
 

 

แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หนวยงาน ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑. ขอมูลสวนบุคคล 

 ช่ือ-สกุล นางสาวสุภาภรณ  ใจสุข  ตําแหนง  บรรณารักษ   

 กลุมบุคลากร    สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ประชุมวิชาการประจําป ๒๕๖๒ สํานักหอสมุดแหงชาติ  

เรื่อง Innovation Star@Library : หองสมุด...จุดเริ่มตนแหงนวัตกรรม 

๓. วิทยากรในการสัมมนา 

๑. นายวีระ  โรจนพจนรัตน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

๒. Mr. Mohamed Fadzli Bin Mohd Fauzi บรรณารักษ หองสมุด Selangor Public Library 

Corporation 

๓. Mr. Lee Kee Siang  จาก Library Supply Center, Singapore (LSS) 

๔. นางสาวกนกอร  ศักดาเดช  ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติ 

๕. ดร. เกษมสันต  วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) 

๖. นายกษมพัทธ  วิธานวัฒนา CEO และกรรมการสมาคม Thai Blockchain 

๗. นายพีรพัฒน  หาญคงแกว  CEO Blockchain Review 

๘. ผูแทนจากบริษัท WebToon 

 

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดสัมมนา 

สํานักหอสมุดแหงชาติ 

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการสัมมนา 

ระหวางวัน ท่ี ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๖. งบประมาณท่ีใชในการสัมมนา 

- 

๗. วัตถุประสงคของการสัมมนา 

๑. เพ่ือรวมแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณ แนวปฏิบัติท่ีทันสมัยดานสหวิทยาการสารสนเทศ การ
บริหารจัดการ การบริการสารสนเทศท่ีเปนเลิศรวมกันระหวางบรรณารักษและนักเอกสารสนเทศ 

๒. เพ่ือสนับสนุนใหมีการพัฒนาและนําไปใชในเชิงพัฒนาเพ่ือสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 
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๘. สรุปเนื้อหาสาระของการสัมมนา 

สรุปการอบรม ไดดังนี้ 

๑. วัฒนธรรมการอาน : การสงเสริมวัฒนธรรมการอานของคนไทย 

 นายวีระ  โรจนพจนรัตน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพประชากรผาน การอานและการเรียนรูจึงตองสงเสริมใหประชาชนมีการพัฒนาความรูโดยสงเสริมให

ประชาชนรักการอาน สงเสริมใหประชาชนแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหประชาชนเรียนรูอยาง

สรางสรรค โดยกลาวถึงแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย พ.ศ. 2560 – 

2564 ดังนี้ 

วิสัยทัศน คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอานท่ีเขมแข็ง 

เปาหมาย ภายใน 5 ป คนไทยใชเวลาในการอานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เฉลี่ย 90 นาทีตอวัน”(จากเดิม 

66 นาที/วัน) 

เปาประสงค  

เพ่ือสรางสภาพแวดลอมในระดับชุมชนและสังคม ท่ีสนับสนุนใหคนไทยทุกชวงวัยมีพฤติกรรมรักการ

อานและการเรียนรูท่ีเขมแข็ง และมีทักษะการอานท่ีมีคุณภาพสามารถนําความรูมาใชประโยชนได 

เพ่ือชวยใหเกิดการบูรณาการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค

และทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง ใหเกิดวัฒนธรรมการอาน

ข้ึนกับคนไทยทุกชวงวัย และนําสังคมไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรูในทายท่ีสุด 

เพ่ือยกระดับพลังปญญาและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหม่ันคงและยั่งยืนเทียบเทา

กับประเทศท่ีพัฒนาแลว  

ประเด็นยุทศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกสรางพฤติกรรมรักการอานท่ีเขมแข็งใหกับคนทุกชวงวัย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 อํานวยความสะดวกในการเขาถึงสื่อการอานของประชาชนท้ังในชุมชนเมืองและ

