คู่มือการทางานร่วมกับ LangArchive-TH สาหรับผู้ฝากข้อมูล
LangArchive-TH: คลังข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาวิธีการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางภาษาและภูมิ ปั ญญาทางวัฒ นธรรมโดยปราชญ์ และคนในชุ มชนเองรวมทั้ ง พั ฒ นา
ศักยภาพคนในระดับ ท้องถิ่น มีการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล ที่ชุมชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับนักวิชาการ ทาให้เกิดผลกระทบระดับสังคม นอกจากนี้แล้วชุมชนที่อยู่ห่างไกล
เมือง โดยเฉพาะกลุ่มภาษาในภาวะวิกฤต เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน มีความ
เสมอภาค เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
LangArchive-TH มีจุดประสงค์เพื่อจัดทาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลให้เป็นมาตรฐาน เพื่อรองรับการศึกษาวิจัย
และรวบรวมองค์ความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยมีระบบ
จัดการการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหัวข้อภาษาและวัฒนธรรมมาเหมาะสมและตรงความต้องการของผู้เป็นเจ้าของ
ข้อมูล

การฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH
•
•
•

•
•

ติดต่อฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH ที่ e-mail: langarchive.th@gmail.com
ศึกษา “คู่มือสาหรับผู้ฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH”
อ่านและพิจารณา“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ” เพื่อศึกษาข้อตกลงระหว่างผู้ฝากข้อมูลและคลังข้อมูล
LangArchive-TH แล้วกรอกรายละเอียดพร้อมเซ็นชื่อเพื่อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
แจ้ง username และ e-mail ที่ประสงค์จะใช้ในเว็บไซต์ www.langarchive-th.com
สมัครสมาชิกใหม่
o กรอกชื่อผู้ใช้และอีเมล
o เลือกกลุ่มผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล LangArchive-TH
o คลิกทีส
่ มัครสมาชิกใหม่
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รออีเมลติดต่อกลับจากผู้ดูแลคลังข้อมูลฯ เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกแล้ว จะได้รับอีเมล
เพื่อตั้งรหัสผ่าน
o ผู้ฝากข้อมูลจะได้รับการบรรจุเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล (Community) ใน
ระดับแรก ได้แก่ LangArchive-TH ที่สามารถเพิ่มข้อมูลภาษาและวัฒนธรรม (Digital
heritage) ได้
แจ้งผู้ดูแลคลังข้อมูลให้สร้าง “กลุ่มชาติพันธุ์” สาหรับข้อมูลของท่าน หากยังไม่มีปรากฏอยู่บน
LangArchive-TH
จัดเตรียมรูปภาพขนาด 1200x800px สรุปและรายละเอียดของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ สาหรับใส่ลงหน้า
Collection page (สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้)
หากผู้ฝากข้อมูลประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลที่จากัดสิทธิการเข้าถึง (Protocol) กรุณาแจ้งและแจกแจง
รายละเอียดแก่ผู้ดูแลคลังข้อมูลฯ
o

•

•

•
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การจัดข้อมูล (Data management)
การจัดระบบข้อมูล (Filing system)
•

