
 

 

 

 

 

 

 





วารสารรังสิตสารสนเทศฉบับนี้ ตั้งใจจะให้มีเนื้อหาทาง
ด้านสารสนเทศ  ซึ่งประกอบด้วย  บทความวิชาการที่
น่า สนใจ ได้แก่ การรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ, อีเลินนิ่ง 2.0 การ
เรียนการสอนผา่นเว็บยุคท่ีสอง   นอกจากนียั้งมีบทความ
ที่น่าสนใจอีกหลากหลาย

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ส่งบทความลงพิมพ์ในวารสารฉบับ
นี้ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาบทความและแนะนำ
แก้ไขต่างๆ และท้ายที่สุดต้องขออภัยในความล่าช้าของ
การจดัพิมพ์วารสาร
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งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับ
ปริญญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยใช้
มาตรฐานการรู ้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของ
สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา
เป็นแนวทางในการวัดระดับการรู้สารสนเทศ

ผลการวิจัยพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีการรู้สาร-
สนเทศในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีความสามารถในการใช้สารสนเทศอยู่ในระดับ
สูง นิสิตที่มีเพศต่างกันมีการรู้สารสนเทศโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน นิสิตที่ศึกษาในชั้นปี
ต่างกัน มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
และความสามารถในการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 มีความสามารถในการประเมิน
สารสนเทศและการใชส้ารสนเทศสูงกว่านิสิตช้ันปีท่ี 2
นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาต่างกัน มีการรู้สารสนเทศ
โดยรวมแตกต่างกัน โดยนิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์มีการรู้สารสนเทศโดยรวมทุกด้านสูงกว่า
นิสิตทุกกลุ่มสาขา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่างกนั มีการรูส้ารสนเทศโดยรวมแตกตา่งกนั โดย
นิสิตท่ีมีผลการเรียนดีมาก มีการรู้สารสนเทศโดยรวม
สูงกว่านิสิตที่มีผลการเรียนพอใช้

การรู้สารสนเทศของนสิิตระดบัปรญิญาตร ี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ*

Information Literacy of Undergraduate Students at Srinakharinwirot University

The purpose of this study was to investi-
gate and compare the information literacy level of
undergraduate students at Srinakharinwirot
University.   Information Literacy Competency
Standards for Higher Education formulated by the
Association of College and Research Libraries,
the American Library Association was used as a
guideline to test the information literacy levels.

The results revealed that: Most of the
students gained information literacy as a whole
at a moderate level. There was no significant
difference between students of different genders
as a whole and in each aspect analyzed.  A
significant difference was found among students
of different class levels. Students in health
science gained higher information literacy than
those in other study fields as in education,
sciences, humanities, social sciences, and  natural
sciences. Students with excellent academic
performance gained higher ability to access infor-
mation, evaluate information and use information
than students with good and fair academic perfor-
mance.
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ความเป็นมาของปัญหาและความสำคัญ

การรู ้สารสนเทศ (Information Literacy)
เป็นประเด็นที่นับวันจะทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาพปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ทำใหมี้สารสนเทศและ
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้
ต้องประสบกับความคับข้องใจ และความยุ่งยาก
สับสนต่อการค้นหาสารสนเทศที่มีอยู่หลายรูปแบบ
และหลายแหล่ง ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ
วารสาร หนังสอืพิมพ์ ส่ือโสตทศัน ์และ นอกจากนี้
ยังมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลออฟ-
ไลน์ เช่น ซีดีรอม และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้ง
ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสาร-
สนเทศจะต้องรู้ว่าจะสามารถค้นหาสารสนเทศที่ตน
ต้องการนั้นจากแหล่งใดบ้าง รู้วิธีการค้น วิธีการ
ประเมินสารสนเทศ และสามารถนำสารสนเทศไปใช้
ประโยชนไ์ดอ้ย่างถกูต้อง (American Library Asso-
ciation, 1998;  สรรคส์ริิ ชูเลิศตยิะวงศ,์ 2543)

โดยทั่วไปแล้ว การรู้สารสนเทศจะรวมถึง
ความสามารถ 3 ประการ คือ การเขา้ถงึสารสนเทศ
การประเมินสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ซึ่ง
เป็นความสามารถพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(American Library Association, 1998; Doyle, 1994)
ความสามารถเหล่านี้มีลักษณะที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
กัน โดยขั้นตอนแรกของการรู้สารสนเทศ คือการ
กำหนดประเด็นปัญหา หรือการตั้งคำถามเรื่องที่
ศึกษา จากนั้นจะเป็นการกำหนดแหล่งสารสนเทศ
และวางแผนยุทธวิธีในการสืบค้นและกำหนดคำค้น
เมื่อพบสารสนเทศแล้ว จะต้องประเมินสารสนเทศ
ทั้งหมดว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้องหรือไม่ จาก
น้ันจะเป็นการสังเคราะห์สารสนเทศทีไ่ด้รับ ข้ันต่อไป
คือ การนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
หากต้องการจะศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในบางส่วนของ
ปัญหาหรือบางประเด็นคำถาม  จะต้องเริ ่มต้น
กระบวนการของการรูส้ารสนเทศใหมแ่ละดำเนินการ

ตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (รังสรรค์ สุกันทา, 2543
อ้างองิจาก Whiston & Amstutz, 1994.  Accessing
Information in Technology Age)

การรู้สารสนเทศ มีความจำเป็นสำหรับทุกคน
ทุกสาขาวิชาชีพ เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชวิีตประจำวัน ทำใหรู้้เท่าทนัโลกกวา้ง มีความ
สำคัญต่อการศึกษาและหลักการประชาธิปไตย
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งทางด้านการศึกษานั ้น จาก
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ปี พ.ศ.2542 จะเห็นถึง
แนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทและความสำคัญของการรู้
สารสนเทศ และความจำเป็นที ่จะต้องสร้างและ
สง่เสรมิให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศ มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ รู้จักสงัเคราะหข้์อมูล
ข่าวสารเหล่าน้ันมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตน
สังคมและประเทศชาติ มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่ง
ความรูร้อบตัว ทันโลก ทันเหตุการณ ์ทันเทคโนโลยี
รู้จักคิดวิเคราะห์

แบบวิทยาศาสตร์และคิดอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การรู้สาร-
สนเทศ จึงมีความจำเป็นต่อนโยบายที่มุ่งให้ทุกคน
เป็นผู้เรียนรู ้ตลอดชีวิต โดยเปลี่ยนจากการเน้น
เน้ือหามาเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือต่างๆ โดย
อิงแหล่งวิทยาการ (สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2543) ดังนั้นในสถาบันการศึกษา
จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเป็น
บุคคลผู้รู้สารสนเทศ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว  นอกจากน้ีการรู้สารสนเทศ
จะช่วยให้นักศึกษาสามารถรวบรวมและคัดเลือก
สารสนเทศทีดี่ท่ีสุดในการทำรายงานหรอืการทำวิจัย
เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ อันจะนำมาซ่ึงการสร้าง
องคค์วามรูใ้หม่ท่ีมีคุณคา่ (Breivik and Gee, 1989;
สพัุฒน์ สอ่งแสงจนัทร,์ 2540)
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้
สารสนเทศในต่างประเทศ พบว่า นักศึกษาขาดความ
ชำนาญในการใช้สารสนเทศ ไม่สามารถประเมิน
แหล่งสารสนเทศและสารสนเทศได้ และยังพบว่า
นักศึกษาประสบปัญหาในการทำรายงาน หรือ
กระบวนการค้นคว้าวิจัย ในขั้นตอนการกำหนด
ประเด็นปัญหา การใช้กลยุทธ์ในการค้นหา การ
กำหนดคำค้น การระบุแหล่งและการประเมินสาร-
สนเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีการรู้สาร-
สนเทศค่อนข้างจำกัด (Hepworth, 1999; Walker and
Moen, 2001)

จากความสำคัญและความจำเป็นของการรู้
สารสนเทศดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการรู้สารสนเทศ
ของผู้ใช้ จึงสนใจศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือ
นำผลศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  การ
ให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ และนอกจากนี้ภาควิชาบรร-
ณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ยังสามารถนำผลการวจัิยครัง้น้ีไป
ใช้เป็นแนวทางในการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการรู้สารสนเทศแกนิ่สิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพ ื ่อศ ึกษาระด ับการร ู ้สารสนเทศ และ
เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีดำเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย เพศ ชั้นปี กลุ่มสาขา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวแปรตาม ได้แก่
ระดับการรู้สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage random sampling) โดยจำแนกตาม
กลุม่สาขา 5 กลุม่สาขาตาม ISCED (International
Standard Classification of Education) คือกลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ กลุ่ม
สาขาศกึษาศาสตร ์กลุม่สาขาวทิยาศาสตรธ์รรมชาติ
และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง รวมทัง้สิน้ 465 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ซ่ึงประกอบด้วย

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยคำถาม 4 ข้อ ไดแ้ก่ เพศ ช้ันปี  คณะ
ทีส่งักดั และผลการเรยีน

2. แบบทดสอบการรู ้สารสนเทศ ซึ ่ง
พัฒนามาจากมาตรฐานการรู้สารสนเทศของสมาคม
ห้องสมดุวทิยาลยัและวจัิยแห่งสหรฐัอเมริกา (Asso-
ciation of College and Research Libraries, 2000)
ประกอบดว้ยมาตรฐาน 5 ข้อ และภายใตม้าตรฐาน
จะมีดัชนีช้ีวัด ผู้วิจัยพิจารณา คัดเลอืกดชันีช้ีวัดทีอ่ยู่
ภายใตม้าตรฐานขอ้ท่ี 1, 2, 3 และ 5 โดยแบง่ความ
สามารถออกเปน็ 3 ประเดน็ ดังน้ี

1. ความสามารถในการเข้าถึงสารสน-
เทศได้แก่มาตรฐานท่ี 1 : นิสิตผู้รู้สารสนเทศ สามารถ
กำหนดขอบเขตของสารสนเทศทีต้่องการใชไ้ด้  และ
มาตรฐานที ่ 2 : นสิติผูรู้้สารสนเทศ สามารถเขา้ถงึ
สารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

2.  ความสามารถในการประเมนิสารสน-
เทศ ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 : นิสิตผู้รู ้สารสนเทศ
สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
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ได้อย่างมีวิจารณญาณและบูรณาการสารสนเทศที่
เลือกสรรแล้วให้เข้ากับฐานความรู้เดิมและระบบ
คุณค่าของตนได้

3. ความสามารถในการใชส้ารสนเทศ ไดแ้ก่
มาตรฐานที่ 5 : นิสิตผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าใจ
ประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยว
เนื่องกับการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ รวมทั้งใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

สำหรบัมาตรฐานที ่4 กำหนดไวว่้า นิสติผู้รู้
สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสมาชิกหนึ่งของ
กลุ่มใดๆ สามารถใชส้ารสนเทศอยา่งมปีระสทิธิภาพ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ มีลักษณะไม่
เหมาะสมทีจ่ะวัดโดยใชแ้บบทดสอบ เพราะเปน็เร่ือง
ของการนำสารสนเทศที่ค้นได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น
การนำเสนอรายงานในชั ้นเรียน การเรียบเรียง
สารสนเทศในการทำรายงาน เป็นต้น

แบบทดสอบการรู ้สารสนเทศ ประกอบ
ด้วยคำถาม 55 ข้อ จำแนกเปน็  ด้านการเขา้ถงึสาร-
สนเทศ จำนวน 36 ข้อ ประกอบด้วย คำถามเกีย่วกับ
การกำหนดขอบเขตสารสนเทศ  การกำหนดวธีิการ
และกลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศ และการดำเนิน
การคน้หาสารสนเทศ   ด้านการประเมนิสารสนเทศ
จำนวน 12 ข้อ ประกอบด้วย ข้อคำถามเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศ และการ
ประยุกตเ์กณฑใ์นการประเมนิสารสนเทศ  ด้านการ
ใช้สารสนเทศ จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วยคำถาม
เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์และการใช้งานโดยธรรม การเลือกรูปแบบ
การอ้างอิงสารสนเทศได้เหมาะสม

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1) ระดับการรู้สารสนเทศ
นิสิตส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า
นิสิตมีความสามารถในการใช้สารสนเทศในระดับสูง
รองลงมา คือ ความสามารถในการ เข้าถึงสารสนเทศ
และความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ซึ่งอยู่
ในระดบัปานกลาง ตามลำดบั ซ่ึงอาจเป็นเพราะ

1.1 ความแตกตา่งของเน้ือหาการสอน การรู้
สารสนเทศในต่างประเทศกับวิชา บส 101 สารสนเทศ
และการศึกษาค้นคว้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นั่นคือ การสอนการรู้สารสนเทศในต่างประเทศ มี
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการเข้าถึงสารสนเทศ การ
ประเมินสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ส่วนการ
สอน วิชา บส 101 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีการสอนเนือ้หาเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศ โดยสอน
ในเร่ืองช่องทางในการเขา้ถงึสารสนเทศ  การคน้หา
สารสนเทศ ทัง้ทีเ่ป็นสิง่พิมพ์โอแพก ฐานขอ้มูล และ
อินเทอร์เน็ต การสอนการใช้โอแพก วิชา บส 101
จะสอนการค้นตามเมนูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒเท่าน้ัน ไม่ได้สอนหลักการค้นท่ัวๆ ไป ซ่ึงกล่าว
ได้ว่าเน้ือหาท่ีสอนน้ีเป็นเพียงบางส่วนในด้านการเข้า
ถึงสารสนเทศเทา่นัน้  เพราะวชิา บส 101 ยังขาด
เน้ือหาในหลายประเดน็ น่ันคือ การสอนเกีย่วกับการ
ระบุปัญหา และขอบเขตของสารสนเทศ ประเภทแล
รูปแบบของแหล่งสารสนเทศ ความรู้เกี ่ยวกับคำ
สำคญั หัวเร่ือง เทคนคิการคน้หาตา่งๆ ด้านการใช้
สารสนเทศ สอนเกี่ยวกับการเขียนรายงานและเน้น
ในเรื่องการเขียนบรรณานุกรม แต่ไม่มีการสอนใน
เรื ่องเกี ่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศ

ส่วนด้านการประเมินสารสนเทศ ซึ่ง
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาคุณภาพของ
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศในการเลือกใช้
สารสนเทศทีมี่คุณค่าต่อการทำรายงาน/การวิจัย วิชา
บส 101 ไม่มีการสอนในเรือ่งน้ี
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1.2 แบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้น ผู้วิจัย
ได้ตั ้งคำถามให้ครอบคลุมการรู ้สารสนเทศกับ
มาตรฐานการรู ้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุด
วิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ได้ปรับมาใช้
ในการวัดการรู ้สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีจำนวน 55
ข้อ มีคำถามตรงกับเนื้อหาที่สอนในวิชา บส 101
จำนวน 22 ข้อ (ร้อยละ 40) และคำถามที่ไม่มีการ
สอน จำนวน 33 ข้อ (ร้อยละ 60) โดยคำถามทีไ่ม่มี
การสอนในวชิา บส 101 มีจำนวนมากกวา่ทีส่อน

1.3 ทกัษะกระบวนการคดิ การคดิเปน็
ความสามารถที่สำคัญของการรู้สารสนเทศตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการการค้นหาสารสนเทศ
แต่ในระบบการศกึษาของไทยนบัต้ังแต่ระดับประถม
ศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ระบบการสอนจะเน้น
การจำมากกวา่ การสอนในเรือ่งการคดิมอียู่บ้าง แต่
ไม่มากนัก ซึ่งก็ช่วยให้นิสิตมีความสามารถในการ
คดิไดบ้้าง เพียงแตนิ่สติยังขาดการฝกึฝนทกัษะ วิธี
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการคิดเชิงสังเคราะห์
และความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค ์(ลิขิต ธีระเวคนิ, 2543;
จรัส สวุรรณเวลา, 2545) นอกจากนีตั้วนิสิตเองกใ็ห้
ความสำคัญกับทักษะในการคิดวิเคราะห์น้อยกว่า
ทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้ห้องสมุด
(Hartman, 2001)

1.4 ประสบการณ์ของนิสิตในปัจจุบัน
ทุกคนอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้
ที่ได้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนั้น นิสิต
ยังได้รับประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียน เช่น
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือฐานข้อมูล
ต่างๆ ที่ห้องสมุดบอกรับ และคำแนะนำการใช้ของ
ห้องสมุด เพราะฉะน้ัน กล่าวได้ว่าความรู้ส่วนหน่ึงน้ัน
นิสิตได้มาจากการเรียน วิชา บส 101 และอีกส่วนหน่ึง
มาจากประสบการณ์ของนิสิตเอง

เม่ือพิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า
ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ นิสิตมีความ

