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บทที่
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รวมเรือ่ งนารู
จากประสบการณ

บทที่ 27 : ประสบการณดานคอมพิวเตอร

ดร.นิรนั ดร จิวะสันติการ
ผูก อ ตัง้ วิทยาลัยโยนก
E-mail: nirund@yonok.ac.th
ผมเกิ ด มาในยุ ค ที่ ลํ า ปางยั ง มี โ ทรศั พ ท ไ ม ถึ ง 100 หมายเลข หมุ น เองไม ไ ด ต อ งหมุ น ไปที่ 0
ใหพนักงานรับโทรศัพทขององคการโทรศัพทตอ สายให เบอรทบี่ า นจําไดวา เปน 10 แลวเปลีย่ นเปน 7010 แลวเปน
217010 ตามลําดับ โทรศัพทกข็ อยากเหลือเกินจนกระทัง่ ป 2530 จึงคอยมีการขยายหมายเลขจนเกือบจะเพียงพอ
เมือ่ ผมมีโครงการสรางมหาวิทยาลัยโยนก ก็รบี ไปขอเลขหมายไว 50 เลขหมายบนดอยพระบาท แตไดมาเพียง 20
หมายเลขก็พอใชได
เมื่อวิทยาลัยโยนกเปดโครงการเริ่มกอสราง ตองติดตอที่ปรึกษาวิศวกรตอศักดิ์ ยมนาค, องคการยูเสด
และมูลนิธอิ เมริกนั -ไทยทีส่ หรัฐฯ รวมถึงมหาวิทยาลัยเบยเลอร ซึง่ โยนกเปนองคกรแรกในลําปางทีม่ ี Fax ใชในป 2529
เมือ่ คอมพิวเตอรเริม่ มีบทบาท ตางประเทศพัฒนาไปเร็วมาก เริม่ ใชอนิ เทอรเน็ต ใช e-mail เขาขอ e-mail ผมก็ไมมใี ห
ผมขอเอกสาร ขอ Brochure เขาใหเปดเว็บไซตของเขา ผมรูส กึ ลาหลัง แจกนามบัตรใหใครไมมี e-mail รูส กึ เชยๆ
จึงตัง้ หนาตัง้ ตาทําใหโยนกมีอนิ เทอรเน็ต ใช e-mail ใหจงได แตปญ
 หาก็คอื เงิน การติดตัง้ ระบบตองใชเงินมาก
ก็ตอ งใชวธิ กี ารขอความอนุเคราะหจากผูม จี ติ ศรัทธา และตองขอบคุณอยางทีส่ ดุ ทีค่ ณ
ุ ธงชัย ลํา่ ซํา กรรมการผูจ ดั การ
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ไดรับฟงถึงความตองการ และมีความศรัทธาในอุดมการณ ปรัชญา
และภารกิจของโยนก ยินดีบริจาคระบบอินเทอรเน็ต และการฝกอบรมจนโยนกเปนสถาบันแหงแรกของลําปาง
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ตอนที่ 5 : รวมเรื่องนารูจากประสบการณ
ทีม่ รี ะบบอินเทอรเน็ต มี e-mail เปนของตนเอง โดยใชชอื่ วา www.yonok.ac.th อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาทุกคนมี
e-mail address ทุกคน เราเริม่ พูดคุย สือ่ สารกันทาง e-mail ผมสอนหนังสือนักศึกษาโดยใชอินเทอรเน็ต และใช
e-mail เสริม นามบัตรของผม ของอาจารย และเจาหนาทีโ่ ยนกทุกคนก็มี e-mail address เราติดตอกับคนไดทวั่ โลก
ทีโ่ ยนกผมไดรเิ ริม่ โครงการ e-penpal หรือ electronic penpal โดย อ.Gerald Irvin ชวยประสานงานใหนกั ศึกษาโยนกเปน
penpal กับนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา
ทุกเชาผมตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่ทําคือเปดคอมพิวเตอร เช็ค e-mail วามี mail เขามาจากที่ใด จากใคร
และหากเปนเรือ่ งรีบดวนตองรีบตอบ หรือไมรบี ดวนก็ตอบภายหลัง และขณะเดียวกันก็สง mail ไปถึงบุคคลตาง ๆ
ทีต่ อ งประสานงานกัน ผมไมไดใชอนิ เทอรเน็ต เพือ่ การทํางานเพียงอยางเดียว ผมสง e-mail ถึงคนรัก คนใกลชิด
เชนลูก 2 คนทีส่ หรัฐอเมริกา เพือ่ น ๆ ญาติพนี่ อ ง และภรรยา หากผมตองเดินทางไปไกล อาน mail โตตอบเสร็จ
ก็ถอื โอกาสทองอินเทอรเน็ต อานขาวตามหนังสือพิมพ วารสาร บางทีกต็ ดิ ตามขาวกีฬาของมหาวิทยาลัยทีผ่ มสนใจ
เชน Baylor, Stanford ติดตามการแขงขันกอลฟที่ Tiger Woods แขง เปนตน
ผมใช e-mail จนติด หากวันใด คราใดที่ server มีปญ
 หา ก็จะหงุดหงิด ตองรีบโทรศัพทตดิ ตามผูร บั ผิดชอบ
และผูช าํ นาญ เขาคงจะระทึกใจที่บานทุกครั้งที่โทรศัพทดังขึ้นดึก ๆ ดื่น ๆ หรือเชา ๆ วาจะเปนโทรศัพทจากผม
หารือปญหาคอมพิวเตอรหรือเปลา ตองขอบคุณ อาจารยบุรินทร ที่กรุณาชวยสอน ชวยแนะนํา ชวยแกไขปญหา
จนผมมีความชํานาญมากขึ้น จนคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ขนานนามวาเปน chancellor.com แตยอมรับวา
ยังตองไลตามคุณหญิง ผูเปนผูกอตั้งชมรม OPPY (Old People Playing Young – happyoppy.com)
ทีส่ อนการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตใหกบั ผูส งู วัยและเปนผูท ี่ high tech จริง ใชคอมพิวเตอร Internet, e-mail
พก Palm จนคนยอมรับวาเปนคุณยาดอทคอม (Khunya.com)

