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บทที่  27
ประสบการณด านคอมพิวเตอร

ดร.นรินัดร  จวิะสนัตกิาร
ผูกอตัง้วทิยาลยัโยนก
E-mail: nirund@yonok.ac.th

ผมเกิดมาในยุคที่ลําปางยังมีโทรศัพทไมถึง 100 หมายเลข  หมุนเองไมไดตองหมุนไปที่ 0
ใหพนกังานรบัโทรศพัทขององคการโทรศพัทตอสายให  เบอรทีบ่านจาํไดวาเปน 10  แลวเปลีย่นเปน 7010 แลวเปน
217010 ตามลาํดบั  โทรศพัทกข็อยากเหลอืเกนิจนกระทัง่ป 2530  จงึคอยมกีารขยายหมายเลขจนเกอืบจะเพยีงพอ
เมือ่ผมมโีครงการสรางมหาวทิยาลยัโยนก  กร็บีไปขอเลขหมายไว 50 เลขหมายบนดอยพระบาท  แตไดมาเพยีง 20
หมายเลขกพ็อใชได

เมื่อวิทยาลัยโยนกเปดโครงการเริ่มกอสราง ตองติดตอที่ปรึกษาวิศวกรตอศักดิ ์ยมนาค, องคการยูเสด
และมลูนธิอิเมรกินั-ไทยทีส่หรฐัฯ รวมถงึมหาวทิยาลยัเบยเลอร ซึง่โยนกเปนองคกรแรกในลาํปางทีม่ ีFax ใชในป 2529
เมือ่คอมพวิเตอรเริม่มบีทบาท  ตางประเทศพฒันาไปเรว็มาก  เริม่ใชอนิเทอรเนต็  ใช e-mail เขาขอ e-mail ผมกไ็มมใีห
ผมขอเอกสาร ขอ Brochure เขาใหเปดเวบ็ไซตของเขา ผมรูสกึลาหลงั แจกนามบตัรใหใครไมม ีe-mail  รูสกึเชยๆ

จงึตัง้หนาตัง้ตาทาํใหโยนกมอีนิเทอรเนต็  ใช e-mail  ใหจงได  แตปญหากค็อืเงนิ  การตดิตัง้ระบบตองใชเงนิมาก
กต็องใชวธิกีารขอความอนเุคราะหจากผูมจีติศรทัธา  และตองขอบคณุอยางทีส่ดุทีค่ณุธงชยั ลํา่ซาํ กรรมการผูจดัการ
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)  ไดรับฟงถึงความตองการ และมีความศรัทธาในอุดมการณ ปรัชญา
และภารกิจของโยนก  ยินดีบริจาคระบบอินเทอรเน็ต และการฝกอบรมจนโยนกเปนสถาบันแหงแรกของลําปาง
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ตอนที่ 5 : รวมเรื่องนารูจากประสบการณ

Introduction to Webmaster

ทีม่รีะบบอนิเทอรเนต็ ม ีe-mail เปนของตนเอง โดยใชชือ่วา  www.yonok.ac.th  อาจารย  เจาหนาที ่ นกัศกึษาทกุคนมี
e-mail address ทกุคน  เราเริม่พดูคยุ  สือ่สารกนัทาง e-mail  ผมสอนหนังสือนักศึกษาโดยใชอินเทอรเน็ต และใช
e-mail เสรมิ  นามบตัรของผม ของอาจารย และเจาหนาทีโ่ยนกทกุคนกม็ ีe-mail address  เราตดิตอกบัคนไดทัว่โลก
ทีโ่ยนกผมไดรเิริม่โครงการ e-penpal หรอื electronic penpal  โดย อ.Gerald Irvin ชวยประสานงานใหนกัศกึษาโยนกเปน
penpal กบันกัศกึษาในสหรฐัอเมรกิา

ทุกเชาผมตื่นขึ้นมา   สิ่งแรกที่ทําคือเปดคอมพิวเตอร  เช็ค e-mail วามี mail เขามาจากที่ใด จากใคร
และหากเปนเรือ่งรบีดวนตองรบีตอบ  หรอืไมรบีดวนกต็อบภายหลงั  และขณะเดยีวกนักส็ง mail ไปถงึบคุคลตาง ๆ
ทีต่องประสานงานกนั  ผมไมไดใชอนิเทอรเนต็  เพือ่การทาํงานเพยีงอยางเดยีว  ผมสง e-mail ถงึคนรัก คนใกลชิด
เชนลกู 2 คนทีส่หรฐัอเมรกิา  เพือ่น ๆ   ญาตพิีน่อง  และภรรยา  หากผมตองเดนิทางไปไกล  อาน mail  โตตอบเสรจ็
กถ็อืโอกาสทองอนิเทอรเนต็  อานขาวตามหนงัสอืพมิพ  วารสาร  บางทกีต็ดิตามขาวกฬีาของมหาวทิยาลยัทีผ่มสนใจ
เชน  Baylor, Stanford  ตดิตามการแขงขนักอลฟที ่Tiger Woods แขง เปนตน

ผมใช e-mail จนตดิ หากวนัใด คราใดที ่server มปีญหา กจ็ะหงดุหงดิ ตองรบีโทรศพัทตดิตามผูรบัผดิชอบ
และผูชาํนาญ  เขาคงจะระทกึใจที่บานทุกครั้งที่โทรศัพทดังขึ้นดึก ๆ  ดื่น ๆ   หรือเชา ๆ   วาจะเปนโทรศัพทจากผม
หารอืปญหาคอมพิวเตอรหรือเปลา ตองขอบคุณ อาจารยบุรินทร  ที่กรุณาชวยสอน  ชวยแนะนํา ชวยแกไขปญหา
จนผมมีความชํานาญมากขึ้น จนคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ขนานนามวาเปน chancellor.com แตยอมรับวา
ยังตองไลตามคุณหญิง ผูเปนผูกอตั้งชมรม OPPY (Old People Playing Young – happyoppy.com)
ทีส่อนการใชคอมพวิเตอร และอนิเทอรเนต็ใหกบัผูสงูวยัและเปนผูที ่ high tech จรงิ ใชคอมพวิเตอร Internet,  e-mail
พก Palm จนคนยอมรบัวาเปนคณุยาดอทคอม (Khunya.com)