สามารถในระดับปานกลาง ถึงแม้ว่าในเน้ือหาวิชา บส
101 มีการสอนเน้นในเรื่องการเข้าถึงสารสนเทศ
นั่นคือ มีการสอนในเรื่องช่องทางในการเข้าถึงสาร-
สนเทศ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
โอแพก ฐานขอ้มูลและอินเทอรเ์น็ต แต่รายวชิานียั้ง
ขาดเนือ้หาในเรือ่งของการปรบัปรงุหัวขอ้ทีจ่ะศกึษา
ค้นคว้า  การกำหนดคำศัพท์ หรือคำที่เป็นตัวแทน
ของเรื่องที่ศึกษา ประเภท และรูปแบบของแหล่ง
สารสนเทศ เช่นแหล่งสารสนเทศ ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
และความแตกต่างของสารสนเทศของสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ การกำหนดกลยุทธ์ในการค้นหา
สารสนเทศ และเทคนิค การค้นต่างๆ เช่น การตัด
ปลายคำ การจำกดั ผลการคน้ การใช ้คำกวา้งกวา่
แคบกว่า ซึ่งเนื้อหาในเรื่องที่กล่าวมานี้เป็น ความรู้
ที่ใช้ในกระบวนการของการเข้าถึงสารสนเทศ เมื่อ
ไม่มีการสอนในเรื ่องเหล่านี้ ทำให้นิสิตไม่เข้าใจ
กระบวนการในการศึกษา ค้นคว้า และการกำหนด
แนวคิดหลักของเรื่องที่ต้องการศึกษาจึงส่งผลต่อ
ข้ันตอนอ่ืน ๆ  ต่อไป คือ การกำหนดแหล่งสารสนเทศ
การกำหนดคำค้น  และประสบปัญหาในการค้นหา
สารสนเทศ เพราะนสิิตส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเรือ่งการ
กำหนดคำคน้ ไม่รู้จักใชเ้ทคนคิการคน้หาขัน้สงู เช่น
การใช้ตรรกะแบบบูล การจำกัดผลการค้น (Hsieh-
Yee, 1996) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของคนุเคล;
วีเวอร์ และคกุ (Kunkel; Weaver and Cook, 1996)
ที่พบว่า นักศึกษาขาดวิจารณญาณในการคัดเลือก
แหลง่สารสนเทศทีไ่มเ่หมาะสม และผลการวจัิยของ
ฮารท์แมน (Hartman, 2001) บราวน ์และ ครัมโฮลซ์
(Brown & Krumholz, 2002) ร่ืนฤดี ไชยวิชิตกุล (2546)
และดวงกมล อุ่นจิตติ (2546) ท่ีพบว่า นิสิตขาดความ
สามารถในการกำหนด คำค้น ไม่เข้าใจการใช้เทคนิค
การตัดปลายคำ การใช้ตรรกะแบบบูล และการ
จำกัดผลการคน้
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ด้านการประเมนิสารสนเทศ พบว่า นิสิต
มีการรู้สารสนเทศ ระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
วิชา บส 101 ไม่มีการสอนในเรือ่งการประเมนิการรู้
สารสนเทศ  นิสิตจึงไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคุณค่าและความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศ แต่นิสติสามารถใชค้วามรูท้ีไ่ด้
จากประสบการณใ์นการคน้หาสารสนเทศ และความ
คิดเห็นของตนเองมาใช้ในการตอบแบบทดสอบ จาก
การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของคำถามพบว่า นิสิต
มีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศจาก
เวิลดไ์วดเ์ว็บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของแบลค
(Black, 2000) คาราเวลโล และคณะ (Caravello, et
al., 2001) และ ศรีเพ็ญ มะโน (2536) ที่พบว่า
นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
เว็บเพจ ไม่ทราบวิธีการประเมินสารสนเทศจาก
เว็บไซต์ ขาดวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์และ
ประเมินสารสนเทศที่ค้นพบ และผลการวิจัยของ
เฮพเวิร์ธ (Hepworth, 1999) ทีพ่บว่า นักศกึษาขาด
ความมั่นใจในการค้นคว้า เพราะเกิดความกังวลว่า
สารสนเทศทีไ่ด้รับน้ันผิด เน่ืองจากขาดประสบการณ์
ในการใชส้ารสนเทศเชงิสรา้งสรรค์

ด้านการใช้สารสนเทศ  พบว่า นิสิตมีการ
รู้สารสนเทศระดบัสงู ซ่ึงแบ่งได ้2 ประเดน็ คอื

1. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการขโมย การ
คัดลอกผลงานผู้อื่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
และการใชง้านโดยธรรมพบวา่ นิสิตมีความสามารถ
ในระดับสูง ถึงแม้ในวิชา บส 101 ไม่มีการสอนเรือ่งน้ี
แต่นิสิตสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องเหล่า
นี้ได้จากสื่อมวลชน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้มีการ
รณรงค์อย่างจริงจัง ช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจใน
ประเดน็เหล่านีไ้ด้ จึงทำใหมี้คะแนนใน ส่วนน้ีสูง

2. การเขียนบรรณานุกรม พบว่า นิสิตมี
ความสามารถในระดับสูง อาจเป็นเพราะการเรียน
การสอนในวิชา บส 101 จะเน้นในเรื่องการเขียน

บรรณานุกรม อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตฝึกปฏิบัติอย่าง
จริงจัง มีการกำหนดงาน หรือแบบฝึกหัดให้นิสิต
ทำอย่างทั่วถึง และนิสิตนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์
ในการทำรายงานตลอดระยะเวลาที่เรียน จึงทำให้
นิสิตมีความชำนาญในการเขยีนอ้างอิงบรรณานุกรม
และมีคะแนนในส่วนน้ีสูง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ และคนอื่นๆ (2546)
ท่ีพบว่า นิสิตมีความเห็นว่า ความรู้ท่ีได้จากการเรียน
วิชา บส 101 สามารถนำไปใชป้ระโยชน์ในเร่ืองการ
เขียนบรรณานุกรมในระดับมาก แต่ขัดแย้งกับผล
การวิจัยของซีแมน (Seaman, 2001) ที ่พบว่า
นักศึกษาขาดความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับสารสนเทศ
และการใช้สารสนเทศ และผลการวิจัยของคารา-
เวลโล และคณะ (Caravello, et al., 2000) ทีพ่บว่า
นักศกึษาไม ่สามารถบอกวธีิการเขยีนบรรณานกุรม
บทความวารสารได้

2) เปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับ
ปริญญาตร ีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
จำแนกตามตัวแปร

เพศ  ผลการวจัิย พบว่า นิสติทีมี่เพศตา่งกนั
มีการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน
อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนน้ัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ
หญิงหรือเพศชาย มีการเรยีนในเนือ้หาเดยีวกนั และ
อาจารย์มีการกำหนดแนวทางการสอนเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และกำหนดงานหรือแบบฝึกหัด
ให้ทำอย่างท่ัวถึงเหมือนกันทุกคน ทำให้ทุกคนไดรั้บ
ความรู้ในลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจัิยของธาดาศกัดิ ์ วชิรปรีชาพงษ ์และคนอืน่ๆ
(2546) ที่พบว่า นิสิต ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ประเมินตนเองเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสรุปได้ว่า ตัวแปรเพศไม่สัมพันธ์กับการ
ประเมินทักษะการรรู้สารสนเทศของตนเอง

ช้ันปี  ผลการวิจัย พบว่า นิสิตท่ีศึกษาในช้ัน
ปีต่างกัน มีการรู้สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  อาจเป็นเพราะ
นิสติขาดการปลกูฝงัในเรือ่งการศกึษา คน้ควา้ หรือ
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เรียนรู้ด้วยตนเอง ขาดการใฝ่รู้ตลอดจนค่านิยมในหมู่
นิสิตทกุวันน้ีเน้นเชิงวัตถุ  น่ันคอื นิสิตจะเรียนเพียง
แค่ ฉาบฉวย  เรียนเพ่ือให้สอบผ่านและให้ได้ปริญญา-
บัตรเท่าน้ัน  เม่ือเรียนไปแล้วไม่ได้นำส่ิง ท่ีเรียนไปใช้
ประโยชน ์ ไม่ไดมี้การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เม่ือ
เรียนจบในห้องเรียน แม้ว่านิสิตจะเรียนในระดับช้ันปี/
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็ตาม (จรัส สุวรรณเวลา,
2545)  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของแบลค (Black,
2000) ท่ีพบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 มีการรู้สารสนเทศ
ไม่แตกตา่งกนั แต่ขัดแยง้ กบัผลการวจัิยของบราวน์
(Brown, 1999)  คาราเวลโล และคณะ (Caravello, et
al., 2001) วิทไมร์ (Whitmire, 2001) ท่ีพบว่า นักศึกษา
ที่เรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะการรู้สาร-
สนเทศให้สูงขึ้นไปตามไปด้วย เพราะนักศึกษามี
ประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้ามากกว่ามีการ
พัฒนากระบวนการสืบค้น  มีความสามารถในการ
ตั ้งคำถามในประเด็นที ่ศึกษาได้ลุ ่มลึกและเจาะ
ประเด็นได้ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และมีความ
พร้อมในการสืบค้นมากขึ้นเมื่อเรียนในระดับการ
ศึกษา/ช้ันปีท่ีสูงข้ึน ซ่ึงน่าจะสะท้อนให้เห็นว่าประสบ-
การณ์ในการเรียน การค้นคว้าหาความรู้  เป็นสิ่งที่
ช่วยให้นิสิตมีการรู้สารสนเทศเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถเป็นรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันเฉพาะในด้านการใช้สารสนเทศ
โดยนสิิตท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ีต่างกนั มีความสามารถใน
การใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ นิสิตชั้นปีที่ 4 มีความ
สามารถในการใช้สารสนเทศสูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 2
อาจเปน็เพราะนสิิตช้ันปีท่ี 4 มีประสบการณจ์ากการ
ศึกษาคน้คว้า  การเขยีนรายงาน หรือโครงงานตา่งๆ
นิสติต้องเขียนบรรณานกุรมอยูส่มำ่เสมอตลอดระยะ
เวลาท่ีทำรายงาน จึงทำให้นิสิตท่ีเรียนในช้ันปีท่ีสูงข้ึน
มีความชำนาญในการเขียนบรรณานุกรมมากขึ้นไป
ด้วย

กลุ่มสาขา  ผลการวจัิยพบว่า นิสติทีศ่กึษา
ในกลุ ่มสาขาต่างกัน มีการรู ้สารสนเทศโดยรวม
แตกตา่งกนัเม่ือเปรียบเทยีบเป็นรายคู ่  พบว่า นิสิต
กลุ่มสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มีการรูส้ารสนเทศ
โดยรวมทกุดา้นสงูกวา่นสิติทัง้ 4 กลุม่สาขา

ซ่ึงอาจเปน็ผลมาจากประเดน็เหล่านี ้คือ
1) การค้นคว้าหาข้อมูล  เนื่องจากลักษณะ

พื้นฐานหรือธรรมชาติของวิชาทางการแพทย์ มีการ
คิดค้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลต่อ
การคน้ควา้หาความรู ้ น่ันคอื นิสิตกลุม่วิทยาศาสตร์
การแพทยต้์องคน้ควา้ ติดตามขา่วสารความเคลือ่น-
ไหวในวงการแพทย์อยู่ตลอดเวลา ทำให้นิสิตกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องใช้ทักษะในการ
แสวงหาความรู้หรือวิธีการศึกษาค้นคว้ามากกว่านิสิต
กลุ่มอ่ืนๆ  จะเห็นได้จากงานวจัิยของเดอ โกรเท (De
Groote, 2003)  ทีไ่ดส้ำรวจการใชว้ารสาร และฐาน
ข้อมูลออนไลน์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของนัก-
ศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ชิคาโก พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93) มีการสืบค้นฐาน
ข้อมูล MEDLINE และร้อยละ 46.5 อ่านวารสาร
ฉบับเต็มจากวารสารออนไลน์ท่ีห้องสมุดบอกรับ ส่วน
ผลการวจัิยของโรเจอร ์(Rogers, 2001) พบว่า ผู้ใช้
ส่วนใหญ่ที่ใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสาขาชีว-
วิทยาและการแพทย ์และผลการวจัิยของศริิพร เรือง
สินชัยวานชิ (2546) พบว่า นักศกึษาคณะสาธารณ-
สขุศาสตร ์ มีการใชท้รพัยากรสารสนเทศตา่งๆ ของ
ห้องสมุดท้ังท่ีเป็นส่ิงพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ประกอบ
การเรียนสูงกว่าร้อยละ 90  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า
นักศกึษาในกลุม่สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มีการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเป็นประจำ จึงทำให้เกิดความชำนาญ
ในการศึกษาค้นคว้า การสืบค้น ซึ่งประสบการณ์
เหล่านี้ทำให้นิสิตแพทย์ มีการรู้สารสนเทศสูงตาม
ไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของคาราเวลโลและ
คณะ (Caravello, et al., 2001) ทีพ่บว่า นักศกึษาทีมี่
อัตราการใช้ฐานข้อมูลสูงจะได้คะแนนจากการทดสอบ
การรู ้สารสนเทศสูงกว่านิสิตที่มีอัตราการใช้ฐาน
ข้อมูลต่ำ
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2) นิสิตที ่ศึกษาในกลุ ่มวิทยาศาสตร์การ
แพทย์มักจะเป็นนิสิตที่เรียนดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู ่ในระดับสูง ดังผลการวิจัยของชัชวาล
พรธาดาวทิย ์(2544) ทีพ่บว่า นิสติแพทยช้ั์นปีที ่1-4
มีคะแนนเฉลีย่สะสมสงูถึง 3.80 และนอกจากนีนิ้สิต
ทีมี่ผลการเรยีนด ีมักเอาใจใสใ่นการเรยีนมาก จึงทำ
ให้มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว
และสูงตามไปด้วย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิจัย
พบว่า นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน  มีการ
รู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่พบว่า นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีมาก มีการรู้สารสนเทศโดยรวมสูงกว่านิสิตที่มีผล
การเรียนพอใช้  อาจเป็นเพราะนิสิตท่ีมีผลการเรียนดี
มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องสมุด หรือแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ชอบเสาะแสวงหา ความรู ้และใฝ่รู้  จึงทำให้
เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งทางด้านความคิดและสติ
ปัญญาดีกว่า  จากการท่ีเข้าไปค้นคว้าหาความรู้บ่อยๆ
ทำให้มีทักษะทางการรู้สารสนเทศสูงไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเรห์แมน และโมฮัมหมัด
(Rehman and Mohammad, 2001 และ นิธิมา
สงัคหะ, 2527) ทีพ่บว่า นักศกึษาทีมี่ผลสมัฤทธิท์าง
การเรียนดีจะใช้ห้องสมุดบ่อยครั้งกว่า และมีความรู้
ในการใช้ห้องสมุดสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนต่ำ  นอกจากนี ้ความสามารถทางการรู้
สารสนเทศจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ด้วย นั่นคือ นักศึกษาที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีว ิจารณญาณสูงกว่านักศึกษาที ่ม ีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1) ข้อเสนอแนะตอ่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

ควรปรับปรุงเน้ือหาวิชา บส 101 ให้ครอบคลุม
กับหัวข้อการรู้สารสนเทศในตา่งประเทศ โดยปรับให้
เหมาะกับสภาพการเรียนการสอนในประเทศ ไทย
โดยเพิม่เติมเน้ือหาในเรือ่งเหล่านี้

1.1 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ   ควรเพ่ิมเร่ือง
เกี่ยวกับการนิยามภาระงานในเรื่องการระบุปัญหา
และขอบเขตของสารสนเทศ สามารถปรบัปรุงแกไ้ข
สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและ
กำหนดคำศัพท์/คำสำคัญ ที่เป็นตัวแทนของเรื่องที่
ศกึษา ความรูเ้กีย่วกบัประเภทของแหลง่สารสนเทศ
เช่น แหล่งปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ เป็นต้น รวมทั้ง
เทคนคิต่างๆ ท่ีใช้ในการคน้หาสารสนเทศ

1.2 ด้านการประเมินสารสนเทศ ควรเพิ่ม
เรื่องเกี่ยวกับที่ใช้ในการประเมินสารสนเทศ ได้แก่
สารสนเทศในหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต
และการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์

1.3    ควรเพ่ิมเร่ืองเก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับกฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ได้แก่
ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานโดยธรรม
การคัดลอกแนวคิดหรือผลงานของผู้อ่ืน และมารยาท
ในการใชอิ้นเทอรเ์นต็
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2) ข้อเสนอแนะต่อสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องสมุดควรวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้รู้สารสนเทศ โดยวิธีการเหล่าน้ี
คือ

1. จัดทำ Web tutorial  ซ่ึงเป็นบทเรียนแบบ
ปฏิสมัพันธ์ทางออนไลน ์ (Online interaction) เป็น
การสอน/แนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถ
ของการรู ้สารสนเทศ อันจะเป็นการช่วยให้นิสิต
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนสิิตในการศกึษาคน้คว้า/วิจัย ใน Web
tutorial ควรมีการแยกเนื้อหาเป็นเรื่องๆ และ สั้นๆ
โดยมเีน้ือหาในเรือ่งเหล่านี ้คือ

1.1 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ
1) สอนการนิยามภาระงาน โดยสอน

การระบุปัญหาและขอบเขตสารสนเทศ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขสารสนเทศให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและกำหนดคำศัพท์/คำสำคัญที่เป็นตัวแทน
ของเรื่องที่ศึกษา ประเภทของแหล่งสารสนเทศและ
ความแตกต่างของสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น
แหล่งปฐมภูมิและแหล่งทติุยภูมิ เป็นต้น

2) ความรู ้เกี ่ยวกับหนังสืออ้างอิงที ่
สำคญั  ระบบการจดัหมวดหมูข่องห้องสมดุ และเลข
เรียกหนงัสอื หัวเร่ือง และคำสำคญั

3) เคร่ืองมือท่ีใช้ค้นหาสารสนเทศ ได้แก่
ดรรชน ี โอแพก ฐานขอ้มูล อินเทอรเ์น็ต การคน้หา
สารสนเทศโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ โดยแนะนำช่องทาง
ในการคน้หาสารสนเทศ เช่น การ ค้นด้วยคำสำคญั
หัวเร่ือง ผู้แต่ง เป็นต้น รวมท้ัง เทคนิคต่าง ๆ ในการค้น

4) ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล มีเนื้อหา
เกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูล ประเภทของฐาน
ข้อมูล ความครอบคลมุ การสืบค้นและเทคนิคการค้น

5) อินเทอร์เน็ตมีเนื้อหาเกี่ยวกับโปร-
แกรม ค้นดูเว็บ โปรแกรมค้นหา การสืบค้นข้อมูล
บนเว็บ และเทคนคิการคน้

1.2 ด้านการประเมินสารสนเทศ แนะนำ
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสารสนเทศท่ีมีอยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ

1.3 ด้านการใช้สารสนเทศ แนะนำความรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศ วิธีการ
ศกึษาคน้ควา้/วิจัย และการเขยีนอ้างองิ

2.  ห้องสมดุควรรว่มมือกับอาจารยภ์าควชิา
ต่างๆ ในการสอนการรู ้สารสนเทศ โดยกำหนด
เป็นบทเรียนเฉพาะเรื่องเพื่อให้บรรณารักษ์ไปสอน
ให้กับนิสิตเป็นรายกลุ่มตามความเหมาะสม เช่น การ
สืบค้นโอแพก การสืบค้นสารสนเทศเฉพาะสาขา
วิชาการใช้ฐานข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ฯลฯ
เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป

ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีอื่น เช่น ให้นิสิต
ประเมินตนเอง โดยให้ผู้สอนร่วมประเมินด้วย หรือใช้
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยศึกษาเฉพาะเจาะจงนิสิต
แต่ละกลุ่มสาขา

☺☺☺
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ความนี้อธิบายถึงแผนการจัดสร้างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ที่ให้บริการ

ห้องสมดุอเิล็กทรอนกิสส์ถาบนัอุดมศกึษาอยา่งเตม็รูปแบบ
The Fully Electronic Academic Library

สตเีวนส,์ นอร์แมน ดี
ร่ืนฤด ี ไชยวิชิตกลุ แปลและเรยีบเรียง


เฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่มีหนังสือหรือส่ิงพิมพ์
อื่นๆ จะกล่าวถึง การจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศ
งบประมาณ บุคลากร และอาคารที่ตั้ง ท้ายที่สุดมี
คำถามวา่หอ้งสมดุลกัษณะเชน่นี ้สามารถใหบ้ริการ
ข้อมูลแก่สถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ดีท่ีสุด
หรือไม่

This description of the planning for the first
academic library to contain only electronic re-
sources.  The concept of such a library and the
dramatic changes it will bring in collections, bud-
gets, staffing, services, and buildings are outlined
in detail.  Finally a questions is raised as to
Whether such a library will serve the information
needs of academic institutions in the twenty-first
century.