พระสุชาติ จันทสโร
http://www.watkoh.info http://www.watkoh.com
E-mail: anakarik@hotmail.com
กราบนมัสการหลวงพีส่ ชุ าติ จันทสโร มีคาํ ถามขอเรียนถามดังนี้
1. หลวงพีม่ แี รงบันดาลใจอะไรถึงทําเว็บไซด
ถาไดเขาไปดูเว็บไซต watkoh.info แลวจะพบวา ในปหนึ่ง ๆ วัดเกาะวาลุการามมีกิจกรรมมากมาย
เชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน อุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
ปฏิ บั ติ ธ รรมวั น แม 12 สิ ง หาคม ซึ่ ง งานเหล า นี้ ไ ม ว า ที่ ไ หน สิ่ ง ที่ จ ะขาดไม ไ ด คื อ การประชาสั ม พั น ธ
อีกหลายวัดในจังหวัดลําปาง ทีม่ สี งิ่ ทีน่ า ศึกษาในดานศิลปวัฒนธรรมลานนา สถานทีท่ อ งเทีย่ ว ทีค่ วรประชาสัมพันธ
ใหโลกไดรจู กั และเว็บวัดเกาะนีแ่ หละ ทีจ่ ะไดรบั ใช วัดตาง ๆ เพราะจนปจจุบนั ก็ยงั ไมเห็นมีวดั ไหนในลําปางทีม่ เี ว็บไซต
นับเวลาจากวันนัน้ วันที่ คิดวาทําอยางไรจะเอาขอมูลของวัด ขึน้ ไปไวในอินเทอรเน็ต ลองผิดลองถูกเพราะไมมคี วามรู
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ดานนีม้ ากอน จนทําไดสาํ เร็จ และเปนเวลากวา 3 ปแลวทีเ่ ว็บไซต watkoh.com ไดถอื กําเนิดเกิดขึน้ มาบนโลก Cyber
2. watkoh.info มีทมี่ าอยางไร
เดิมทีนั้นคิดจะจําลอง วัดเสมือนจริง คือเอาเมาทคลิ๊กประตูโบสถ ประตูก็เปดเขาไปชมภายในได
รวมทั้งบริเวณของวัด เชน กุฏิ ศาลาการเปรียญเกา มณฑบที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจําลอง 4 รอย
ภาพวาดพุทธประวัติ พระเจาสิบชาติในโบสถ ตลอดจนถึงบุคคลสําคัญภายในวัด เชน หลวงพอเจาอาวาส
ประวัตคิ วามเปนมาของวัด ฟงธรรมะทางเน็ต ฯลฯ เรียกวาเขาวัดทางอินเทอรเน็ต แตกห็ ยุดไมทาํ เพราะจํากัดดวย
ทางเดินขอมูลมันไมคอ ยสนันสนุน จะทําใหลา ชา และเห็นวาไมจาํ เปน เพราะพวกวัยรุน ชอบเขาวิก มากกวาเขาวัด
ขืนชักชาพวกคลิก๊ ปดแน ๆ
3. สรางเว็บไซต ยากไหม
จะวายากหรือไมนั้น สําหรับเราแลวไมรูสึกวายาก การที่เราจะทําการงานสิ่งใด ๆ หากเรามีฉันทะ
คือความพอใจในการงานนัน้ ๆ เราจะรูส กึ วาไมยาก และสนุกกับการงาน บวกกับความเพียรพยายาม ดังภาษิตที่วา
“ความพยายามอยูท ไี่ หนความสําเร็จอยูท นี่ นั้ ”
4. หลวงพีเ่ รียนดานพัฒนาเว็บไซตมา หรือเปลา
กอนบวช ไมเคยรูจ กั คอมพิวเตอร เมือ่ ประมาณ 4 ปทแี่ ลว(พ.ศ.2540) โยมไดนาํ คอมพิวเตอรเกามาถวายวัด
ก็เลยหัดใชงานจนใชเปน โดยนิสยั ประจําตัวชอบทางดานเทคนิคอยูแ ลว เมือ่ สมัยทีเ่ รียนอยูช นั้ ประถม 7 เมือ่ พ.ศ.2520
เคยเขาเรียนวิชาชางซอมประกอบวิทยุทรานซิสเตอร จึงมีความรูพ นื้ ฐานดานอิเลคทรอนิคสตดิ ตัวมากอนบวช
5. เว็บไซตนชี้ ว ยสังคมไทยไดอยางไรบาง
ขอนีค้ งตอบไดเลยวา เว็บวัดเกาะมีสว นชวยอยู 2 ดาน
5.1 ในดานขอมูลที่เปนประโยชนทางการศึกษา เพราะตั้งแตมีเว็บไซตมานี้ มีนักเรียนนักศึกษา
