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การเก็บรักษา หรือการสงวนรักษา (preservation) ของสิ่งพิมพ์หรอืเนื้อหาสาระในลักษณะท่ีเป็นการถาวร
หรือยู่ในรปูของบนัทึกถาวร (archive) ข้ึนอยู่กับสื่อท่ีใช้ในการแพร่กระจายเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ นับแต่อดีตกาลท่ีผ่าน
มาจนถึงปัจจุบันจะใชก้ระดาษท่ีผา่นกรรมวิธขีจัดปริมาณของกรด เพ่ือให้กระดาษไม่ย่อยสลายตัวเอง ทําให้มีอายุทน
นาน เหมาะสมต่อการเก็บในลักษณะท่ีถาวร ประกอบกับไม่มีปัญหาในเรื่องสิทธิ์การใชง้าน ทําให้องค์กรอิสระอย่าง
ห้องสมุด และร้านจําหน่ายหนังสือ สามารถเป็นเจ้าของตัวเล่มของสื่อท่ีเป็นกระดาษได้ และทําให้สามารถจัดเก็บสาระ
ต่างๆ ในระยะยาวไว้ในห้องสมุดต่างๆ ได้ แต่เทคโนโลยีของเครือข่ายท่ีพัฒนาแพร่หลายไปมากในปลายศตวรรษท่ี 20
ทําให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทอย่างสูง ในการเป็นสื่อกลางในการผลิต การเก็บ และการแพร่กระจายของ
เนื้อหาสาระท่ีพัฒนามาอยู่ในรูปของดิจิทัล ซี่งมีผลใหผู้้ประพันธ์หรือเจ้าของสาระ สามารถจัดการแจกจ่ายเนื้อหาของ
ตนไปยังผู้อ่าน ผู้ใช้ได้โดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการข้ามข้ันตอนของผู้พิมพ์ ผู้จําหนา่ย ร้านขายและห้อง
สมุดไปโดยสิน้เชิง การเก็บรักษาเอกสารจึงตกเป็นหน้าท่ีของแหล่งกําเนิดข้อมูล ซึ่งไม่ได้ทํากิจการด้านการเก็บรักษา
ถาวร อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการเลิกกิจการ หรือมีแต่นโยบายการให้บริการข้อมูลในระยะสั้น โดยมิได้มีศักยภาพใน
การเก็บรักษาข้อมูลจํานวนมากในระยะยาว ดังนั้น สถาบันอิสระอย่างเช่น ห้องสมุด จงึต้องคํานึงถึงการเก็บรักษาสิง่ตี
พิมพ์หรือข้อมูลเหล่านี้ในสภาพท่ีเป็นประโยชน์ในระยะยาว แต่การเก็บเอกสารตา่งๆ ในระบบดิจิทัล ทําให้แนวคิดของ
การเก็บและบํารุงรักษาเปลี่ยนไป เนื่องจากปัญหาหลัก 2 ประการ [1] [2] ท่ีเกิดข้ึนกับเอกสารดิจิทัล คือ

1. อายุของสื่อท่ีบันทึก
2. ความล้าสมัยของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

ตัวอย่างของการเกิดข้อมูลสญูหายจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนข้างต้น ได้แก่ นักวิทยาศาสตรข์อง Jet Propulsion
Laboratory ขององค์การนาซ่า (NASA) พบวา่ ข้อมูลการสํารวจดาวอังคารท่ีเก็บไว้ในเทปแม่เหล็ก ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1976 มีความเสียหายถึงร้อยละ 20 และมหาวิทยาลัยเยล ไม่สามารถอ่านข้อมูลหนังสือ 2,000 เลม่ท่ีถ่ายจาก
ไมโครฟิล์มลง optical disc [3] รวมท้ังข้อมูลการสํารวจประชากรของสหรฐัอเมริกา ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 ไว้ในเทป
แม่เหล็กท่ีสามารถเก็บข้อมูลในระยะยาวได้ แต่ไม่สามารถอ่านข้อมูลท่ีเก็บไว้ในเทปแม่เหล็กท่ีเก็บไวไ้ด้ เนื่องจากเทป
แม่เหล็กท่ีเก็บข้อมูลนั้นสามารถอ่านได้เฉพาะเครื่อง UNIVAC tape II-A เท่านัน้ ซึ่งเครื่องรุ่นนี้ไม่มีใช้ท้องตลาดแลว้จึง
ต้องมีการทําสําเนาลงเทปแม่เหล็กท่ีเป็นมาตรฐานท่ีสามารถหาเครื่องใดๆ อ่านได้ [4]

