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แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
Innovations Start@Library ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม 

หน่วยงาน ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ 
 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางสุริยา  นิชาญ   ต าแหน่ง นักเอกสารสนเทศ 
 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม 
        โครงการประชุมวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ Innovations Start@Library ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่ง
นวัตกรรม ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

๓. วิทยากรในการบรรยาย 
๑) นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

    บรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมการอ่าน: การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย” 
๒) Mr.Mohamed Fadzli Bin Modh Fuazi  บรรณารักษ์ ห้องสมุด Selangor Public Library   

Corporation บรรยายหัวข้อ “Innovative Activities for library” 
๓) Mr. Lee Kee Siang, Director Resource Discovery & Management National Library 

Board of Singapore บรรยายหัวข้อ “Library Supply Centre in the National Library 
Board of Singapore: Innovations Start@Library” 

๔) นางสาว กนกอร ศักดาเดช ผู้อ านวยการส านักหอสมุดแห่งชาติ 
บรรยายหัวข้อ “มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ”  

๕) ดร.เกษมสันต์ วีระกุล  ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)    
บรรยายหัวข้อ “มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ” 

๖) นาย กษมพัทธ์ วิธานวัฒนา CEO ZMINE Holdings Limited และกรรมการสมาคม Thai 
Blockchain บรรยายหัวข้อ “Blockchain เทคโนโลยีเปลีย่นอนาคต” 

๗) นาย พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (CEO Blockchain Review) บรรยายหัวข้อ “blockchain สินทรัพย์
ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book” 

๘) นาย อุดมศักดิ์  ดอนข าไพร  CTO & Foundation บริษัท อินเตอร์เน็ตเบส บิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด 
“Zanroo” บรรยายหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์”  
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๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรม 
 ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

๕. ระยะเวลาที่เข้าร่วมอบรม 
 วันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

๖. งบประมาณที่ใช้ในการเข้าร่วมอบรม 
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๗. วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมอบรม 
 ๑. เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ทันสมัย ด้านสหวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ 
การบริหารจัดการ การบริการสารสนเทศที่เป็นเลิศร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศศาสตร์ใน
ระดับนานาชาติ 
 ๒. เพ่ือเป็นเวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าผลงาน
ทางวิชาการ/งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 ๓. เพ่ือสร้างแนวคิด แนวทาง และแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหาร และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับสหวิทยาการ
ด้านสารสนเทศศาสตร์ ในด้านการบริหารจัดการห้องสมุดรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล 

๔. เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ร่วมกันระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ๕. เพ่ือเรียนรู้บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสหวิทยาการด้านสารสนเทศศาสตร์ใน
ยุคดิจิทัล 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการเข้าร่วมอบรม 

๑) นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
    บรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมการอ่าน: การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย” 

              วัฒนธรรมการอ่าน คือ พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของบุคคลในทุกพ้ืนที่ของวิ ถี
การด าเนินชีวิต โดยผู้อ่านรู้สึกเห็นคุณค่าและเห็นคุณประโยชน์จากการอ่านจนเกิดการถ่ายทอด ส่งเสริม 
สนับสนุนการอ่านไปสู่ผู้อ่ืน โครงการที่รัฐบาลส่งเสริมการอ่าน เช่น ช้อปหนังสือช่วยชาติ ที่เกิดในมุกปี และใน
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
     แผนการพัฒนา “การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย 

ปี พ.ศ. แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่งสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย  
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๑) คนไทยอ่านเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๕  
๒) คนไทย ๖ ปีขึ้นไปใช้เวลาอ่านเฉลี่ยน ๙๐ นาที  
๓) มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ จ.ชายแดนภาคใต้ และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖ แห่ง  
๔) มีผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดเพ่ิมข้ึน  
๕) มีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๙๐ เครือข่าย 

๒๕๖๐-๒๕๖๙ ๑) คนไทยอ่านเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๘ 
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๒) คนไทย ๖ ปีขึ้นไปใช้เวลาอ่านเฉลี่ยน ๑๒๐ นาที  
๓) มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ จ.ชายแดนทั่วประเทศ 
และเขตเสรษฐกิจพิเศษที่ประกาศเพ่ิม 
๔) มีผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดเพ่ิมข้ึน  
๕) มีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๘๐ เครือข่าย 