ในอดีตห้องสมุดส่วนใหญ่ จะจัดเก็บและ
รวบรวมเฉพาะหนงัสือในรูปแบบเดยีว ต่อมาในชว่ง
ต้นศตวรรษที่ 19  เริ่มมีข้อมูลรูปแบบภาพยนตร์
การบนัทกึเสยีง ห้องสมดุจำเปน็ต้องจัดเกบ็รวบรวม
ส่ือประเภทดงักลา่วด้วย และในช่วงปลายศตวรรษที่
20 ห้องสมุดเกือบทุกแห่งต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดเก็บ และการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามาช่วย อันโดยแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นการประหยัด
งบประมาณเพยีงใดนัก เพราะจะมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ๆ เป็นส่วนที่เพิ่ม
ข้ึนจากค่าใช้จ่ายเดิม ไม่ใช่ส่วนท่ีสามารถทดแทนกนั

ได้ นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์มีการคาดการณ์ไว้
ว่าก่อน ค.ศ. 2000 ห้องสมุดเพื่อการวิจัยแห่งชาติ
ท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐานจะเข้ามาแทนท่ีห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

การสร้างห้องสมุดเพ่ือศตวรรษที ่21
ในเดือนธันวาคม ค.ศ.2000 สถาบันโมเลส-

เวิร์ธ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ
จัดการทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยัเอสรา บีสลย์ี หรือ
อีบียู (EBU) ซ่ึงก่อต้ังใหม่ท่ีเมืองแบกซ์เตอร์ให้พัฒนา
แผนการสร้างห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมหาวิทยาลัย
แห่งศตวรรษที ่21

EBU จะเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปี
ค.ศ.2007 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
โครงการวจัิย และในปี ค.ศ.2012 มีเป้าหมายจะรบั
นักศึกษาประมาณ 20,000 คน  อาจารย์ประจำ
จำนวน 1,200 คน มีเป้าหมายจะผลิตนักศึกษา
ปริญญาเอกปีละอย่างน้อย 200 คน มหาวิทยาลัย
วางแผนจะใช้งบประมาณในการดำเนินงานทุก
รูปแบบด้วยคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดว่าจะสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายลงได้ทั้งทางด้านนักศึกษา บุคลากร
อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ เช่น การ
วางโปรแกรมการสอนโดยไม่ใช้หนังสือ  ซึ่งจะช่วย
ประหยัดคา่ใชจ่้ายของนกัศกึษาปรญิญาตร ีEBU ต้ัง
เป้าหมายท่ีจะเป็นสถาบันท่ีได้รับการยอมรับและรับรอง
ระดับชาติภายใน 10 ปี โดยหลีกเล่ียงค่าใช้จ่ายจำนวน

* บรรณรักษร์ะดบั 6 ฝ่ายวเิคราะหแ์ละพัฒนา สำนกัหอสมดุกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระเจ้าเกลา้พระนครเหนอื
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มากในการเริ่มต้น และการดำเนินงานมหาวิทยาลัย
ได้สร้างฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง
และยังอยู่ระหว่างการเจรจาข้ันสุดท้ายกับบริษัทเครย์
คอมพิวเตอร์  เพ่ือนำซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของบริษัท
มาปรบัใช้กับการจดัการขอ้มูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนเทคโนโลยีอ่ืนๆ  ท่ีกำลังจะมี เช่น RFID บัตร
ประจำตัวสมาร์ทการ์ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังตั้ง
เป้าหมายที่จะให้ห้องสมุดเข้าเป็นสมาชิก สมาคม
ห้องสมดุเพือ่การคน้ควา้ (ARL) ก่อน ค.ศ.2014  ซ่ึง
คณะกรรมการไดร่้วมประชุม เพ่ือกำหนดแนวทางใน
การสร้างห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือ ไม่มีกระดาษ แล้ว
พบว่า ห้องสมดุเอ็ดมุนด ์ เลสเตอร ์ เพียร์สัน (ELP)
ควรจะเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
ของ EBU

ห้องสมดุเอ็ดมุนต์  เลสเตอร ์  เพียร์สัน (ELP)
ห้องสมุด ELP  จะไม่มีหนังสือที่เป็นรูปเล่ม

หรือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ รวมถึงไมโครฟิล์ม ภาพยนตร์  การ
บันทึกเสียงและวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้
ผู้ใดนำส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเข้ามาในห้องสมุดแหล่งข้อมูล
จะอยู่ในรูปแบบดิจิตอล สามารถใช้ได้โดยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนกิส์เท่าน้ัน  ภายในห้องสมุดจะไม่อนุญาต
ให้ใช้กระดาษ ไม่มีเคร่ืองถ่ายเอกสาร ไม่มีเคร่ืองพิมพ์
ไม่มีการรับทางไปรษณีย์ ห้ามบุคลากร และผู้ใช้
บริการ นำสมุดหรือกระดาษรูปแบบอื่นๆ เข้าห้อง
สมุด อนุญาตเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนกิสท์ีไ่ม่ใช่กระดาษ

การเก็บรวบรวม
ห้องสมุด ELP จะรวบรวมฐานข้อมูลที ่

ครอบคลุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบที่มีในเขต
เมืองแบกซ์เตอร์ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากผู้ใจบุญกลุ่ม
เล็กๆ ในทอ้งถ่ินท่ีมอบเงินบริจาค จำนวน 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
จดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์แห่งศตวรรษที่ 21 ของ
เมืองแบกซ์เตอร์ การรวบรวมจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มี
ต้ังแต่หรือหลังจากวันท่ี  1  มกราคม ค.ศ.2001 และจะ

สนับสนุน และส่งเสริมการแปลงข้อมูลที่ไม่ใช่อิเล็ก-
ทรอนกิสท่ี์มีก่อนวนัที ่1 มกราคม ค.ศ. 2001 ให้เป็น
ข้อมูลดิจิตอลดว้ย
ห้องสมุดที่ไม่เคยหลับ

ห้องสมุด ELP จะเปิดทำการในวันที ่ 29
กุมภาพนัธ์ เท่านัน้ และเปิดทำการตลอด 24 ช่ัวโมง
ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการใน
เวลาใดก็ได้ ซ่ึงต้องการเจ้าหน้าท่ี จำนวน 48 คน โดย
ท่ีเจ้าหน้าที ่จำนวน 10 คน จะปฏิบัติงานตลอดเวลา
ที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ แต่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้ จดหมายเหตุ
ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  การบำรุงรักษา
อุปกรณ์และอาคารสถานที่  ไฟฟ้า  วิศวกรรม
สารสนเทศศาสตร ์ เทคโนโลยีด ้านการสอน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจ กฎหมาย และ
การแพทย์ จะไม่มีเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ ไม่มี
รูปแบบโครงสร้างองค์การเหมือนท่ัวไป มีการประชุม
น้อยคร้ัง ไม่มีการเขียน การจัดเก็บบันทึกหรือรายงาน
เวลาของเจา้หน้าท่ีท้ังหมด จะใช้ในการทำกจิกรรมที่
สง่เสรมิ บริการใหมี้ประสทิธผิล และจะไม่มีตำแหน่ง
งานเล็กๆ น้อย ท่ีไร้ความหมายเหมือนท่ีมีในห้องสมุด
อ่ืนๆ

ในการทำหน้าที่แทนตำแหน่งผู้อำนวยการ
ระบบอิเล็กทรอนกิส ์CCC (Contstant Consensus
Companion) จะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันทำ
หน้าที ่บริหารห้องสมุดรวมถึงการติดต่อกับผ่าย
บริหารของมหาวิทยาลัย และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องจาก
ภายนอก นอกจากนียั้งใช้ระบบ CCC  ในการดำเนนิ
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติการ การจดัสรรงบประมาณ
บุคลากร การจัดเอกสารบัญชี การควบคุมระบบ
ข้อมูล โปรแกรมดูแลอาคารสถานที่ และเรื่องอื่นๆ
ที่จำเป็นทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกคนจะได้รับรหัสผ่านในการ
เข้าใช้ระบบ CCC และจะได้รับมอบอำนาจในการ
ตัดสินใจในนามของห้องสมุด การตัดสินใจทั้งหมด
จะถูกรวบรวมและสรุปโดยอัตโนมัติ และจะแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีทุกคนทราบผ่านอีเมล์เป็นประจำทุกวัน เป็น
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การช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และยังทำให้การตัดสินใจ
ต่างๆ รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากไมต้่องรอให้ผู้อำนวยการ
ห้องสมุด ตัดสินใจหรือรอให้กลับจากการประชุม
ระดับชาติหร ือนานาชาติ สำหรับงบประมาณ
เงินเดือนของห้องสมุด ELP จัดสรรไว้ปีละ 4,800,000
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีสูง จึงแสดงให้เห็น
ว่า การใช้เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เพ่ือ
ประสทิธิภาพสงูสดุ

อาคารห้องสมุด
ในการสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สถาบัน

อุดมศึกษาอย่างเต็มรูปแบบให้เป็นห้องสมุดเสมือน
จริงที่ไม่มีตัวอาคารนั้น เป็นประเด็นโต้แย้งที่สำคัญ
ในที่สุดได้ลงความเห็นว่าจำเป็น และควรมีอาคาร
ห้องสมดุ ซ่ึงอาจจะมขีนาดพอประมาณ เป็นสถานที่
ในการใช้บริการค้นหาหนังสือจากแหล่งอ่ืนๆ สำหรับ
อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษา รวมถงึผูใ้ชบ้รกิาร
อื่นที่ได้รับอนุญาต

การสร้างอาคาร

เป็นสัญลักษณ์แทนบทบาทสำคัญของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็น "หัวใจของ
มหาวิทยาลัย

เป็นสถานที่กลางของมหาวิทยาลัยในการ
พบปะสังสรรค์ ทั้งเพื ่อสังคมและการศึกษาของ
อาจารย ์บุคลากร และนักศกึษา

เป็นแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
โดยให้ความช่วยเหลือและแนะนำการใช้เทคโนโลยี
และพัฒนาทักษะการรับรู้ข้อมูลแก่ชุมชนเพ่ือการศึกษา

  เป็นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขา
ที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้จากภายนอก

เป็นสถานที่ที่สงบ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ
มีสมาธิในการศึกษาและค้นคว้า

เป็นพื้นที ่กลางในการสื ่อสารด้วยคอม-
พวิเตอร ์หรอืบรกิารอเิลก็ทรอนกิสอ่ื์นๆ ทีเ่ปน็หลกั
สำคญัของการทำงานใน EBU และห้องสมดุ ELP

การก่อสร้างอาคารจะเริ่มต้นในฤดูไม้ใบผลิ
ค.ศ. 2007 โดยจะแล้วเสร็จก่อนการเปิดมหาวิทยาลัย
EBU ในฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ.2007 โดยเลือกบริษัท
แฮสติ้ง พัดดิ้ง และแรนดอล์ฟ สถาปนิกในท้องถิ่น
ให้เป็นผู้ออกแบบอาคารชั้นเดียวที่เรียบง่าย เป็น
สัดส่วน จะเป็นสถานที่ตั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของโลก
ที่ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่เก็บหนังสือ อาคารขนาด
หนึ่งแสนตารางฟุต จะสามารถให้บริการแก่ผู ้ใช้
จำนวน 5,000 คน ได้ในเวลาเดียวกัน ห้องสมุดแห่งน้ี
จะต้ังอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย มีทางเข้า - ออก ขนาด
45 ฟุต ทัง้สีด่า้นของอาคารรปูทรงแปดเหลีย่ม กวา้ง
330 ฟุต ทางเข้าแต่ละด้านจะเชื่อมถึงกันด้วย ทาง
เดินและระเบียงทางเดินท่ีมีหลังคาทรงกลมขนาด 750
ฟุต เชื่อมต่อไปยังอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน
จะมีป้ายไฟนีออนแสดงข้อความว่า "ไม่มีหนังสือ ไม่มี
กระดาษ" ซ่ึงติดไวท้ีป่ระตทูางเขา้ทกุดา้น

สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์หลักจะมีระบบ
ไฟฟ้าถาวร ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายไร้สายในบริเวณมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่ต้อง
ติดตั้งปลั๊กไฟ ระบบอาคารรวมถึงระบบทำความ
สะอาดอัตโนมัติ จะควบคุมโดยแป้นควบคุมอิเล็ก-
ทรอนิกส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถสั่งงานได้ ทั้ง
จากภายในอาคาร หรือจากที่อื ่นซึ่งออกแบบโดย
เครสตัน อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายทุกอย่างจะแสดงบน
จอพลาสมา่ หน่วยแสดงขอ้มูลท่ีส่ังงานดว้ยคีย์บอร์ด
จอสัมผัส หรือเสียงท่ีถูกต้ังโปรแกรมให้ใช้ได้มากกว่า
100 ภาษา

วิธีการค้นข้อมูลจัดไว้ให้หลายรูปแบบตาม
ความ ต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้โต๊ะ
เกา้อีจั้ดไวใ้ห้เพียงจำนวนนอ้ย โดยจะจดัทีน่ั่งหลาย
แบบ รวมทั้งโซฟานั่งเล่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสบาย และพึงพอใจในแบบของตนเอง
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พื้นที่สำนักงาน จะไม่มีการกำหนดตายตัว
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะทำงานในหลายแห่ง
ทั่วทั้งห้องสมุด จึงไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะทำงาน ชั้น
หนังสือ นอกจากนี้ การจัดวางคอมพิวเตอร์ไม่มี
รูปแบบตายตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี แหล่งข้อมูล  และระบบต่างๆ ท่ีจะเปล่ียน-
แปลงก่อนท่ีอาคารจะสร้างเสร็จ อาคารจะถกูออกแบบ
ให้ผู้พิการสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก

การรักษาความปลอดภยั
ห้องสมุด EBU  ใช้ระบบการรักษาความ

ปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ชื ่อ KAFKA ในการดูแล
อาคาร อุปกรณ์ และข้อมูล โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที ่ และภาพในการรักษาความปลอดภัย
สำหรับบทลงโทษผู้กระทำผิดจะมีความเหมาะสม
ซึง่ไมเ่ปิดเผยแกส่าธารณะ

บทส่งท้าย
ต่อไปน้ีบรรณารักษ์ ต้องมีแนวคิดเก่ียวกับการ

ช่วยเหลือผู้ใช้บริการทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้รับข้อมูล
ไม่ว่าผู้ใช้จะมีวัตถุประสงค์ใดท้ังท่ีมีความสำคัญหรือไม่
ก็ตาม  ขณะนี้ห้องสมุดเอ็ดมุนด์เลสเตอร์ เพียร์สัน
(ELP) อาจเป็นเพียงจินตนาการ แต่ในไม่ช้าห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีหนังสือ จะปรากฏข้ึนและจะเป็น
ห้องสมุดท่ีมีข้อมูลมากกว่าห้องสมุดสำคัญๆ ของโลก
รวมกันไม่ใช่ในรูปแบบทางกายภาพหรือขนาด แต่
เป็นการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลจากทั่วโลก
ไดอ้ยา่งสะดวก ห้องสมดุเชน่นีย้งัสามารถใหบ้รกิาร
แก่ประชากรโลกไดม้ากกว่าท่ีห้องสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกสามารถให้บริการได้ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม

Stevens, Norman d. (2006, January). "The Fully Electronic Academic Library," College & Research
Libraries. 67 (1) : 5-14

☺☺☺
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บทนำ
             การเปล่ียนแปลงของระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเข้าสู่
ยุคเวบ็ 2.0 (Web 2.0) ทีส่ง่ผลให้ยุคของการสือ่สาร
ผ่านอนิเทอรเ์น็ตในลักษณะทีเ่ป็นแบบทางเดยีว น่ัน
คือ ผู้สร้างและพัฒนาเว็บจะเป็นฝ่ายสร้างและให้ผู้
ใช้งานเป็นฝ่ายเปิดอ่านข่าวสารข้อมูลเพียงอย่าง
เดียวมาสูยุ่คท่ีผู้ใช้กลายเปน็ผู้สร้างและติดต่อส่ือสาร
ในแบบสองทางด้วยสื่อผสมที่หลากกลายมากมาย
เกดิปฏสัิมพันธ์ในทกุทีทุ่กเวลาบนพืน้ฐานของระบบ
อินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู   สง่ผลให้การจดัการเรยีน
การสอนผ่านเว็บเข้าสู่ยุคท่ีสองท่ีเรียกว่า อีเลินน่ิงสอง
จุดศูนย์ (E-Learning 2.0)

อีเลินน่ิง 2.0
อีเลินนิ่ง 2.0 หมายถึง การวิวัฒนาการของ

การจัดการเรยีนการสอนดว้ยส่ืออิเล็กทรอนกิส์ เข้าสู่
ยุคท่ีสองตามการเปลีย่นแปลงของระบบอินเทอร์เน็ต
ท่ีเข้าสูเ่ว็บ 2.0 เช่นกนั   ดังน้ัน อีเลินน่ิง 2.0 จึงไม่ใช่
เรื่องของเวอร์ชั่นโปรแกรม หรือไม่ใช่เรื่องของการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  แต่เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีลงไปถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมการ
เรียนรู้

สตีเฟ่น ดาวเนส  (Downes, 2005)  ได้อธิบาย
ถึงการวิวัฒนาการของอีเลินนิ่งในแบบเดิมเป็นแบบ
อีเลินน่ิง 2.0  เน่ืองจากวา่การจดัการเนือ้หาแบบเดมิ
ไดมี้การเปลีย่นแปลงมาก โดยเฉพาะการพฒันาการ
ของเว็บ 2.0  ซ่ึงหมายถึง เว็บได้เข้าสู่ยุคท่ีสองหลังจาก
ท่ีได้มีการพัฒนาต่อเน่ืองมากนับสิบปี การพัฒนาการ