คุณสมบัติของสื่อบันทึก 

ตารางท่ี 1 [5]  แจกแจงคุณสมบัติต่างๆ ของสื่อบันทึกท่ีควรพิจารณาในการคัดเลือก คุณสมบัตเิหล่านี้จําต้อง
ครอบคลมุแง่มุมต่างๆ ในการนําสื่อเหลา่นีม้าใช้ จะใชเ้พียงคุณสมบัติด้านความจุ ความเรว็ หรือราคา ตามหลักการใน
การเลือกสื่อบันทึกสําหรับเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งานในระยะสั้นแต่เพียงเท่านั้นไม่ได้ คุณสมบัติ
บางประการ เช่น ความสะดวกในการใช้งาน ก็เป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญประการหนึ่งในการบ่งชี้ความเหมาะสมในการ



เก็บข้อมูลจํานวนมากเป็นระยะเวลานาน เพราะสื่อเหล่านั้นจําต้องอยู่นอกสภาวะแวดล้อของการใช้งานคอมพิวเตอร์
ท่ีมักมีระบบไฟและระบบปรับอากาศท่ีดี ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ตลอด การท่ีสื่อออกพ้นสภาพแวดล้อมเหล่า
นั้น และเข้ามาอยู่ในสภาวะแวดล้อมของการเก็บสาระในชั้นภายในห้องสมุด จําต้องผ่านการจับต้องจับถือบ่อยครั้ง
รวมถึงการกระทบกระแทก การขนย้ายเป็นกอง หรือเป็นปริมาณมาก สื่อบางประเภทอย่างฮาร์ดดิสก์จะไม่สามารถ
ทนต่อสภาวการณ์เช่นนีไ้ด้

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติท่ีสําคัญของสื่อ

คุณสมบัติ สิ่งท่ีพึงประสงค์

อายุ เก็บรักษาได้เป็นเวลานาน

อายุของอุปกรณ์อ่านสื่อ ทนทาน เทคโนโลยีไม่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป

ความจุ เก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก

ขนาด ไม่เทอะทะหรอืเปาะบาง

ราคา ราคาไม่แพง ท้ังตัวสื่อและอุปกรณ์ประกอบ

การเคลื่อนย้าย จับถือเคลื่อนย้ายได้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

รูปแบบการบันทึก แบบบันทึกได้ครั้งเดียวเหมาะกับการเก็บบันทึกแบบถาวร

มาตรฐาน เปน็ท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีหลากหลายยี่ห้อ ท้ังสื่อและอุปกรณ์

การเก็บรักษา เก็บรักษาได้ง่ายในสภาพแวดล้อมปกติ

ความเรว็ ไม่ต้องการความเร็วมากนัก

รูปแบบการเข้าถึง เข้าถึงข้อมูลแบบตรงเร็วกว่าเข้าถึงข้อมูลแบบลําดับ

อายุของสือ่

การประมาณอายุของสื่อ ข้ึนอยู่กับวิธีการเก็บรักษา องค์ประกอบอีกประการหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อการกําหนดอายุ
ของสื่อเปน็องค์ประกอบท่ีไม่เก่ียวกับคุณลกัษณะทางกายภาพ เพราะข้อมูลดิจิทัลท่ีบันทึกลงไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จําเป็นต้องมีการเข้ารหสัอักษร จัดรูปแบบ หรือมีกระบวนการดัดแปลงข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมต่างๆ เชน่ โปรแกรมบีบ
อัดข้อมูลซึ่งทํางานอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ องค์ประกอบของ
การจัดข้อมูลเหล่านี้มีพัฒนาการท่ีค่อนข้างรวดเร็วในวงการ โปรแกรมหรือระบบเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้รับการ
พัฒนาเป็นรุน่ใหม่ออกมาทุก 6-12 เดือนและภายใน 2-3 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพและลักษณะการ
ทํางานไปโดยสิ้นเชิง เชน่ พัฒนาการของระบบปฏิบัติการบนไมโครคอมพิวเตอร์ [6] ดังตารางท่ี 2



ตารางท่ี 2 พัฒนาการของระบบปฏิบตัิการบนไมโครคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบตัิการ ปีท่ีเริ่มผลิต ชว่งระยะเวลาเปลี่ยนแปลง (ป)ี

DOS 1980 5

Windows 1985 2

Windows 2.x 1987 3

Windows 3.x 1990 3

Windows 95 1995 5

Windows 98 1998 3

Windows 2000 2000 2

Windows XP 2001 1

Windows Vista 2006 5

Windows 7 2009 3

จากตารางท่ี 2 จะเหน็ได้ว่า แม้แต่โปรแกรมท่ีเป็นระบบปฏิบตัิการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานทางซอฟต์แวร์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ยังมีการเปลี่ยนแปลงท่ีค่อนข้างรวดเร็ว โปรแกรมต่างๆ ท่ีเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ ซึ่งทํางานอยู่บน
ระบบปฏิบตัิการเหล่านี ้จะล้าสมัยไปตามระบบปฏบิัติการด้วย และแม้แต่ในชว่งของระบบปฏิบัติการตัวใดตัวหนึง่
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ยังมีแนวโน้มท่ีจะมีรุ่นใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงออกมาอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิด
ความได้เปรียบทางการค้าต่อคู่แข่ง