๒๕๖๐-๒๕๗๙ ๑) คนไทยอ่านเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๙๕ 
๒) คนไทย ๖ ปีขึ้นไปใช้เวลาอ่านเฉลี่ยน ๑๘๐ นาที  
๓) มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ิมข้ึนในทุกชุมชนที่ขาดแคลน/มี
ความต้องการทั่วประเทศ 
๔) มีผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดเพ่ิมข้ึน  
๕) มีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒๗๐ เครือข่าย 

 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ปลูกสร้างพฤติกรรม
รักการอ่านที่เข้มแข็ง
ให้กับคนทุกช่วงวัย 

๑) ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่อ่านกับลูกก่อนวัยเรียน 
๒) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้งานิสัยรักการอ่านให้กับเด็กวัยเรียน (อนุบาล-
มัธยมต้น)  
๓) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านและสืบค้นข้อมูลให้กับคนวัยเรียน (มัธยมปลาย-
อุดมศึกษา) และวัยท างาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
อ านวยความสะดวก
ในการเข้าถึงสื่อการ
อ่านของประชาชน 
ทั้งในชุมชนเมืองและ
ภูมิภาค 

๑) ก าหนดเป็นนโยบายบังคับหรือจูงใจให้กรุงเทพมหานคร องค์กรท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน จักมุมหนังสือหรือห้องสมุดหนังสือดีส าหรับบริการแก่ประชาชน 
๒) ส่งเสริมให้หน่วยราชการ/สถานศึกษา (ท้ังรัฐและเอกชน) จัดกิจกรรมหมุนเวียน
หนังสือ  
๓) สนับสนุนให้โรงเรียนและท้องถิ่นในพ้ืนที่ห่างไกลมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ยกระดับคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การอ่านเพ่ือการ
เรียนรู้ 

๑) พัฒนาและยกระดับบทบาทของหอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดทุกประเภทให้เป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการอ่าน 
๒) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนจัดตั้งห้องสมุดสาธารณะ หรือมุมอ่านหนังสือในพ้ืนที่
สาธารณะ ทั้งโดยการใช้มาตราการลดหย่อนภาษี/รางวัลเกียรติคุณจูงใจ 
๓) สนับสนุนให้ส านักพิมพ์ จัดพิมพ์หนังสือดีมีคุณภาพและราคาถูกออกสู่สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
การอ่าน 

๑) ส่งเสริมให้คนมีชื่อเสียงในสังคมของวงการต่างๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน 
อย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
๒) ก าหนดให้ “การใช้เวลาอ่านหนังสือของคนไทย” เป็นตัวชี้วัด (KPI) ผลการท างาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม  



๔ 

 

๓) รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ทุกองค์กรในสังคม ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรสาธารณะอ่ืนเข้ามามีบทบาท สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย 

 
๒) Mr.Mohamed Fadzli Bin Modh Fuazi  บรรณารักษ์ ห้องสมุด Selangor Public Library   

Corporation บรรยายหัวข้อ “Innovative Activities for library” 
    ห้องสมุดประชาชนรัฐสลังงอร์ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ห้องสมุดในสวน เน้นพื้นที่สีเขียวโดยรอบ