⌫ 2.0 ⌫⌫
ผศ.(พิเศษ) ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข*

ของอีเลินนิ ่งก็พัฒนาขึ ้นสู ่วิธีการใหม่ๆ เช่นกัน
แนวคดิของเวบ็ 2.0  เน้นความเปน็สังคมสารสนเทศ
มากว่าการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ อีเลนน่ิง
2.0 ก็เน้นแนวคดิทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดมิมากกวา่
การเปลี่ยนของเทคโนโลยีเช่นกัน  สามารถติดตาม
รายละเอยีดไดใ้น http://www.downes.ca/   สตเีฟ่น
ดาวเนส  ทำงานให้สภาวิจัยแห่งชาติในส่วนของ
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศแคนาดา มี
ความเชี ่ยวชาญด้านการเร ียนออนไลน์ ข้อมูล
ข่าวสารและสื่อใหม่ๆ

ดร.โทน่ี คาร์เรอร์ (Karrer, 2007) เป็นผู้บริหาร
สงูสดุและบรหิารจดัการเทคโนโลยทีีเ่ช่ียวชาญ ด้าน
อีเลินนิ่ง และทำงานด้านการพัฒนาความสามารถ
มนุษย์มาเป็นเวลานาน เป็นรองศาสตาจารยท์างด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ร่วมงานกับองค์กรด้านไอที
ขนาดใหญ่มากมาย ท้ังไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม ฮิวเลต
แพคการ์ด ซันไมโครซิสเต็ม ได้เปรียบเทียบความ
แตกต่างให้เห็นระหว่าง e-Learning 1.0, 1.3  และ 2.0
อย่างชัดเจน จำแนกได้เป็น

 1. องค์ประกอบ
 2. ความเป็นเจ้าของ
 3. การพัฒนา
 4. ระยะเวลาการเรียนรู้
 5. ช่วงเวลาท่ีเรียน
 6. การนำส่งข้อมูล
 7. การเข้าถึงระบบ
 8. ผู้สร้าง
 9. ความต้องการ

* อาจารยป์ระจำภาควชิาครศุาสตรเ์ทคโนโลย ีคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
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10. เน้ือหา
11. จำนวนการสร้าง
12. ลักษณะการสร้าง

ตารางแสดงความแตกตา่งระหวา่ง e-Learning 1.0 , 1.3 และ 2.0
http://elearningtech.blogspot.com/2007/09/elearning-20-presentation-astd-oc.html

ยุคสมัย               eLearning 1.0           eLearning 1.3         eLearning 2.0

องค์ประกอบ

ความเป็นเจ้าของ

การพัฒนา

ระยะเวลาการเรยีนรู้

ช่วงเวลาที่เรียน

การนำส่งข้อมูล

การเข้าถึงระบบ

ผู้สร้าง

ความต้องการ

เนื้อหา

จำนวนการสร้าง

ลักษณะการสรา้ง

การสร้างบทเรียน,เครื่องมือ
การเขยีนเว็บ และระบบการ
จัดการการเรียนการสอน

อาจารยเ์ป็นศนูย์กลาง และ
สื่อสารทางเดียว

ใช้เวลานานและแพง

1 ช่ัวโมง

เรียนรู้เพื่อไปทำงาน

ได้ครั้งเดียว

ระบบจัดการเรียนรู้

นักพัฒนาการสอน

ปกติ

ความรู้ความเข้าใจ

จำนวนมาก

ความรู้เบื้องต้น
ความรู้ทั่วไป
ทักษะ
ข้อมูล การผลติ นโยบาย
กระบวนการ

การอา้งองิ, ระบบการ
จัดการ เรียนการสอน
และจัดการเนือ้หา เน้น
กลุ่มอภิปราย

อาจารย์เป็นศูนย์กลางและ
การร่วมมือ

พัฒนาเรว็ข้ึน ไม่แพง

15 นาที

เรียนรู้ระหว่างทำงาน

ได้หลายส่วน

อีเมล์หรืออินทราเน็ต

ธุรกจิขนาดเลก็

ปกติ

ความรู้ความเข้าใจ

จำนวนมาก

ความรู้เบื้องต้น
ความรู้ทั่วไป
ทักษะ
ข้อมูล การผลติ
นโยบาย กระบวนการ

วิก,ี เครอืข่ายสงัคมและการ
จัดเกบ็สะดวก การเพิม่เติม
ได้ ตลอดเวลาและคลกุเคลา้
ด้วยกัน

ผู้เรียนมีบทบาทและเรียนรู้
ร่วมกัน

พัฒนาได้ทันทีทันใดและใช้ฟรี

1 นาที

เรียนขณะทำงาน

ได้ทุกเวลาที่ต้องการ

การค้นหาและนำส่งแบบถึงท่ี

ผู้ใช้

พิเศษโดยเฉพาะ

สิง่ใหม่ สิง่ทีไ่ม่มีใครรูแ้ละ
เน้ือหา ใหม่ทีเ่ปล่ียนแปลง
รวดเร็ว

น้อยลง

ความรู้ลึกจากการทำงาน
การเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
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ส่ือในยคุ  E-Learning 2.0
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการเรียนการ สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นการเปลี่ยนแปลงตาม

กระแสของเว็บ 2.0  นั่นคือ เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีเครื่องมือใหม่ๆ เกิดขึ้นในระบบ
อินเทอรเ์น็ต    ทำใหยุ้คของอเีลินน่ิง 2.0  มีการนำเอา เครือ่งใหม่ๆ เหล่านัน้มาใชใ้นการเรยีนการสอนแทน ท่ี
เทคโนโลยีเดิมในยุคแรกๆ ของระบบอินเทอร์เน็ต   ยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้หลายส่ือ อาทิ  วิกี  บล็อก เว็บแคส
พอดแคส ฯลฯ   ซ่ึงแตกต่างไปจากส่ืออีเลินน่ิงในยุคเดิมท่ีหลายอย่างก็ล้มหายตายจากไปแล้วเช่น  IRC (Internet
Relay Chat), Telnet, Net meeting, ICQ,  Use net  เป็นต้น

วกีิพเีดีย  ( Wikipedia )
วิกพีิเดยี คอื สารานกุรมทีร่่วมกนัสรา้งขึน้โดยผูอ่้าน เป็นเว็บไซตแ์บบพิเศษทีเ่รียกวา่ วิก ิในลักษณะ

ทีร่่วมกนัแกไ้ขเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย  มีหลายคนรว่มปรับปรุงวิกพีิเดยีอย่างสมำ่เสมอ ซ่ึงคณุกส็ามารถรว่ม
แก้ไขได้ บทความจะมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึนทุกการแก้ไข ซ่ึงการแก้ไขทุกคร้ังถูกเก็บไว้ท้ังหมดในส่วนของประวัติ
ในแต่ละหน้า  (http://th.wikipedia.org/wiki/)

รูปแสดง  http://www.wikipedia.org/
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รูปแสดง  http://www.panyathai.or.th/wiki

รูปแสดง   http://th.wikipedia.org/wiki/   (18 พฤศจกิายน 2550)
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คลังปัญญาไทย คือสารานุกรมต่อยอดที ่
อนุญาตให้เปิดหัวข้อให้คนทั่วไปสามารถเข้ามา
ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เองได้
ตลอดเวลา ท้ังน้ีผู้ท่ีเข้ามาให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเองได้ เพื่อให้แหล่งข้อมูลนี้
สามารถขยายตัวได้เร็ว อีกท้ังยังมีเน้ือหาท่ีกว้างขวาง
หลากหลายและมคุีณภาพ โดยการเปดิโอกาสใหเ้กิด
ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในความรู้สาขาต่างๆ
ในเชิงสรา้งสรรคจ์ากแนวคดิ  และนวัตกรรมทีก่ลา่ว
มาแล้วข้างต้น คณะกรรมการบริหารโครงการคลัง
ปัญญาไทย จึงได้รับเกียรติอย่างสูงจากศาสตราจารย์
นายแพทยเ์กษม วัฒนชัย องคมนตร ี เป็นท่ีปรึกษา
โครงการ รวมทัง้ดร. ครรชติ มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ดำรงตำแหน่งประธาน
โครงการ  ตลอดจนการไดรั้บความรว่มมอืจากภาคี
หลักอื่นๆ อีกมาก  อาทิ  กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เป็นต้น  (http://
www.panyathai.or.th/wiki)

เว็บบล็อก (Weblog)
บล็อกกิง้หรือเว็บบล็อก (Weblog) มาจากคำ

ว่า เว็บ (Web)  บวกกับคำว่าบล็อก (Blog)  กลายเป็น
เว็บบล็อก (Weblog)  เว็บบล็อก เป็นเทคโนโลยสีาร-
สนเทศที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการความรู้อย่างกว้าง
ขวาง  ได้มีการจัดทำเว็บบล็อกในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการความรู้  จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
(2548) ไดอ้ธิบายเวบ็บล็อกเอาไวว่้า  บล็อก (Blog)
หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียน
บันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึก
นึกคดิ มุมมอง ประสบการณ ์ความรู ้และข่าวสารใน
เร่ืองทีผู้่เขียนทา่นหนึง่ๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ
ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด
และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่
สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของบุคคล
ท่ีหน่ึง  เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียน
ได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทำให้บล็อคเป็นส่ือท่ีนิยมมาก
ข้ึนเร่ือยๆ ในนานาประเทศ

การพัฒนาเว็บบล็อก เพื่อนำไปใช้กับการ
ศึกษาในยุคอีเลินนิ่ง 2.0 ก็จะมีการนำไปใช้ในการ
จัดการความรู้ เช่น  โกทูโนว์  เลินเนอร์ หรือรีเสร์ิชเชอร์
ท่ีสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้สู่สังคม
(สคส.)  ก็เป็นเว็บบล็อกท่ีส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
หรือเว็บบล็อกท่ีประยุกต์ใช้ในการจัดการสอนโดยตรง
อย่างครอูอน (http://www.krooon.com)    ท่ีนำเอา
โปรแกรมบล็อกฟรีแวร์ยอดนิยมอย่างเวิล์ดเพรสมา
ปรับประยุกต์ใช้งาน ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีทาง
การศึกษา
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รูปแสดง เว็บบล็อกเพือ่การศกึษา

รูปแสดง  http://wordpress.org/
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Social Bookmarking
         การคน้ควา้หาความรูข้องอีเลินน่ิงในยุคทีส่อง
เป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าเดิม  มีเคร่ืองมือใหม่ๆ
ท่ีช่วยในการแสวงหาความรู้และจัดเก็บในรูปแบบของ
มัลติมีเดียทั้งที่เป็นวีดิโอ  ทั้งที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูล
Social bookmarking  คือวิธีการที่จะทำให้ผู้ใช้
internet  สามารถจัดเก็บ (store)  แยกประเภท (clas-
sify) แบ่งปัน (share) และคน้หา (search) Internet
bookmarks.

คำว่า Internet bookmarks และ Social
bookmarking ไม่รู้ว่าจะบัญญัติศัพท์ภาษาไทยว่า
อะไรดี (ที่คั่นหนังสือออนไลน์?)  ต้องอธิบายคำว่า
Bookmark ก่อนว่า ตามปกติเวลาเราช่ืนชอบเว็บไหน
เรากจ็ะทำการ Bookmark (หรือ Favorite) ไว้ และ
จะถูกเก็บไว้ใน Browser ของเรา (store) เผื่อใน

อนาคตข้างหน้าลืม url จะได้กลับมาคลิกดูอีกที
พอมาเป็น Internet bookmarks แทนที่ ระบบ
จะทำการ bookmarking เก็บไว้ดูในเคร่ืองเราคนเดียว
(store) ก็กลายเปน็เกบ็ไว้บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการบน
internet  แทน  แต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังเป็นการเก็บไว้ดู
คนเดียวตามเดิม แต่ข้อดีคือ กรณีเราไปใช้เคร่ืองอ่ืนๆ
เราก็สามารถเข้าสู่เว็บท่ีเราจัดเก็บ เพ่ือเรียกใช้งานได้
ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้แต่เครื่องตัวเอง
เท่าน้ัน

ด้วยเหตุนี้เอง ตามคอนเซปของ Web 2.0
ที่เป็น Social Network เราจึงได้เห็นการแบ่งปัน
Bookmarks (Sharing) เกดิขึน้ เกดิการแลกเปลีย่น
การเข้าชม การวิจารณ์ ฯลฯ จนเกิดเป็นสังคมของ
Bookmarks (Social bookmarking)   คราวนี ้คน
ทัว่โลก ไม่ว่าจะทีไ่หนกต็าม ทีต่่อ internet และเข้าสู่

http://www.krooon.com/
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เว็บไซต์ที่เก็บ Bookmarks ของคุณได้ เขาก็จะ
สามารถคน้หาเว็บท่ีเขาต้องการได ้โดยหนึง่ในเว็บท่ี
เขาค้นหา อาจจะเป็นเว็บท่ีคุณช่ืนชอบ (search)

http://ifew.exteen.com/20070919/social-
bookmarking

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_book
marking

โซเชียลบุ้กมาร์ก หรือในช่ือไทย ค่ันหน้าแบบ
รวมกลุม่ (social bookmarking) คอื บริการบนเวบ็
ที่แบ่งปันการคั่นหน้าอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์บริการ
คั่นหน้าแบบรวมกลุ่มเป็นที่นิยมในการจัดเก็บ แบ่ง
หมวดหมู่ แบ่งปันและค้นหาลิงก์   ด้วยเทคนิคโฟล์ค-
โซโน มีบนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต นอกจาก
การคั่นหน้าสำหรับหน้าเว็บแล้ว บริการคั่นหน้า
สำหรับเฉพาะเนื้อหาบางหัวข้อหรือเฉพาะ สำหรับ
การจัดรูปแบบบางแบบ เช่น ฟีด หนังสือ วิดีทัศน์
รายการสินค้าและบริการ ที่ตั้งในแผนที่ สถานที่ทำ
เหล้าองุ่น ฯลฯ ก็สามารถพบได้ ค่ันหน้าแบบรวมกลุ่ม
ยังเป็นส่วนหนึ่งของเว็บข่าวแบบรวมกลุ่ม (http://
th.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking)

Social Networking คืออะไร
เม่ือเข้าสูยุ่คอีเลินน่ิง 2.0 เทคโนโลยปีระเภท

ท่ีเป็นเครอืข่ายและมปีฏิสัมพันธ์ก็มีมากขึน้   การมี
สังคมในแบบของไซเบอร์คอมมูนิตี ้ หรือชุมชน
ไซเบอร์เป็นส่ิงท่ีปรากฎในยคุน้ีมากขึน้    โดยเฉพาะ
เครือข่ายสังคมท่ีเรียกว่า   Social Networking ในท่ีน้ี
หมายถึงเฉพาะทีเ่ป็นแบบ online ท่ีสมัครสมาชกิกัน
ไดฟ้รีๆ แล้วกส็ง่ message ผ่านทาง instant mes-
sage หรือ email ไปชักชวนคนอืน่มา connect ด้วย
เมื่ออีกฝ่ายดูประวัติคนส่งแล้ว เกิดความสนใจก็
connect กลบัการไดเ้พ่ือนแบบนี ้นอกจากจะไดรู้้จัก
คนที ่ connect กนัโดยตรงแลว้ยังสามารถ connect
กับเพ่ือนของเพือ่นน้ันไดอี้กดว้ย จะ connect ไปได้
กี่ชั้นก็แล้วแต่ขอบเขตการบริการของผู้ให้บริการนั้น
ส่วนมากบริการทำนองนีมั้กจะถูกมองไปในเร่ืองของ
การหาคู่ โดยที่ต่างคนต่างโพสประวัติ (จริงไม่จริง

มีคนดียวที่รู้ดี) รูปสวยๆ หล่อๆ ดูภูมิฐาน ไว้ก่อน
คุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคู่รัก แต่งงานกันไป
แต่ที่ถูกหลอกลวงน่าจะมีมากกว่า

ถ้าไมอ่ยากขอ้งเกีย่วกบัเร่ืองทำนองนี ้กต้็อง
เลือกเครอืขา่ยทีใ่ห้บริการดา้นธรุกจิ เช่น ecademy.
com เป็นต้น ในน้ันสมาชิกจะแสดง profile ของตนไว้
พร้อมทั้งเขียน Tag ระบุคุณสมบัติของตัวเอง ของ
ธุรกจิ หรือของสนิคา้บรกิารทีม่านำเสนอ เม่ือคนอืน่
ในเครือข่าย search พบแล้วติดต่อมา ก็จะมีการ add
contact พูดคยุกนัทางกลอ่ง message ในเวบ็ไซต,์
instant message อย่าง Skype, MSN, Yahoo หรือ
email  เป็นการเร่ิมต้นสานความคิดและเครือข่ายทาง
ธุรกิจหรือต่อขาธุรกิจออกไปในกลุ่ม นักธุรกิจหรือผู้ท่ี
สนใจจะทำธุรกิจ นักลงทุน นายธนาคาร นักประดิษฐ์
คิดค้น คนให้คำปรึกษา ที่มาพบกันในนั้น  มีการ
แนะนำต่อๆ กัน เป็นการแสวงหาและเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจ ซึ่งถ้าทำอย่างมืออาชีพจะเป็นช่องทาง
ในการประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ๆ ได้
อย่างน่าสนใจทีเดียว (ปิรันย่า  http://www. oknation.
net/ blog/print.php?id=146189)

เว็บไซต์อย่าง MySpace ภาษาในโลกออนไลน์
ยุค Web2.0 เคา้จะเรยีกกนัว่า "Social Networking"
ซ่ึง Social Networking น้ี เรียกไดว่้าเป็นรูปแบบของ
สังคมประเภทหนึ่งที่มาออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ต
(หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสังคมเสมือน "Virtual Com-
munities" หรืออาจจะเรยีกวา่ Online Community

Google ได้เตรียมจะเปิดตัว Open Social API
ซ่ีงเป็นการเปิด API เพ่ือลิงค์กัน ระหว่าง Social Net-
working ยักษ์ใหญ่ของโลก คือ Hi5.com  (คนไทยรู้จัก
กันดี) Orkut (ของ Google ), LinkedIn (สำหรับหางาน
หรือหาธุรกิจ) Friendster, Ning (ของอดีตผู้ก่อตั้ง
Netscape) Salesforce.com (Online Service เก็บเงิน
ที่ประสบความสำเร็จที่สุดตัวหนึ่ง) Flixster iLike,
RockYou และสุดท้าย คือ Slide (ที่มักเห็นอยู่บน
Hi5.com ประจำ)
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ท่ีมา :  Worawisut.in.th
http://blognone.com/blog/worawisut