ภูมิภาค 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพแหลงเรียนรูและสื่อการอานเพ่ือการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 

 

๒. Innovative Activities for library  

Mr. Mohamed Fadzli Bin Mohd Fauzi บรรณารักษ หองสมุด Selangor Public Library 

Corporation กลาววาหองสมุดประชาชนรัฐซาชนรัฐสลังงอรออกแบบภายใตคอนเซปตหองสมุดในสวน เนน

พ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบหองสมุด ภายในหองสมุดมีหนังสือและสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย มีการใหบริการพ้ืนท่ีท่ี

นอกเหนือจากการอาน เชน หองฉายภาพยนตร 3 มิติ และ 6 มิติ หองคอมพิวเตอร หองออกกําลังกาย โดย

เนนใหบริการกลุมเด็กและเยาวชนเปนหลัก 
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 การบริหารงานของหองสมุดจะอยูภายใตนโยบายของหอสมุดแหงชาติมาเลเซียร ในขณะเดียวกันก็

ไดรับการดูแลจากรัฐสลังงอรดวย ทําใหไดรับงบประมาณจากท้ังสองทาง แตตัวเจาหนาท่ีเองจะทํางานภายใต

สังกัดรัฐ 

 แนวคิดในการใหบริการหองสมุดสมัยใหมของรัฐสลังงอรจะเนนใหบริการพ้ืนทีเรียนรู เนนการเปน 

Learning Center เปนจุดนัดพบ หรือเปนเวิรคก้ิงสเปซ ท้ังนี้การปรับตัวของหองสมุดตองมีการปรับท้ัง

กระบวนการความคิดของเจาหนาท่ี อาคารสถานท่ี ทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรม 

 กิจกรรมนาสนใจท่ีทางหองสมุดจัดข้ึน เชน การจัดอีเวนตตางๆ ท่ีสังคมใหความสนใจ อาทิ การรวม

ฉลอง 40 ปภาพยนตร Starwars มีการจัดนิทรรศการ ฉายภาพยนตร และแตงคอสเพลย อีกหนึ่งกิจกรรมท่ี

ไดรับความสนใจในวงกวางไดแก กิจกรรม Let’s read together for 10 minutes ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก

คนท้ังรัฐหยุดกิจกรรมท้ังหมดท่ีทําอยูแลวพักอานหนังสือเปนเวลา 10 นาที ในชวง 10.00 น. ของทุกวัน ซ่ึง

โครงการนี้ไดรับความสนับสนุนจากผูบริหารและบุคคลท่ีมีชื่อเสียงของรัฐเขารวมกิจกรรม ทําใหเกิดความสนใจ

กับคนท่ัวไป และการกิจกรรมการอานและของเลน เด็กและเยาวชนท่ีเปนสมาชิกของหองสมุดจะตองอาน

หนังสือใหไดครบตามกําหนดแลวกรอกแบบฟอรมเพ่ือแลกกับโอกาสในการไดเลนของเลนของหองสมุด 

 

๓. Library Supply Center, Singapore  : Innovation Star@Library 

Mr. Lee Kee Siang  จาก Library Supply Center, Singapore (LSS) กลาวถึงหอสมุดแหงชาติ

สิงคโปรมีการบริหารงานแบบรวมศูนย Library Supply Center จึงเปนศูนยกลางการบริหารงานมีหนาท่ีใน

การจัดหาทรัพยากร วิเคราะหหมวดหมู ลงรายการในฐานขอมูล Spider  ติดตั้งขอมูล RFID งานปรับปรุง

รูปเลม ติดสัน บารดโคด และจัดสงทรัพยากรท่ีดําเนินการแลวไปยังหองสมุดท้ัง 26 แหงของสิงคโปรท่ีอยู