เขามาหาขอมูลทํารายงานดานศิลปวัฒนธรรม และขอมูลเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา เห็นในเว็บไซตแลวมาดูของจริงทีว่ ดั ก็มี
สงใหทางอีเมลบาง ทางไปรษณียบาง ตลอดจนธรรมะในหมวดอื่น ๆ ที่เว็บเราไมมีก็จะทําลิงคไปสูเว็บอื่น ๆ
ทีม่ ขี อ มูลทีเ่ กีย่ วของ
5.2 ในดานจิตใจ ตองยอมรับวาในปจจุบนั นีส้ งั คมมีสภาพจิตใจเสื่อมโทรมลงมากจากปญหายาเสพติด
และวัฒนธรรมอืน่ ๆ ทีไ่ มใชของไทยเขามามีบทบาทมาก เมือ่ อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวติ ของคนไทยมากขึน้
สังคมใหมในโลก Cyber ก็เกิดขึน้ เปนธรรมดาทีไ่ หนมีคนทีน่ นั้ ก็มี ความชัว่ เพราะฉะนัน้ เราจะปลอยใหพรรคฝายมาร
ยึ ด ครองพื้ น ที่ อิ น เทอร เ น็ ต ฝ า ยเดี ย วไม ไ ด เ ราต อ งส ง พรรคฝ า ยธรรมะเข า ไปยึ ด พื้ น ที่ บ า ง เท า ที่ ผ า นมา
ก็เคยตอบปญหาธรรมะใหสาํ หรับคนทีม่ ที กุ ขไปหลายครัง้ เคยมีคนไทยอยูอ เมริกา เปดเว็บวัดเกาะแลวไดตดิ ตอขอบวช
และไดเดินทางมาบวชทีว่ ดั เกาะก็มี
6. ปจจุบนั ศาสนาพุทธมีความจําเปนไหม ทีต่ อ งปรับตัวยอมรับเทคโนโลยี
ความจริงพระพุทธศาสนาไมใชอยูท ยี่ อมรับ หรือไมยอมรับอะไรเกีย่ วกับเทคโนโลยี หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
สอนใหเราดําเนินชีวิตอยูในทางสายกลางยึดหลักความจริง มองใหเห็นและเขาใจ ในกฏธรรมดาของโลก คือ
สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง ไมเทีย่ ง เปนทุกข ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวงเปน อนัตตา มีเกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไปเปนธรรมดา และเผชิญกับ
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การมี การเปน การได การพลัดพรากอยางผูรูเทาทัน สัมผัส สัมพันธ เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ อยางไมยึดติด
แมวตั ถุเทคโนโลยีทงั้ หลายมันก็แคเครือ่ งมืออํานวยความสะดวกทําประโยชนใหเราเทานัน้ มีใชกด็ ไี มตอ งยึดถืออะไร
7. อินเทอรเน็ตมีความจําเปนตอสถาบันสงฆมากนอยเพียงใด
ข อ นี้ ถ า ถามว า มี ป ระโยชน ก็ ต อบว า มี แต ถ ามว า จํ า เป น นี่ ค อ นข า งจะจํ า กั ด ไปหน อ ยจริ ง ๆ
อินเทอรเน็ตไมมีความจําเปนสําหรับการดํารงคชีวิตของมนุษยเลย เมื่อกอนไมมีเรายังอยูได กําแพงเมืองจีน
ไม ต อ งใช ร ถเครนมาช ว ยการก อ สร า ง มนุ ษ ย เ ราสร า งอิ น เทอร เ น็ ต ขึ้ น มา เพื่ อ ใช อํ า นวยความสะดวก
ใหมนั ทํางานแทนเราเทานัน้ ไมใชสงิ่ จําเปน
จะขอกลาวเรื่องคอมพิวเตอรกับสถาบันสงฆสักหนอย เพื่อทําความเขาใจ เชื่อไหมวาสถาบันสงฆ
หรือวัดวาอารามตาง ๆ ตองมีการทําหนังสือเขาออกระหวางราชการ และการปกครองของคณะสงฆมากมาย
โดยเฉพาะวัดทีม่ กี จิ กรรมงานอบรมธรรมะ เชนวัดเกาะระหวางใชคอมพิวเตอร กับพิมพดดี อยางไหนจะสะดวกประหยัด
ผิดพลาดนอยกวาก็ตอ งตอบวาใชคอมพิวเตอรดกี วา