รูปแสดง  http://space.live.com

รูปแสดง  http://www.hi5.com
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พอดแคส (Podcast)
รูปแบบหนึ่งของการนำเสนอสื่อผ่านรูปแบบ

ของเว็บ 2.0  ได้แก ่พอดแคสท ์(Podcast)  คอืการ
นำเสนอรายการวทิยุ หรือวีดีโอในรูปแบบของเราเอง
เราสามารถทำได้เองจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง
เคร่ืองเดียว   และเม่ือทำรายการของเราเสรจ็แล้ว ท้ัง
ไฟล์เสียงหรือคลิปวิดีโอ สามารถนำไปไวใ้นเว็บไซต์
ของตนเอง และสามารถให้ผู ้สนใจสมัครสมาชิก
รายการ เพื ่อร ับฟังหรือร ับชมเป็นประจำผ่าน
โปรแกรม iTunes ได้ (http://dualgeek.com/podcast/
podcast.html) ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงทีส่ามารถนำมา
ใช้เป็นสื่อในยุคอีเลินนิ่ง 2.0 ได้เช่นกันถ้ารู้จักที่จะ
ประยุกต์ใช้งาน

เวบ็แคส  (Webcast)
ในส่วนของการพัฒนาสื ่อประเภทระบบ

โทรทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์แบบสื่อสารมวลชน ก็จะมี
ระบบท่ีเรียกว่าเว็บแคส  สรรพวิชญ์ ศิริผล (2007)  ได้
กลา่วถงึ Webcast ว่ามาจากคำวา่ Website รวมกบั
คำว่า Boardcasting มีความหมายถึงการกระจาย
ข้อมูลภาพและเสยีงผ่านทางเวบ็ไซต์   โดยเอาเทค-
โนโลยีท่ีมีใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น MP3, FLV,
MP4 มาประยุกต์ เพื่อเผยแพร่บนอินเตอร์เนตได้
สะดวก และรวดเรว็ข้ึนเร่ือยๆ  ปัจจุบันมี Webcast
เกิดข้ึนเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น Duocore.tv,
Youtube http://www.duocore.tv/ ซึ่งก็มีสถาบัน
การศึกษาหลายแห่งนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนมากขึ้น

บทสรุป

โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่า อีเลินน่ิง 2.0  เป็น
พัฒนาการของอีเลินนิ่งตามการพัฒนาของเว็บ 2.0
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแต่เดิม
มีปัญหาเร่ืองความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตและเวิล์ดไวด์
เว็บ   ซ่ึงเทคโนโลยใีนยุคแรกๆ ยังไม่สามารถทำให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ได้อย่างมากมายเชน่ในปัจจุบัน   เม่ือ
มีการพฒันาเทคโนโลยขีองเว็บมากขึน้   อีเลินน่ิงก็
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นทางเดียวก็เป็นแบบ
สองทาง  เดิมครูเป็นศูนย์กลาง ก็เปลี่ยนมาเป็น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้เรียนมีบทบาทมากขึน้ และ
เป็นผู้พัฒนาไดเ้อง  (Kozlowski, 2007)  การพฒันา
ของอีเลินน่ิงมาสู่ 2.0 จึงเป็นวิวัฒนาการโดยปกตขิอง
เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหมือน
การเปล่ียนผ่านไปสู่ความก้าวหน้าใหม่ๆ ท่ีไม่ได้หยุด
น่ิงกับวิธีการเดิม
เก่ียวกับผู้เขียน

☺☺☺
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สามารถท่ีต้องการสำหรับอาจารย์ใน
ปัจจุบันต่างจากอดีตที่ผ่านมาจาก

เดิม อาจารย์เป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญ และมีบทบาท
ในวงการของการศึกษาอย่างมาก ท้ังน้ีรวมถึงการเป็น
ผู้นำหรือผู้อยู่ในภาวการณ์การเป็นผู้นำ  ในปี ค.ศ.
1997 Triolo   ได้ศึกษาการพัฒนาผู้นำของคณาจารย์
ใน มหาวิทยาลัย The University of Nebraska Medi-
cal Center Center (NMC) โดยกำหนดว่าความ
สามารถในการเป็นผู้นำเป็นความสามารถต่อพฤติกรรม
ที่มีอิทธิพลหรือมีอำนาจ  รวมถึงการเจรจาต่อรอง
การเปน็ผู้ประสานงาน  การจดัการความขดัแย้ง การ
ปรับปรุงองคก์ร มีความรูท้างการเมอืง การปกครอง
มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีความชำนาญทางด้าน
บุคคล และในทางปฏิบัติควรมีการสนองตอบ (Feed-
back) แบบ 360 องศาด้วย สำหรับ Byrd (2001) กล่าว
ถึงความแตกต่างระหว่างวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ซึ่งลักษณะของการศึกษามีพัฒนาการของเทคโน-
โลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามี
บทบาท ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องปรับตัวและต้องก้าวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเทคโนโลยีเหล่า
นั้น จากผลของการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยจะมี
การประยุกต์ในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าในวิทยาลัย
ตลอดจนการเป็นระบบธุรกิจ การใช้อินเทอร์เน็ต
การวจัิย การสอน และการเรยีนรู้  นอกจากนี ้ Blake
lock (2006) ได้กล่าวถงึความสำคญัและบทบาทของ
การศกึษาทางไกล ซ่ึงสรปุไดว่้า

♦ ทัศนคติด้านการบริหารต่อการศึกษา
ทางไกล (Administrative attitude toward  DL)
มีการพัฒนาใช้ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นบ้าง  เนื่องจาก
อาจารย์ในสายบริหารยังมีทัศนคติว่า การประยุกต์
ใช้ระบบออนไลน์ จำเป็นต้องใช้ระบบออนไลน์ ตลอด
จนการพัฒนา  (Development) และการส่ง (Delivery)
ระบบ ดังกลา่วดว้ย

♦ ทัศนคติของคณาจารย์ต่อการศึกษา
ทางไกล (Faculty attitude towards DL) จากการ
สำรวจพบวา่ อาจารยจ์ำนวนเกอืบคร่ึงทีย่อมรับการ
ศึกษาระบบออนไลน์ นอกจากนี้มีบุคคลที่เปลี่ยน
จากการต่อต้านการใช้ระบบออนไลน์มาสนับสนุน
คุณภาพของการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์

♦ รูปแบบการศึกษาออนไลน์  ประกอบ
ด้วยหลายส่ิงหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม บทเรียนเดียว
กันนั้น จะสามารถเรียนได้ในต่างสถานที่หรือต่าง
สถาบันการศึกษาต่างนักการศึกษา หรือต่างกลุ่มการ
ศึกษา กล่าวไดว่้า การศกึษาออนไลนเ์ป็นประโยชน์
ต่อคณาจารย์และนักบริหารด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบัน วงการศึกษาได้เห็นความสำคัญของ
การพัฒนาความสามารถของอาจารยท่ี์ทำหน้าท่ีสอน
เช่น  กรณศึีกษาของ  Anyamele  (2007) ไดส้ำรวจ
การพัฒนาเป็นผู้นำในมหาวิทยาลัยประเทศฟินแลนด์
ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาความสามารถเป็นส่ิงท่ีสำคัญ
มาก โดยเฉพาะวทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัทีท่ำการ
สอนวิชาหลากหลาย และผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะ

นิตยา บุญปริตร*

⌦



* นักบรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ
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ความรูใ้หม่ๆ ส่วนเร่ืองท่ีกล่าวถึงความจำเปน็ในการ
พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีของอาจารย์นั้น
Barwick (2007) สรปุว่า  Blog /Discussion  เป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อรวบ-
รวมข้อมูล ต่อยอดความคดิ แบ่งปันความรู ้และรับ
ผลสะทอ้นกลบั (feedback) เป็นวิธีทีใ่ช้สือ่สารแบบ
ใหม่ที่เป็นสิ่งสำคัญกับผู้นำในอนาคต รวมถึงผู้นำ
สถาบันการศึกษา จะต้องใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ ท้ังน้ี
ผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ผู้ท่ีเปิดรับการเปล่ียนแปลง

นอกจากนี ้ วรรณกรรมทางการศึกษาอีก
หลายรายการท่ีได้เสนอบทบาท คุณสมบัติ และความ
สามารถของอาจารย์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น
Davidson  ได้ศึกษาการปรบัเปล่ียนบทบาทและการ
ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการและกฎระเบยีบของสงัคมธรุกิจ ท้ังน้ี รวมถึง
หลักสูตรการศึกษาทางด้านดังกล่าวด้วย และท่ีสำคัญ
อีกประการ  คือ คณาจารยแ์ละบุคลากรทีต้่องพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา หรือปรับหลักสูตรให้สามารถ
ทำงานให้สอดคล้องกับสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
(Information System Department) นอกจากนี้ได้
รายงานถงึความสามารถหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่

1. ทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ
2. ทักษะยุทธวิธีและการคดิเชิงวิเคราะห์
3. การมุ่งไปยังลูกค้าและการตลาด
4.  การแปลความหมายของสารสนเทศใหอ้ยู่

ในจุดหมายเดียวกัน
5. เป็นผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

เช่นเดียวกับ Chan (2006)  ได้สัมภาษณ์
ผู ้จัดการห้องสมุดประชาชน 6 แห่ง ที่มีหน้าที ่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรถึงกระบวน
การพฒันา และวิธีท่ีใช้พัฒนาความสามารถจากการ
ศกึษาพบวา่ ความสามารถหลกั ไดแ้ก่

1. ทักษะการสื่อสาร
2. ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
3. การบริการลูกค้า
4. ทักษะการวิเคราะห์

 5. การเปน็เหตเุปน็ผล
 6. การปรับตัว
 7. เทคโนโลยี
 8. ทักษะด้านการวางแผน
 9. การประมวลความรู้
10. การริเริ่มสร้างสรรค์
11. การเป็นผู้นำ

จากการศึกษาความต้องการในอนาคต ด้วย
การศกึษาของ Voss (2007) ซึง่มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือ
พัฒนาความเข้าใจต่อคุณภาพการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ของอาจารย์ ซึ่งนักศึกษาต้องการวิธีการวิจัยใช้การ
สัมภาษณ ์และการตอบแบบสอบถามผลของการ
วิจัย พบว่า นักเรยีนตอ้งการใหอ้าจารยมี์คณุสมบติั
ดังน้ี

♦ มีความรู้
♦ กระตือรือร้น
♦ เข้าถึงได้ง่าย
♦ เป็นมิตร

        เก่ียวกบัความรูแ้ละทกัษะทีอ่าจารยใ์นอนาคต
ควรมีนั ้น มีผู ้ศึกษาหลายท่าน ได้แก่ Pohkam
(2007) ได้ศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
(The National University of Singapore) ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยทางอุตสาหกรรม ที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกจิบนพ้ืนฐานความรู้  พบว่า สังคมของ
มหาวิทยาลัยจักต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น
ไปยังอุตสาหกรรมทกัษะทางสงัคม และเป็นข่ายงาน
นานาชาต ิทัง้น้ี Cardozo ไดเ้สนอรปูแบบ (Model)
สำหรับการพัฒนาความสามารถของสำหรับคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย The National University of Tachira
(UNET) ประกอบดว้ยพัฒนาการ 6 ข้ันตอน คือ

1. ทบทวนกฎ ระเบียบ นโยบายของมหา-
วิทยาลยั  เพ่ือดำรงถงึความเปน็วิชาการ

2. กำหนดโครงร่างของความสามารถทั่วไป
(General Competencies) ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากข้ันตอน
ที ่1 และการปรกึษากบัผู้เช่ียวชาญ
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3. กำหนดโครงร ่างของความสามารถ
เฉพาะ (Specific Competencies) สำหรับแต่ละ
โปรแกรม

4. จัดทำ Career Map สำหร ับแต่ละ
โปรแกรม จะประกอบดว้ยความสามารถเฉพาะ โดย
ตอ่มาจะตอ้งสามารถจดัหมวดหมู ่ออกเปน็ 5 กลุม่
ไดแ้ก ่Instructor, Assistant, Aggregate, Associate
และ Titular ตลอดจนการจัดหมวดความสามารถ
ท่ัวไปด้วย

5. การออกแบบและจัดทำโปรแกรม  ซึ่งใช้
ข้อมูลจาก Career Map พร้อมกบัการประเมนิ Gap
ระหว่างความสามารถท่ัวไปและความสามารถเฉพาะของ
คณาจารย์

6. การวางแผนสำหรับการประเมินความ
สามารถ (Competencies) เพื่อให้มั่นใจว่าความ
สามารถที่กำหนดขึ้นได้ตอบสนองกับความต้องการ
ตาม สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั

The  National  University of  Tachira (UNET)
ในประเทศเวเนซูเอลา ตระหนักถึงความจำเป็นใน
การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้    เพ่ือการเปล่ียน-
แปลงความสามารถ (Competencies) ของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ในแง่ของการขยายกิจกรรมการสอน
การสำรวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรในการเปิด
หลักสตูร ซ่ึงรวมถึงการยดืหยุ่นของหลักสตูรเทคโน-
โลยี และการรับรองจากหน่วยงานแห่งชาติ (Accredi-
tation)

อาจสรปุไดว่้า ความสามารถของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการสอน
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเทคโนโลยี และ
ปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงนิสิตหรือนักศึกษาอันเป็น
ปัจจัยท่ีสำคัญอีกประการหนึง่ด้วย

☺☺☺
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เป็นคนชอบอ่านหนังสือ  และในขณะเดียวกันก็เป็นโรคชอบเก็บรักษาหนังสือ หนังสือ
ทีห่ามาสว่นใหญ่ไม่เคยทิง้ทำ  ทำใหห้นังสอืเต็มบ้านจนตอ้งทำหอ้งสมดุเลก็ๆ ของตัวเอง
วันดีคืนดีข้าพเจ้านึกอยาก เอาหนังสือเก่าสักเล่มหน่ึงออกมาอ่านอีกสักคร้ัง  เลือกอยู่สักครู่

จากหนังสือเล่มหนึ่ง...⌫
ผศ.สุปราณ ีศุกระเศรณ ี*


พบหนังสือท่ีทำให้รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก  ด้วยไม่คิดว่าจะมีอยู่ในห้องสมุดของตนเอง  หนังสือดังกล่าว
มีช่ือว่า "สมบติักุลสตร"ี  เรียบเรียงโดยผูท่ี้ใช้นามวา่  "ภัทราวด"ี  พิมพ์โดยสำนกัพมิพ์อุดมศกึษา ในปี พ.ศ.
2510 มีความหนาประมาณ 730 หน้า แต่ราคาเพยีง 35 บาทเทา่นัน้

เรียบเรียงกลา่วใน "คำนำ" ว่าตอ้งการใหห้นังสอืเล่มน้ีเป็นคูมื่อ และเป็นมิตรร่วมใจของกลุสตรทีัง้
หลายและหวังว่าความรู้จากหนังสือเล่มนี้ จะสามารถขจัดปัญหาต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้หญิงที่ได้เป็น
เจ้าของหนังสือ ความสงสัยจากการอ่าน "คำนำ" ทำให้ข้าพเจ้าลองเปิดดู "สารบัญ" ของหนังสือ เพ่ือดูว่าความรู้
สำหรบัการเปน็กลุสตรน้ัีนมีอะไรบ้าง อ่านดแูล้วทำใหถึ้งกบัอ้ึง เพราะผูเ้รียบเรียง สามารถนำศาสตรห์ลายๆ
ด้านมาผสมผสาน จนเป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าต่อผู้ที่ต้องการเป็นกุลสตรีจริงๆ และส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่
เขยีนไวใ้นหนงัสอื คอืสิง่ทีส่งัคมปจัจุบนักำลงัเรยีกรอ้งใหส้ตรทีัง้หลายในบา้นเราเหน็ความสำคญัและปฏบิัติ
แสดงว่า "ผู้รู้" ในอดีตนั้น ท่านเป็นผู้ที่รู้จริงและสัจธรรมดังกล่าว ก็มีหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มที่
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จะเห็นว่าเนือ้หาราวๆ 10 หัวข้อแรกนัน้ เป็น
เร่ืองราวท่ีสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพในปัจจุบันหลายๆ
สถาบนัจัดหลกัสตูรอบรมใหแ้กผู้่หญิงทัง้หลาย เพ่ือ
ให้รู้จักการวางตวัและการเขา้สงัคม ส่วนค่าธรรมเนียม
ในการอบรมนั้นนับว่าสูงพอควร

คราวนี้ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้อ่านได้สัมผัส
รายละเอยีดของเนือ้หาสกั 1 หัวข้อ ซ่ึงข้าพเจา้คดิวา่
น่าจะถกูใจ

"วิธีปรับตัวให้โก้เก๋"1

ผู้หญิงเราไม่ว่าจะอยู ่ในวัยรุ ่น วัยสาว
เต็มตัว หรือในวัยสาวใหญต่ลอดถงึวัยกลางคน ต่าง
ต้องการความสวยงามความโกเ้ก๋มีเสน่ห์ ชวนให้เพศ
ตรงข้ามมองดว้ยความสนใจ ด้วยความทึง่เสมอ

เมื ่อทุกคนมีความต้องการดังกล่าว ต่างก็
พยายามที่จะศึกษาที่จะปรับตัวเอง ให้ได้มาซึ ่ง
ความงาม ความโก้เก๋นั้นบางคนโชคดีมีไหวพริบ
ฉลาดเฉลียวก็อาจได้ความโก้เก๋นั้นมาเป็นของตน
ด้วยวิธีสังเกตแบบเสื้อ  แบบผมการประดับประดา
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความงาม สร้างเสน่ห์ จาก
รายการแฟชั่นโชว์ และจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ
แล้วมาพิจารณาดัดแปลงให้เข้ากับใบหน้า รูปร่าง
ของตน

แต่แม้กระนั้น ก็ยังมีผู้หญิงบางคนที่ขาด
ไหวพริบที่จะขวนขวายหาความโก้เก๋ดังกล่าว ไม่มี
โอกาสชมแฟช่ันโชว์ ไม่มีโอกาสดโูทรทัศน์ จึงจำเป็น
ต้องหาความรอบรู้จากตำรับตำราต่างๆ แหละนี่เอง
ที่ดิฉันได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์
แกค่ณุผู้หญิงทีรั่กสวยงาม ปรารถนาความโกเ้กบ้๋าง
ไม่มากก็น้อย

1. ทรงผม   สำหรับผู้หญิงเราน้ัน  ดิฉันคิดว่า
ไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณสวย สะดุดตาแต่ผู้พบเห็น
ในข้ันแรกดีไปกว่าทรงผมของคณุ เพราะทรงผมเปน็
สิง่ทีเ่ห็นไดชั้ด ไม่ว่าคณุจะสวมเสือ้ผ้าสวยงามราคา
แพงเท่าใดก็ตาม........ ถ้าคุณเข้าใจในการตบแต่ง
ทรงผม หรือรู้จักเลือกร้านเสริมสวยทรงผมท่ีสามารถ
ทำผมให้รับกับใบหน้า ต้องกับกาลเทศะ.... ทรงผม
จะช่วยเพิม่ความงามใหแ้กเ่สือ้ผ้าทีค่ณุสวมใสข้ึ่นอีก
เป็นอันมาก........ การตบแตง่ทรงผมของคณุไมค่วร
จะตบแตง่อยู่ทรงเดยีวแบบเดยีวตลอดไป ควรมกีาร
ดัดแปลงเพื่อให้ดูแปลกตา แลดูใหม่ และทันสมัย
อยู่เสมอแบบผมใหม่ๆ  จะช่วยให้คุณเดน่ในวงสงัคม
เสมอ

2. รูปรา่ง   นับว่าเปน็สิง่สำคญัอีกอยา่งหนึง่
สำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการความสวยงาม  ความ
โกเ้ก.๋..... รูปร่างทีไ่ดข้นาดจะชว่ยให้หญิงทีไ่ม่มีทา่ที
ว่าจะเป็นคนงาม ให้กลับกลายเป็นคนงาม โก้เก๋มี
เสน่ห์ ได้ดีกว่าผู้ท่ีมีรูปร่างผิดขนาด รูปร่างหญิงเป็นส่ิง
ดึงดูดความสนใจแกผู้้ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก.........

