสิ่งท้าทาย   เมทาดาทาเป็นกุญแจสําคัญท่ีทําให้แน่ใจว่า สารสนเทศจะถูกสามารถเข้า
ใช้หรือเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบทางการจัดเก็บถาวรและสงวนรักษา จงึเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือติดตามเส้นทางของ
สารสนเทศ (แหล่งท่ีมา และประวัติการเปลี่ยนแปลง) เพ่ือดูรายละเอียดของลักษณะทางกายภาพ 
และเพ่ือท่ีจะแข่งขันหรือพยายามเลียนแบบเทคโนโลยีในอนาคต

ลักษณะของเมทาดาทาท่ีดี

เมทาดาทา เป็นข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง ซึ่งเก่ียวข้องกับวงจรชีวิตของสารสนเทศ ตั้งแต่การสร้าง
สารสนเทศ มีการระบุชื่อผู้แต่ง ผู้รว่มงาน ในส่วนของการจัดการต้องมีเมทาดาทาเก่ียวกับหัวเรื่อง
ประวัติการพิมพ์ กลุ่มเป้าหมาย บทคัดย่อ และในส่วนของการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศมี
เมทาดาทาบ่งบอกสทิธิในการเข้าถึงสารสนเทศ สิทธิในการทําซ้ํา และการสงวนรักษา

การพิจารณใช้เมทาดาทา ควรคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ข้อท่ี 1: เมทาดาทาท่ีดีต้องมีความเหมาะสมกับทรัพยากรสารสนเทศ และผู้ใช้ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต

การเลือกเค้าร่างเมทาดาทาจะต้องสะท้อนถึงความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศ ต้อง
ให้ความสําคัญกับการสร้างเมทาดาทา ระดับของความชํานาญของผู้สร้างเมทาดาทา ความคาดหวัง
ของผู้ใช้ รวมท้ังต้องคํานึงถึงระดับการลงรายการ และขอบเขตของการเข้าถึงทรัพยากร พิจารณาถึง
เค้าร่างเมทาดาทาท่ีใช้ในหน่วยงานท่ีมีความคล้ายคลึงกัน การใช้เค้าร่างเมทาดาทาท่ีสามารถใช้งานได้
หลากหลายระบบ (Interoperability) ระหว่างทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้ ตวัอย่าง (อ่านราย
ละเอียดเพ่ิมเตมิของตัวอย่างเมทาดาทาได้ท่ีภาคผนวก)

ลกัษณะของการใช้เมทาดาทา ตวัอยา่งของเมทาดาทา

Metadata for General Purposes - Dubline Core (DC)
- MODS และ MARC

Metadata for Cultural Objects and Visual Resources - CDWA
- VRA

Metadata for Educational Resources - IEEE-LOM
- CanCore
- Gateway to Educational Materials (GEM)
- Dublin Core Education Application Profile (DE-ED)
- SCORM

Archival and Preservation Metadata - The Encoded Archival Description (EAD)

Metadata for Multimedia Objects - MPEG
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หลักเกณฑ์ข้อท่ี 2: เมทาดาทาท่ีดีต้องสนับสนุนการใช้งานได้หลากหลาย (interoperability) 

ในปัจจบุันการเรยีนการสอนและการวิจัยเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายแบบกระจาย 
จึงเป็นการท้าทายในการหาทรพัยากรท่ีอยู่ต่างห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และสมาคมทาง
ประวัติศาสตร์ การบรรเทาปัญหานี้ ต้องมีการออกแบบเมทาดาทาท่ีสนับสนุน การใช้งานได้หลาก
หลายของระบบกระจายแบบนี้

จุดมุ่งหมายของการใช้งานได้หลากหลาย คือ ชว่ยให้ผูใ้ชค้้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศท่ีอยู่
ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่างเมทาดาทาท่ีเปน็มาตรฐานจะช่วยอํานวยความสะดวกให้มีการแลก
เปลีย่นเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งการใช้งานได้หลากหลายเป็นการ Map ขององค์ประกอบของข้อมูล 