ภายใตการดูแลของหอสมุดแหงชาติ รวมถึงการเก็บรักษาสิ่งพิมพของประเทศตามกฎหมายการพิมพ 

 เนื่องจากการทํางานแบบรวมศูนยทําใหทุกหองสมุดของสิงคโปรใชขอมูลเดียวกัน ฐานขอมูลเดียวกัน 

มีเครื่อง E-kiosk ระบบเดียวกัน ผูใชบริการสามารถยืมหนังสือจากหองสมุดหนึ่งและนําไปคืนอีกหองสมุดหนึ่ง

ได การขนสงหนังสือของหองสมุดใชบริการผูใหบริการขนสงเอกชน โดยจัดสงในเวลากลางคืนทําใหคาบริการ

ถูกลง ผูใชบริการหองสมุดสามารถยืมคืนและทํารายการตางๆ ผานเครื่อง kiosk ไดดวยตนเอง โดยหองสมุดไม

ตองจัดหาเจาหนาท่ีไวให เจาหนาท่ีประจําในหองสมุดแตละแหงสวนใหญเปนอาสาสมัครซ่ึงไดรับการอบรม

จากหอสมุดแหงชาติ ทําใหการบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ในแตละปศูนย Supply Center จะทําการจัดหาและวิเคราะหเลขหมูหนังสือมากกวา 70,000 

รายการ มีเจาหนาท่ีมากกวา 130 คน 

 

๔. มิติดานนวัตกรรมของหอสมุดแหงชาติ 

นางสาวกนกอร  ศักดาเดช  ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติ กลาวถึงมิติดานนวัตกรรมของหอสมุด

แหงชาติหอสมุดแหงชาติ ไดปรับเปลี่ยนตัวเองใหเปน “หองสมุดดิจิทัลแหงชาติ”  
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NLT Smart Library เปนหองสมุดไรหนังสือของหอสมุดแหงชาติ เนนการใหบริการการอานดวย

เทคโนโลยีผานทางออนไลน โดยผูใชบริการสามารถเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตของหอสมุดแหงชาติเพ่ือ

ใชบริการดิจิทัลของหอสมุดแหงชาติผานทาง Smartphone หรือ Tablet โดยมีบริการตาง ๆ ดังนี้ 

– การบริการสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแหงชาติท่ีมีมากกวา 2 ลานรายการ 

ผานระบบ Single Search ทาง www.nlt.go.th 

– NLT Library แอปพลิเคชั่นของหอสมุดแหงชาติ ท่ีสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศจาก

ฐานขอมูลตาง ๆ ของหอสมุดแหงชาติ (ฐานขอมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ Single Search 

ฐานขอมูลหองสมุดดิจิทัล D-Library) หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส ขาวสารประชาสัมพันธ ซ่ึงรองรับการใช