•

•
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โครงสร้างของโฟลเดอร์ข้อมูล
o หนึ่งโฟลเดอร์ข้อมูลจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
▪ ไฟล์ข้อมูลทั้งหมด
▪ metadata.csv คือ รายการข้อมูล หรือ Metadata ซึ่งบันทึกรายละเอียดของ
ข้อมูลทุก ๆ ไฟล์ในโฟลเดอร์นั้น
▪ README.TXT คือ ไฟล์ที่อธิบายระบบการตั้งชื่อไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น
หนึ่งโฟลเดอร์จะใช้บรรจุข้อมูลจากหนึ่งภาษาและหนึ่งผู้ฝากข้อมูล จะมีกี่หัวข้อภาษาและวัฒนธรรมก็
ได้
ระบบการตั้งชื่อ
o ชื่อ Folder
ชื่อภาษา-ชื่อผู้ฝากข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล-หมายเลขผู้ฝากข้อมูล (Deposit Key)1
ตัวอย่าง
chung-waen-010
▪ chung = ภาษาชอุง
▪ waen = ชื่อผู้ให้ข้อมูล นางแหวน กากี
▪ 010 = Deposit key
o ชื่อ File
รหัสภาษา_ชื่อผู้ฝากข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล_หมายเลขหัวข้อ-ลาดับไฟล์.สกุลไฟล์
ตัวอย่าง
scq_waen_001-002.WAV
▪ scq = รหัสภาษา
▪ waen = ชื่อผู้ฝาก หรือ ชื่อผู้ให้ข้อมูล
▪ 001 = หมายเลขหัวข้อ (digital heritage) ได้แก่ ลาดับของกลุ่มข้อมูล
▪ 002 = ลาดับไฟล์ในกลุ่มข้อมูล
▪ WAV = สกุลไฟล์ของไฟล์เสียง

Deposit Key หรือหมายเลขผู้ฝากข้อมูลจะระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
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o

o

o

ไฟล์ที่มาจากหัวข้อเดียวกัน ให้ใช้ Base Name (ส่วนทีเ่ ป็นตัวหนา) เหมือนกัน
รหัสภาษา_ชื่อผู้ฝากข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล_หมายเลขหัวข้อ-ลาดับไฟล์.สกุลไฟล์
การเรียงลาดับไฟล์นั้นให้ไล่ลาดับไปโดยไม่แยกประเภทของสื่อ (media type) เช่น วีดีโอ
เสียง รูปภาพ เอกสาร
ตัวอย่าง
scq_waen_001-001.MP4
scq_waen_001-002.WAV
scq_waen_001-003.JPG
scq_waen_001-004.JPG
scq_waen_001-005.PDF
scq_waen_002-001.MP4
scq_waen_002-002.WAV
scq_waen_002-003.JPG
scq_waen_002-004.JPG
scq_waen_002-005.PDF
ในกรณีที่ไฟล์มาจากแหล่งเดียวกัน ให้ใช้ Base Name เดียวกันทั้งหมด ต่างกันแค่สกุลไฟล์
เท่านั้น
ตัวอย่าง
scq_waen _001-001.MP4
scq_waen _001-001.WAV
scq_waen _001-001.PDF
ในตัวอย่างนี้ ไฟล์ลาดับ 001 มีข้อมูลวีดีโอ (MP4) เสียง (WAV) และเอกสาร (PDF)
▪ ในกรณีที่ไฟล์ประเภทเดียวกันมีความต่อเนื่องกัน แต่แยกกันหลายไฟล์ ให้เพิ่มลาดับ
01, 02, 03,… ต่อท้าย
ตัวอย่าง
scq_waen _001-001-01.MP4
scq_waen _001-001-02.MP4
scq_waen _001-001-03.MP4