/ Crosswalk ให้ผูใ้ชข้องเค้าร่างหนึ่งปรับไปอีกเค้าร่างหนึง่ได้ ซึ่งการ Crosswalk จะได้ผลดี�������
�	
� �
������	��	��������������	��������������� !� ����	
���������	�����	��"���#$ ����
�����������������%&�����&���������%&���������������

&	������ Crosswalk ����	��/����$ EAD %�����$� 21

หน่วยข้อมูล Dublin Core EAD MARE21

Title element Title <titleproper> 245 $a Title 
statement/Title 
proper) 

Author element Creator <author> 100, 110,111,

700, 710, 711

Personal name, 
added entryC
personal name

Corporate name, 
added entry-
corporate name 

Date created 
element 

Date.Created <unitdate> 260 $c Date of 
publication 
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ตัวอย่างของ Crosswalk ได้แก่ 

- Crosswalk ท่ีเก่ียวกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของ Getty 
Standards.program 
(http://www.getty.edu/research/conduting_reearch/standards/intrometadata/3_cross
walks/index.html) 

- ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) มี Crosswalk เป็นมาร์ค 21 
(http://www.lcweb.loc.gov/marc/marcdocz.html) 

- University of Washington Digital Collections มีมาตฐานเมทาดาทาท่ี Maps ให้เป็น
ดับลนิคอร์ (http://www.lib.washington.edu/msd/mig/datadicts/defaut.html) 

การเสรมิการใช้งานได้หลากหลาย คือ การใช้เมทาดาทาท่ีสนับสนุนโปรโตคอลการเก็บเก่ียว
ของโครงการริเริ่มจดหมายเหตุแบบเปิด (Open Archive Initiative (OAI) ซึ่งจะเป็นตัวเก็บเมทาดา
ทาจากแหล่งต่างๆ ท่ีสนับสนุน OAI Protocol Metadata Harvesting นําเมทาดาทามารวมในฐาน
ข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถให้บริการสืบค้นจากภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยมิชแิกน 
(http://oaister.umdl.umich.edu/oaister) มีทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลทางมรดกวัฒนธรรม
มากกว่า 3 ลา้นระเบียน ซึ่งเก็บมาจากเกือบ 300 collection 

การเสรมิการใช้งานได้หลากหลาย อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้โปรโตคอลท่ีสนับสนุนการค้นข้าม
ระบบ หรือท่ีเรียกว่า เมทาเสิร์ช (Metasearch) ซึ่งระบบการค้นของฐานข้อมูลท่ีเป็น local ยอมรับ
หรือเก็บคําค้นจากระบบการค้นคืนจากภายนอก โปรโตคอลซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดี คือ Z39.50 
(http://lcweb.loc.gov/z39.50/agency) ตัวอย่างระบบท่ีนํา Z39.50 ไปประยุกต์ใช้ได้แก่ 

- Searchlight (http://searchlight.cdlib.org/cgi-bin/searchlight) 
- PHAROS (http://pharos.calstate.edu/webpac/pharosstat.html) 

Z39.50..International..Next..Generation. 
(ZING)http://www.loc.gov/z39.50/agency/zing) เป็นโปรโตคอลท่ีปรับ z39.50 ให้ทันสมัยข้ึน
สําหรับสภาพแวดล้อมของเว็บ โดยมีมาตรฐาน 2 มาตรฐาน คือ SRW และ SRU ท่ียอมให้ Z39.50 
เป็นท้ังตัวคําถามและตัวค้นคืน แลกเปลี่ยนโดยการใช้โปรโตคอลท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปบนอินเทอร์เน็ต 
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หลักเกณฑ์ข้อท่ี 3: เมทาดาทาท่ีดีต้องมีการควบคุมรายการหลักฐาน (Authority control) และ
มาตรฐานของเนื้อหา 

คุณสมบัติของสารสนเทศควรแสดงด้วยคําศัพท์ควบคุม ซึ่งไม่เพียงแต่ชื่อบุคคล นติิบุคคล ชือ่
สถานท่ี และหัวเรื่อง ระบบจัดหมวดหมู่ รูปแบบของคําศัพท์ควบคุมถูกจัดกลุ่มให้เก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรสารสนเทศตามโครงสร้างท่ีมีความสัมพันธ์กันตามลําดับ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเข้าถึง