งานท้ังระบบ Android IOS และทางเว็บไซต 

- หองสมุดดิจิทัลหอสมุดแหงชาติ (D-Library) บริการทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มมากกวา 1 หม่ืน
รายการ โดยแบงเปนคอลเลคชั่น จํานวน 14 คอลเล็กชั่น เชน หนังสือหายาก หนังสือพิมพเกา เอกสารโบราณ 
หนังสือทองถ่ิน ภาพถายเกา หนังสือองคความรูของหอสมุดแหงชาติ เปนตน เพ่ือรักษามรดกภูมิปญญาของ
ชาติใหมีชีวิตและสืบทอดตอไปดวยความเจริญตามยุคสมัย ทุกคนในชาติจะมีโอกาสเขาถึงสารสนเทศอยางเทา
เทียมกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีพัฒนาตอยอด ดูแล บํารุงรักษาไดโดยบุคลากรหอสมุดแหงชาติ และ
สามารถใชงานไดบนโครงสรางดานเทคโนโลยีดิจิทัลพ้ืนฐานของประเทศไทยท่ีเปนวิถีชีวิตของคนในสังคม 
ชุมชน และประเทศชาติ  หอสมุดแหงชาติจึงเลือกพัฒนาระบบการสรางและใหบริการขอมูลดิจิทัลข้ึนจาก
โปรแกรมฐานขอมูลระบบเปด OMEKA  โดยใช Metadata Dublin Core ในการลงรายการขอมูลดิจิทัลเพ่ือ
แลกเปลี่ยนหรือถายโอนขอมูลระหวางหองสมุดตาง ๆ ท่ัวโลก  เพ่ือจัดเก็บ อนุรักษ และเผยแพรขอมูลดิจิทัล
ทางมรดกภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อยางยั่งยืน และผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลดิจิทัลได
งายสะดวกรวดเร็ว นําไปใชประโยชนไดทันทีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ครั้งนี้ หอสมุดแหงชาติใช G-Cloud –
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนพ้ืนท่ีการใชงานระบบ D-Library เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการ
ทํางานและการใหบริการแกประชาชน โดยเริ่มตนนําเขาขอมูลหนังสือพิมพ หนังสือหายาก เอกสารโบราณ 
เอกสาร คูมือ องคความรูตาง ๆ ของหอสมุดแหงชาติ  นําเขาเปนหมวดหมูดวยภาษาไทย และสามารถสืบคน
เปนภาษาไทยท่ีสมบูรณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสืบคนและอานเอกสารฉบับเต็มไดผานทาง 
www.digital.nlt.go.th/digital 

– หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกสกวา 1,000 รายการ โดยสามารถสืบคนและอานไดผานทาง 
mobile.nlt.go.th 

– คลังขอมูลดิจิทัลของกรมศิลปากร จัดเก็บขอมูลหนังสือ วารสาร นิตยสารท่ีจัดพิมพโดยหนวยงาน
ภายใตกรมศิลปากร หนังสือหายาก รวมถึงเปนคลังภาพสถานท่ี ภาพเหตุการณสําคัญตาง ๆ มากมายเขาถึงได
ผานทางเว็บไซต www.digitalcenter.finearts.go.th หรือทางแอปพลิเคชั่นบน Smartphone ท่ีรองรับท้ัง
ระบบ IOS และ Android 

– ระบบสารสนเทศทางดานมรดกศิลปวัฒนธรรมเพ่ือประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
บริการขอเลข ISBN ISSN และจดแจงการพิมพผานเว็บไซต www.e-service.nlt.go.th นอกจากนี้ ยังสามารถ
สืบคนหนังสือและวารสารท่ีมีการขอเลข ISBN ISSN และจดแจงการพิมพ เพ่ือตรวจสอบขอมูลไดอีกดวย 

– สืบคนขอมูลวารสารท่ัวโลก ผานทาง portal.issn.org 

http://www.digital.nlt.go.th/digital
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– บริการวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพออนไลนฉบับเต็มจาก 120 ประเทศ และมากกวา 60 
ภาษาท่ัวโลก ปจจุบันมีวารสาร นิตยสารในระบบมากกวา 4,000 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพมากกวา  3,400  ชื่อ 
โดยสามารถเขาถึงไดผานแอปพลิเคชั่นหรือผานทางเว็บไซตหอสมุดแหงชาติ www.nlt.go.th 

– บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนหนังสือใหมท่ีหอสมุดแหงชาติจัดหาไวเพ่ือบริการผูใช โดยมี
จํานวนหนังสือมากกวา 700 ชื่อเรื่อง สามารถเขาถึงไดผานทางแอปพลิเคชั่นหรือผานทางเว็บไซต 
www.nlt.go.th 

– QR Code Station เปนการดาวนโหลดหนังสือท่ีนาสนใจรวมถึงขอมูลคูมือและวิธีการใชงาน
ฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีสามารถเขาถึงไดผานทาง QR Code ใน NLT Smart Library 