อานนท สายคําฟู
อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางครตั นอนุสรณ)
E-mail: kruarnon@yahoo.com ICQ:142463626
http://www.anubal-lp.ac.th
วันนี้ผมไดรับโทรศัพท จากอ.บุรินทร รุจนพันธุ วาวางไหม ผมรีบตอบวาวางทันทีโดยไมนึกวา
จะมี นั ด หมายกั บ ใครหรื อ ไม เพราะตามคติ ข องผมคิ ด ว า การได เ สวนากั บ คนที่ มี ค วามรู หรือนักปราชญ
จะทําใหเวลาของเรามีคามากขึ้น ผมไมอยากพลาดโอกาสอันดีเลย พออาจารยมาถึงและแจงความประสงค
ขอใหผมชวยเขียนบางสิง่ บางอยาง เกีย่ วกับประสบการณของตัวผม เพือ่ นําไปเปนสวนเล็ก ๆ ของหนังสือทีอ่ าจารยเขียน
ซึ่งผมถือวาเปนเกียรติอยางยิ่งสําหรับคนอยางผม และเปนไปตามคติที่ยึดถือ เรามักจะไดประโยชนอีกแลว
จากการพบปะกับนักปราชญ
สําหรับผมกับอาจารยบุรินทรนั้น ผมนับถืออาจารยเทากับเปนครูคนหนึ่งของผมทีเดียว ถึงแมอาจารย
จะอายุนอยกวาผมก็ตาม แตประสบการณการทํางาน และความรูของอาจารยบุรินทรนั้น มีมากกวาผมแนนอน
โดยเฉพาะทางดาน IT ผมจะพบกับอาจารยเสมอ ๆ เมือ่ มีปญ
 หาและตองการคําปรึกษา ซึง่ ผมก็จะไดรบั คําแนะนําทีด่ ี
และถูกตองเสมอ ทําใหผมมีโอกาสกาวไปสูเ สนทาง IT ของประเทศ และทุกครัง้ ทีผ่ มประสบผลสําเร็จในเรือ่ งงาน เชน
การนํานักเรียนทีผ่ มสอนไปแขงขันงานเด็กไทย IT ป 2000 ของกระทรวงศึกษาธิการเมือ่ ตนป พ.ศ.2543(ค.ศ.2000)
จนไดรบั รางวัลเหรียญทอง 6 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ รางวัลครูดเี ดนดานการสงเสริมกิจกรรมอินเทอรเน็ต
รางวัลเว็บเพจทางการศึกษาดีเดน รางวัลนวัตกรรมความคิดในการเสริมสรางกิจกรรมอินเทอรเน็ตดีเดน จาก School
Net @ 1509 ของ NECTEC เมื่อปพ.ศ.2544 และลาสุด ผลวิจัยดีมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ
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รางวัลดีเดนดานการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการศึกษาทั่วไป ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2545
ผมทํางานทางดานคอมพิวเตอร โดยเปนครูสอนคอมพิวเตอรใหกบั นักเรียนระดับประถมศึกษา ทีโ่ รงเรียนอนุบาลลําปาง
(เขลางครตั นอนุสรณ) จังหวัดลําปาง
ประสบการณทางดานคอมพิวเตอรของผมเริม่ เมือ่ เกือบ 10 กวาปที่ แลว (พ.ศ. 2534) โดยศึกษา คอมพิวเตอร
จากการเขารับการอบรมระยะสั้นจากโปรแกรมฐานขอมูล (Database) ของสถาบันตาง ๆ ศึกษาดวยตนเอง
และทํางานทางดานฐานขอมูล ภายหลังไดมาสอนหนังสือใหนักเรียน พยายามศึกษาและหาแนวทางในการจัด
การเรียนการสอนดวยโปรแกรมตาง ๆ รวมทัง้ ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนใหกบั นักเรียนไดมโี อกาสเรียนรูด ว ยตนเอง
รวมทัง้ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนนัน้ ๆ ดวยกระบวนการวิจยั เพื่อใหบังเกิดผลดีที่สุด
สําหรับผูเรียน เพราะการทํางานทางดานคอมพิวเตอร เปนงานที่ทาทาย เปนแหลงเรียนรูที่กวางขวาง
ที่ จ ะต อ งศึ ก ษาอยู ต ลอดเวลา ยิ่ ง ศึ ก ษาก็ ยิ่ ง ทํ า ให รู สึ ก ว า ตนเองยั ง โง ที่ ส มควรต อ งได รั บ การพั ฒ นา
นีแ่ หละครับเสนหอ ยางหนึง่ ของคอมพิวเตอร การทํางานทางดานคอมพิวเตอรทจี่ ะประสบผลสําเร็จนัน้ ขึน้ อยูก บั ความตัง้ ใจ
ของเราเอง จะตองศึกษาหาความรูใ หม ๆ เสมอ อีกทัง้ ปจจุบนั การศึกษาคอมพิวเตอรงา ยกวาเดิมเยอะไมวา จะเปน
ตัว Software หรือ Hardware เพราะผูผ ลิตจะพยายามหาวิธกี ารทีส่ ะดวกและงายเอือ้ อํานวยความสะดวกตอผูส นใจ
อีกทัง้ เอกสาร หนังสือ หรือตําราทีเ่ ปนภาษาไทยก็มอี ยางมากมาย ทีผ่ เู ขียนไดรวบรวมประสบการณในการทํางานของตนเอง
ที่มีทั้งแนวทางในการศึกษาที่รวดเร็ว มีขอดีที่ควรทํา ขอเสียที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับนักคอมพิวเตอรมือใหม
สามารถศึกษาแนวทางจากหนังสือ เชนหนังสือทีอ่ ยูใ นมือทานเลมนีก้ เ็ ชนเดียวกัน นับวามีประโยชนตอ นักคอมพิวเตอร
ทัง้ มือใหม มือเกา และผูส นใจอินเทอรเน็ตเปนอยางยิง่
ผู ที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ทางด า นคอมพิ ว เตอร ส ว นใหญ จะใช วิ ธี ก ารศึ ก ษาหาความรู ด ว ยตนเอง
โดยการอ า นหนั ง สื อ และทดลองปฏิ บั ติ เพราะจะจํ า ได ดี ร วมทั้ ง เกิ ด ความรู ที่ แ ท จ ริ ง มี ป ระสบการณตรง
ไมใชเฉพาะทีป่ ระเทศไทยนะครับ รวมถึงประเทศทีเ่ จริญทางเทคโนโลยีอยางมากเชน ญี่ปุน จากการที่เคยไปดูงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาคนทีป่ ระสบผลสําเร็จของญีป่ นุ จะเปนผูท ใี่ ฝรใู ฝเรียน ถึงแมบางคนจะไมเคย
มีความรูทางดานคอมพิวเตอรมากอนเลยก็ตาม เชนเดียวกับทุกทานที่กําลังอานหนังสือเลมนี้อยู ผมเชื่อแนวา
คนทีร่ ใู ฝเรียนสักวันหนึง่ ขางหนาจะเปนผูป ระสบผลสําเร็จเชนเดียวกับบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงทางดานตาง ๆ เชนกัน