1 คดัลอกจาก ภัทราวด ี(2510) "สมบติักุลสตร"ี สำนกัพมิพ์อุดมศกึษา หน้า 124-138
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การลดความอ้วนด้วยการลดอาหาร หรือเลือก
รับประทาน อาหารบางชนิด (จะได้กล่าวในบทต่อไป)
และการออกกำลังบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอนั้น
สามารถจะช่วยให้หญิงท่ีปราศจากความสง่างาม กลับ
เข้ามาอยู่ในตำแหน่งสาวงามที่เป็นที่สนใจของผู้ได้
พบเห็นได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยังมี
รูปร่างไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจ......... คุณอย่าเพิ่ง
ทอ้ใจ  เพราะเสือ้ผ้าทีตั่ดโดยผูตั้ดทีเ่ข้าใจแกไ้ขสว่น
ไม่งามของร่างกายของคุณอาจช่วยคุณได้ เช่น  ถ้าคุณ
มีช่วงหลังทีย่าวและมเีอวเล็ก การสวมเสือ้คอลกึอาจ
ช่วยคุณได้มากเหมือนกัน

3. ต้องมีลักษณะที ่เป็นตัวของตัวเอง
หมายความว่า คุณจะต้องมีแบบหรือสไตล์อันหนึ่ง
อันใดไว้เป็นของตัวเองเสมอ  การรักษาแบบฉบับ
ของตัวเองน้ี  ปรากฏว่าชาวฝร่ังเศสเป็นพวกท่ียึดม่ัน
และมีความภาคภูมิใจในบุคลิกลักษณะของเขานัก...
โปรดระลึกว่า ความมีลักษณะพิเศษเป็นตัวของ
ตัวเอง และพยายามรักษาสไตล์ของคุณไว้อย่าง
สม่ำเสมอนั้น จะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้คุณกลายเป็น
คนโกเ้ก ๋มีเสนห์่น่ารกัไดต้ลอดไป

4. รู ้จ ักเปลี ่ยนแบบอยู ่เสมอ ถ้าค ุณ
ต้องการจะเป็นหญิงท่ีครองความน่ารัก โก้เก๋อยู่ตลอด
เวลา แล้วคุณต้องรู้จักเปล่ียนแปลงแบบอยู่เสมอ และ
ด้วยความระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องคอยดูว่าแฟชั่น
การแต่งกาย จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
เม่ือได้เห็นการเปลีย่นแปลงแลว้ ต้องนำมาดดัแปลง
ให้เป็นแบบที่เหมาะสมกับรูปร่างคุณเหมาะสมกับ
โอกาสทีค่ณุจะสวมใสไ่ป

นอกจากนั้น คุณจะต้องพยายามรักษาแบบ
ฉบับของตัวเองไว้ อย่าเข้าใจว่า การแต่งตัวมาก
เกินไปจะทำใหคุ้ณมีความโกเ้ก๋ และโปรดระลกึไวว่้า
แบบหนึ่งหรือเครื่องประดับชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ที่คนหนึ่ง
สวมใสแ่ล้วสวยงามนัน้  ถ้าคุณมาสวมใสห่รือตบแต่ง
บ้าง อาจแลดนู่าเกลยีดกไ็ด.้..........

5. การแต่งหน้าให้ดูเหมือนธรรมชาต ิ
การแต่งหน้าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นเครื่องช่วยให้
คุณแลดโูกเ้ก ๋ น่าพสิมยั  โปรดจำไวว่้า การทีคิ่ดแต่
จะแต่งหน้าให้สวยงามชั่วครั้งคราวเทา่นั้น ก็เหมือน
กับการสวมหน้ากากขณะแสดงละครที่ถูกแล้ว คุณ
ควรจะได้รักษาผิวหน้าให้แลดูสะอาด หมดจดเป็น
นวลใยอยูเ่สมอ จะช่วยให้แลดมีูชีวิตชีวายิง่ข้ึน  การ
แต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าจะ
ไม่ได้ คุณเมคอัพใบหน้าของคุณเสียเลย..... แต่
อย่าลมืว่า การเมคอพัท่ีพอสมควรเทา่นัน้ ท่ีจะทำให้
แลดงูามมเีสนห์่ ถ้ามากไปจะกลายเปน็นางงิว้

เป็นอย่างไรบ้าง  หน่ึงหัวข้อท่ีคัดลอกมาให้อ่าน
ท่านคิดว่าความรู้ในหนังสือเล่มน้ี ทันสมัย หรือล้าสมัย
แม้ว่าหนังสือจะถูกพิมพ์จำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2510
แต่ข้าพเจา้แนใ่จว่า ความรูท้ีไ่ดรั้บต้ังแต่หน้าแรกจน
หน้าสุดท้าย ยังคงเป็นสิ่งที่ทันสมัย ที่สำคัญคือ
สามารถนำมาปฏบัิติได้ในยุคดจิิตอลน้ี ในขณะทีเ่รา
กำลังรณรงค์ในเรื่องการแต่งกาย ความประพฤติ
การวางตวัของสาวๆ ให้เหมาะสมกบักาลเทศะ และ
ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลนัก ข้าพเจ้ากลับเห็นว่าสังคม
ควรรณรงคใ์ห้คนไทยทกุเพศ ทกุวยัรักการอา่น และ
มีนิสัยรักการเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาความรู้ จะ
ดีกว่าไหม.

☺☺☺
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โลกในศตวรรษที ่แล้วความรู ้ในการดูแล
รักษาสุขภาพ มุ่งเน้นในการป้องกันควบคุมและ
รักษาโรคที่เกิดกับวัยเด็กและโรคติดต่อ แต่ปัจจุบัน
โรคไมติ่ดต่อ กลายมาเปน็สาเหตขุองการเสยีชีวิตใน
ลำดับต้นๆ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง สะท้อนให้เห็น
ถึงความบกพร่องในวิธีการใช้ชีวิต อันได้แก่การ
รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง การขาดการออก
กำลงักายทีเ่สรมิสรา้งความแขง็แรง  เน่ืองจากมกีาร
พัฒนาเครื่องทุ่นแรงต่างๆ จากเทคโนโลยีด้านการ
สื ่อสารและการคมนาคม จากการวิเคราะห์ของ
สถาบันสุขภาพแห่งชาติ  ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายงานว่า ถึงแม้มนุษย์ใช้วิทยาศาสตรใ์นการพัฒนา
วิธีการดแูลรักษาสขุภาพ ร่างกายใหแ้ข็งแรงทนทาน
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขข้อจำกัดของอายุขัยให้ผ่าน
พ้นไป พร้อมกับการเสื่อมถอยของสมรรถนะทาง
ร่างกายทีไ่ม่อาจหลีกเล่ียงได้

ก่อนหน้านี ้ การมีรูปร่างที ่ดีและร่างกาย
แข็งแรงเป็นรูปแบบการใชชี้วิตแบบหนุ่มสาว แต่เม่ือ
คนเหลา่นีผ่้านพน้เข้าสูวั่ยทีสู่งข้ึนมีการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมในการใชชี้วิตแบบกนิเท่ียว มาเป็นกิจกรรม
ที่ยุ่งยากซับซ้อนนอกเหนือไปจากการเต้นรำ สนุก
สนาน หรือวิ่งออกกำลังกายตามสวนสาธารณะมา
เป็นการใช้บริการของสถานออกกำลังกายที่เรียกว่า
ฟิตเน็ส  ซ่ึงมีอุปกรณแ์ละเครือ่งออกกำลงักายนานา
ชนิด  ทำให้รูปแบบของธุรกิจการดแูลสุขภาพและวธีิ
การบำบัดรักษาทางการแพทย์มีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลง
จากเดิม

ปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจสถานออก-
กำลงักายเพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แรงมมีากขึน้ เพ่ือ
ตอบสนองต่อบุคคลที่มีอายุสูงขึ้นหรือผู้สูงอายุ ซึ่ง
เป็นเป้าหมายทีส่ำคัญของธุรกิจน้ี  เม่ือประชากรโลก
ซ่ึงเกิดในช่วงยุคท่ี 1965-1975  ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
อิทธพิลทางสงัคมในปจัจุบันเร่ิมมีอายมุากขึน้ ก็ต้อง
เผชิญหน้ากับความจริงท่ีว่าสมรรถนะในการทำงานของ
ร่างกายลดลงตามอายทุีม่ากขึน้ และพวกเขาจะตอ้ง
ใช้ชีวิตอยู่กับสภาพนีไ้ปอีกนานขึน้ เน่ืองจากอายขัุย
ของมนุษย์สูงข้ึนไปตามการพัฒนาทางด้านการแพทย์
คนเหล่าน้ีจึงได้เร่ิมหันมาสนใจสุขภาพตัวเองมากข้ึน
ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการดแูลรักษาสุขภาพเพ่ิมสูงข้ึน
อย่างมาก

นพ.ปริทศัน ์ วาทกิทนิกร*

*จิตแพทยค์ลนิิก จิตแพทยโ์รงพยาบาลสนิแพทย์
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ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการออกกำลังกายเพ่ือความ
แข็งแรงในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว

• จากบันทึกของสมาคมผู ้ผลิตจำหน่าย
อุปกรณด์า้นกฬีาในประเทศสหรฐัอเมรกิา พบวา่ มี
ชาวสหรัฐประมาณ  57 ล้านคน ที่ใช้บริการสถาน
ออกกำลงักายแบบฟติเน็สอยา่งนอ้ย 100 วันต่อคน
ต่อปี

• จากสถิติในสหภาพยุโรปเม่ือเร็วๆ น้ี พบว่า
เกือบ 40% ของผู้มีอายุ 40-50 ปี ออกกำลังกาย
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์เทียบกันแล้ว ไม่ค่อย
แตกตา่งกบัผู้ทีมี่อาย ุ15-24 ปี ซ่ึงมีประมาณ 50%

• ในสหราชอาณาจักร จำนวนของผู้ชายที่
อาย ุ55 -64 ปี มาออกกำลงักายเพือ่เสรมิสรา้งความ
แข็งแรงพุง่สงูข้ึนเกอืบครึง่หน่ึง ต้ังแตปี่ 1997  เช่น
เดยีวกบัผู้หญิงทีอ่าย ุ45-54 ปี ซ่ึงเพ่ิมสงูข้ึน 1 ใน 4
ของสถติเิดมิ

• ในญี่ปุ ่นซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า มี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าวัยหนุ่มสาว  พบว่า
ผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี ท่ีมาออกกำลังกายในปี 1998
เพ่ิมข้ึน 54.3% ในปี 2005

ความเส่ือมถอยของร่างกายตามวัยท่ีเปล่ียนไป
และวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับ
สมรรถนะทางกายท่ีลดลง

• เส้นใยกล้ามเนื้อเสื่อมลงรวมถึงเอ็น และ
พังผืด กลา้มเนือ้จะมีการยดึตดิหลงัอาย ุ30 ปี ดังน้ัน
จึงควรมีการอุ่นเคร่ือง (Warm  up) ก่อนออกกำลังกาย
และยดึกลา้มเนือ้อย่างสมำ่เสมอหลงัออกกำลงักาย

• มวลกระดูกจะเปราะบางลงภายหลังอายุ
40 ปี จึงควรประยุกต์วิธีการออกกำลังกายเพื่อลด
ความหนกัหน่วงในการลงนำ้หนักเฉพาะที่

• สมรรถภาพการทำงานของหัวใจและ
หลอดเลือดลดลง จึงควรออกกำลังกายเพื่อฝึกฝน
อย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความทนทาน
และใช้เวลาในการพักฝืนให้มากขึ้น

•  ปฏิกริิยาการตอบสนองของระบบประสาท
ช้าลง จึงควรเลือกวิธีการออกกำลังกายที่ได้รับการ
ออกแบบให้สามารถบังคับและควบคุมหากเกิดความ
ผิดพลาดในการเล่น

เทคโนโลยีใหม่ในการออกกำลังกายถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพ

จากข้อมูลการตลาดในแง่ของประชากร-
ศาสตร ์ความกระตอืรือร้นของกลุ่มคนท่ีมีอายุมากกว่า
35 ปี ซ่ึงมีความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยและคน
กลุ่มนี้ยังให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของสินค้า
และการบริการมากกว่าสิ่งจูงใจแบบฉาบฉวย เป็น
สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจการออกกำลังกายประเภทฟิต-
เนสกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก  เทคโนโลยี
ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือรองรับ
กลุ่มบุคคลเหลา่น้ี ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าท่ีสวมใสใ่นการ
ออกกำลังกาย  รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา  เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 5  ปีก่อน เราไม่สามารถจะติดตั้ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพไว้บนอุปกรณ์กีฬาได้
เนื่องมีขนาดใหญ่และหนักมากแต่ปัจจุบันนักกีฬา
สามารถจะพกพากล้องขนาดจ๋ิว  ซ่ึงติดไว้กับจักรยาน
ขณะแข่งขันหรือติดเครื่องเซ็นเซอร์ไว้ที่ไม้เทนนิส
หรือไม้กอลฟ์ เพ่ือเฝ้าดแูลควบคมุจังหวะการเหวีย่ง
โดยปราศจากการรบกวนขณะแขง่ขัน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ความสามารถในแข่งขันให้สมบูรณ์ขึ้น และยังลด
หรือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ สำหรับการ
ออกกำลงักายในฟติเน็ส  เทคโนโลยเีหล่าน้ีนำมาใช้
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ในการเฝ้าและติดตามการเคล่ือนไหวขณะออกกำลัง-
กาย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาจังหวะ และท่าทางใน
การเคลื่อนไหว รวมถึงควบคุมความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งยังมีผลทางด้านจิตใจแก่
ผู้ออกกำลังกายประเภทนีด้้วย

ประโยชน์ในการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มี
อายุสูงข้ึน

รูปแบบการดำรงชีวิตที ่สะดวกสบายเป็น
ตัวกำหนดวิถีการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิต
ประจำวันทุกวันนี้เรานั่งอยู่นิ่งๆ เฝ้ามองสิ่งรอบตัว
และควบคุมส่ิงต่างๆ ด้วยเคร่ืองควบคุมระยะไกล (re-
mote control) ซ่ึงไม่ใช่วิธีการทีเ่หมาะสมสำหรบัผู้ที่
มีอายุสูงข้ึน  เน่ืองจากมีการศึกษาหลายช้ิน ซ่ึงยืนยัน
แล้วว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากชีวิตปราศจากการ
ออกกำลังกายไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตาม เนื่องจาก
ร่างกายจะสูญเสียความแข็งแกร่งและความทนทาน
รวมถึงความยืดหยุ่นในการประสานการทำงานร่วมกัน
พบว่า การขาดกจิกรรมทางรา่งกาย และขาดการรบั-
ประทานอาหารที่ถูกต้อง เป็นสาเหตุร่วมกันที่ทำให้
เกิดการตายเป็นอันดับ 2 ของประชากรในประเทศ
สหรฐัอเมริกามกีารศกึษาทีบ่่งช้ีว่า แม้แต่คนทีมี่อายุ
90 ปี กส็ามารถทีจ่ะแกไ้ขและฟ้ืนฟูการสญูเสยีพละ-
กำลังได้ โดยการออกกำลงักายอย่างสม่ำเสมอในผู้ท่ี
มีความดันโลหิตสูงการออกกำลังกาย ก็จะช่วยในการ
ลดความดันโลหิตได้  นอกจากนี้พบว่า การออก-

กำลังกายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง สามารถช่วย
ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคบางชนิดได้แก่ โรค
มะเร็ง โรคหวัใจ โรคเบาหวาน และสามารถชว่ยให้
คนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ามีอารมณ์ดีขึ้น สำหรับผู้สูง
อายุที่ขาดความคล่องแคล่ว ก็สามารถดำรงชีวิตได้
อย่างเป็นอิสระมากขึ้น เนื่องจากสามารถปรับตัวใน
การเคลื่อนไหวไปไหนมาไหน การแต่งตัวหรือแม้
กระทั่งการขับถ่าย

กิจกรรมทางด้านร่างกายนั้น ได้แก่กิจกรรม
ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของชวิีตประจำวนั ซ่ึงนอกจากทำให้
ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
ไม่ว่าจะเป็นการออกไปเดินเล่น ขี่จักรยาน ทำงาน
บ้านหรืองานสวนขึ้นลงบันได อย่างไรก็ตาม หาก
ต้องการให้มีรูปร่างที่เพรียวสมส่วน และร่างกาย
แข็งแรงทดทาน ก็คงจะต้องใช้วิธีการออกกำลังกาย
ประเภทท่ีอยู่สถานออกกำลังกายประเภทฟิตเนส  ซ่ึง
อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างที่ไม่สามารถทำได้ภายใน
ครัง้เดยีว อาจตอ้งใช้เวลาในการออกกำลงักายอยา่ง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง จึงขอ
แนะนำให้เป็นทางเลอืกสำหรบัผู้ท่ีมีความสนใจ และ
มีความสามารถในการบริหารเวลาและรายจ่ายเพียงพอ

เรียบเรียงจาก
Nature & Health, The Borneo Post, PPK 10/12/2006, NH/
29/01, Sunday 31 December 2006.