พระสชุาต ิจนัทสโร
http://www.watkoh.info http://www.watkoh.com
E-mail: anakarik@hotmail.com

กราบนมสัการหลวงพีส่ชุาต ิจนัทสโร มคีาํถามขอเรยีนถามดงันี้
1. หลวงพีม่แีรงบนัดาลใจอะไรถงึทาํเวบ็ไซด

ถาไดเขาไปดูเว็บไซต watkoh.info แลวจะพบวา ในปหนึ่ง ๆ วัดเกาะวาลุการามมีกิจกรรมมากมาย
เชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน อุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
ปฏิบัติธรรมวันแม 12 สิงหาคม  ซึ่งงานเหลานี้ไมวาที่ไหน  สิ่งที่จะขาดไมไดคือการประชาสัมพันธ
อกีหลายวดัในจงัหวดัลาํปาง ทีม่สีิง่ทีน่าศกึษาในดานศลิปวฒันธรรมลานนา สถานทีท่องเทีย่ว ทีค่วรประชาสมัพนัธ
ใหโลกไดรูจกั และเวบ็วดัเกาะนีแ่หละ ทีจ่ะไดรบัใช วดัตาง ๆ  เพราะจนปจจบุนักย็งัไมเหน็มวีดัไหนในลาํปางทีม่เีวบ็ไซต
นบัเวลาจากวนันัน้วนัที่ คดิวาทาํอยางไรจะเอาขอมลูของวดั ขึน้ไปไวในอนิเทอรเนต็ ลองผดิลองถกูเพราะไมมคีวามรู
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ดานนีม้ากอน จนทาํไดสาํเรจ็  และเปนเวลากวา 3 ปแลวทีเ่วบ็ไซต watkoh.com  ไดถอืกาํเนดิเกดิขึน้มาบนโลก Cyber
2. watkoh.info มทีีม่าอยางไร

เดิมทีนั้นคิดจะจําลอง วัดเสมือนจริง  คือเอาเมาทคลิ๊กประตูโบสถ ประตูก็เปดเขาไปชมภายในได
รวมทั้งบริเวณของวัด เชน กุฏิ ศาลาการเปรียญเกา มณฑบที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจําลอง  4 รอย
ภาพวาดพุทธประวัติ พระเจาสิบชาติในโบสถ ตลอดจนถึงบุคคลสําคัญภายในวัด เชน หลวงพอเจาอาวาส
ประวตัคิวามเปนมาของวดั ฟงธรรมะทางเนต็ ฯลฯ  เรยีกวาเขาวดัทางอนิเทอรเนต็ แตกห็ยดุไมทาํเพราะจาํกัดดวย
ทางเดนิขอมลูมนัไมคอยสนนัสนนุ จะทาํใหลาชา และเหน็วาไมจาํเปน เพราะพวกวัยรุน ชอบเขาวิก มากกวาเขาวัด
ขนืชกัชาพวกคลิก๊ปดแน ๆ
3. สรางเวบ็ไซต ยากไหม

จะวายากหรือไมนั้น สําหรับเราแลวไมรูสึกวายาก การที่เราจะทําการงานสิ่งใด ๆ หากเรามีฉันทะ
คอืความพอใจในการงานนัน้ ๆ  เราจะรูสกึวาไมยาก และสนกุกบัการงาน บวกกบัความเพยีรพยายาม ดังภาษิตที่วา
“ความพยายามอยูทีไ่หนความสาํเรจ็อยูทีน่ัน้”
4. หลวงพีเ่รยีนดานพฒันาเวบ็ไซตมา หรอืเปลา

กอนบวช ไมเคยรูจกัคอมพวิเตอร เมือ่ประมาณ 4 ปทีแ่ลว(พ.ศ.2540) โยมไดนาํคอมพวิเตอรเกามาถวายวดั
กเ็ลยหดัใชงานจนใชเปน โดยนสิยัประจาํตวัชอบทางดานเทคนคิอยูแลว เมือ่สมยัทีเ่รยีนอยูชัน้ประถม 7 เมือ่พ.ศ.2520
เคยเขาเรยีนวชิาชางซอมประกอบวทิยทุรานซสิเตอร จงึมคีวามรูพืน้ฐานดานอเิลคทรอนคิสตดิตวัมากอนบวช
5. เวบ็ไซตนีช้วยสงัคมไทยไดอยางไรบาง

ขอนีค้งตอบไดเลยวา เวบ็วดัเกาะมสีวนชวยอยู 2 ดาน
5.1 ในดานขอมูลที่เปนประโยชนทางการศึกษา เพราะตั้งแตมีเว็บไซตมานี้ มีนักเรียนนักศึกษา

เขามาหาขอมลูทาํรายงานดานศลิปวฒันธรรม และขอมลูเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา เหน็ในเวบ็ไซตแลวมาดขูองจรงิทีว่ดักม็ี
สงใหทางอีเมลบาง ทางไปรษณียบาง ตลอดจนธรรมะในหมวดอื่น ๆ ที่เว็บเราไมมีก็จะทําลิงคไปสูเว็บอื่น ๆ
ทีม่ขีอมลูทีเ่กีย่วของ