4

การจัดทารายการข้อมูล (Metadata)
การบันทึกรายละเอียดของข้อมูล ให้ผู้ฝากกรอกรายละเอียดของข้อมูลทุก ๆ ไฟล์ โดยใช้ Node - Digital
Heritage.csv ที่ผู้ดูแลคลังข้อมูลส่งให้เป็นมาตรฐาน หัวข้อสาคัญในการบันทึก metadata มีดังต่อไปนี้
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TITLE (ชื่อหัวข้อสั้น ๆ สาหรับหัวข้อภาษาและวัฒนธรรม)
COMMUNITY (กลุ่มผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล)
TYPE (ประเภทของสื่อ เช่น วีดีโอ ไฟล์เสียง รูปภาพ เป็นต้น)
ORIGINAL DATE (วันที่เก็บข้อมูล)
SUMMARY (สรุปข้อมูลอย่างสั้น)
CATEGORY (หัวข้ออย่างกว้างของข้อมูล เช่น เรื่องเล่า ขั้นตอน การละเล่น เป็นต้น)
CONTRIBUTOR (ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของภาษาหรือผู้ฝากข้อมูล)
LOCATION (สถานทีใ่ นการเก็บข้อมูล)
CREATOR (ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บข้อมูล)
DESCRIPTION (รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูล)
FORMAT (สกุลไฟล์)
LANGUAGE (ภาษาของข้อมูล และภาษาที่ใช้ในการทางาน)
LICENSING: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
MEDIA ASSETS (ชื่อไฟล์ ยกเว้นสกุลไฟล์)
PUBLISHER (ผู้เผยแพร่ข้อมูลบนคลัง)
KEYWORDS (คาสาคัญ)
PROTOCOL (สิทธิการเข้าถึงข้อมูล เช่น เปิด ปิด)
USERNAME (ผู้อัปโหลดข้อมูลขึ้นคลัง)

การแปลงไฟล์ข้อมูล
เมื่อจัดระบบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คัดลอกโฟลเดอร์ข้อมูลนั้นไว้ก่อนนาไปจัดเก็บไว้ในส่วนสารองข้อมูล
(backup) กล่าวคือ ผู้จัดการข้อมูลจะมีโฟลเดอร์ข้อมูลอยู่ด้วยกันสองชุด ได้แก่ โฟลเดอร์ข้อมูลจริง
(สาหรับการสารอง) และโฟลเดอร์ข้อมูลคัดลอก (สาหรับทางาน) ข้อมูลชุดหลังนี้จะได้รับการนาไปแปลง
ไฟล์เพื่อบรรจุขึ้นคลังข้อมูลออนไลน์ต่อไป
ไฟล์ข้อมูลที่จะนาจัดเก็บขึ้นคลังข้อมูลดิจิทัลออนไลน์ควรเป็นสกุลไฟล์ที่มีความเสถียร ทนทานและเข้าถึง
ได้ในอนาคต ดังต่อไปนี้
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o
o
o
o
o
o
o

เสียง (Audio): wav 48kHz, 16 bit (MP3 สาหรับการ streaming)
วีดีโอ (Video): MP4 (H264)
รูปภาพ: JPEG
รูปแสกน: PDF (PDF-A)
เอกสาร: PDF (PDF-A), TXT (Unicode UTF-8)
Annotations: EAF
พจนานุกรม: TXT (Toolbox), flextext (FLEx)
โฟลเดอร์ข้อมูลจริง (สารอง)
- ได้รับการจัดระบบข้อมูลแล้ว
- ไม่ผ่านการแปลงไฟล์

โฟลเดอร์ข้อมูลคัดลอก (ทางาน)
- ได้รับการจัดระบบข้อมูลแล้ว
- อยู่ในกระบวนการแปลงไฟล์
หรือผ่านการแปลงไฟล์แล้วแล้ว

ตัวอย่าง
scq_waen_001-001.AVI
scq_waen_001-002.WAV
scq_waen_001-003.TIF
scq_waen_001-004.TIF
scq_waen_001-005.DOCX

ตัวอย่าง
scq_waen_001-001.MP4
scq_waen_001-002.MP3
scq_waen_001-003.JPG
scq_waen_001-004.JPG
scq_waen_001-005.PDF

ตัวอย่างในกล่องสี่เหลี่ยมข้างต้นแสดงให้เห็นกระบวนการแปลงไฟล์จากสกุลไฟล์เดิมให้เป็นสกุลไฟล์ที่
เหมาะสมและทนทานกับการบรรจุขึ้นคลังข้อมูลออนไลน์
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การบรรจุข้อมูลขึ้น LangArchive-TH
การบรรจุสื่อประเภทรูปภาพ (JPG) และเอกสาร (PDF) ขึ้นคลังข้อมูล ฯ นั้นสามารถอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ได้
โดยตรง แต่ในส่วนของสื่อประเภทเสียง (MP3) และวีดีโอ (MP4) นั้น ผู้ฝากข้อมูลต้องอัปโหลดข้อมูล ผ่ าน
เว็บไวต์ SoundCloud (https://soundcloud.com) สาหรับไฟล์เสียง และ Vimeo (https://vimeo.com)
สาหรับไฟล์วีดีโอ โดยผู้ดูแลคลังข้อมูลจะให้สิทธิการเข้าบัญชี LangArchive-TH ของทั้งสองเว็บไซต์แก่ผู้ฝาก
ข้อมูล