ห้องสมุด ภายในห้องสมุดมีหนังสือและสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย มีการให้บริการพ้ืนที่ที่นอกเหนือจากการ
อ่าน เช่น ห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ และ 6 มิติ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องออกก าลังกาย โดยเน้นให้บริการกลุ่ม
เด็กและเยาวชนเป็นหลัก 
 การบริหารงานของห้องสมุดจะอยู่ภายใต้นโยบายของหอสมุดแห่งชาติมาเลเซียร์ ในขณะเดียวกันก็
ได้รับการดูแลจากรัฐสลังงอร์ด้วย ท าให้ได้รับงบประมาณจากทั้งสองทาง แต่เจ้าหน้าที่เองจะท างานภายใต้
สังกัดรัฐ 
 แนวคิดในการให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ของรัฐสลังงอร์จะเน้นให้บริการพ้ืนที่เรียนรู้ เน้นการเป็น 
Learning Center เป็นจุดนัดพบ หรือเป็นเวิร์คกิ้งสเปซ ทั้งนี้การปรับตัวของห้องสมุดต้องมีการปรับทั้ง
กระบวนการความคิดของเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรม 
 กิจกรรมน่าสนใจที่ทางห้องสมุดจัดขึ้น เช่น การจัดอีเว้นต์ต่างๆ ที่สังคมให้ความสนใจ อาทิ การ
ร่วมฉลอง 40 ปีภาพยนตร์ Starwars มีการจัดนิทรรศการฉายภาพยนตร์ และแต่งคอสเพลย์ อีกหนึ่งกิจกรรม
ที่ได้รับความสนใจในวงกว้างได้แก่ กิจกรรม Let’s read together for 10 minutes ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากคนทั้งรัฐหยุดกิจกรรมทั้งหมดที่ท าอยู่แล้วพักอ่านหนังสือเป็นเวลา 10 นาที ในช่วง 10.00 น. ของทุกวัน 
ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคคลที่มีชื่อเสียงของรัฐเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้เกิดความ
สนใจกับคนทั่วไป และการกิจกรรมการอ่านและของเล่น เด็กและเยาวชนที่ เป็นสมาชิกของห้องสมุดจะต้อง
อ่านหนังสือให้ได้ครบตามก าหนดแล้วกรอกแบบฟอร์มเพ่ือแลกกับโอกาสในการได้เล่นของเล่นของห้องสมุด  
ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาท้ังหมดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับคนในชาติ 

๓) Mr. Lee Kee Siang, Director Resource Discovery & Management National Library 
Board of Singapore บรรยายหัวข้อ “Library Supply Centre in the National Library 
Board of Singapore: Innovations Start@Library” 

    เนื่องจากหอสมุดแห่งชาติสิงค์โปร์มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์ Library Supply Center จึงเป็น
ศูนย์กลางการบริหารงานมีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากร วิเคราะห์หมวดหมู่ ลงรายการในฐานข้อมูล Spider  
ติดตั้งข้อมูล RFID งานปรับปรุงรูปเล่ม ติดสัน บาร์โค้ด และจัดส่งทรัพยากรที่ด าเนินการแล้วไปยังห้องสมุดทั้ง 
26 แห่งของสิงคโปร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหอสมุดแห่งชาติ รวมถึงการเก็บรักษาสิ่งพิมพ์ของประเทศตาม
กฎหมายการพิมพ์ 
 เนื่องจากการท างานแบบรวมศูนย์ท าให้ทุกห้องสมุดของสิงค์โปร์ใช้ข้อมูลเดียวกัน ฐานข้อมูล
เดียวกัน มีเครื่อง E-kiosk ระบบเดียวกัน ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดหนึ่งและน าไปคืนอีก
หอ้งสมุดหนึ่งได้ การขนส่งหนังสือของห้องสมุดใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งเอกชน โดยจัดส่งในเวลากลางคืนท า
ให้ค่าบริการถูกลง ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถยืมคืนและท ารายการต่างๆ ผ่านเครื่อง kiosk ได้ด้วยตนเอง 
โดยห้องสมุดไม่ต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ไว้ให้ เจ้าหน้าที่ประจ าในห้องสมุดแต่ละแห่งส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครซึ่ง
ได้รับการอบรมจากหอสมุดแห่งชาติ ท าให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ในแต่ละปีศูนย์ Supply Center จะท าการจัดหาและวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือมากกว่า 70,000 
รายการ มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 130 คน 

๔) นางสาว กนกอร ศักดาเดช ผู้อ านวยการส านักหอสมุดแห่งชาติ 
บรรยายหัวข้อ “มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ”  

หอสมุดแห่งชาติ เปิดบริการ NTL Smart Library โดยขยายเวลาการเปิดบริการเป็นเวลา ๐๗.๐๐น.- 
๒๐.๓๐ น. ขยายเวลาเพ่ิมจากเดิมรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยระบบหนังสือจอง และเพ่ือสร้าง
ห้องสมุดท่ีประยุกต์แนวคิดต้นแบบห้องสมุดในยุคดิจิทัล เช่น ห้องสมุดไร้หนังสือ ห้องสมุดมนุษย์ ห้องสมุดที่มี
ความหลากหลายในการจัดสรรพื้นที่ และแนวโน้มห้องสมุดแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล 