5.2  ในดานจติใจ ตองยอมรบัวาในปจจบุนันีส้งัคมมีสภาพจิตใจเสื่อมโทรมลงมากจากปญหายาเสพติด
และวฒันธรรมอืน่ ๆ  ทีไ่มใชของไทยเขามามบีทบาทมาก เมือ่อนิเทอรเนต็เขามามบีทบาทในชวีติของคนไทยมากขึน้
สงัคมใหมในโลก Cyber กเ็กดิขึน้เปนธรรมดาทีไ่หนมคีนทีน่ัน้กม็ ีความชัว่เพราะฉะนัน้เราจะปลอยใหพรรคฝายมาร
ยึดครองพื้นที่อินเทอรเน็ตฝายเดียวไมไดเราตองสงพรรคฝายธรรมะเขาไปยึดพื้นที่บาง  เทาที่ผานมา
กเ็คยตอบปญหาธรรมะใหสาํหรบัคนทีม่ทีกุขไปหลายครัง้ เคยมคีนไทยอยูอเมรกิา เปดเวบ็วดัเกาะแลวไดตดิตอขอบวช
และไดเดนิทางมาบวชทีว่ดัเกาะกม็ี
6. ปจจบุนัศาสนาพทุธมคีวามจาํเปนไหม ทีต่องปรบัตวัยอมรบัเทคโนโลยี

ความจรงิพระพทุธศาสนาไมใชอยูทีย่อมรบั หรอืไมยอมรบัอะไรเกีย่วกบัเทคโนโลย ีหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา
สอนใหเราดําเนินชีวิตอยูในทางสายกลางยึดหลักความจริง  มองใหเห็นและเขาใจ ในกฏธรรมดาของโลก คือ
สิง่ทัง้หลายทัง้ปวง ไมเทีย่ง เปนทกุข  ธรรมทัง้หลายทัง้ปวงเปน อนตัตา  มเีกดิขึน้ ตัง้อยู ดบัไปเปนธรรมดา และเผชญิกบั
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การมี การเปน การได การพลัดพรากอยางผูรูเทาทัน สัมผัส สัมพันธ เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ อยางไมยึดติด
แมวตัถเุทคโนโลยทีัง้หลายมนักแ็คเครือ่งมอือาํนวยความสะดวกทาํประโยชนใหเราเทานัน้ มใีชกด็ไีมตองยดึถอือะไร
7.  อนิเทอรเนต็มคีวามจาํเปนตอสถาบนัสงฆมากนอยเพยีงใด

ขอนี้ถาถามวามีประโยชนก็ตอบวามี  แตถามวาจําเปน  นี่คอนขางจะจํากัดไปหนอยจริง ๆ
อินเทอรเน็ตไมมีความจําเปนสําหรับการดํารงคชีวิตของมนุษยเลย  เมื่อกอนไมมีเรายังอยูได กําแพงเมืองจีน
ไมตองใชรถเครนมาชวยการกอสราง มนุษยเราสรางอินเทอรเน็ตขึ้นมา เพื่อใชอํานวยความสะดวก
ใหมนัทาํงานแทนเราเทานัน้ ไมใชสิง่จาํเปน

จะขอกลาวเรื่องคอมพิวเตอรกับสถาบันสงฆสักหนอย เพื่อทําความเขาใจ เชื่อไหมวาสถาบันสงฆ
หรือวัดวาอารามตาง ๆ ตองมีการทําหนังสือเขาออกระหวางราชการ และการปกครองของคณะสงฆมากมาย
โดยเฉพาะวดัทีม่กีจิกรรมงานอบรมธรรมะ เชนวดัเกาะระหวางใชคอมพวิเตอร กบัพมิพดดีอยางไหนจะสะดวกประหยดั
ผดิพลาดนอยกวากต็องตอบวาใชคอมพวิเตอรดกีวา

อานนท  สายคําฟู
อาจารย 3 ระดบั 8 โรงเรยีนอนบุาลลาํปาง(เขลางครตันอนสุรณ)
E-mail: kruarnon@yahoo.com  ICQ:142463626
http://www.anubal-lp.ac.th

วันนี้ผมไดรับโทรศัพท จากอ.บุรินทร รุจนพันธุ วาวางไหม  ผมรีบตอบวาวางทันทีโดยไมนึกวา
จะมีนัดหมายกับใครหรือไม เพราะตามคติของผมคิดวา การไดเสวนากับคนที่มีความรูหรือนักปราชญ
จะทําใหเวลาของเรามีคามากขึ้น ผมไมอยากพลาดโอกาสอันดีเลย  พออาจารยมาถึงและแจงความประสงค
ขอใหผมชวยเขยีนบางสิง่บางอยาง เกีย่วกบัประสบการณของตวัผม เพือ่นาํไปเปนสวนเลก็ ๆ  ของหนงัสอืทีอ่าจารยเขยีน
ซึ่งผมถือวาเปนเกียรติอยางยิ่งสําหรับคนอยางผม และเปนไปตามคติที่ยึดถือ เรามักจะไดประโยชนอีกแลว
จากการพบปะกบันกัปราชญ