รวมเรือ่ งนารู
จากประสบการณ

บทที่ 27 : ประสบการณดานคอมพิวเตอร

วาที่รอยตรี อํานวย ไชยนาม
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรโรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัย
โรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัย จังหวัดลําปาง
E-mail: aumnuey@bwc.ac.th
http://www.bwc.ac.th
ประสบการณ เริ่ ม ตนสมัยที่เรียนเปนวิชาเลือกทั่วไปกอนจบปริญญาตรี ใชเครื่อง APPLE 2
จากนัน้ เมือ่ ไปทํางานแหงแรกไมมคี อมพิวเตอร จึงวางเวนไปประมาณ 2 ป สวนใชงานมาก ๆ ในชวงลาเรียนตอ
ปริญญาโท ทั้งวิเคราะหขอมูล จัดขอมูล โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร CPU 386 จากนั้นก็คลุกคลีมาตลอด
ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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ตอนที่ 5 : รวมเรื่องนารูจากประสบการณ
จนยายทีท่ าํ งานมาโรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัย จังหวัดลําปาง โดยไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการคอมพิวเตอรประจําโรงเรียน
และตอมาไดรบั หนาทีเ่ ปนหัวหนาสวนงานอินเทอรเน็ต และหัวหนาศูนยคอมพิวเตอร ซึง่ ทีน่ เี่ องไดพบอาจารยหลายทาน
ที่มีความรูดานคอมพิวเตอรหลายดาน หลายโปรแกรม เกิดความประทับใจ ในการแลกเปลี่ยนความรูกัน
ซึง่ เปนการดีอยางยิง่ ในการเติมเต็มสิง่ ทีเ่ ขา และเราขาดหาย