ด้วยองค์ประกอบเชิงโปรแกรมท่ีได้กล่าวมาแลว้นี้ จะเห็นได้วา่ ตวักําหนดของสื่อ จะเป็นเรื่องเก่ียวกับ
โครงสร้างข้อมูลหรือสาระท่ีบรรจุในสือ่มากกว่าคุณสมบัติทางกายภาพ ถ้ามีการกําหนดอายุของสื่อบันทึก  เช่น ซีดี
โดยอาศัยองค์ประกอบประการหลังนี้ โดยกําหนดว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
อรรถประโยชน์ ควรจะเกิดข้ึนอย่างหักเห (discontinuous) ในชว่งประมาณ 5 ปี ดังนั้น เจ้าของคอลเลกชันควร
ทําการตรวจสอบว่าสาระหรือเนื้อหาท่ีบรรจุอยูใ่นสื่อนั้น ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ เม่ือครบอายุ 5 ปี ท้ังนี้ การตรวจ
สอบมิใช่กระทําในเชิงกายภาพว่าสามารถอ่าน bit และ byte จากแผ่นซีดีไดเ้ท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการนํา bit
และ byte ท่ีอ่านได้ไปผ่านโปรแกรมอรรถประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหลาย จนได้ผลลัพธ์ท่ีอยู่ในรูปท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้
ซึ่งการกําหนดอายุ 5 ปี เปน็เพียงการคาดการณ์ข้ันพ้ืนฐาน ยังต้องผ่านการวเิคราะห์และตรวจสอบในระยะยาว เม่ือ
คอลเลกชันมีการเริ่มให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม แต่ถ้ามีการยืดอายุการเก็บเกิน 5 ปี จากตารางท่ี 2 จะเห็นว่ามีอัตรา
เสี่ยงสูง ท่ีระบบคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ท่ีใช้อยู่ได้
แต่ถ้าเก็บสื่อไว้ต่ํากว่า 5 ปี จะมีผลทําให้ระบบบํารุงรักษาคอลเลกชนั มีความซบัซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายสูงโดยใชเ่หตุ
ท้ังนี้ ความเหมาะสมของช่วงอายุการเก็บก่อนท่ีจะมีการย้าย (migrate) ข้อมูล จะเป็นประเด็นสําคัญท่ีจะต้อง
พิจารณาต่อไป



การเก็บรักษาเอกสารดิจิทัลจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลอันมี
คุณค่าจากปัญหาท่ีเกิดจากสื่อท่ีบันทึก และจากโปรแกรมและอุปกรณ์ท่ีใช้อ่านโดยมีกรรมวิธตี่างๆ จําแนกได้ดังนี้ [4]
[7]

1. การปรับสภาพ (refreshing) คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่     เช่น  เปลีย่น
จากดิสเก็ตต์ 5 ¼ นิว้ ซี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่ก่ีปีไปเปน็ซีด-ีรอม หรือจากซีดี-รอม เปน็ดีวีดี-รอม

2. การย้ายข้อมูล (migration) คือ การย้ายข้อมูลไปรูปแบบ (format) ใหม่ของซอฟต์แวร/์ฮาร์ดแวร์
อีกแบบหนึง่ หรือจากคอมพิวเตอร์รุน่หนึ่งท่ีล้าสมัยไปยังอีกรุ่นหนึ่งท่ีทันสมัยกว่า เพ่ือยังคงให้ข้อมูลท่ีเก็บนั้นสามารถ
เข้าถึง แสดงผล และใชไ้ด้ แม้ว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไป

3. การสงวนรักษาเทคโนโลยี (technology preservation) คือ การเก็บรักษาฮาร์ดแวร์และสภาพ
แวดล้อมในการปฏิบตัิงานเดิมไว ้เพ่ือนํามาใช้กับเอกสารดิจิทัลท่ีบันทึกฮาร์ดแวร์ในรุ่นนัน้ๆ ซี่งเป็นวธิีท่ีค่อนข้างเป็นไป
ได้ยาก เนือ่งจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสื่อดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ซี่งวธิีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่ง
คือ การเก็บเฉพาะข้อกําหนดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์แล้วจึงทําการเลียนแบบ (emulation) ในการจําลอง
เทคโนโลยีเก่าโดยอาศัยอุปกรณ์ของสมัยใหม่ [8]

องค์กร  หน่วยงาน หรอืหอ้งสมุดท่ีมีสาระ เนื้อหา หรือข้อมูลควรต้องมีนโยบายหรือการวางแผนในการเก็บ
บันทึกถาวรข้อมูลอันมีคุณค่า เพ่ือรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพท่ีเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อไป
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