สําหรับผมกับอาจารยบุรินทรนั้น ผมนับถืออาจารยเทากับเปนครูคนหนึ่งของผมทีเดียว ถึงแมอาจารย
จะอายุนอยกวาผมก็ตาม แตประสบการณการทํางาน และความรูของอาจารยบุรินทรนั้น มีมากกวาผมแนนอน
โดยเฉพาะทางดาน IT  ผมจะพบกบัอาจารยเสมอ ๆ  เมือ่มปีญหาและตองการคาํปรกึษา ซึง่ผมกจ็ะไดรบัคาํแนะนาํทีด่ี
และถกูตองเสมอ ทาํใหผมมโีอกาสกาวไปสูเสนทาง IT ของประเทศ และทกุครัง้ทีผ่มประสบผลสาํเรจ็ในเรือ่งงาน เชน
การนาํนกัเรยีนทีผ่มสอนไปแขงขนังานเดก็ไทย IT ป 2000 ของกระทรวงศกึษาธกิารเมือ่ตนป พ.ศ.2543(ค.ศ.2000)
จนไดรบัรางวลัเหรยีญทอง 6 เหรยีญ   เหรยีญเงนิ 4  เหรยีญ  รางวลัครดูเีดนดานการสงเสรมิกจิกรรมอนิเทอรเน็ต
รางวลัเวบ็เพจทางการศกึษาดเีดน  รางวลันวตักรรมความคดิในการเสรมิสรางกจิกรรมอนิเทอรเนต็ดเีดน จาก School
Net @ 1509 ของ NECTEC เมื่อปพ.ศ.2544 และลาสุด ผลวิจัยดีมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ
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รางวัลดีเดนดานการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการศึกษาทั่วไป  ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2545
ผมทาํงานทางดานคอมพวิเตอร โดยเปนครสูอนคอมพวิเตอรใหกบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ทีโ่รงเรยีนอนบุาลลาํปาง
(เขลางครตันอนสุรณ) จงัหวดัลาํปาง

ประสบการณทางดานคอมพวิเตอรของผมเริม่เมือ่เกอืบ 10 กวาปที ่แลว (พ.ศ. 2534)  โดยศกึษา คอมพวิเตอร
จากการเขารับการอบรมระยะสั้นจากโปรแกรมฐานขอมูล  (Database) ของสถาบันตาง ๆ ศึกษาดวยตนเอง
และทํางานทางดานฐานขอมูล  ภายหลังไดมาสอนหนังสือใหนักเรียน  พยายามศึกษาและหาแนวทางในการจัด
การเรยีนการสอนดวยโปรแกรมตาง ๆ  รวมทัง้ผลติบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนใหกบันกัเรยีนไดมโีอกาสเรยีนรูดวยตนเอง
รวมทัง้การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนนัน้ ๆ  ดวยกระบวนการวจิยั เพื่อใหบังเกิดผลดีที่สุด
สําหรับผูเรียน  เพราะการทํางานทางดานคอมพิวเตอร เปนงานที่ทาทาย  เปนแหลงเรียนรูที่กวางขวาง
ที่จะตองศึกษาอยูตลอดเวลา  ยิ่งศึกษาก็ยิ่งทําใหรูสึกวาตนเองยังโงที่สมควรตองไดรับการพัฒนา
นีแ่หละครบัเสนหอยางหนึง่ของคอมพวิเตอร  การทาํงานทางดานคอมพวิเตอรทีจ่ะประสบผลสาํเรจ็นัน้ ขึน้อยูกบัความตัง้ใจ
ของเราเอง  จะตองศกึษาหาความรูใหม ๆ  เสมอ   อกีทัง้ปจจบุนัการศกึษาคอมพวิเตอรงายกวาเดมิเยอะไมวาจะเปน
ตวั Software หรอื Hardware  เพราะผูผลติจะพยายามหาวธิกีารทีส่ะดวกและงายเอือ้อาํนวยความสะดวกตอผูสนใจ
อกีทัง้เอกสาร หนงัสอื หรอืตาํราทีเ่ปนภาษาไทยกม็อียางมากมาย ทีผู่เขยีนไดรวบรวมประสบการณในการทาํงานของตนเอง
ที่มีทั้งแนวทางในการศึกษาที่รวดเร็ว มีขอดีที่ควรทํา ขอเสียที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับนักคอมพิวเตอรมือใหม
สามารถศกึษาแนวทางจากหนงัสอื เชนหนงัสอืทีอ่ยูในมอืทานเลมนีก้เ็ชนเดยีวกนั  นบัวามปีระโยชนตอนกัคอมพวิเตอร
ทัง้มอืใหม มอืเกา และผูสนใจอนิเทอรเนต็เปนอยางยิง่

ผูที่ประสบผลสําเร็จทางดานคอมพิวเตอรสวนใหญ จะใชวิธีการศึกษาหาความรูดวยตนเอง
โดยการอานหนังสือและทดลองปฏิบัติ เพราะจะจําไดดีรวมทั้งเกิดความรูที่แทจริง มีประสบการณตรง
ไมใชเฉพาะทีป่ระเทศไทยนะครบั รวมถงึประเทศทีเ่จรญิทางเทคโนโลยอียางมากเชน ญี่ปุน จากการที่เคยไปดูงาน
ทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวาคนทีป่ระสบผลสาํเรจ็ของญีปุ่น จะเปนผูทีใ่ฝรูใฝเรยีน  ถงึแมบางคนจะไมเคย
มีความรูทางดานคอมพิวเตอรมากอนเลยก็ตาม  เชนเดียวกับทุกทานที่กําลังอานหนังสือเลมนี้อยู ผมเชื่อแนวา
คนทีรู่ใฝเรยีนสกัวนัหนึง่ขางหนาจะเปนผูประสบผลสาํเรจ็เชนเดยีวกบับคุคลทีม่ชีือ่เสยีงทางดานตาง ๆ   เชนกนั

วาที่รอยตร ีอํานวย   ไชยนาม
หวัหนาศนูยคอมพวิเตอรโรงเรยีนบญุวาทยวทิยาลยั
โรงเรยีนบญุวาทยวทิยาลยั  จงัหวดัลาํปาง
E-mail: aumnuey@bwc.ac.th
http://www.bwc.ac.th