– Co – Working Space พ้ืนท่ีสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ ยัง
มีบริการพิเศษของ NLT Smart Library ไดแก บริการหนังสือจอง สําหรับผูท่ีไมสะดวกเขามาใชบริการในเวลา
ปกติ สามารถติดตอเจาหนาท่ีในหองบริการตาง ๆ เพ่ือจองหนังสือเลมท่ีตองการ จากนั้นเจาหนาท่ีจะนํา
หนังสือมาใสไวในล็อกเกอร NLT Smart Library พรอมแจงเลขตูล็อกเกอร โดยผูใชสามารถเขามาท่ี NLT 
Smart Library เพ่ือติดตอเจาหนาท่ีขอรับหนังสือท่ีตองการได และ Human Library บริการหองสมุดมนุษย
เพ่ิมชองทางในการคนควาหาความรู ผานมุมมองและแนวคิดจากบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณตรง จากรายชื่อผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาตาง ๆ โดยติดตอนัดหมายวัน เวลาและ
ชองทางในการใหความรูได 

๕. มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ 

ดร. เกษมสันต  วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) กลาวถึงหลักในการ

บริหารรานหนังสือ โดยยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนซีเอ็ด คือการปรับโครงสรางองคกร ภายใตแนวคิด 

Change Management ถือเปนยุทธศาสตรสําคัญ ประกอบไปดวย 3 กลยุทธหลัก คือ  

1.การสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรเชื่อม่ันในธุรกิจ  

2.การทํางานเปนทีม โดยทุก ๆ คนในแตละกลุมธุรกิจ (Business Unit) จะตองทํางานเปนทีม รวมมือ

กันทําใหเปนทีมเดียวกัน  

3. การเพ่ิมผลิตภัณฑหนังสือใหมีความหลากหลายครบครันใหมากท่ีสุด 

วันนี้โลกเปลี่ยน วิธีคิดของคนเปลี่ยน ซีเอ็ดตองปรับใหตอบรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ในอนาคตอันใกล

จึงจะเห็นซีเอ็ดรูปลักษณใหม สิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไมจําเปน ตองลงทุนใหม เพราะซีเอ็ดมีของดีอยูในมือ

มากมาย สิ่งเหลานี้ตองถูกนํามาใช ซีเอ็ดมีบริษัทลูกทําดานเทคโนโลยี จึงมีความพรอมดาน e-Book, e-

Library แตเดิมถูกใชงานแค 10% อนาคตจะนํามาใชเต็ม 100%" 

 

 

 

 

http://www.nlt.go.th/
http://www.nlt.go.th/


๖ 
 

๖. Blockchain เทคโนโลยีเปล่ียนอนาคต 

นายกษมพัทธ  วิธานวัฒนา CEO และกรรมการสมาคม Thai Blockchain กลาวถึงบล็อกเชนเปน

ของใหมท่ีถูกคิดคนข้ึนเพ่ือชวยแกปญหาการเชื่อมตอท่ีไมครบวงจร ซ่ึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตปจจุบันยังทํา

ไมได และการปลดล็อกสิ่งแรกท่ีทุกคนตางก็สนใจคือเรื่องเงิน 

บล็อกเชนชวยทลายกําแพงทําใหการโอนรับสงเงินโดยเจาของเงินถึงกันโดยตรงและบันทึกขอมูลของ

กันและกันดวยตัวเอง โดยไมตองผานตัวกลางใดๆ 

การทํางานของบล็อกเชน 

เทคโนโลยีนี้เปนรูปแบบการบันทึกจัดเก็บขอมูลแบบดิจิทัล โดยวิธีการจัดเก็บก็จะเปนรูปแบบหวงโซท่ี

เชื่อมตอกันไปถึงทุกคนในระบบ โดยท่ีทุกคนก็รับรูวาเจาของเงินเปนใครและเห็นบันทึกขอมูลของทุกคน การ

แกไขขอมูลก็ตองไดรับการเห็นชอบจากผูคนในเครือขายหวงโซ จึงเปนการตรวจสอบความถูกตองรวมกัน ไม