☺☺☺
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27 พฤษภาคม 2551 คณะของสำนัก
หอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ  ทัศนศกึษา

ดูงานหอ้งสมุด University Sains Malaysia ประเทศ
มาเลเซยี

The USM Library ประกอบดว้ย 3 ห้องสมดุ
หลัก ได้แก่

1. ห้องสมดุ Hamzah Sendut & II
ท่ีวิทยาเขตกลาง

2. ห้องสมุด Handan Tahir
ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. ห้องสมดุทีว่ิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์
นอกจากนีท้ี ่USM Library ยังมีสิง่พิมพ์ต่างๆ

แยกเป็นหมวดหมู่ไว้หลายประเภท ประกอบด้วย
หนังสือและวารสาร, สิ ่งพิมพ์ต่อเนื ่อง, สื ่อวัสดุ
อุปกรณ,์ ไมโครฟล์ิม  ท้ังน้ี หนังสอื, วารสาร และสือ่
วัสดอุุปกรณเ์หล่านี ้จะมีเพ่ิมข้ึนทกุปี

นอกจากนี ้ หอสมุดยังจัดให้มีบริการทาง
ออนไลน์โดยผ่าน USMnet โดยสามารถสบืค้นข้อมูล
จากฐานข้อมูล CD-Rom หนังสืออ้างอิง, บรรณา-
นุกรม รวมถึงการคน้ข้อมูล เพ่ือการยมืระหว่างหอ้ง-
สมุด  และยังมีบริการให้ยืมหนังสือทางไปรษณีย์
สำหรับนักศึกษาโปรแกรมการศกึษาทางไกล บริการ
น้ียังได้ขยายไปสู่การให้ยืมแก่บุคคลท่ัวไปด้วย

ห้องสมุดใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการจัด
หมวดหมู,่ การจดัซือ้, การจำแนก และการควบคมุ
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และยังมีระบบค้นหารายการ
หนังสือในห้องสมุด โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Online
Public Access Catalog ( OPAC )

ดาวรตัน ์ แทน่รัตน ์*
สรีุรัตยา  บุญแสนแผน **

⌦⌫

* หัวหนา้แผนกเทคนคิ สำนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ
** บรรณารกัษแ์ผนกเทคนคิ สำนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ

⌫ หลังการศึกษาดูงานท่ีห้องสมุดของ University
Sains Malaysia ได้เดินทางไปยังเกาะปีนัง และรถราง
ข้ึนไปบนปีนังฮิลส์

คณะเราขึ้นรถรางไปยังเกาะปีนัง (ปีนังฮิลล์)
เมื่อขึ้นไปถึงครึ่งทางต้องมีการเปลี่ยนรถรางอีกคัน
หน่ึงเม่ือถึงจุดชมวิว ซ่ึงเป็นสถานทีช่มวิวบนเนินเขา
แห่งแรกในมาเลเซยี อากาศสดชืน่เย็นสบาย และวิว
ทิวทัศน์สวยงาม ชาวคณะได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเมื่อ
ได้เวลาอันสมควรจึงเดินทางกลับ
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วันท่ี 28 พฤษภาคม 2551

เดินทางไปยังวัดไทยชัยมังคลาราม ซึ่ง
สร้างด้วยศิลปะแบบไทย ซึ ่งประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์ เป็นที ่กล่าวกันว่าเป็น
พระนอนทีย่าว ท่ีสุดในโลก

หลังจากนั้นเดินทางไปกรุงกัวลลัมเปอร์
(Kuala Lumpur )
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และมีโอกาสถา่ยรปูกบัหอฝาแฝด Petronas ซ่ึงเป็นอาคาร
แฝดทีสู่งทีสุ่ดในโลก เป็นอาคารสำนกังาน รวมทัง้เป็นศนูย์รวมของ
ศลิปะ และการแสดง

ต่อจากน้ันชาวคณะแวะท่ีบริเวณเมอเดกาสแควร์ (Merdelka
Square) ซ่ึงอยู่ใกลกั้บอาคาร สลุต่านอบัดลุซามคั (Sultan Abdul
Samad  Building ) อาคารนีปั้จจุบันใช้เป็นทีท่ำการของรฐับาล

จุดเด่นที่น่าสนใจของเมอเดกาสแควร์อีกแห่งคือ เสาธง
สูงเกือบร้อยเมตร ได้ชื่อว่าเป็นเสาธงที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ประวัติศาสตร์ท่ีพึงจำและชาวมาเลเซียภาคภูมิใจมากคือท่ีน่ี เพราะ
เป็นสถานที ่ทีธ่งยูเน่ียนแจ็ก (Union Jack) ของอังกฤษถกูลดลง
จากเสาและธงชาตมิาเลเซยี ถูกเชิญข้ึนเสานีเ้ป็นครัง้แรก

พระราชวงั อีสตานา่ ไนการา่ เป็นทีป่ระทบัของประมขุของ
ประเทศมาเลเซีย บริเวณด้านหน้ามีดอกไม้ประดับสวยงาม ต่อ
จากน้ันชาวคณะได้เดินทางไปพักท่ีเก็นต้ิงไฮแลนด์ (Genting High-
land )

พวกเราเดนิทางสูเ่กน็ต้ิงไฮแลนด ์Way หรือ กระเชา้ไฟฟา้
เก็นต้ิงเป็นแหล่งบันเทิงท่ีรวมความหลากหลายไว้ในท่ีเดียวกัน เป็น
City of Entertainment  มีคาสโิน ซ่ึงห้ามเดก็ทีอ่ายตุ่ำกวา่ 21 ปี
เขา้ใชบ้รกิาร

วันที่ 29 ในตอนเช้า เดินทางกลับสู่ประเทศไทยถึงด่านที่
อำเภอสะเดา แวะละลายทรัพย์ที่ตลาดจังโหลนสินค้าปลอดภาษี
หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่เพื่อกลับกรุงเทพฯ โดย

สวัสดิภาพ☺
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วันท่ี  6 -11 มีนาคม 2552

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการจัด
ศึกษาดูงานห้องสมุด และทัศนศึกษาที ่ประเทศ
สาธารณรฐัเกากลใีต้ ปีน้ีขออินเทรนหนอ่ย พวกเรา
จะไปเกาหลีใต้ตามรอยซีรีย์ดังท่ีเข้ามาฉายท่ีเมืองไทย
เกาหลีเป็นแหล่งวิทยาการที่ทันสมัย และยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และที่สำคัญเป็นแหล่งช๊อปปิ้ง
เครื่องสำอางที่สาวไทยไม่เคยพลาด 
ก่อนการเดินทางไกด์ได้แนะนำเก่ียวกับเกาหลีเพราะ
พวกเราเดินทางไปในช่วงที่เกาหลียังมีอากาศหนาว
เย็น ท้ังท่ีเมืองไทยอุณหภูมิเกือบ 40 องศา

วันแรกของการเดนิทาง 6 มีนาคม 2552
พวกเราเหล่าบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที ่

ห้องสมดุรวม 25 ชีวิต รวมพลกนัทีส่นามบนิสวุรรณ
ภูมิเดินทาง โดยสายการบนิโคเรียนแอร์เท่ียวบิน KE
652 เม่ือถึงเวลา 22.40 น. กัปตันกพ็าเราเหนิฟ้าสู่
เกาหลี

วันท่ีสองของการเดนิ  7  มีนาคม 2552

ดาวรตัน ์ แทน่รัตน ์*
สรีุรัตยา  บุญแสนแผน **

⌦ ⌫

* หัวหนา้แผนกเทคนคิ สำนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ
** บรรณารกัษแ์ผนกเทคนคิ สำนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ

คณะห้องสมุดเราเดินทางมาถึงที่สนามบิน
อินชอน เม่ือเวลา 05.50 น เม่ือมาถึงเกาหลีคำทักทาย
ภาษาเกาหลีท่ีใช้กันคืออันยองฮาเซโย ท่ีแปลว่าสวัสดี
ท่ีเกาหลีเวลาจะเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช.ม. คณะห้องสมุด
เราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอย่างไม่มีปัญหาเพราะ
ในการเข้าเกาหลีไม่ต้องขอวีซ่าแต่มักจะมีคนพูดว่าไป
วัดดวงเอาที่ ต.ม. (ด่านตรวจคนเข้าเมือง) เกาหลี
เพราะความขึน้ช่ือในความเขม้และดุของ ต.ม.เกาหลี
แต่พวกเราก็ผ่านกันทุกคน หลังจากรับกระเป๋าขอ
สำรวจอากาศกอ่น พอเดนิออกนอกอาคาร ก้าวแรก
ได้พบกับอากาศที่ดูสะอาดและบริสุทธิ์ต่อมาความ
หนาวเริ่มมาเยือน วันนี้ก่อนลงจากเครื่องกัปตัน
ประกาศว่าอุณหภูมิ -2 มิน่าหล่ะ...ทำไมมันหนาว
อย่างนี ้ทัง้ทีเ่มืองไทยรอ้นมากๆ ต่อจากนัน้เดนิทาง
ไปขึ้นรถเพื่อทัศนศึกษาเมืองซูวอนเพื่อแวะดูไร่
สตรอเบอร์รี่

ไร่สตรอเบอรร่ี
ที่ไร่สตรอเบอรี่ที่เมืองซูวอน เป็นสตรอเบอรี่

ที่ขึ้นชื่อของเกาหลีใต้ สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากและ
หวานกวา่ทีเ่มืองไทย ท่ีน่ีเขาเปิดให้นักทอ่งเท่ียวเข้า
ชมและชิมสตรอเบอรี ่ภายในสวน  โดยแจกถุง
พลาสตกิให ้1 ใบ เกบ็ออกมาได ้5 ลูก (แต่ทีเ่ราทาน
เข้าไปก่อนออกไม่รู้ว่ากี่ลูก)  ด้วยความตื่นตาตื่นใจ
กับผลสตรอเบอร่ีท่ีใหญ่มาก ขอบอกก่อนกลับละลาย
เงินวอนนิดหน่อย ถ้าใครสนใจซ้ือกลับบ้าน เจ้าของไร่
ละแพ็คใสก่ลอ่ง และนำมาสง่ให้ท่ีสนามบนิ วันทีเ่รา
กลับเสร็จจากไร่สตรอเบอรี่ พวกเราเดินทางต่อไป
เพ่ือไปทดลองทำกิมจิกัน
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ทำกิมจิและถ่ายรูปชุดฮันบก
กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที ่

อาศัยภูมิปัญญาของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริก
สีแดงและผักต่างๆ โดยท่ัวไปจะเป็นผักกาดขาว ชาว
เกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยังนำไป
ปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบัน
กิมจิมีมากกวา่ 187 ชนิด ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด
เปรี้ยวและมีกลิ่น  แต่ชาวเกาหลีก็ยังนิยมทำกิมจิ
กินเอง ท่ีบ้านเป็นอาหารข้ึนช่ือหรือเป็นอาหารประจำ
ชาติก็ว่าได้ ผักที่นิยมใช้ทำกิมจิคือผักกาดขาว หัว
ผักกาด    แต่ผักท่ีน่ีเขาไม่ธรรมดา ใหญ่มากๆ พวกเรา
ทุกคน ได้ชมการสาธิตทำกิมจิ และได้หัดทำกิมจิ
พร้อมกับชิมไปด้วยท่ีน่ีเช่นกันละลายเงินวอนอีกแล้ว

หลังจากทำกิมจิเสร็จแล้วบริเวณเดียวกันนั้น
จะมีชุดฮนับกใหนั้กทอ่งเทีย่วใสถ่่ายรปูกนั โดยปกติ
จะต้องเช่าชุดเพ่ือถ่ายรูปกัน แต่ท่ีน่ี ฟรี ได้เวลาเปล่ียน
ร่างเป็นแดจังกึมกันแล้ว ถ่ายรูปกันจนหนำใจแล้ว ถึง
เวลาทีจ่ะเดินทางตอ่ไปท่ีป้อมฮวาซอง
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ป้อมฮวาซอง  (Hwaseong Fortress)
ต้ังอยู่ท่ีเมืองซูวอน สร้างข้ึน  ในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796  โดย

พระเจ้าจองโจแหง่ราชวงศโ์ชซอน   เพ่ือใช้เป็นทีป่ระทบัและเปน็ที่
ฝังพระศพขององคช์ายรชัทายาทจงัฮอน องคช์ายซาโด) ทีถู่กพระ
บิดาคือพระเจ้ายองโจ ซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าจองโจลงโทษ
โดยการขงัองคช์ายไวใ้นถังข้าว ให้อดข้าวอดนำ้พอ ผ่านไป  7  วัน
จนสิน้พระชนมภ์ายในถงัข้าว ป้อมฮวาซองเปน็ป้อมท่ีต้ังล้อมรอบ
บริเวณเมอืงซูอน  มีพ้ืนทีถึ่ง 30 ตารางกโิลเมตร มีการเกบ็รักษา
มาไว้อย่างดี ป้อมนี้สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้าง และ
ในปี ค.ศ.1997 องค์การยูเนสโกได้สถาปนาป้อมนี้เป็นมรดก
วัฒนธรรมโลก

ใช้เวลาเดินรอบป้อมพอสมควร แต่ก็เดินเท่ียวไม่รอบเพราะ
ต้องใช้เวลา เดินได้แค่คร่ึงทางก็ต้องเดินทางกลับตอนน้ี  อากาศเร่ิม
เย็นลงแล้ว ต้องรีบเดินทางเพราะยังเหลือท่ีต้องไปทัศนศึกษาอีกคือ
วัดวาอจูองซา ซ่ึงอยู่ทีเ่มืองยงอิน (Yongin) ซ่ึงอยู่ใกล้ๆ  กบัเมือง
ซูวอน

วัดวาอูจองซา Waujeongsa Temple
วัดวาอจูองซาเปน็วัดทีต้ั่งอยู่ท่ีเมืองยงอิน เม่ือเราลงจากรถ

สิ่งแรกที่เราสัมผัสได้คืออากาศเย็น และสิ่งแรกที่เราเห็นและ
ประทับใจคือภาพของเศยีรพระพุทธรูปขนาดใหญสี่ทองทีแ่กะสลกั
ขึ้นมาจากไม้ มีความสูงถึง 8 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
จนได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊คและยังตั้งอยู่ใกล้กับสระน้ำใส
มองเห็นเงาสะท้อนในน้ำ และสระน้ำยังมีรูปปั้นพระพุทธรูปตั้ง
เรียงรายอยูโ่ดยรอบดว้ย

ท่ีน่ีไม่ใช่มีแค่น้ี นักท่องเท่ียวท่ีมาท่ีวัดน้ี จะต้องข้ึนเขาไป
สักการะและขอพรจากพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ สร้าง
มาจากไม้สนจีนที่นำมาจากอินเดีย องค์พระนอนนี้มี
ความยาวถงึ 12 เมตร สูง 3 เมตร ได้เวลาเดินขึ้นเขา
ในการเดินข้ึนเขาคร้ังน้ีไม่ค่อยเหน่ือยมากเพราะอากาศ
เย็นมาก ลำธารระหว่างทางเดินข้ึนเขาน้ำยังเป็นน้ำแข็ง
เมื่อสักการะและขอพร พร้อมทั้งเดินชมบริเวณวัดแล้ว
ถึงเวลาที่เราจะต้องไปที่พักแล้วและอากาศเริ่มเย็นลง
ตามเวลาและเริ่มหนาว
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วันท่ีสามของการเดนิทาง 8  มีนาคม 2552

ลานสกีท่ียงเพียงสกีรีสอร์ท
เช้าวันแรกที่เกาหลีหลังจากได้พักผ่อนเต็มที่

แล้ว ไดเ้วลาเดนิทางทศันศกึษาตอ่ เช้าวนัน้ีอากาศ
หนาวมากนา่จะไมเ่กนิ 5 องศา เราจะไปทีส่กรีีสอรท์
เพื่อเล่นสกีกัน หิมะที่สกีรีสอร์ทเป็นสถานที่สำหรับ
เล่นสกี ไม่ใช่หิมะที่อยู่ตามธรรมชาติเพราะเป็นช่วง
ที่หิมะที่พื้นราบละลายแลว้ มีให้เห็นแต่เฉพาะทีย่อด
เขาสูงเท่านั้นที่ยังคงมีให้เห็น แต่ทุกคนไม่มีใครเล่น
สกเีป็น ได้แต่ถ่ายรปู  ถ่ายรปูจนสะใจแลว้กถึ็งเวลา
เดินทางตอ่เพ่ือปล่อยแกกั่น แล้วสถานทีต่่อไป  คือ
สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ (Everland)
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สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland)
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือดีสนีย์แลนด์

เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สุดของ
เกาหลีใต้ อยู่ท่ามกลางหุบเขา  ท่ีเอเวอร์แลนด์ทุกคน
ได้สนุกกันเต็มท่ี เพ่ือให้เหมาะกับ   คำว่า ดินแดนแห่ง
ความสุข และความสำราญ อันสดใส ทุกคนกลายเป็น
เด็กไปโดยไม่รู้ตัว วิ่งถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนน่ารักๆ
อย่างสนกุสนาน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนทีจ่ะเล่นเครือ่งเล่น
ได้หมดทุกอย่าง พวกเราเลือกที่จะไปนั่งกระเช้า
ลอยฟ้าลงไปเพื่อที่จะได้ชมวิวมุมสูงสวยๆ ภายใน
เอเวอร์แลนด์ ท่ีน่ีมีมีเคร่ืองเล่นมากมาย แล้วแต่ความ
ชอบของผู้เล่น บางคนเลือกที่จะนั่งม้าหมุนที่ให้
อารมณ์แบบเด็กๆ น่ารัก แต่ก็มีหน่วยกล้าตาย ก็เลือก
ที่จะนั่งรถไฟเหาะที่มีชื่อว่า T-express เป็นรถไฟ
เหาะ ทีร่างวิง่รถไฟทำมาจากไม ้มีระยะทางยาวกวา่
1,641 เมตร

รถไฟเหาะนี้ มันจะวิ่งไปตามรางด้วยความ
เร็ว 104 กม.ต่อช่ัวโมง และใช้เวลาในการว่ิง เต็มๆ ถึง
3 นาที ทำเอาหน่วยกล้าตายหายใจตุ๊มๆ ต่อมๆ
ระหว่างรอขึ้นด้วยความหวาดเสียวสุดๆ และสนุก
สนานจนเกินคำบรรยาย (ต้องหาโอกาสมาเล่นเอง
แล้วจะรู้ ว่า (เสียวแค่ใหน) ได้เวลาพอสมควร พวกเรา
จึงต้องขอโบกมอืลาเอเวอรแ์ลนดแ์ต่เพียงเทา่นี ้เพ่ือ
มุ่งหน้ากลบัทีพั่กในกรงุโซล
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พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเกาหลี
( National Folk Museum of Korea )