การพิจารณาเลือกชุดคําศัพท์ควบคุม เช่น ศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) อนุกรมวิธาน 
(Taxonomy) และ  รายการหลกัฐาน (Authority files) จะข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เชน่ เค้าร่าง
เมทาดาทาท่ีใช้และทรพัยากรสารสนเทศขององค์กรท่ีใช้ ผู้แต่งและผู้ลงเมทาดาทาท่ีไม่ได้รบัการ
ฝึกฝนไม่สามารถใช้คําศัพท์ควบคุมได้อย่างประสบผลสําเร็จ นอกจากจะได้รายการหลักฐาน 
(authority) ท่ีสั้นและงา่ยๆ ส่วนปัจจัยสําคัญอ่ืนๆ ได้แก่

1. ความคาดหมายของผู้ใช้ ผู้ใช้เปน็ระดับผู้ใหญ่ เด็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ
บุคคลท่ัวไป  ภาษาท่ีใช้  แหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีใช้ คําศัพท์ท่ีใช้

2. เครือ่งมือท่ีสนับสนุนการใช้คําศัพท์ เป็นศัพท์สัมพันธ์ท่ีหาได้ทางออนไลน์สามารถนํา
ไปรวมกับระบบการสืบค้นของทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ มีการทําคําเชื่อมโยง (Cross-reference) 
กับคําศัพท์ท่ีเก่ียวข้อง

3. การบํารุงรักษา / การรักษาสภาพ  คําศัพท์ใหม่ คําศัพท์เก่า หรือคําโบราณ หรือคํา
ล้าสมัย ใครเป็นผู้ดแูลศัพท์ และวิธีการทําให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างคําศัพท์ 
- http://www.lub.lu.se/metadata.subject-help.html มีรายการคําศัพท์ควบคุม 

ศัพท์สัมพันธ์ และระบบการจัดหมวดหมู่จํานวนมากตามสาขาวิชา 
- http://www.cdlr.strath.ac.uk/Sources/index.html เป็นเว็บไซต์ของ High 

Level Thesaurus Project (HILT) เป็น clearinghouse ข้อมูลทางด้านคําศัพท์ควบคุม รวมท้ัง
สารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกัน 

- Getty Vocabulary Program สร้าง ดูแล และเผยแพร่ศัพท์สัมพันธ์สําหรับงาน
ทัศนศิลป์และสถาปัตยกรรม เช่น 

- ศัพท์สัมพันธ์ทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม (Art & Architecture Thesaurus 
-AAT) http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/ 

- รวมรายชื่อศิลปิน (Union List of Artist Names - ULAN) 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan 

- ศัพท์สัมพันธ์ชื่อทางภูมิศาสตร์ (Getty Thesaurus of Geographic Names – 
TGN) http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn 
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- คําศัพท์ควบคุมอ่ืน ๆ ได้แก่ 
- Library of Congress Authorities files (http://www.authorities.loc.gov) 
- Medical Subject Heading List (http://www.nlm.nih.gov/mesh/ 
- Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms 

(http://lcweb.loc.gov/rr/print/tgm1/) 
- Thesaurus fro Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristics 
- Terms (http://lcweb.loc.gov/rr/print/tgms2/)

- The Geographic Names Information System 
(http://geonames.usgs.gov/ 

- ระบบการจัดหมวดหมู่อ่ืน ๆ ท่ีสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ ได้แก่
- Dewey Decimal Classification (http://connexion.oclc.org/) ต้องบอกรับ

เป็นสมาชิกก่อนถึงเข้าใช้ได ้
- Library of Congress Classification (http://classweb.loc.gov) ต้องบอกรับ

เป็นสมาชิกก่อนถึงเข้าใช้ได้ 

หลักเกณฑ์ข้อท่ี 4: เมทาดาทาท่ีดีต้องมีความชัดเจนในเรือ่งของเง่ือนไขการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล

เงื่อนไขของการใช้หมายถึง สิทธิทางกฎหมาย เช่น การใช้โดยชอบธรรม (Fair use)       การ
ได้รบัอนุญาต และการจํากัดในการใช้  ผู้ใช้ควรได้รับการแจ้งถึงสิทธิการเข้าใช้ หรือข้อจํากัดในการใช ้
ข้อตกลงทางเทคนิคพิเศษในการใช้ เช่น ควรมีการระบุตัวอ่านท่ีต้องใช้ไว้ด้วย เชน่ Florida Heritage 
Collection ของ Florida state university libraries ท่ี http://palmm.fcla.edu/fh/         มี
การให้ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิโดยให้คลกิท่ี copyright information 