การอัปโหลดไฟล์วีดีโอขึ้น SoundCloud
•

ไปที่หน้า ‘Upload’

•

คลิกและลากไฟล์เสียงที่ต้องการมาวางที่หน้า ‘Upload’
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•

กรอกข้อมูลชื่อ (Title) เลือกประเภท (Genre) ของไฟล์นั้น ๆ และอัปโหลดรูปภาพหน้าปก (ถ้ามี)

•

เลือก ‘Public’ สาหรับ ‘Privacy’

•

รอจนการอัปโหลดไฟล์เสียงเสร็จสิ้น จึงคลิก ‘Save’

การอัปโหลดไฟล์วีดีโอขึ้น Vimeo
•

ไปที่หน้า ‘Upload’
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•

เลือก ‘Hide this video from Vimeo’ สาหรับ ‘Privacy’

•

คลิกและลากไฟล์วีดีโอที่ต้องการมาวางที่หน้า ‘Upload’

•

กรอกข้อมูลของไฟล์นั้น ๆ เช่น ชื่อหัวข้อ (Title) แล้วรอจนการอัปโหลดเสร็จสิ้น
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การเพิ่มหัวข้อภาษาและวัฒนธรรม (Digital heritage) บน LangArchive-TH
•

ไปที่ ‘เพิ่มเนื้อหา’ แล้วคลิก ‘+ หัวข้อภาษาและวัฒนธรรม’

•

กรอกข้อมูล ส าหรั บ หั ว ข้อภาษาและวัฒ นธรรม ซึ่งมี 5 ส่ ว นด้ว ยกัน ได้แก่ Mukurtu Essentials,
Mukurtu Core, Rights and Permission, Additional Metadata และ Relations
การกรอกข้อมูลซึ่งจะเป็นคาค้นหาบนคลังข้อมูลฯ เช่น ชื่อบุคคล ประเภทของสื่อ คาสาคัญ เป็นต้น
ให้ใช้เครื่องหมาย ; ระหว่างคานั้น ๆ ตัวอย่าง ขั้นตอน; อาหารพื้นบ้าน; กลุ่มชาติพันธุ์ฮากกา
I.

Mukurtu Essentials
o Title (ชื่อหัวข้อภาษาและวัฒนธรรม)
o Summary (สรุป)
o Media Assets (สื่อ) การเพิ่มสื่อในหัวข้อภาษาและวัฒนธรรม ไปที่แถบเครื่องมือด้านขวา
แล้วเลือกประเภทของสื่อที่ต้องการอัปโหลด
การเพิ่มสื่อเอกสาร (PDF) ไปที่แถบเครื่องมือด้านขวาแล้วคลิก ‘file’
การเพิ่มสื่อข้อมูลรูปภาพ (JPG) คลิก ‘image’
▪ คลิก ‘Add files’
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▪

เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดทั้งหมด จากนั้นคลิก ‘Open’

▪

คลิก ‘Start upload’ แล้วรอจนการอัปโหลดครบ 100% จึงคลิก ‘Continue’

▪

กรอกรายละเอียดสาคัญของไฟล์นั้น ๆ
• Title (ชื่อ)
• Protocol (สิทธิการเข้าถึงข้อมูล เปิด หรือ ปิด)
• People (ชื่อผู้มีส่วนร่วมในข้อมูลทั้งหมด)
• Tags (คาค้นหา)
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▪