ประสบการณ เริ่มตนสมัยที่เรียนเปนวิชาเลือกทั่วไปกอนจบปริญญาตรี  ใชเครื่อง APPLE 2
จากนัน้เมือ่ไปทาํงานแหงแรกไมมคีอมพวิเตอร  จงึวางเวนไปประมาณ 2 ป   สวนใชงานมาก ๆ  ในชวงลาเรียนตอ
ปริญญาโท ทั้งวิเคราะหขอมูล จัดขอมูล โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร CPU 386 จากนั้นก็คลุกคลีมาตลอด
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ตอนที่ 5 : รวมเรื่องนารูจากประสบการณ

Introduction to Webmaster

จนยายทีท่าํงานมาโรงเรยีนบญุวาทยวทิยาลยั จงัหวดัลาํปาง โดยไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการคอมพวิเตอรประจาํโรงเรยีน
และตอมาไดรบัหนาทีเ่ปนหวัหนาสวนงานอนิเทอรเนต็  และหวัหนาศนูยคอมพวิเตอร   ซึง่ทีน่ีเ่องไดพบอาจารยหลายทาน
ที่มีความรูดานคอมพิวเตอรหลายดาน   หลายโปรแกรม  เกิดความประทับใจ  ในการแลกเปลี่ยนความรูกัน
ซึง่เปนการดอียางยิง่ ในการเตมิเตม็สิง่ทีเ่ขา และเราขาดหาย

เชษฐณรงค  เขือ่นแกว
นายกสมาคมทองเทีย่ว จงัหวดัลาํปาง
http://www.aboutlampang.com

สาํหรบัในโลกยคุปจจบุนั คงเปนทีย่อมรบักนัแลววาเปน โลกของขอมลูขาวสาร (Information Technology)
ซึ่งทานทั้งหลายคงไมปฏิเสธวา  การมีขอมูลที่ทันสมัยที่สุดยอมกอใหเกิดความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ
ตลอดระยะเวลากวายี่สิบปที่กระผมรูจักคอมพิวเตอร และใชคอมพิวเตอรชวยงานดานตาง ๆ ไมวาจะเปน
งานดานจัดการเอกสาร และงานคํานวณในยุคตน ๆ  มาจนถึงยุคของขอมูลขาวสาร  ที่อยูบนพื้นฐาน
ของการนาํเสนอตอสารธารณะ โดยผานอนิเทอรเนต็ในยคุปจจบุนั สิง่ตาง ๆ  เหลานีม้วีวิฒันาการอยางตอเนือ่งมาโดยตลอด
ไมวาจะเปนทางดาน Hardware และ Software แตสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุในการใชงานคอมพวิเตอรเพือ่ใหเกดิผลสมัฤทธิส์งูสดุ
คอื People ware ซึง่เปนผูใชงานคอมพวิเตอรนัน่เอง ทีต่องหมัน่ศกึษาหาความรูใหตนเองอยูตลอดเวลา แตกอนการหาตาํรา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรภาษาไทยสักเลมหนึ่งคอนขางยาก และกระผมมีความภูมิใจมาก ที่ไดมีสวนรวม
ในการเขียนตําราคอมพิวเตอรภาษาไทยขึ้น  โดยคนทองถิ่นที่เขียนจากการคนควา และประสบการณการสอน
ที่สั่งสมจากสถาบันการศึกษา มีเนื้อหาเนนในเรื่องพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต ซึ่งอานแลวเขาใจงาย
แมแตนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาทีส่นใจดานคอมพวิเตอรกอ็านได

ทายนี้ กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา  หนังสือพื้นฐานสําหรับเว็บมาสเตอรเลมนี้  จะเปนพื้นฐานใหทาน
สามารถนาํไปประยกุตใชงาน และสามารถพฒันางาน เพือ่ความสาํเรจ็ในอนาคตตอไป

เสริมศักดิ ์ หาญเมธี
ผูกอตั้งบริษัท Siliconnet ใหบริการ e-Commerce
http://www.payaftersale.com และ http://www.cookkoo.com

มีอยูวันหนึ่ง หลังจากผูเขียนไดประชุมที่บริษัท ฯ  รวมกับทีม  Programmer และ ทีม Web Design
ซึ่งการประชุมครั้งนี้  ไดเชิญ อ.บุรินทร รุจจนพันธุ เขารวมประชุมดวย  เนื่องจากมีประเด็นหารือทางเทคนิค
หลังจากประชุมเสร็จ  อ.บุรินทร  ไดบอกผูเขียนวา  กําลังเขียนหนังสืออยูเลมหนึ่งเกี่ยวกับการเปน  Webmaster
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และอยากใหชวยเขียนประสบการณในการเปน  Webmaster  ที่บริษัทฯ พัฒนากันขึ้นมา  ใหโควตา 1 หนา
ผูเขยีนรูสกึตกใจเลก็นอย  ดวยวาตวัไมไดรํา่เรยีนมาทางนีโ้ดยตรงแต  อ.บรุนิทร ไดกาํชบั และสัง่ใหทาํเปนการบาน
รวมทั้งกําหนดเวลาสงเปนที่เรียบรอย ขอตั้งชื่อวา ประสบการณ  Webmaster  (ฉบับเรียนดวยตนเอง)