หลักเกณฑ์ข้อท่ี 5: เมทาดาทาท่ีดีต้องสนับสนุนการบรหิารจัดการทรัพยากรสารสนเทศใน
ระยะยาว

เมทาดาทาเชิงบริหารเป็นข้อมูลท่ีช่วยในเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เวลาท่ี
สร้างสารสนเทศ วิธกีารสร้าง ผู้รบัผดิชอบในการควบคุมการเข้าถึง  วิธกีารควบคุมหรือกระบวนการ
ใดท่ีเก่ียวข้องกับข้อจํากัดการเข้าใช้ รวมท้ังรูปแบบ ขนาดของแฟ้มข้อมูล เป็นต้น ลว้นเป็นเรื่อง
จําเป็นเพ่ือให้แน่ใจถึงความสามารถในการใชส้ารสนเทศดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง หรือการสรา้ง
สารสนเทศข้ึนมาใหม่
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การลงเมทาดาทาเพ่ือสงวนรักษาเป็นส่วนย่อยของเมทาดาทาเชิงบริหารมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพ่ือการสนับสนุนการรักษาหรือคงสภาพของสารสนเทศ โดยรวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการ
สิทธิ record keeping ประวัติการจัดการ ประวัติการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศ ตัวอย่างของ
โครงการท่ีเก่ียวกับการสงวนรักษาในระยะยาวได้แก่

- An OCLC/RLG Working Group called PREMIS (Preservation Metadata: 
Implementation Strategies) (สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี  http://www.oclc.org/research 
/projects/pmwg  )  

- The PADI (Preserving Access to Digital Information) 
http://www.nla.gov.au/padi

- NISO Z39.87 (AIM 20-2002)  เป็นเมทาดาทาสําหรับรูปภาพดิจทัิลท่ีเป็นภาพนิ่ง 
สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.niso.org/standards/resourses/Z39_87_trial_use.pdf

- Recordkeeping Metadata Standards 
http://www.naa.gov.au/recordkeeping/control/rkms/summary.htm  

- Australian Recordkeeping Metadata Schema. 
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/research/spirt/  

ถ้าสารสนเทศประกอบด้วยรูปภาพจํานวนมาก ต้องมีข้อมูลทางกายภาพของแฟ้มข้อมูล
รูปภาพอย่างชัดเจนพอท่ีจะรักษารูปภาพ เช่น ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับลําดับของแฟ้ม (เลขหน้า) และ
ความเก่ียวข้องทางโครงสร้างของหนังสือ (สารบัญ) มีมาตรฐาน 3 รูปแบบ เช่น METS 
http://www.loc.gov/standards/mets ถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ของเมทาดาทา 
วัฒนธรรม โดยใช้เอ็กซ์เอ็มแอลแสดงเมทาดาทาเชิงโครงสร้างของสารสนเทศ

หลักเกณฑ์ข้อท่ี 6:  เมทาดาทาท่ีดี คือ ตัวสารสนเทศนั่นเอง สารสนเทศจําต้องมีคุณภาพท่ีดี  มี
ความนา่เช่ือถือ ความถูกต้อง ความเป็นของแท้ ความเป็นจดหมายเหตุ ความคงทนถาวร 
และการระบุท่ีมีลักษณะเฉพาะ

เนื่องจากเมทาดาทาเปน็ตัวนําข้อมูลท่ีรับรองถึงแหล่งกําเนิด / ท่ีมา และความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ ความน่าเชื่อถือของเมทาดาทาจึงต้องมีด้วยตัวของมันเองด้วย เมทา-เมทาดาทา (Meta-
Metadata) หรือตัวเก็บเก่ียวกับข้อมูลของเมทาดาทา ควรรวมถึงการระบุ/บ่งชี้คุณลักษณะของ
องค์กรท่ีสร้างเมทาดาทาและใช้มาตรฐานใดในการสรา้ง องค์กรควรให้ข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีให้ผู้ใช้
เข้าถึง  วิธีการสร้าง (อัตโนมัติ หรือด้วยมือ) รวมท้ังคําศัพท์ท่ีใช้