เชษฐณรงค เขือ่ นแกว
นายกสมาคมทองเทีย่ ว จังหวัดลําปาง
http://www.aboutlampang.com
สําหรับในโลกยุคปจจุบนั คงเปนทีย่ อมรับกันแลววาเปน โลกของขอมูลขาวสาร (Information Technology)
ซึ่งทานทั้งหลายคงไมปฏิเสธวา การมีขอมูลที่ทันสมัยที่สุดยอมกอใหเกิดความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ
ตลอดระยะเวลากวายี่สิบปที่กระผมรูจักคอมพิวเตอร และใชคอมพิวเตอรชวยงานดานตาง ๆ ไมวาจะเปน
งานด า นจั ด การเอกสาร และงานคํ า นวณในยุคตน ๆ มาจนถึงยุคของขอมูลขาวสาร ที่อยูบนพื้นฐาน
ของการนําเสนอตอสารธารณะ โดยผานอินเทอรเน็ตในยุคปจจุบนั สิง่ ตาง ๆ เหลานีม้ วี วิ ฒ
ั นาการอยางตอเนือ่ งมาโดยตลอด
ไมวา จะเปนทางดาน Hardware และ Software แตสงิ่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการใชงานคอมพิวเตอรเพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิส์ งู สุด
คือ People ware ซึง่ เปนผูใ ชงานคอมพิวเตอรนนั่ เอง ทีต่ อ งหมัน่ ศึกษาหาความรูใ หตนเองอยูต ลอดเวลา แตกอ นการหาตํารา
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร ภ าษาไทยสั ก เล ม หนึ่ ง ค อ นข า งยาก และกระผมมี ค วามภู มิ ใ จมาก ที่ ไ ด มี ส ว นร ว ม
ในการเขียนตําราคอมพิวเตอรภาษาไทยขึ้น โดยคนทองถิ่นที่เขียนจากการคนควา และประสบการณการสอน
ที่สั่งสมจากสถาบันการศึกษา มีเนื้อหาเนนในเรื่องพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต ซึ่งอานแลวเขาใจงาย
แมแตนกั เรียนระดับประถมศึกษาทีส่ นใจดานคอมพิวเตอรกอ็ า นได
ทายนี้ กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือพื้นฐานสําหรับเว็บมาสเตอรเลมนี้ จะเปนพื้นฐานใหทาน
สามารถนําไปประยุกตใชงาน และสามารถพัฒนางาน เพือ่ ความสําเร็จในอนาคตตอไป
เสริมศักดิ์ 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
ผูเ ขียนรูส กึ ตกใจเล็กนอย ดวยวาตัวไมไดราํ่ เรียนมาทางนีโ้ ดยตรงแต อ.บุรนิ ทร ไดกาํ ชับ และสัง่ ใหทาํ เปนการบาน
รวมทั้งกําหนดเวลาสงเปนที่เรียบรอย ขอตั้งชื่อวา ประสบการณ Webmaster (ฉบับเรียนดวยตนเอง)
“ตองรูใ นทุกๆ เรือ่ ง ทีผ่ อู นื่ ทํา, แตไมจาํ เปนตองทําเปน ในทุก ๆ เรือ่ งทีผ่ อู นื่ รู” เปนสัจธรรมขอแรก ของการเปน
Webmaster ทีด่ ี เพราะถาทําไดตามทีผ่ เู ขียนแนะนํา ก็จะทําใหผนู นั้ มีชวี ติ ทีส่ มบูรณพนู สุข (เพราะแคตอ งรูใ นทุก ๆ
เรื่องที่ผูอื่นทํา แคนี้ผูเขียนก็ไดนอนเพียงวันละ 5-6 ช.ม เปนสวนมาก) ความรูที่ Webmaster ควรมีนั้น
มี อ ยู ห ลายเรื่ อ งที่ จํ า เป น ต อ การทํ า งานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ถาจะวาไปแลวงานของ Webmaster
ตองครอบคลุมไปทุกดาน สวนจะขนาดไหน มากนอยอยางไร คิดวาขึ้นอยูกับสถานะของ Webmaster ผูนั้น
ซึง่ นาจะแบงไดอยู 2 สถานะ
1. มี อ าชี พ เป น Webmaster สถานะแบบนี้ รั บ ผิ ด ชอบเฉพาะเรื่ อ งสากกระเบื อ ส ว นเรื่ อ งเรื อ รบ
ในบริษทั ขนาดใหญทใี่ หเงินกับ Webmaster ผูน นั้ ใชทกุ ๆ เดือน ก็จะมีทมี งานสวนตางๆ มาแบงงานออกไปทํา
ซึง่ บางบริษทั ทีผ่ เู ขียนเคยสัมผัส นอกจากมีทมี ทางดาน IT และทีมอืน่ อีกมากมายแลว ยังตองมีทีม Content
Development (บางบริษัทขาดทุนเดือนละเปนลาน ก็ยังอยูมาไดตั้งหลายป) ถาอยางนี้ Webmaster ผูน ั้น
ก็สบายหนอย
2. เปน Webmaster อาชีพ สถานะแบบนี้ รับผิดชอบตั้งแตสากกระเบือยันเรือรบ เพราะมองไปรอบ ๆ ตัว
ก็มเี พือ่ นรวมงานอยู 3-4 คน (ก็บริษทั เพิง่ จะตัง้ เงินทุนก็เพิง่ ไดจากการทุบกระปุกออมสิน) ถาอยางนีก้ ห็ นักหนอย
แตทงั้ 2 สถานะของ Webmaster ตางก็ตอ งเสาะแสวงความรูใ สตวั อยูต ลอดเวลา พูดไดวาคนที่มีนิสัย
ไมชอบการเรียนรู ไมชอบการอาน ไมวา จะจากหนังสือ หรือสื่อตาง ๆ รวมไปถึงการไมเปนผูฟงที่ดี และเลือกฟง
ในสิง่ ทีค่ วรฟง (การพิจารณาทีจ่ ะเชือ่ ในสิง่ ทีไ่ ดยนิ ไดฟง มา เปนศิลปะชัน้ สูงทีเ่ ดียว) คงยากทีจ่ ะประสบความสําเร็จ
สาเหตุคงเนื่องมาจากงานของ Webmaster เปนงานที่ทําอยูบนพื้นฐานของโลกกวาง ขึ้นชื่อวาทําเว็บไซตแลว
Webmaster ตองลืมคําวา หมูบ า น, อําเภอ อะไรเทือกนัน้ เปนงานทีท่ าํ อยูบ นโลกทัง้ โลกใบนี้ ไมวา จะตัง้ ใจหรือไมกต็ าม
สวนงานที่ Webmaster ทํา คนทั้งโลกมีสวนรวมหรือไมนั่น ขึ้นอยูกับฝมือ ผูเขียนคิดวา Webmaster
จะตองตีความสิง่ นีใ้ หแตก เทคโนโลยีเปลีย่ นแปล และพัฒนาไปเร็วมาก ทําใหงานทีต่ อ งทําเปลีย่ นแปลงตามไปดวย
สวนจะพัฒนาตามไปดวย หรือไม เปนอีกเรือ่ งหนึง่ ในเมือ่ สถานะงานของ Webmaster เปนงานทีน่ าํ เสนอในวงกวาง
ก็ยอ มหมายถึงโอกาส, ความลมเหลว, ตลาด, คูแ ขง, คนทีต่ ามเราไมทนั , คนทีเ่ หนือกวาเรา ฯลฯ ก็กวางตามไปดวย