– NLT Library แอปพลิเคชั่นของหอสมุดแห่งชาติ ที่สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ (ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ Single Search 
ฐานข้อมูลห้องสมุดดิจิทัล D-Library) หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งรองรับการใช้
งานทัง้ระบบ Android ระบบ IOS และทางเว็บไซต์ 

- ห้องสมุดดิจิทัลหอสมุดแห่งชาติ (D-Library) บริการทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มมากกว่า 1 หมื่น
รายการ โดยแบ่งเป็นคอลเลคชั่น จ านวน 14 คอลเล็กชั่น เช่น หนังสือหายาก หนังสือพิมพ์เก่า เอกสารโบราณ 
หนังสือท้องถิ่น ภาพถ่ายเก่า หนังสือองค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือรักษามรดกภูมิปัญญาของ
ชาติให้มีชีวิตและสืบทอดต่อไปด้วยความเจริญตามยุคสมัย ทุกคนในชาติจะมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาต่อยอด ดูแล บ ารุงรักษาได้โดยบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ และ
สามารถใช้งานได้บนโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพ้ืนฐานของประเทศไทยที่เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ  หอสมุดแห่งชาติจึงเลือกพัฒนาระบบการสร้างและให้บริการข้อมูลดิจิทัลขึ้นจาก
โปรแกรมฐานข้อมูลระบบเปิด OMEKA  โดยใช้ Metadata Dublin Core ในการลงรายการข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ
แลกเปลี่ยนหรือถ่ายโอนข้อมูลระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วโลก  เพ่ือจัดเก็บ อนุรักษ์ และเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัล
ทางมรดกภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อย่างยั่งยืน และผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลได้
ง่ายสะดวกรวดเร็ว น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครั้งนี้ หอสมุดแห่งชาติใช้ G-Cloud 
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพ้ืนที่การใช้งานระบบ D-Library เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการ
ท างานและการให้บริการแก่ประชาชน โดยเริ่มต้นน าเข้าข้อมูลหนังสือพิมพ์ หนังสือหายาก เอกสารโบราณ 
เอกสาร คู่มือ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ  น าเข้าเป็นหมวดหมู่ด้วยภาษาไทย และสามารถสืบค้น
เป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านทาง 
http://164.115.27.97/digital/ 

– หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์กว่า 1,000 รายการ โดยสามารถสืบค้นและอ่านได้ผ่านทาง 
mobile.nlt.go.th 

– คลังข้อมูลดิจิทัลของกรมศิลปากร จัดเก็บข้อมูลหนังสือ วารสาร นิตยสารที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงาน
ภายใต้กรมศิลปากร หนังสือหายาก รวมถึงเป็นคลังภาพสถานที่ ภาพเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ มากมายเข้าถึงได้
ผ่านทางเว็บไซต์ www.digitalcenter.finearts.go.th หรือทางแอปพลิเคชั่นบน Smartphone ที่รองรับทั้ง
ระบบ IOS และ Android 

– ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพ่ือประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
บริการขอเลข ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ www.e-service.nlt.go.th นอกจากนี้ ยังสามารถ
สืบค้นหนังสือและวารสารที่มีการขอเลข ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้อีกด้วย 

– สืบค้นข้อมูลวารสารทั่วโลก ผ่านทาง portal.issn.org 
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– บริการวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับเต็มจาก 120 ประเทศ และมากกว่า 60 
ภาษาทั่วโลก ปัจจุบันมีวารสาร นิตยสารในระบบมากกว่า 4,000 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์มากกว่า  3,400  ชื่อ 
โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือผ่านทางเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ www.nlt.go.th 

– บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือใหม่ที่หอสมุดแห่งชาติจัดหาไว้เพ่ือบริการผู้ใช้ โดยมี
จ านวนหนังสือมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือผ่านทางเว็บไซต์ 
www.nlt.go.th 