“ตองรูในทกุ  ๆเรือ่ง  ทีผู่อืน่ทาํ, แตไมจาํเปนตองทาํเปน ในทกุ ๆ  เรือ่งทีผู่อืน่รู” เปนสจัธรรมขอแรก ของการเปน
Webmaster ทีด่ี  เพราะถาทาํไดตามทีผู่เขยีนแนะนาํ กจ็ะทาํใหผูนัน้มชีวีติทีส่มบรูณพนูสขุ (เพราะแคตองรูในทกุ ๆ
เรื่องที่ผูอื่นทํา แคนี้ผูเขียนก็ไดนอนเพียงวันละ 5-6 ช.ม เปนสวนมาก) ความรูที่  Webmaster ควรมีนั้น
มีอยูหลายเรื่องที่จําเปนตอการทํางานตามหนาที่ความรับผิดชอบ  ถาจะวาไปแลวงานของ Webmaster
ตองครอบคลุมไปทุกดาน  สวนจะขนาดไหน  มากนอยอยางไร  คิดวาขึ้นอยูกับสถานะของ  Webmaster  ผูนั้น
ซึง่นาจะแบงไดอยู  2 สถานะ
1. มีอาชีพเปน Webmaster  สถานะแบบนี้ รับผิดชอบเฉพาะเรื่องสากกระเบือ  สวนเรื่องเรือรบ

ในบรษิทัขนาดใหญทีใ่หเงนิกบั  Webmaster ผูนัน้ใชทกุ ๆ  เดอืน กจ็ะมทีมีงานสวนตางๆ มาแบงงานออกไปทาํ
ซึง่บางบรษิทัทีผู่เขยีนเคยสมัผสั  นอกจากมทีมีทางดาน IT  และทมีอืน่อกีมากมายแลว   ยงัตองมีทีม Content
Development  (บางบรษิัทขาดทุนเดือนละเปนลาน ก็ยังอยูมาไดตั้งหลายป)   ถาอยางนี้  Webmaster  ผูนั้น
กส็บายหนอย

2. เปน Webmaster อาชีพ  สถานะแบบนี ้รับผิดชอบตั้งแตสากกระเบือยันเรือรบ เพราะมองไปรอบ ๆ ตัว
กม็เีพือ่นรวมงานอยู  3-4 คน (กบ็รษิทัเพิง่จะตัง้เงนิทนุกเ็พิง่ไดจากการทบุกระปกุออมสนิ) ถาอยางนีก้ห็นกัหนอย

 แตทัง้  2  สถานะของ  Webmaster ตางกต็องเสาะแสวงความรูใสตวัอยูตลอดเวลา พูดไดวาคนที่มีนิสัย
ไมชอบการเรยีนรู  ไมชอบการอาน  ไมวาจะจากหนงัสอื หรอืสื่อตาง ๆ   รวมไปถึงการไมเปนผูฟงที่ดี และเลือกฟง
ในสิง่ทีค่วรฟง (การพจิารณาทีจ่ะเชือ่ในสิง่ทีไ่ดยนิไดฟงมา เปนศลิปะชัน้สงูทีเ่ดยีว) คงยากทีจ่ะประสบความสาํเรจ็
สาเหตุคงเนื่องมาจากงานของ  Webmaster  เปนงานที่ทําอยูบนพื้นฐานของโลกกวาง ขึ้นชื่อวาทําเว็บไซตแลว
Webmaster ตองลมืคาํวา หมูบาน, อาํเภอ  อะไรเทอืกนัน้ เปนงานทีท่าํอยูบนโลกทัง้โลกใบนี ้ ไมวาจะตัง้ใจหรอืไมกต็าม
สวนงานที่  Webmaster ทํา  คนทั้งโลกมีสวนรวมหรือไมนั่น ขึ้นอยูกับฝมือ ผูเขียนคิดวา  Webmaster
จะตองตคีวามสิง่นีใ้หแตก  เทคโนโลยเีปลีย่นแปล และพฒันาไปเรว็มาก   ทาํใหงานทีต่องทาํเปลีย่นแปลงตามไปดวย
สวนจะพฒันาตามไปดวย หรอืไม เปนอกีเรือ่งหนึง่  ในเมือ่สถานะงานของ  Webmaster  เปนงานทีน่าํเสนอในวงกวาง
กย็อมหมายถงึโอกาส, ความลมเหลว, ตลาด, คูแขง, คนทีต่ามเราไมทนั, คนทีเ่หนอืกวาเรา  ฯลฯ    กก็วางตามไปดวย

“ โลกในอนาคต  เปนโลกของการมีความรู “  ผู เขียนมี โอกาสไดพูดคุย
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับบุคคล ในวงการ   I T อยูบ าง   รูสึกแปลกใจที่หนังสือดี ๆ
ที่นาจะมีผลโดยตรงตอการคิดของคน  IT  และมีการแปลออกมา หลายภาษา อยาง The Globalization, The
Third Wave, Click & Mortar  หรือแมแต The Road Ahead  ซึ่งเขียนโดยบุคคลอยาง บิล เกต
เจาพอแหงไมโครซอฟต  คนสวนใหญในวงการ IT กลับไมรูจัก ผูเขียนเคยลองวิเคราะหเว็บไซตตาง ๆ
รวมทั้ ง เคยเปนสมาชิกของเว็บไซตแหงหนึ่ ง   ซึ่ ง เปนธุรกิจ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


224<<<

ตอนที่ 5 : รวมเรื่องนารูจากประสบการณ

Introduction to Webmaster

รบัวเิคราะหและหาจดุออนของเวบ็ไซตทีม่าจางใหประเมนิเวบ็ไซตของตวัเอง ไดเหน็ขอมลูบางอยางทีน่าจะเปนผล
มาจากการแตกตางของความรูที ่ Webmaster ของเว็บไซตนั้น ๆ มีแตกตางกัน โดยผูเขียนขอแบงเปนกลุม เชน
1. เลยีนแบบ  อยางมศีลิปะ    เปนผูลอกเลยีนทีด่ ีคอื เหมอืนกนั “แตดกีวา”  เวบ็ไซตทีเ่ราลอกเลยีนแบบเขามา