รวมเรือ่ งนารู
จากประสบการณ

บทที่ 27 : ประสบการณดานคอมพิวเตอร

“ โลกในอนาคต เป น โลกของการมี ค วามรู “
ผู เ ขี ย นมี โ อกาสได พู ด คุ ย
แลกเปลี่ ย นข อ คิ ด เห็ น กั บ บุ ค คล ในวงการ
I T อยู บ า ง
รู สึ ก แปลกใจที่ ห นั ง สื อ ดี ๆ
ที่นาจะมีผลโดยตรงตอการคิดของคน IT และมีการแปลออกมา หลายภาษา อยาง The Globalization, The
Third Wave, Click & Mortar หรื อ แมแต The Road Ahead ซึ่งเขียนโดยบุคคลอยาง บิล เกต
เจาพอแหงไมโครซอฟต คนสวนใหญในวงการ IT กลับไมรูจัก ผูเขียนเคยลองวิเคราะหเว็บไซตตาง ๆ
รวมทั้ ง เคยเป น สมาชิ ก ของเว็ บ ไซต แ ห ง หนึ่ ง
ซึ่ ง เป น ธุ ร กิ จ
ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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ตอนที่ 5 : รวมเรื่องนารูจากประสบการณ
รับวิเคราะหและหาจุดออนของเว็บไซตทมี่ าจางใหประเมินเว็บไซตของตัวเอง ไดเห็นขอมูลบางอยางทีน่ า จะเปนผล
มาจากการแตกตางของความรูที่ Webmaster ของเว็บไซตนั้น ๆ มีแตกตางกัน โดยผูเขียนขอแบงเปนกลุม เชน
1. เลียนแบบ อยางมีศลิ ปะ เปนผูล อกเลียนทีด่ ี คือ เหมือนกัน “แตดกี วา” เว็บไซตทเี่ ราลอกเลียนแบบเขามา
(ลอกเลียนแบบใชสมองหนอย) ทีว่ า “แตดกี วา” นัน้ ตองสามารถสัมผัสไดในความเปนจริง และเปนทีย่ อมรับ
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. นําหนาผูอื่น (กรณีนี้ มีนอ ยหนอย) คือตองเปนผูน าํ ในการนําเสนอแนวคิดแบบใหม ที่มีการนําเสนอในสิ่งที่
“ผูอ นื่ ปฎิเสธไมได” อยางเชน E-Steel.com เว็บไซตของบริษทั TITAN บริษทั ผูผ ลิตเหล็กรายใหญของอเมริกา
เปนเว็บไซตทถี่ กู กลาวถึงในหนังสือ How To และนิตยสารทางธุรกิจอยาง TIME ฯลฯ ในความสําเร็จทางดาน
B2B จากการทีน่ าํ เสนอ และสรางเว็บไซตใหเปนตัวกลางของแหลงขอมูลและการซือ้ ขายในธุรกิจเหล็ก จนปจจุบนั
มีมลู คาการชือ้ ขายผานเว็บไชตมากกวางบประมาณของหลาย ๆ ประเทศไปแลว
3. คิ ด ไม เ หมื อ นชาวบ า น (กรณี นี้ ย อดที่ สุ ด เพราะผู ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เป น คนที่ ทั่ ว โลกรู จั ก กั น ดี
แตมผี ลู ม เหลวพอสมควรไมถงึ กับมาก เพราะคนสวนใหญมกั จะคิดเหมือน ๆ กันนะซิ) อยางเชน Amazon.com
เพราะตามเรื่ อ งราวของเจฟ เบซอส ผูกอตั้งชวงเริ่มธุรกิจจําเปนตองยืมเงินลงทุนมาจากครอบครัว
หลังจากทีป่ ระสบความสําเร็จแลว พอ-แม เคยใหสมั ภาษณวา ตอนเริม่ ธุรกิจใหม ๆ นัน้ ทีใ่ ห เจฟ เบซอส ยืมเงิน
ก็เพราะมีความเชือ่ มัน่ ในตัวลูกชาย พูดงาย ๆ คือ จริง ๆ แลว ไมรู ไมเขาใจหรอก วาสิง่ ทีล่ กู ชายคิดและกําลังทําอยูน นั้
จะเปนอยางไร (เพราะไมเคยมีใครทํามากอน) อยาลืมวาชวงนั้นเปนชวงเริ่มตนการใชอินเทอรเน็ต
(ประมาณปค.ศ.1995 ) ยังไมมีใครรูจัก e-Commerce เลย (ถา เจฟ เบซอส ลมเหลวก็จะไมมีใครรูจักเขา
และคนทีร่ จู กั ก็จะตองบอกวา ไอหมอนีม่ นั ฝนเฟอ ง หรือมันบากันแน)
4. คิด และทําตามแบบชาวบานเขาทุกอยางยกเวน สีของเว็บไซตไมเหมือนกัน (กรณี นี้ มี ม ากที่ สุ ด
และงายตอการศึกษา) กรณีนรี้ วมไปถึงการหยิบเว็บโนนนิดเว็บนีห่ นอยมาผสมกัน ตัวอยางของกรณีนคี้ งไมตอ งยก
เพราะมีใหเห็นอยูท วั่ ไป จากประสบการณของผูเ ขียนทีท่ อ งอินเทอรเน็ตมาไมกปี่  เห็นเว็บไซตแบบนีม้ ากทีส่ ดุ
ประมาณจากจํานวนของ www คาดวาอาจถึง 70-80%
5. ใสเครือ่ งมือเขาไปในธุรกิจ กรณีนี้ บางสวนประสบความสําเร็จมาก บางสวนมีสถานะกลาง ๆ คือไมไดมาก
ไมเสียมาก เนือ่ งจากกลุม นีส้ ว นใหญเปนกลุม ของผูท าํ ธุรกิจทีข่ ยายธุรกิจเดิมของตัวเองไปสูก ระบวนการ Online
หรือเปนกลุมที่มีประสบการณในการทําธุรกิจมากอน และมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยี ตัวอยางเชน
เว็บไซตของธุรกิจทางดานขนสง Fedex.com, DHL.com ฯลฯ ธุรกิจทางอุตสาหกรรม E-Steel.com
ธุรกิจทางการเงิน VISA , Mastercard ฯลฯ เว็บไซตเหลานีเ้ กือบจะทัง้ หมดเปนการนําเอาความรู ความชํานาญ
และประสบการณทางดานธุรกิจเดิมมาขยายตอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวย
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ทายนี้ขอฝากไววา