– QR Code Station เป็นการดาวน์โหลดหนังสือที่น่าสนใจรวมถึงข้อมูลคู่มือและวิธีการใช้งาน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง QR Code ใน NLT Smart Library 

– Co – Working Space พ้ืนที่ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยัง
มีบริการพิเศษของ NLT Smart Library ได้แก่ บริการหนังสือจอง ส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้ามาใช้บริการในเวลา
ปกติ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในห้องบริการต่าง ๆ เพ่ือจองหนังสือเล่มที่ต้องการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะน า
หนังสือมาใส่ไว้ในล็อกเกอร์ NLT Smart Library พร้อมแจ้งเลขตู้ล็อกเกอร์ โดยผู้ใช้สามารถเข้ามาที่  NLT 
Smart Library เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่ขอรับหนังสือที่ต้องการได้ และ Human Library บริการห้องสมุดมนุษย์
เพ่ิมช่องทางในการค้นคว้าหาความรู้ ผ่านมุมมองและแนวคิดจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรง จากรายชื่อผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่าง  ๆ โดยติดต่อนัดหมายวัน เวลาและ
ช่องทางในการให้ความรู้ได้ 

๕) ดร.เกษมสันต์ วีระกุล  ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)    
บรรยายหัวข้อ “มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ” 
กล่าวถึงหลักในการบริหารร้านหนังสือ โดยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนซีเอ็ด คือการปรับ

โครงสร้างองค์กร ภายใต้แนวคิด Change Management ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ ประกอบไปด้วย 5  
กลยุทธ์หลัก คือ  

1. การสร้างขวัญก าลังใจ และเติมเต็มความสามารถที่เหมาะสมกับยุคสมัยให้กับทีมซีเอ็ด ท าให้
บุคลากรมีจิตใจที่พร้อมเป็นผู้ให้บริการ 

2. ปรับร้านหนังสือซีเอ็ดที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยให้มีความแตกต่าง และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด 

3. พัฒนาหน่วยธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะส านักพิมพ์ และการจัดจ าหน่าย 
4. ลงทุนในด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-commerce และ e-book 
5. ร่วมมือกับบริษัท และองค์กรอ่ืนๆ ในวงการหนังสือเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของวงการ 

กระตุ้นการอ่าน และช่วยกันรักษาธุรกิจรายย่อยๆ ในวงการ 
- SE-ED มีการปรับร้านให้สอดคล้องกับท้องถิ่น (localization) แต่ละสาขาจะมีการจัดแสดง

หนังสือไม่เหมือนกัน เพ่ือให้มีความแตกต่างหลากหลาย และสอดคล้องกับท้องถิ่น การใช้เพลงเพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมการอ่าน มีการแต่งเพลงอย่างหลากหลาย ทั้งเพลงสร้างขวัญก าลังใจพนักงานและ 
แนวเพลงสนุกสนาน โดยใช้ส าเนียงท้องถิ่น เช่นภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษาใต้ เป็นต้น 

- ผู้บริหาร SE-ED มีการวิเคราะห์ปัญหาที่พนักงานไม่มีความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ จึงไม่สามารถ
แนะน าหนังสือได้ครบ วงการหนังสือตก คุณภาพด้อยลง SE-ED ตั้งเป้าหมายจะน าหนังสือออกมาน าเสนอสู่
ผู้อ่านปีละ 300 กว่าปก เฉลี่ยวันละ 1 ปก จึงมีการน าเทคโนโลยี QR-Code มาใช้ในการน าเสนอหนังสือแต่ละ