ความผิดพลาดท่ีเกิดจากเมทาดาทา (Metadata errors) อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิด
จากลงเมทาดาทาผิด  การท่ีเมทาดาทาสร้างโดยอัตโนมัติจากโปรแกรม ซึง่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่
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สามารถแยกความแตกต่างระหว่างคําได้ การใช้ Crosswalk เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เมทาดาทาผดิ
พลาดได้ รวมท้ังการเก็บเก่ียวเมทาดาทา (Metadata harvesting) ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาด
ระหว่างการสง่ข้อมูลตา่งระบบกัน รวมท้ังผู้สร้างเนื้อหาหรือผลงาน ควรได้รับการฝึกฝน เพ่ือให้เข้าใจ
เมทาดาทา คําศัพท์ควบคุมอย่างถ่องแท้ รวมท้ังการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ลงเมทาดาทาด้วย
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ภาคผนวก

ดับลินคอร์  (Dublin Core)
การจัดทําดับลินคอร์เมทาดาทานั้น เกิดข้ึนเนื่องจากมีสารสนเทศจํานวนมหาศาลในเวิล์ดไวด์

เว็บ ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเจ้าของผลงานผลิตข้ึนเองโดยใช้เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)ใน การ
กําหนดรูปแบบการแสดงผลและเชื่อมโยง ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานสําหรับสืบค้นท่ีระบุ
เขตข้อมูล คณะทํางานดับลินคอร์ซึง่ประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ทํางาน
ด้านสร้างข้อมูลในเว็บของ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรปต่าง
ประสบปัญหาและเห็นว่าการสร้างสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จําเป็นต้องมีการกําหนดคําจํากัดความ
ตามมาตรฐาน เพ่ือช่วยให้สืบค้นสารสนเทศไดเ้นื้อหาตรงกับความต้องการได้ ในป ีค.ศ. 1995 คณะ
ทํางานดับลินคอร์จึงได้ประชมุกันครั้งแรกท่ีเมืองดับลิน รฐัโอไฮโอ และกําหนดชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 
หน่วย สําหรับใช้พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือให้เจ้าของผลงานจดัทําเมทาดาทาด้วยตนเอง และ
สามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างระบบ ปัจจุบันดับลนิคอร์ได้รับการประกาศ เป็นมาตรฐาน
สากล ISO15836 -2003, February 2003 (http://www.niso.org/international/ 
SC4/n515.pdf) และมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา Z39.85-2001,September 2001 
(http://www.niso.org/standards/resources/Z39-85.pdf) ผลงานนี้เกิดจากการทํางานร่วมกัน
ระหว่างคณะทํางานดับลนิคอร์ ภาคีเวิลด์ไวด์เว็บ และหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยการประสานงาน
กับหน่วยงานสารสนเทศระดับชาติจากหลายประเทศ เพ่ือใหม้าตรฐานดับลินคอร์ใช้งานได้ดีในการจัด
สร้างสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ บนพ้ืนฐานข้อมูลต่างระบบและต่างภาษา เพ่ือให้การเข้าถึงสบืค้นและ
แลกเปลี่ยน ตลอดจนสามารถใช้สารสนเทศร่วมกันอย่างกว้างขวาง