5:

ตอนที่

ผู เ ขี ย นคาดว า กรณี นี้
น า จะเป น ลั ก ษณะของเว็ บ ไซต ห ลั ก ในอนาคต
และตามมาดวยเว็บไซตที่เกิดจากแนวคิดใหม ๆ ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนแตสามารถขายความคิดนั้นได
โดยอาศัยวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีมาเปนแนวคิด ในการทําธุรกิจ
6. ลงไปใหลึกในรายละเอียด กรณีนี้ เปนการขยายความ แนวคิดที่เปนแนวคิดใหม ๆ ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
โดยอาศัยวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีมาเปนแนวคิดในการทําธุรกิจ ผูเขียนคิดวาสิ่งนี้เปนสิ่งที่ทาทาย
และเปนสิง่ ทีผ่ ลักดันใหโลกเปลีย่ นแปลงไปอยู
ตลอดเวลา “โลกในอนาคต เปนโลกของการมีความรู” และความรูนั้นตองเปนความรูที่แทจริง
และหยัง่ ลึกลงไปถึงแกนแหงปญญา สิง่ ทีน่ กั คณิตศาสตร นักวิทยาศาสตร วิศวกร บุคลากรตาง ๆ ฯลฯ ทํากันใน
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 ที่ ส ร า งเว็บไซต ถาเราลองพิจารณาสิ่งเหลานี้อยางลึกซึ้ง
มันคือ JIGSAW
แนวคิดใหม ๆ ที่สามารถแหกดานกฎเกณฑเดิม ๆ ที่เคยมีอยางเชน ICQ, MSN, MP3, ebay.com
download.com, dialpad.com เปนตน ผูเ ขียนคิดวา Webmaster ทีส่ ามารถสรางสรรค แนวคิดใหมๆ ไดอยางนัน้
จําเปนตองมี ความรูท หี่ ลากหลาย และเลือกทีจ่ ะ รูจ ริง รูล กึ ในรายละเอียด ทีค่ ดิ วาตนเองสนใจ เพราะอยางไรเสีย
ก็คงหนีไมพนคําวา “โลกในอนาคต เปนโลกของการมีความรู”

รวมเรือ่ งนารู
จากประสบการณ

บทที่ 27 : ประสบการณดานคอมพิวเตอร

“นกไมมีขน คนไมมีความรู ยอมขึ้นสูที่สูงไมได”

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

กฤษณะ เจริญอรุณวัฒนา
http://www.nakornlampang.com
E-mail: internetonly@hotmail.com
ผมเปนคนหนึง่ ทีไ่ ดอยูใ นแวดวงคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมานานพอสมควร 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

<<<

226

Introduction to Webmaster

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