http://www.nlt.go.th/
http://www.nlt.go.th/
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เล่มในรูปแบบวิดีโอ เมื่อสแกน QR-Code โดยมีทั้งภาษากลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน และ
ภาษาใต้ ต้องมีการท าการตลาดของหนังสือเพ่ือโปรโมทหนังสือให้มีความน่าสนใจ มีการเล่าเรื่องโดยผ่าน
ประสบการณ์ของผู้เขียนน าเสนอในรูปแบบวิดีโอ การมีทั้งภาพและเสียงจะท าให้ผู้อ่านสนใจหนังสือเล่มนั้น
มากขึ้น ผู้บริหารมองว่าหนังสือทุกเล่มมีเสน่ห์ ขึ้นอยู่กับการจะน าเล่มนั้นๆมาเล่าเรื่องอย่างไร  หนังสือได้บอก
เล่าเรื่องราวของตัวเองได้ ผ่าน QR-Code พนักงานก็ปรับตัวในการสแกน QR-Code ทุกเช้าเพ่ือให้ทราบ
เนื้อหาของหนังสือ เมื่อผู้ซื้อซื้อหนังสือในร้าน พนักงานจะมี Catalog หนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันให้ผู้อ่าน
ลองสแกน QR-Code เป็นการสนับสนุนให้มีการซื้อเพ่ิมข้ึนและไม่ต้องไปดูที่ชั้นวาง  

- กิจกรรม SE-ED RANGERS โครงการที่จะคัดเลือกเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีนิสัยรักการอ่าน 
เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ บุคลิกดี มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ที่จะมาแสดงความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจให้คนอ่ืนๆ เพ่ือร่วมกับซีเอ็ดสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรักการอ่าน ท าให้กรรมการผู้ตัดสินได้ทราบ
แนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่รักการอ่านและสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างน่าประหลาด  

ในอนาคต SE-ED มีโครงการที่จะท าตู้แดงแหล่งความรู้ ภายในบรรจุหนังสือมากมายหลาย
ประเภทในพ้ืนที่สาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการอ่าน ผู้พบ
เห็นสามารถหยิบหนังสือไปอ่านได้ฟรีและน ามาคืนเมื่ออ่านจบ แนวคิดของดร.เกษมสันต์ วีระกุล กล่าวว่า 
ลูกทีมเสนอความคิดเห็นว่าหนังสือทั้งหมดจะสูญหายและไม่มีผู้น ามาคืน แต่แนวคิดประธานกรรมการ  
กลับเห็นในทางตรงข้ามที่ว่า หนังสือแม้จะสูญหาย ก็หมายความว่ามีคนน าไปอ่าน และยังเปิดโอกาสให้มี
หนังสือเพ่ิมขึ้นจากการมีผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการให้คนไทยรักการอ่านน าหนังสือมาเพ่ิมเติม เป็นการต่อยอด
ความรู้และส่งเสริมการอ่านส าหรับคนไทย และยังมีโครงการรถแดง SE-ED ที่จะบรรจุหนังสือมากมายหลาย
ประเภทขับไปยังโรงเรียน หรือชุมชนเพ่ือให้คนไทยหยิบหนังสือไปอ่านได้ฟรีและน ามาส่งคืนเมื่อพบรถแดงอีก
ครั้ง อีกทั้งรถแดงดังกล่าวยังมีเครื่องกระจายเสียงส าหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผู้ที่สนใจสามรถ
ติดต่อทาง SE-ED ได้ เพ่ือส่งเสริมการอ่านส าหรับคนไทย ในเดือน สิงหาคม 2562 นี้ 

- การน าเทคโนโลยีใหม่ที่เหนือกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือให้มีช่องสนทนาส าหรับหนังสือเล่ม
นั้นๆ เช่นหนังสือที่สอนภาษา มีวิดีโอส าหรับการออกเสียง เพ่ือให้หนังสืออิเล็ กทรอนิกส์ในอนาคตมีความ
น่าสนใจ ตอบสนองและก้าวทันต่อผู้ใช้บริการ หนังสือไม่มีวันตาย เพราะคนในปัจจุบันและอนาคตต้องการ
ความรู้และเป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หนังสือจะมาอยู่ในรูปของ
ดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม  

๖) นาย กษมพัทธ์ วิธานวัฒนา CEO ZMINE Holdings Limited และกรรมการสมาคม Thai 
Blockchain บรรยายหัวข้อ “Blockchain เทคโนโลยีเปลีย่นอนาคต” 
Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใย

แมงมุม ที่เก็บสถิติการท าธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดอ่ืนๆ อีกในอนาคต โดยไม่มีตัวกลาง คือ
สถาบันการเงิน หรือส านักช าระบัญชี ระบบ Blockchain จะไม่มีตัวกลางอย่างที่เคยเป็นมา ยกตัวอย่างการท า
ธุรกรรมด้วย Bitcoin จะมีรหัส Token สร้างขึ้นมาเพ่ือสื่อสารกับ Blockchain และท าการตรวจสอบว่า 
Bitcoin นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่จะท าธุรกรรมให้ส าเร็จต่อไป เท่ากับว่า Blockchain เป็นระบบ
โครงข่ายในการท าธุรกรรมต่างๆ ซึ่งตัดตัวกลางอย่างสถาบันการเงินที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันออกไป ซึ่งท าให้
ต้นทุนการท าธุรกรรมถูกลง และอาจจะส่งผลให้สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลาง รวมไปถึงส านักช าระบัญชีต่างๆ 



๘ 

 

ไม่จ าเป็นต้องมีอีกในอนาคตได้เลย หากเทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่ Blockchain ไม่เพียง
มีบทบาทอยู่แค่การท าธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น หากแต่ยังอาจถูกน าไปใช้ในงานอ่ืนๆ เช่น การเก็บสถิติการ
เลือกตั้งให้มีความโปร่งใสมากขึ้น การให้ยืม Cloud Storage ระหว่างกัน, บริการ co-location, ระบบ  
Peer to Peer Lending และอ่ืนๆ  อีกมากมาย ซึ่งแม้แต่เหล่าธนาคารเองก็ตัดสินใจเข้าลงทุนในการท า 
Blockchain มากขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุด เหล่าสถาบันการเงินอย่างธนาคาร Citibank ตลาดหลักทรัพย์ 
NASDAQ รวมไปถึงบริษัท VISA ก็ได้เข้าลงทุนในบริษัทบล็อกเชนชั้นน าอย่าง Chain.com เพ่ือแนวทางรักษา
ตลาดเทคโนโลยีนี้เช่นกัน 

เทคโนโลยีนี้เป็นรูปแบบการบันทึกจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล โดยวิธีการจัดเก็บก็จะเป็นรูปแบบห่วงโซ่ที่
เชื่อมต่อกันไปถึงทุกคนในระบบ โดยที่ทุกคนก็รับรู้ว่าเจ้าของเงินเป็นใครและเห็นบันทึกข้อมูลของทุกคน การ
แก้ไขข้อมูลก็ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้คนในเครือข่ายห่วงโซ่ จึงเป็นการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน ไม่
จ าเป็นต้องมีตัวกลาง ต่างจากระบบดั้งเดิมที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ซึ่งต้องอาศัยตัวกลางหรือ a trusted party มา
ช่วยบันทึกข้อมูลให้คุณ ระบบดั้งเดิมที่มีตัวกลางมีจุดอ่อน สร้างปัญหาให้กับระบบการเงิน เพราะตัวกลางต่างก็
แข่งขันกัน ท าให้ข้อมูลไม่เชื่อมต่อกัน ผลเสียก็ตกมาถึงผู้บริโภคที่ต้องแบกต้นทุนแพงๆ ในการจัดเก็บข้อมูล
ทางการเงินโดยตัวกลาง ปัญหาใหญ่อีกเรื่องคือทุกสถาบันการเงินคิดค่าธรรมเนียมต่างกันและยิ่งถ้าเป็นการ
โอนส่งข้ามประเทศก็ยิ่งมีปัญหาเพราะกฎหมายไม่เหมือนกัน คุณไม่มีทางคาดการณ์ค่าธรรมเนียมได้เลย แถม
ตลาดการช าระเงินก็ยังถูกผูกขาดโดยผู้ให้บริการไม่กี่รายอย่าง Visa, Mastercard, PayPal, Swift เป็นต้น 
ระบบสาธารณูปโภคทางดิจิตัลก็ถูกจ ากัดให้บางรายถือกรรมสิทธิ์ผูกขาด ซอฟต์แวร์ก็เป็นลิขสิทธิ์แบบผูกขาด
เฉพาะราย การมาของเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงช่วยปลดล็อกการผูกขาดนี้ การช าระเงินในอนาคตจะเป็นเรื่อง
ง่ายดายเสมือนกับการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในขณะนี้ 