(ลอกเลยีนแบบใชสมองหนอย)  ทีว่า  “แตดกีวา”  นัน้   ตองสามารถสมัผสัไดในความเปนจรงิ  และเปนทีย่อมรบั
ของผูเขามาใชบริการอยางเชน Google.com ทําทุกอยางเกือบเหมือน  Yahoo.com  คือเปน Search Engine
เหมือนกัน ชื่อคลาย ๆ กัน ฯลฯ แตคนหาขอมูลไดเร็วกวา มีเงินทุนพอที่จะทุมโฆษณาในเว็บไซตตาง ๆ
ในชวงเปดตัวไดอยางมหาศาล และกลายเปนคูแขงสําคัญของ Yahoo.com จนตองชวนเขามารวมกัน
เพื่อสกัดดาวรุงและ Google.com กลายเปนเว็บไซตระดับโลกไปในที่สุด ทั้งๆ ที่กอนหนานี้ไมมีใครคิดวา
จะมีใครมาเทียบกับ Yahoo.com  ไดขนาดนี้

2. นาํหนาผูอื่น (กรณนีี ้มนีอยหนอย) คอืตองเปนผูนาํในการนําเสนอแนวคิดแบบใหม ที่มีการนําเสนอในสิ่งที่
“ผูอืน่ปฎเิสธไมได” อยางเชน E-Steel.com เวบ็ไซตของบรษิทั TITAN บรษิทัผูผลติเหลก็รายใหญของอเมรกิา
เปนเวบ็ไซตทีถ่กูกลาวถงึในหนงัสอื How To และนติยสารทางธรุกจิอยาง TIME ฯลฯ  ในความสาํเรจ็ทางดาน
B2B จากการทีน่าํเสนอ และสรางเวบ็ไซตใหเปนตวักลางของแหลงขอมลูและการซือ้ขายในธรุกจิเหลก็ จนปจจบุนั
มมีลูคาการชือ้ขายผานเวบ็ไชตมากกวางบประมาณของหลาย ๆ  ประเทศไปแลว

3. คิดไมเหมือนชาวบาน  (กรณีนี้ยอดที่สุด เพราะผูที่ประสบความสําเร็จเปนคนที่ทั่วโลกรูจักกันดี
แตมผีูลมเหลวพอสมควรไมถงึกบัมาก เพราะคนสวนใหญมกัจะคดิเหมอืน ๆ  กนันะซ)ิ อยางเชน  Amazon.com
เพราะตามเรื่องราวของเจฟ เบซอส ผูกอตั้งชวงเริ่มธุรกิจจําเปนตองยืมเงินลงทุนมาจากครอบครัว
หลงัจากทีป่ระสบความสาํเรจ็แลว  พอ-แม เคยใหสมัภาษณวา ตอนเริม่ธรุกจิใหม ๆ  นัน้ทีใ่ห เจฟ เบซอส ยมืเงนิ
กเ็พราะมคีวามเชือ่มัน่ในตวัลกูชาย พดูงาย ๆ  คอื จรงิ ๆ  แลว ไมรู ไมเขาใจหรอก  วาสิง่ทีล่กูชายคดิและกาํลงัทาํอยูนัน้
จะเปนอยางไร (เพราะไมเคยมีใครทํามากอน) อยาลืมวาชวงนั้นเปนชวงเริ่มตนการใชอินเทอรเน็ต
(ประมาณปค.ศ.1995 ) ยังไมมีใครรูจัก e-Commerce เลย (ถา เจฟ เบซอส ลมเหลวก็จะไมมีใครรูจักเขา
และคนทีรู่จกักจ็ะตองบอกวา ไอหมอนีม่นัฝนเฟอง หรอืมนับากนัแน)

4. คิด และทําตามแบบชาวบานเขาทุกอยางยกเวน สีของเว็บไซตไมเหมือนกัน (กรณีนี้มีมากที่สุด
และงายตอการศกึษา) กรณนีีร้วมไปถงึการหยบิเวบ็โนนนดิเวบ็นีห่นอยมาผสมกนั  ตวัอยางของกรณนีีค้งไมตองยก
เพราะมใีหเหน็อยูทัว่ไป  จากประสบการณของผูเขยีนทีท่องอนิเทอรเนต็มาไมกีป่  เหน็เวบ็ไซตแบบนีม้ากทีส่ดุ
ประมาณจากจํานวนของ www  คาดวาอาจถึง 70-80%

5. ใสเครือ่งมอืเขาไปในธุรกิจ  กรณนีี ้บางสวนประสบความสําเร็จมาก บางสวนมีสถานะกลาง ๆ  คือไมไดมาก
ไมเสยีมาก เนือ่งจากกลุมนีส้วนใหญเปนกลุมของผูทาํธรุกจิทีข่ยายธรุกจิเดมิของตวัเองไปสูกระบวนการ Online
หรือเปนกลุมที่มีประสบการณในการทําธุรกิจมากอน และมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยี  ตัวอยางเชน
เว็บไซตของธุรกิจทางดานขนสง Fedex.com, DHL.com ฯลฯ ธุรกิจทางอุตสาหกรรม E-Steel.com
ธรุกจิทางการเงนิ VISA , Mastercard ฯลฯ  เวบ็ไซตเหลานีเ้กอืบจะทัง้หมดเปนการนาํเอาความรู ความชาํนาญ
และประสบการณทางดานธุรกิจเดิมมาขยายตอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวย
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บทที่ 27 : ประสบการณดานคอมพิวเตอร