จําเปนตองมีตัวกลาง ตางจากระบบดั้งเดิมท่ีเราใชกันอยูตอนนี้ซ่ึงตองอาศัยตัวกลางหรือ a trusted party มา

ชวยบันทึกขอมูลใหคุณ ระบบดั้งเดิมท่ีมีตัวกลางมีจุดออน สรางปญหาใหกับระบบการเงิน เพราะตัวกลางตางก็

แขงขันกัน ทําใหขอมูลไมเชื่อมตอกัน ผลเสียก็ตกมาถึงผูบริโภคท่ีตองแบกตนทุนแพงๆ ในการจัดเก็บขอมูล

ทางการเงินโดยตัวกลาง ปญหาใหญอีกเรื่องคือทุกสถาบันการเงินคิดคาธรรมเนียมตางกันและยิ่งถาเปนการ

โอนสงขามประเทศก็ยิ่งปวดหัวเพราะกฎหมายไมเหมือนกัน คุณไมมีทางเดาคาธรรมเนียมไดเลย แถมตลาด

การชําระเงินก็ยังถูกผูกขาดโดยผูใหบริการไมก่ีรายอยาง Visa, Mastercard, PayPal, Swift เปนตน ระบบ

สาธารณูปโภคทางดิจิตัลก็ถูกจํากัดใหบางรายถือกรรมสิทธิ์ผูกขาด ซอฟตแวรก็เปนลิขสิทธิ์แบบผูกขาดเฉพาะ

ราย การมาของเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงชวยปลดล็อกการผูกขาดนี้ การชําระเงินในอนาคตจะเปนเรื่องงายดาย

เสมือนกับการติดตอสื่อสารทางอินเทอรเน็ตในขณะนี้ 

ระบบการเงินใหมแหงอนาคต 

เม่ือบล็อกเชนเขามาชวยใหการบันทึกขอมูลดิจิทัลทําไดรอยเปอรเซ็นต เราก็สามารถโอนสงเงิน ไดใน

รูปแบบดิจิทัลและรหัสขอมูลก็ใชภาษาเหมือนกันหมดในอนาคต เม่ือใครจะเขาไปทําธุรกรรมการเงินก็ใชกุญแจ

ของตนเปดรหัส พอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลอะไร ก็เห็นท่ัวกันหมดท้ังชุมชนในเครือขายนั้น โกงกันไมได 

เม่ือนั้น ธนาคาร สถาบันการเงิน นักกฎหมาย จะอยูในกลุมเสี่ยงท่ีสุด เพราะไมสามารถหารายไดจาก

คาธรรมเนียมและคาบริการรับฝาก ถอน อีกตอไป การใหบริการรางสัญญาทางกฎหมายก็ไรความหมายเพราะ

บล็อกเชนจะมาแทนท่ี คนท่ีอยูไดก็คือคนท่ีปรับตัวเอง หันไปหารายไดจากคาจัดการหรือบริการทางไอทีแทน 

สวนผูบริโภคก็ไดประโยชนเต็มๆ ระบบการเงินอนาคตจะรวดเร็ว สะดวกและคาธรรมเนียมต่ําดังนั้น ธุรกิจ

ตางๆ ก็ควรปรับตัวใหเขากับ ecosystem ใหมอยางรวดเร็ว เชน สรางเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นเพ่ือผูบริโภค

โดยตรง แลวเก็บรายไดจากคาบริการทางไอทีนี้ เพราะทายท่ีสุดการแขงขันและระบบนิเวศใหมจะทําใหเกิด

ความเปนธรรมและประโยชนตอผูใชมากท่ีสุด  
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๗. Blockchain สินทรัพยดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-Book  

สินทรัพยดิจิทัล” (Digital  Asset) หมายถึงอะไรบาง ไดแก 

1. สกุลเงินดิจิทัล  : หนวยอิเล็กทรอนิกสท่ีสรางเพ่ือเปนสื่อกางในการแลกปลี่ยน สินคา บริการ และ