๗) นาย พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (CEO Blockchain Review) บรรยายหัวข้อ “blockchain สินทรัพย์
ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book” 
1. สกุลเงินดิจิทัล  : หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกปลี่ยน สินค้า บริการ 

และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ เช่น Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin 
2. โทเคนดิจิทัลเพ่ือการลงทุน : หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเพ่ือก าหนดสิทธิในการร่วมลงทุน เช่น 

สิทธิในส่วนแบ่งรายได้ ผลก าไรจากการลงทุน ซึ่งออกและเสนอขายผ่านกระบวนการ ICO 
3. โทเคนดิจิทัลเพ่ือการใช้ประโยชน์ : หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างเพ่ือก าหนดสิทธิการได้รับสินค้า

หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงออกและเสนอขายผ่านกระบวนการ ICO 

๘) นาย อุดมศักดิ์  ดอนข าไพร  CTO & Foundation บริษัท อินเตอร์เน็ตเบส บิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด    
“Zanroo” บรรยายหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์” 
 Zanroo เป็นการวเคราะห์ข้อมูลคล้าย Google แต่ให้ความทันสมัยในแต่ละวันที่มากกว่า เพราะมี

การรวบรวมข้อมูลจาก Facebook, Twitter และช่องทาง social media อ่ืนๆ มีการน าข้อมูลจากโลก
ออนไลน์มาวเคราะห์เทรนด์ในปัจจุบัน 

การยิง Customer Experience Management : CEM เป็นการดึงข้อมูลที่เราเคยสืบค้นมาแสดงเป็น
โฆษณาบนหน้าเฟสบุ๊ค เช่น เราเคยสืบค้นโทรศัพท์ใน Lazada หลังจากนั้นจะมีโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ 
มาแสดงบนหน้าเฟซบุ๊คของเรา หรือเรื่องอ่ืนๆที่เราสนใจ เช่น เสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น 

https://www.uih.co.th/th/data-center-1/data-center/colocation


๙ 

 

 Big Data เกิดขึ้นจากการมีหนังสือ (หมายถึงข้อมูล) ที่มากจนไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บ เมื่อมีคอพิวเตอร์
เกิดข้ึนจึงได้มีการจัดเก็บทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัล และปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหา Big Data 
ที่เรียกว่า Big Data Technology โดยมีหลัก 8 ข้อที่ว่า  
 - Volume ข้อมูลมีขนาดเยอะ ต้องใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา 
 - Velocity ข้อมูลต้องไว หมายถึงค้นหาได้ไว 
          - Veriety ข้อมูลต้องมีความหลากหลายในรูปแบบ เช่น หนังสือ วิดีโอ เป็นต้น 
          - Veracity ความถูกต้องของข้อมูล 
          - Value การสร้างคุณค่าในเชิงธุรกิจ 

- Visualization ว่าด้วยเรื่องการแสดงข้อมูล เพ่ือช่วยส าหรับการตัดสินใจ และเป็นส่วนที่ผู้ใช้งาน
สามารถ interact ได้อีกด้วย หรือการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ 
  - Viscocity ว่าด้วยเรื่องความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่ง 
เนื่องจากจ านวนข้อมูลเกิดขึ้นมาสูงมาก ๆ เนื่องจากการประมวลผลมีความซับซ้อนสูงมาก ๆ 
          - Virality ว่าด้วยเรื่องการวัดความเร็วของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ network    

๙. ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมอบรม 
 ไม่มี 

๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 :-ต่อตนเอง 

๑. ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ทันสมัย ด้านสหวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ การ
บริหารจัดการ การบริการสารสนเทศท่ีเป็นเลิศร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศศาสตร์ในระดับ
นานาชาติ 
 ๒. ได้รับฟังการน าเสนอผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าผลงานทาง
วิชาการ/งานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 ๓. ไดแ้นวคิด แนวทาง และแรงบันดาลใจที่เก่ียวข้องกับสหวิทยาการด้านสารสนเทศศาสตร์ ในด้าน
การบริหารจัดการห้องสมุดรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล 

: - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 ๑. มีการพัฒนาสหวิทยาการที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ๒. ไดเ้รียนรู้บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสหวิทยาการด้านสารสนเทศศาสตร์ในยุค
ดิจิทัล 
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