การใช้ดบัลินคอร์เมทาดาทาได้รับความนิยม เพราะมีจุดเด่นท่ีโครงสร้าง 15 หนว่ยย่อย ไม่
บังคับว่าต้องใช้กฎเกณฑ์และรายละเอียดท่ีเจ้าของงานเห็นว่าไม่จําเปน็ ใช้งานได้ หลากหลายระบบ 
(Interoperability) และไม่จํากัดว่าจะใช้อุปกรณ์และโปรแกรมเฉพาะ ผู้ใช้งานท่ัวไปเข้าใจเนื้อหาง่าย
และไม่ต้องใช้เวลาศึกษานาน นอกจากนี้ การใช้ดับลินคอร์เริ่มจาก การทดลองใช้ภายในกลุ่มทํางาน
และผู้สนใจ มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา และมีจุดยืนท่ีการใช้หน่วยข้อมูลย่อยพ้ืนฐาน 
15 หนว่ย ดังนั้น แม้ว่าผู้ใช้งานจะประยุกต์รายละเอียด เพ่ิมเติมหรือลดจํานวนหน่วยข้อมูลย่อย ย่อม
ไม่มีผลต่อการพรรณนาลักษณะของสารสนเทศ ต่อมามีการประยุกต์สําหรับการพัฒนาห้องสมุดดิจทัิล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต และในการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องรวมแฟ้มข้อมูลและแลกเปลี่ยนแฟ้มข้อมูลจํานวนมาก หน่วยงานรัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนของหลายประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเริ่มใช้ดบัลินคอร์เมทาดาทา
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สําหรับจัดโครงสร้าง ฐานข้อมูลโดยการรวมหลายฐานข้อมูลให้เสมือนเป็นฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเป็นช่อง
ทางสู่การเข้าถึงสารสนเทศงา่ย เร็ว และสืบค้นครั้งเดียว ได้สารสนเทศท้ังหมดจากแหล่ง 

Text Encoding Initiative (TEI)
เป็นโครงการท่ีพัฒนาโดยนักวิชาการทางมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 โดยเป็นโครงการ

ร่วมกันระหว่าง Association of Computers in the Humanities, the Association of 
Computational Linguistics และ Association for Literacy and Linguistic Computing ก่อนปี 
ค.ศ. 1999 ได้รับเงินทุนสนบัสนุน และมีผลงานตีพิมพ์ คือ TEI Guidelines โดยมี Michael 
Sperberg-McQueen แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ มลรัฐชิคาโก และ Lou Burnard จาก
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งยังคงเป็นบรรณาธิการ TEI จนถึงปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1999 TEI 
Encoding Initiative เปลี่ยนเป็นความร่วมมือมีศูนย์กลางอยู่ท่ี 4 สถาบันหลัก คือ มหาวิทยาลัยเบอร์
เงน ประเทศนอร์เวย์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนยี และมหาวิทยาลัยบราวน์ 

Text Encoding Initiative เป็นโครงการพัฒนาแนวทางในการ mark up ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท นวนยิาย บทละคร และกวีนิพนธ์ เพ่ือสนบัสนุนการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร ์
TEI ใช้เอสจีเอ็มแอล (SGML) เพ่ืออธิบายโครงสรา้งและองค์ประกอบของเอกสาร ซึ่งเอสจเีอ็มแอลนี้
กลายเป็นสว่นของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เองด้วย ได้มีประยุกต์ใช้ TEI Lite ข้ึนเพ่ือใชง้านได้มาก
ข้ึนทําให้ TEI Lite ใช้กันได้ท่ัวไปในห้องสมุด 

Encoded Archival Description (EAD)
EAD ถูกพัฒนาข้ึนมาเป็นวิธีหนึ่งในการ Markup ข้อมูล เพ่ือช่วยในการค้นหาและแสดงผล

ทางออนไลน์โดยเฉพาะเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารตัวเขียน และสิ่งพิมพ์พิเศษอ่ืนๆ เนื่องจากการลง
รายการจะมีลักษณะท่ีเฉพาะกว่าเอกสารโดยท่ัวไป เป็นโครงการริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
เบิรก์เล่ย์ ในปี ค.ศ. 1993 โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ มีเดเนียล พิตติ (Daniel Pitti) 
เป็นหัวหน้าโครงการได้เลือกเอสจีเอ็มแอล (SGML) ทดลองใช้ในโครงการนี้ ซึ่งเหมือนกับ TEI 
Header จึงมีลักษณะส่วนหัวท่ีอธิบายถึงความเป็นเครื่องมือช่วยค้นหา โดยการให้ข้อมูลตัวมันเอง 
(เชน่ ใครเป็นผู้เขียน) จากนัน้จงึอธิบายถึงสารสนเทศโดยรวมและข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้ง ถ้า
รายการใดมีการลงเป็นดจิิทัล ก็สามารถเป็นตัวชี้ไปถึงแฟ้มข้อมูลดิจิทัลนั้น ๆ ด้วย 