สินทรัพยดิจิทัลอ่ืนๆ เชน Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin 

  2. โทเคนดิจิทัลเพ่ือการลงทุน : หนวยอิเล็กทรอนิกสท่ีสรางเพ่ือกําหนดสิทธิในการรวมลงทุน เชน 

สิทธิในสวนแบงรายได ผลกําไรจากการลงทุน ซ่ึงออกและเสนอขายผานกระบวนการ ICO 

  3. โทเคนดิจิทัลเพ่ือการใชประโยชน : หนวยอิเล็กทรอนิกสท่ีสรางเพ่ือกําหนดสิทธิการไดรับสินคาหรือ

บริการท่ีเฉพาะเจาะจงออกและเสนอขายผานกระบวนการ ICO 

 

๘. นวัตกรรมสูวัฒนธรรมการอานผาน WebToon 

Webtoon คือแอปพลิเคชั่นตัวหนึ่งท่ีไลนไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือตอบสนองผูคนท่ีชอบอานการตูน ซ่ึงไลน

ไดมองเห็นปญหาอีกจุดหนึ่งคือผูท่ีชอบอานการตูนสวนใหญมักจะชอบซ้ือหนังสือการตูนมาอาน ซ่ึงไลน

มองเห็นวาการซ้ือหนังสือมาอานนั้น นอกจากจะตองเสียตังคเยอะเพราะคาพิมพหนังสือแลวยังเปลืองพ้ืนท่ีการ

จัดเก็บอีกดวย ซ่ึงพอผูคนอานการตูนจบ ผูคนสวนใหญก็ไมคอยหยิบหนังสือมาอานซํ้าซักเทาไหร ไลนจึงได

จัดทําแอปพลิเคชั่นการตูนข้ึนมา โดยการวาดการตูนและแบงเปนตอนตางๆ อัพโหลดใหทุกอาทิตย เพ่ือให

ผูคนเขามาติดตามตอนการตูนอยางเรื่อยๆ ซ่ึงเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีชวยใหผูท่ีมีความคิดสรางสรรคหรือชอบ

วาดการตูนสามารถวาดการตูนขายเพ่ือหารายไดเสริมใหกับตนเองได 

ซ่ึงในไลนเว็บตูนก็มีการตูนเปนจํานวนมากใหผูคนท่ีชอบอานการตูนไดเลือกอานกัน โดยไลนจะ

แบงเปนตอนๆ เพ่ือใหผูท่ีชอบอานการตูนไดเขามาติดตามการตูนอยางเรื่อยๆ ซ่ึงเปนกลยุทธวิธีการทําใหลูกคา

กลับเขามาใชงานแอปพลิเคชั่นอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงผูคนท่ีชอบวาดการตูนและเขียนเนื้อเรื่องการตูนเปนสามารถ

สรางรายไดใหกับตนเองได โดยวาดการตูนข้ึนมาและสงอัพโหลดไปยังไลน จากนั้นการตูนก็จะข้ึนมาใหผูอ่ืน

อาน ซ่ึงกําไรก็จะมีการแบงกับทางไลนตามขอตกลง 

ดังนั้นไลนเว็บตูนจึงเปนแอปพลิเคชั่นท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีชอบอานการตูน ซ่ึงแอปพลิเคชั่นนี้จะรวม

การตูนไวเปนจํานวนมากใหชาวรักการตูนไดอานกัน ซ่ึงการตูนบางเรื่องก็อานฟรี แตบางเรื่องก็จําเปนจะตอง

เสียเงินเชนกัน 

 

๙. ปญหาอุปสรรคในการสัมมนา 

ไมมี 

 

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการสัมมนา 

 : - ต่อตนเอง นําความรูมาใชในเชิงพัฒนาเพ่ือสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของตนเอง 
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