จากนั ้นเราก็สู ่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้านเกาหลี
National Folk Museum of Korea เป็นพิพิธภัณฑ์อีก
แห่งท่ีไม่น่าพลาด จัดแสดงได้ดีมาก  ภายในมีการจัด
แสดงเรื่องราวการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลีสมัย
ก่อน ในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงเรื่องราวย่อๆ เพื่อ
สะท้อนการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลีสมัยก่อน
ประวติัศาสตรจ์นถึงสมยัราชวงศโ์ชซอน  และยงัได้
แสดงเคร่ืองใช้สอยในชีวิตประจำวัน  เคร่ืองใช้ในพิธีจัด
ศพงาน ศิลปะช้ินสำคัญๆ และหุ่นจำลองต่างๆ เคร่ือง
แต่งกาย อาหารประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ  จากนั้น
ก็เดินทะลุเข้าไปในส่วนของพระราชวังเคียงบก

วันท่ีส่ีของการเดนิทาง 9  มีนาคม 2552

ทำเนียบชองวาแดหรอื Blue Houseและ อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
เป็นวันแรกที่เราได้อยู่ในเมืองหลวงของเกาหลีใต้คือกรุงโซล สถานที่แรกที่เราจะไปทัศนศึกษาคือ

ทำเนยีบชองวาแดหรอื BlueHouse  (ทำเนยีบสฟ้ีา)  ใกล้ๆ  หน้าบา้นพกัรบัรองของประธานาธบิดเีกาหลใีต้
เป็นที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดในกรุงโซล เราได้แค่ชมภายนอกเท่านั้นและได้ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์  นกฟีนิกซ์เป็น
สัญลักษณ์แห่งความอมตะและถือว่าเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดในกรุงโซล โดยมีเบื้องหลังเป็นภูเขารูปหัวมังกร
ท่ีต้ังอนุสาวรีย์  เป็นถนนขนาดกว้างมาก มีวงเวียนขนาดใหญ่แบ่งถนนเป็นวงกลม รถสามารถว่ิงรอบได้ภายใน
วงเวียน หลังจากน้ันก็เดินทางสูพิ่พิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเกาหลี
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พระราชวงัเคียงบก (Gyeongbokung Palace)

พระราชวังเคียงบก เป็นพระราชวังที่ใหญ่
ที่สุดของเกาหลีใต้ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ซึ่ง
สถาปนาโดยราชวงศ์โซยอน (Joseon Dynasty:
1394-1910) กอ่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1394 โดยจกัรพรรดิ์
เทโจว (King Taejo) พระราชวังแห่งนี้เป็นพื้นที่
กว้างขวางมากและยังมีมีพระราชวังย่อยๆ อยู่ภายใน
เขตพระราชฐานอีกหลายสิบแห่ง เพ่ือให้เป็นท่ีประทับ
ของบคุคลสำคญั อาท ิพระมเหส ี เหล่าพระประยรู-
ญาต ิ เป็นต้น ภายในพระราชวงัเราจะพบสถาปตัย-
กรรมสไตล์เกาหลี และสถาปัตยกรรมบนไม้สลัก
ต่างๆ ท่ีประกอบเป็นพระราชวัง หลังจากช่ืนชมความ
งามของพระราชวังแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องไปศึกษาหา
ความรูแ้ล้วที ่ The Digital Pavilion

The Digital Pavilion

The Digital Pavilion เป็นสถานที่แสดงสุด
ยอดเทคโนโลยอัีนทนัสมยัในกรงุโซล พวกเราดงูาน
ด้วยความทึง่ ในเทคโนโลยท่ีีล้ำสมยัของเกาหล ีเช่น
เสียงเพลงดังโดยเหยียบที่รูปเครื่องดนตรี ปรบมือ
เสียงดังตัวแมลงหุ่นยนต์จะส่งเสียง และอ่างเล้ียงปลา
อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากชื่มชมในความทันสมัยของ
เกาหลีแล้วได้เวลาเดินทางสู่ท่ีคลองชองเกชอน คลอง
สะอาด และสวยงามกลางกรงุโซล



  ⌫⌫  ⌫   •••

คลองชองเกชอนและตลาดทงเดมุน

คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ใน
อดีตมี อายุกว่า 600 ปี ท่ีทอดผ่านใจกลางเมอืงหลวง
แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้
ข้ึนมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตร
ที่มีแต่น้ำใส ปัจจุบันโครงการชองเกชองเกชอง ได้
กลายเป็นสาถนท่ีจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ งานแสดง
ศิลปะต่างๆ งานดนตร ี  นิทรรศการดอกไม ้เป็นต้น
และยังมีสวนสาธารณะท้ังสองฝ่ังคลอง ท่ีในยามค่ำคืน
จะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงาม และเวลานั้นก็มาถึง
ละลาย เงินวอน  สถานทีท่ี่เราจะไปคือตลาดทงเดมนุ
แหล่งรวมเสือ้ผ้า ตลอด จนเครือ่งเรือนเครือ่งตกแตง่

บ้านอุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น, กระเป๋า, รองเท้า และ
เครื ่องประดับต่างๆ และที ่สำคัญเครื ่อง สำอาง
Skinfood  ท่ีเพ่ือนๆ ฝากซ้ือหมดตัวไปพอสมควรกบั
เครื ่องสำอางได้เวลาเดินทางกลับโรงแรม เพื ่อ
พักผอ่นเอาแรง และไปศกึษาดงูานในวนัต่อไป
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Kim Dae-Jung Presidential Library and  Museum

Kim Dae-Jung Presidential Library and Museum เน้น
สถานที่เก็บข้อมูลของประธานาธิบดีคิม แด และประวัติที่สำคัญที่
เก่ียวกับประเทศเกาหลี ท้ังหมด Kim Dae-Jung Presidential Library
and Museum เปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2003 ช่วงแรก
ก็เป็นแค่ห้องสมุดธรรมดา แล้วก็เริ่มเก็บสะสมประวัติและข้อมูล
สำคัญของเกาหลี  ประวัติและข้อมูลของประธานาธิบดีคิม แด จุง มาเร่ือยๆ ต่อมาจึงเปิด Kim Dae-Jung Presi-
dential Library and Museum  เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2006  ซ่ึง Kim Dae-Jung Presidential Library and
Museum  มีท้ังหมด 12 ช้ัน รวมท่ีจอดรถด้วย   ประกอบด้วย หนังสือ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ของท่ีระลึก ของใช้ส่วนตัว ของท่ีอยู่ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เป็นต้น  ประธานาธิบดีคิม แด จุง ได้มอบหนังสือ
ทัง้หมด 16,000 เล่ม เกบ็ไว้ทีน่ี่ 3,000 เล่ม อีก 13,000 อยู่ทีม่หาวทิยาลยั ยองเซ (Yongsei University)
ประธานาธิบดีคิม แด จุงเกิดเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม ค.ศ. 1925 เป็นคนจังหวัด Chollo ทางตะวันตกฉียงใต้ของเกาหลี
มีการแสดงผลการเรยีนของท่านต้ังแต่ในวัยเด็กจนจบ ท่านประธานาธบิดีคิม แด จุง จบทางดา้นเศรษฐศาสตร์
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ระดับปริญญาโทจาก Kyunghee University ใน
กรุงโซล ในปี 1970 และได้ปริญญาเอกทางด้าน
รัฐศาสตร์ จาก Diplomatic Academy of the Foreign
Ministry of Russia ในกรุงมอสโคว์ภรรยาคนปัจจุบัน
ของประธานาธบิดีคิม แด จุงคอื Lee Hee Ho มีบุตร
รวม 3 คน โดย 2 คน เกิดจากภรรยาคนแรกท่ีเสียชีวิต
ไปแล้ว ประธานาธิบดีคิม แด จุงได้เป็นนักธุรกิจที่
ประสบความสำเร็จอย่างสูงก่อนที่ท่านจะมาลงเล่น
การเมือง  ท่านเห็นว่าการเมืองในตอนน้ัน ไม่แข็งแรง
และไม่เป็นประชาธปิไตย จึงมาลงเลน่การเมอืง  ซ่ึง
ทา่นเขา้สูก่ารเมอืงใน ค.ศ. 1954  ทา่นไดช่ื้อว่าเปน็
นักสู้ เพ่ือประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ท่านได้รับ
การยอมรับอย่างสูงจากผู้นำสหภาพแรงงานและนักศึกษา
มีการจำลองห้องทำงานในทำเนียบท่ีเหมือนกันกับของ
จริงในตอนทีป่ระธานาธบิดีคิม แด จุง ใช้โต๊ะ เก้าอ้ี
คอมพิวเตอร์ที่จัดแสดงอยู่ และมีสัญลักษณ์ที่เป็น
นกฟินิกส์และดอก ชบาเป็นดอกไม้ประจำชาติเกาหลี
มือถือท่ีท่านใช้เป็นมือถือท่ีบิวเก็ตให้ท่านมาพิมพ์ดีด
ท่ีท่านเคยใช้ เป็นของ Senator Benigno และมีการนำ
เสนอบคุคลสำคญัท่ีท่านเคยพบวา่มีใครบา้ง ประธา-

นาธิบดีคิม แด จุง ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพมาแล้วถึง 9 ครั้ง และรางวัล
อ่ืนอีกมากมาย แต่ถ้าประเทศฝรัง่เศสใหร้างวลั เม่ือ
ประธานาธิบดีคิม แด จุง เสียชีวิตต้องส่งรางวัลคืน
และดอกไม้ประจำตัวประธานาธิบดีคิม แด จุง คือ
ดอกอนิดง (อินดงคอื ฤดูหนาว เป็นดอกไมท่ี้บานใน
ฤดูหนาวเป็นสีเขียว สีฟ้า ซ่ึงเป็นดอกไม้เปล่ียนสี) ท่าน
เคยติดคุกในฐานนักโทษการเมืองเม่ือปี 1976 ภรรยา
ของเขา ทำของใช้ที่ใช้ในคุกมาให้และมาดูแลท่าน
ตลอด ตอนท่านอยู่ในคุกท่านได้เขียนหนังสือ และ
ท่านต้องใส่ชุดนักโทษ และเคยล้ีภัยไปยังต่างประเทศ
ระยะหน่ึงทำให้เขามีเพ่ือนฝูงในทางสากลจำนวนมาก
และมีการเก็บของขวัญที่ท่านได้ไว้ที่ชั้น 2 ทั้งหมด
ซ่ึงตอนท่ีท่านเป็นประธานธบิดีท่านไดข้องขวัญ 600
กวา่ชนดิ มีการจดัแสดงใหด้แูค ่180 ชนิด ทีเ่หลือมี
ห้องเก็บอีกท่ีท่ีซองคำซ่ึงอยู่คนละท่ี ใน Kim Dae-Jung
Presidential Library and Museum จะนำรูปที่ทำ
สำเนา ไว้มาให้ดูเป็นตัวอย่าง คนท่ัวไปต้องขออนุญาต
ก่อนถึงจะเข้าได้ใช้เวลาที่เก็บข้อมูลเหล่านี้จะมีกระ-
บวนการดงัน้ี

 Preserving  Filing Describing categorizing  cataloguing Assessing and sorting Collection
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ที ่Kim Dae-Jung Presidential Library and
Museum มีการให้ความสำคัญในการดูแลเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็นเสียงที่ท่านพูด เอกสาร
จดหมายเหตุจำนวน 150,000 ชิ้น เอกสารดิจิตอล
ตอนนี้มี 100,000 ชิ้น ที่ทำเสร็จแล้วที่จริงแล้ว มี
มากกว่าน้ี และมีห้องในการเก็บมีการควบคุมอุณหภูมิ
ในตัว Main Office มีขนาดไมก่วา้งเมือ่ได้รับหนังสอื
ก็จะนำมาเก็บท่ีน่ีและทำการแยกประเภทและเก็บแยก
เป็น Session ส่วน เอกสารดจิิตอลและเทปมีการเก็บ
แยกกัน ส่วนภาชนะที่ใช้ใส่ของที่เป็น Digital/เทป
ต้องใช้ของดีๆ  ถ้าเปน็ไม้ก็อย่าใหมี้เช้ือรา เพราะของ

ท่ีเก็บมีความสำคญัมาก เอกสารทีมี่ความสำคญัมาก
จะมีห้องเก็บ ท่ีมีการควบคมุอุณหภูมิ ประมาณ 15 C
ความชืน้ 40-50 เพ่ือไม่ให้เอกสารสำคญัชำรุด หรือ
เสียหาย

วดัโชเกซา ( Jogyesa )

เป็นวัดทีต้ั่งอยู่กลางกรงุโซล สรา้งขึน้ในป ีค.ศ. 1910 เป็นวัด
พุทธนิกายโชเก ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของนิกายเซ็น ชื่อวัดโชเกชา
มาจากชื่อของภูเขาในประเทศจีน ซึ่งสังฆราชาองค์ที่  6 นามว่า
ฮุ่ยเหนิง  (ค.ศ.  638-713) ใช้เป็นที่จำวัด อุโบสถของวัดโชเกซา
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทำด้วยไม้ ทางด้านตะวันออกของ
อุโบสถวัดโชเกซามต้ีนสนเปลอืกขาว อายุกว่า 520 ปี สถูปหินเจ็ดช้ัน
ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ  นอกจากนี้ วัดโชเกซายังได้บรรจุพระบรมสารี

ริกธาตุที่พระภิกษุชาวศรีลังกา นามว่า ธรรมปาละ
นำมาจากประเทศอินเดีย และก็ถึงเวลาที่รอคอยเป็น
เวลาทีเ่รา จะต้องไปศึกษาดงูานทีห้่องสมุด CDL
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ห้องสมดุ Centennial Digital Library (CDL )

Centennial Digital Library (CDL) เป็น ห้องสมุดดิจิทัล ท่ีให้บริการผู้ใช้ด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์ ตลอดจน
ห้องปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้อง ผลิตเกมคอมพิวเตอร์, Visual Studio และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หลังจากชืม่ชมในความทนัสมยัของห้องสมดุกนัเต็มอ่ิมแล้ว ก็ถึงเวลาละลายเงนิวอนอีก ถึงเวลาเดนิทางไปสู่
ตลาดเมียงดงแล้ว

ตลาดเมียงดง

ตลาดเมยีงดง เป็นแหล่งช้อปป้ิงพวก เครือ่ง
สำอาง Skinfood Etude Lameige Missha เป็นต้น
และยังเป็นแหล่งรวมแฟช่ัน รองเทา้ กระเปา๋ เครือ่ง
ประดบั เสือ้ผ้า อีกมากมายหลายอยา่ง ถ้าจะเทยีบ
กับเมืองไทยน่าจะเป็นสยามสแควร์ ที่นี่ทุกคนได้
ละลายเงินวอนกัน และต่างก็หอบหิ้วไม่ว่าจะเป็น
Skinfood Etude หรือสิ่งของต่างๆ แม้ว่าอากาศ
จะหนาวมาก แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับขาช้อป
และยังมีเวลาอกี 1 วันในเกาหลพีร้อมท้ังความหนาว
เย็นทำให้ต้องรีบกลับโรงแรม เพื่อเอาแรงไว้ในวัน
ต่อไป
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วันท่ีหกของการเดนิทาง  11  มีนาคม 2552
(วันสุดท้ายในเกาหลี)

ในตอนเช้าหลังจากนำกระเป๋าขึ ้นรถแล้ว สถานที่
ทีจ่ะไปคอื ศนูย์โสมของรฐับาลเกาหลแีละศนูย์อัญมณีเพ่ือซ้ือ
ของฝากและตอ่ด้วยช้อปป้ิงทีดิ่วต้ีฟรีเพ่ือละลายเงนิวอน ก่อน
ถึงสนามบิน บางท่านเงินวอนท่ีแลก หมดต้ังแต่ท่ีตลาดเมียงดง
เพราะช้อปปิ้งเครื่องสำอางซะหมดเพราะเมื่อเทียบกับราคา
ที่บ้านเราถูกมากๆ ที่ดิวตี้ฟรีเลยมีการใช้บัตรเครดิตรูดการ์ด
กันซะเพลินเพื่อซื้อกล้องยี่ห้อดังของเกาหลี ที่เอาใจคนไทย
เพราะถึงแม้ว่ายังไม่มีมาวางขายที่เมืองไทยและบางสีไม่ส่ง
ออกขายนอกประเทศดว้ย

ตลาดเมยีงดง

พระราชวงัชางด๊อกกุง

พระราชวังชางด๊อกกุง หรือพระราชวัง
ชางด๊อก หน่ึงในห้าพระราชวังท่ีสำคัญท่ีสุดในเกาหลี
สร้างข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน
เม่ือปี พ.ศ.1948 (ค.ศ.1405) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955
(ค.ศ. 1412)  และพระราชวังแห่งน้ีได้เป็นฉากหลัง ใน
ซีรีย์เกาหลีเร่ือง แดจังกึงมจอมนางแห่งวังหลวง ท่ีเป็น
ซีรีย์ท่ีดังมากในประเทศไทย

ได้ขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก ในปี 1997 ในการเขา้ชม  มีการจดันำเทีย่ว
พระราชวังและสวน เป็นภาษาอังกฤษ ในช่วงเวลา
11.30 ถึง 13.30 น. และ 15.30 น.
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เดือนที่เราเดินทางไปยังคงอยู่ในปลายฤดูหนาวก็เลยไม่มีใบไม้สีเขียว ให้เห็น
เทา่ไหร ่และสว่นมากทวัร์คนไทย จะไม่นิยมมาเทีย่วทีพ่ระราชวงัชางดอ๊กกงุ เพราะใน
การเขา้ชม จะต้องเดนิข้ึนเขาเดนิลงเขาเปน็ลูกๆ กวา่จะเดนิชมพระราชวงัทัว่เสรจ็ ต้อง
ใช้เวลาเป็นช่ัวโมง

เม่ือถึงเวลาอันสมควรแลว้เราต้องอำลาเกาหล ี (อันย้งฮี กาเซโย) ซะที    เหินฟ้า
กลบั ประเทศไทยโดยสายการบนิโคเรยีนแอร์เทยีวบินที ่KE 653  ถึงประเทศไทยเวลา
01.30 น. ของเช้าวนัที ่ 12  มีนาคม 2552 โดยสวสัดภิาพ

☺☺☺