ในเวอร์ชนั 2002 EAD ได้พัฒนาใหส้นบัสนุนภาษาเอสจีเอ็มแอลและเอ็กซ์เอ็มแอล 
มาตรฐาน EAD ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและสมาคมนักจดหมายเหตุ
แห่งสหรฐัอเมรกิา (Society of American Archivists) มาตรฐาน EAD เป็นท่ีนยิมใช้ในห้องสมุด
สถาบันการศึกษา สมาคมประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ท่ีมีสิ่งพิมพ์พิเศษจํานวนมาก และไม่มี
การลงรายการแยกออกมาโดยเฉพาะเหมือนกับห้องสมุดโดยท่ัว ๆ ไป 
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Visual Resources Association (VRA) Core Categories 
VRA Core Categories พัฒนาโดย Visual Resources Association Data Standards 

Committee เป็นเค้าร่างท่ีพัฒนามาจาก CDWA (Descriptions of Works of Art) ใช้ในการอธิบาย
ทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะ เชน่ ภาพวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม งานทางด้านสถาปัตยกรรม 
หัตถกรรม เป็นต้น 

ONIX (Online Information eXchange)
เป็นเมทาดาทาท่ีพัฒนาในปี ค.ศ. 1999 เม่ือ American Association of Publishers 

(AAP) เรียกกลุ่มผู้ค้าหนังสือรายใหญ่ ผู้ค้าปลีก ผูข้ายหนงัสอืออนไลน์ เพ่ือวาง มาตรฐานโดยมี
แนวคิดท่ีว่ารปูแบบของทุกสํานักพิมพ์ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ONIX เวอร์ชัน 1.0 จึงเกิดข้ึน
ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 โดยใช้ส่งข้อมูลหนังสือไปยังผูค้้ารายใหญ่ ปัจจุบันพัฒนาเป็นเวอร์ชัน 
2.1 ภายใต้การดแูลของ EDItEUR ดว้ยความร่วมมือระหว่าง Book Industry Communication 
(BIC) และ Book Industry Study Group (BISG) 

ONIX ใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลในการ markup ข้อมูล มีการจัดทําเป็น ONIX for Books และ 
ONIX for Serials จากการท่ี ONIX พัฒนาเพ่ือใช้ในเชิงธุรกิจการพิมพ์ จึงมีข้อมูลท่ีดีสําหรับการสร้าง
ระเบียนบรรณานุกรมของห้องสมุด ดังนั้น Bibliographic Enrichment Advisory Team (BEAT) จึง
ตั้งโครงการท่ีหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในการทดลองการใช้ ONIX เมทาดาทาจึงถูกใช้ในห้องสมุดเพ่ือ
การสร้างระเบียนบรรณานุกรม โดยอนาคตจะมีการทํา mapping ระหว่าง ONIX for Books กับ
มาร์ค 21 และยูนิมาร์คเข้าด้วยกัน สามารถดูวิธีการ mapping ได้ท่ี 
http://www.loc.gov/marc/onix2marc.html 

Learning Object Metadata 
IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) ไดพั้ฒนา Learning 

Object Metadata หรือ LOM ข้ึน ตามมาตรฐานของ IEEE 1484.12.1-2002 เพ่ือใชใ้นการอธิบาย
หรือพรรณนาทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษา

Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)
เป็นมาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเสริมความต้องการให้มีโครงสร้างมาตรฐานในการลงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดดิจิทัลท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน METS ใชเ้อ็กซ์เอ็มแอล (XML)ใน 
การแสดงโครงสร้างของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การพรรณนาท่ีเก่ียวข้องกัน และเมทาดาทาเชิง
โครงสร้างรวมท้ังชื่อและท่ีอยู่ของแฟ้มข้อมูลของสารสนเทศดิ จิทัลนั้น ๆ 

METS เป็นโครงการท่ีพัฒนามาจาก Making of American II project ซึ่งเป็นโครงการ
แปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลของห้องสมุดวิจัยในการพยายามท่ีจะลงเมทาดาทา และจัดหารูปแบบเมทาดา
ทาของงานท่ีเป็นข้อความและงานท่ีมีพ้ืนฐานมาจากรูปภาพ 
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