คลิก ‘Finish’

การเพิ่มสื่อไฟล์เสียงจาก SoundCloud ให้เลือกที่ ‘audio’ จะมีหน้าต่าง ‘Source’ ขึ้นมา ให้
เลือก ‘Audio hosted on SoundCloud’

การเพิ่มสื่อไฟล์วีดีโอจาก Vimeo ให้ไปที่ ‘video’ แล้วเลือก ‘Video hosted on Vimeo’

▪

จากนั้นคลิก ‘Continue’
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▪

คัดลอก URL จากไฟล์เสียงหรือวีดีโอที่อัปโหลดขึ้น SoundCloud หรือ Vimeo
แล้วมาวาง จากนั้นคลิก ‘Continue’

▪

กรอกรายละเอียดข้อมูลของไฟล์นั้น ๆ ได้แก่
• Titile (ชื่อหัวข้อ)
• Protocol (เลือกสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เปิด หรือ ปิด)
• Contributor (ผู้ให้ข้อมูล เช่น ฉันทนา คานาค; ยุพา หล่อรุ่งเรืองกุล)
• Tags (คาค้นหา เช่น อาหารพื้นเมือง; อาหารฮากกา; ขั้นตอน; ฮากกา)
• Thumbnail (อัปโหลดรูปหน้าปกของสื่อนั้น ๆ ถ้ามี)

▪

คลิก ‘Finish
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▪

o

Communities and Protocols (กลุ่มผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล)
▪ เลือก Community (กลุ่มผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล) ได้แก่ LangArchive-TH

▪

o
o
o
o

ที่แถบด้านขวา คลิกและลากสื่อที่ได้เพิ่มรายการไว้ แล้ววางลงที่ช่อง Media Assets

เลือก Protocol (สิทธิการเข้าถึงข้อมูล) ของ Community นั้น ได้แก่ เปิด หรือ ปิด
หรือสิทธิเฉพาะกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้ร้องขอให้ผู้ดูแลคลังข้อมูลฯ สร้างขึ้น

Category (หมวดหมู่) เลือกหมวดหมู่ของข้อมูล เช่น พจนศิลป์ การละเล่น ขั้นตอน เป็นต้น
Creator (ผู้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร)
Contributor (ผู้ให้ข้อมูล หรือ ผู้ฝากข้อมูล เช่น ฉันทนา คานาค; ยุพา หล่อรุ่งเรืองกุล)
Original Date (วันที่ในการเก็บข้อมูล)

14

II.

Mukurtu Core
o Description (รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูล)
o Keywords (คาสาคัญสาหรับการค้นหา เช่น อาหารพื้นเมือง; อาหารฮากกา; ขั้นตอน)
III. Rights and Permissions
o Publisher (ชื่อผู้เผยแพร่หัวข้อภาษาและวัฒนธรรมบนคลังข้อมูล)
o Rights (ผู้มีสิทธิในข้อมูล)
o Licensing Options (เลือก Attribution-NonCommercial 4.0 International)
IV. Additional Metadata
o Format (สกุลไฟล์ เช่น MP3; MP4; PDF)
o Type (ประเภทของสื่อ เช่น Audio; Video; Text)
o Language (ภาษาของข้อมูล หรือภาษาที่ใช้ในการทางาน เช่น ฮากกา; ไทย)
o People (บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)
o Location (สถานที่)
▪ Latitude
▪ Longitude
o Location Description (สถานที่ในการเก็บข้อมูล)
V. Relations
o Collection (กลุ่มชาติพันธุ์)
o Related Digital Heritage Items (หัวข้อภาษาและวัฒนธรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี)
• เมื่อกรอกรายละเอียดของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก ‘Save’

•

แจ้งรายการหัวข้อและวัฒนธรรมที่ทาการบรรจุขึ้นคลังข้อมูลแก่ผู้ดูแลคลังข้อมูลฯ
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