ตอ
นที่  5
 :

รว
มเ
รือ่
งน
าร
ู

จา
กป
ระ
สบ
กา
รณ


ผู เขียนคาดว ากรณีนี้  นาจะเปนลักษณะของเว็บไซตหลักในอนาคต
และตามมาดวยเว็บไซตที่เกิดจากแนวคิดใหม ๆ ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนแตสามารถขายความคิดนั้นได
โดยอาศัยวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีมาเปนแนวคิด ในการทําธุรกิจ

6. ลงไปใหลึกในรายละเอียด กรณนีี ้เปนการขยายความ แนวคิดที่เปนแนวคิดใหม ๆ   ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
โดยอาศัยวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีมาเปนแนวคิดในการทําธุรกิจ   ผูเขียนคิดวาสิ่งนี้เปนสิ่งที่ทาทาย
และเปนสิง่ทีผ่ลกัดนัใหโลกเปลีย่นแปลงไปอยู

ตลอดเวลา  “โลกในอนาคต เปนโลกของการมีความรู”  และความรูนั้นตองเปนความรูที่แทจริง
และหยัง่ลกึลงไปถงึแกนแหงปญญา  สิง่ทีน่กัคณติศาสตร นกัวทิยาศาสตร วศิวกร  บคุลากรตาง ๆ    ฯลฯ   ทาํกนัใน
บริษัทสรางหนวยประมวลผลอยาง  Intel สราง Hardware อยาง IBM, HP,  Dell  สรางระบบปฏิบัติการอยาง
Microsoft  Sun Microsystem สรางซอฟตแวรเพื่องานเฉพาะดานอยาง MySQL, PHP, Adobe, Macromedia
สรางระบบเครือขายอยาง Cisco,  3Com  สรางระบบปองกันไวรัสอยาง Norton, Mcafee บริษัทที่สรางสิ่งอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของอีกมากมาย  รวมไปถึง Webmaster  ที่สรางเว็บไซต  ถาเราลองพิจารณาสิ่งเหลานี้อยางลึกซึ้ง
มันคือ JIGSAW

แนวคิดใหม ๆ  ที่สามารถแหกดานกฎเกณฑเดิม ๆ ที่เคยมีอยางเชน ICQ, MSN,  MP3, ebay.com
download.com, dialpad.com เปนตน ผูเขยีนคดิวา  Webmaster  ทีส่ามารถสรางสรรค แนวคดิใหมๆ   ไดอยางนัน้
จาํเปนตองม ีความรูทีห่ลากหลาย  และเลอืกทีจ่ะ รูจรงิ รูลกึ ในรายละเอยีด  ทีค่ดิวาตนเองสนใจ   เพราะอยางไรเสยี
ก็คงหนีไมพนคําวา  “โลกในอนาคต เปนโลกของการมีความรู”

ทายนี้ขอฝากไววา  “นกไมมีขน คนไมมีความรู  ยอมขึ้นสูที่สูงไมได”
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ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

Introduction to Webmaster

 กฤษณะ เจริญอรุณวัฒนา
http://www.nakornlampang.com
E-mail: internetonly@hotmail.com

ผมเปนคนหนึง่ทีไ่ดอยูในแวดวงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมานานพอสมควร สิ่งที่ไดพบไดเห็นมา
แตละชวงของพัฒนาการทางเทคโนโลยีนั้น บางเทคโนโลยีถูกใชไมถึงปก็เกิดเทคโนโลยีใหมขึ้น
บางเทคโนโลยีถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหเทคโนโลยีเดิมแทบไรคา บางอยางคงอยูนับสิบป
และยังมีแนวโนมที่จะคงอยูตอไป

ก็เพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนี่แหละครับ ถาเราไดรูไวหลายรูปแบบ
เมื่อเราตองการทํางานดานใดดานหนึ่งขึ้นมาอยางจริงจัง เราจะไดไมตองเริ่มนับหนึ่งใหม
และยังสามารถมีทางใหเลือกไดหลายทาง แทนที่จะตองพึ่งพาคนอื่น เราสามารถตัดสินใจไดวา
เราเหมาะกับสิ่งใด และเลือกใชไดอยางเหมาะสม โดยที่เราไมตองไปเสียเวลากับสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหมากไปนัก
เพราะบางทีเราฝกฝนเสียจนเชี่ยวชาญ แตกลับไมไดใช เพราะสิ่งที่ไดพยายามเลาเรียนมา
กลับเปนสิ่งที่ลาสมัยไปอยางนาเสียดาย

ไดทราบมาวา ทานผูเขียนหนังสือเลมนี้ ตั้งใจจะเขียนหนังสือ เพื่อใหใคร ๆ ก็อานได เด็ก ๆ ก็อานได
คนที่เปนมือใหมก็อานได แถมยังมีหลากหลายเนื้อหา ผมรูสึกดีใจครับ เพราะอะไรหรือครับ?
เพราะความรูทางดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตนั้นเปนสิ่งสําคัญที่จะตอยอดใหกับความรูในทุกสาขาวิชา
และจะยังมีประโยชนตอไปแนนอน สิ่งนี้แหละครับจะเปนรากฐานใหสิ่งตาง ๆ
ดําเนินตอไปอยางสะดวกรวดเร็ว และงายยิ่งขึ้น ถาเรารูจักใชใหถูกทาง และเหมาะสม

ในยุคนี้คงตองยอมรับวา คนหนึ่งคนจะเกง หรือรูเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมไดอีกแลว ถารักจะกาวหนา
เราควรรูในสิ่งที่มีประโยชนและเกี่ยวของกับงานของเราใหมาก เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง องคกร
และบานเมืองของเราใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
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