
คดิเล่นๆ และทาํจริงๆ จงึได้เครือข่ายบรรณารักษ์ออนไลน์ Projectlib - Libraryhub 

มีคนเคยบอกผมวา่ “หากเราไมเ่ริมทีจะทําอะไรสกัอยา่ง สงิๆ นนัก็จะไมมี่ทางเกิด....” เมือผมได้ฟังประโยค

นีแล้ว ผมได้หนักลบัมามองย้อนการทํางานของตวัเอง ในช่วงนนัผมเป็นเพียงเจ้าหน้าทีห้องสมดุตาํแหนง่เลก็ๆ ใน

ห้องสมดุแหง่หนงึ ผมถามตวัเองวา่ “ทําไมวงการบรรณารักษ์ถงึไมมี่ศนูย์กลางของขา่วสารด้านวงการห้องสมดุเลย 

หรือ ทําไมถงึหาบทความอา่นเกียวกบัเรืองบรรณารักษ์ยากจงั” เมือคดิแล้วในสมองของผมมนัก็ตอบกลบัมาวา่ 

“จริงๆ เราน่าจะมีเว็บไซต์เพือวงการห้องสมดุและบรรณารักษ์บ้างนะ” นีคือความคดิเลก็ๆ ในวนันนัทีทําให้มีเว็บไซต์

ชมุชนบรรณารักษ์ออนไลน์ในวนันี 

เริมคดิ...เริมค้นหา... 
ใครๆ ก็คดิวา่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตวัเอง แตปั่ญหาหนงึทีหลายๆ คนเจอ คือ ไมมี่ความรู้เรืองการเขียน

โปรแกรมและไมมี่ความรู้เรืองการออกแบบเว็บไซต์ ผมเองก็ประสบปัญหาเดียวกนัครับ เมือตงัโจทย์ขนึวา่อยากมี

เว็บไซต์แตทํ่าเว็บไซต์ไมเ่ป็น ทีพงึหนงึของผมก็คือห้องสมดุและอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมลูเรืองการสร้างเว็บไซต์

เริมต้นขนึผา่นไปหนงึเดือนหนงัสือหลายเลม่ทีอา่นจบไปก็ไมไ่ด้ช่วยให้อะไรดีขนึเลย การเข้าไปดเูวบ็ไซต์อืนๆ ก็เป็น

เพียงแครู่ปแบบทีทําให้ผมจินตนาการเว็บไซต์สว่นตวัให้ดอูลงัการมากมายแตทํ่าไมไ่ด้จริง เมือใกล้พบกบัความสนิ

หวงัก็มีแสงสวา่งหนงึปรากฎขนึมา ผมได้พบกบัเพือนคนหนงึในเว็บไซต์และรู้วา่เขาสามารถทําเวบ็ไซต์ได้จงึขอ

คําปรึกษา ซงึเขาให้คําแนะนํามากมาย รวมถึงแนะนําคาํวา่ “บลอ็ก (Blog)” ให้ผมรู้จกั  

ช่วงนนัมีบลอ็กมากมายทีให้บริการฟรีบนเว็บไซต์ เช่น Gotoknow, Exteen, OKnation, Blogspot, 

Wordpress ฯลฯ ผมจงึไมร่อช้าทีจะเข้าไปเลน่และใช้งานบลอ็กหลายๆ ที และสงิทีทําให้ผมรู้ คือ การเขียนบลอ็ก

มนังา่ยจริงๆ แทบจะไมต้่องเข้าใจเรืองการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์เลยก็วา่ได้ จากบลอ็กตา่งๆ เหลา่นนั ผมจงึเลือก

Wordpress เพือใช้เป็นบลอ็กหลกัของผม 

ชือบล็อกสาํคัญไฉน 
 เพือให้ทกุคนรู้จกับลอ็กของเรา สงิทีต้องคดิตามมาคือ ชือบลอ็ก การตงัชือบลอ็กมีแนวทางในการเลือกชือ

บลอ็กมากมาย เชน่ เอาชือหนว่ยงานตวัเอง เอาชือจริงของตวัเอง หรือแม้กระทงัการเอาชือนามปากกาของตวัเองมา

ใช้ ซงึสาํหรับผมแล้วการใช้ชือ Projectlib ดเูหมือนวา่จะเป็นชือทีเข้าใจได้ง่ายทีสดุ เนืองจากบลอ็กของผมไมไ่ด้

สงักดัใครดงันนัจงึไมมี่ชือหน่วยงาน และการเอาชือจริงมาใช้ก็ไมส่ามารถกระทําได้เนืองจากมีคนนําชือจริงผมไปจด

ทะเบยีนโดเมนเรียบร้อยแล้ว ดงันนัเมือพจิารณาจากจดุประสงค์และการสือสาร ผมจงึเลือก Projectlib มาใช้ด้วย

ความหมายวา่ Project หมายถงึ โครงการ และ Lib มาจาก Library ซงึหมายถึงห้องสมดุ เมือนํามารวมกนัเป็น 

Projectlib นนัหมายถงึโครงการสําหรับห้องสมดุนนัเอง   

หวัใจของการสร้างชุมชนแห่งนี 

เมือได้พืนทีในการเขียนและได้ชือบลอ็กในการสือสาร สงิหนงึทีขาดไมไ่ด้คืออดุมการณ์ในการเขียนบลอ็ก 

ซงึเรืองนีผมเขียนในบลอ็กของผมเองหลายครังแล้ว และก็ขอนํามาเลา่ให้เพือนๆ ได้อา่นอีกครัง เพราะนีคือ

จดุประสงค์ทีแท้จริงของการทําบลอ็ก Projectlib และ Libraryhub 10 ข้อนีเป็น 10 ข้อจากใจผม ซงึมีดงันี 



1. วงการบรรณารักษ์และห้องสมดุในประเทศไทยต้องพฒันาและปรับปรุงตนเองมากกวา่ทีเป็นอยูใ่นตอนนี 

2. ห้องสมดุถือเป็นพืนฐานของการเรียนรู้ของคนในสงัคม 

3. การนําสงิตา่งๆ รอบๆ ตวัมาประยกุต์ใช้การทํางาน เชน่ การนํา MSN มาใช้เพือตอบคําถามออนไลน์ ฯลฯ 

4. การอา่นมากๆ ทําให้สมองของเราแข็งแรง พฒันาความรู้ และตอ่ยอดได้เยอะขนึ 

5. ลบภาพบรรณารักษ์ยคุเก่า และสร้างภาพลกัษณ์บรรณารักษ์ยคุใหม ่ 

6. งานด้านบรรณารักษ์ และห้องสมดุสามารถนําไปตอ่ยอดเพือการประกอบอาชีพอืนๆ ได้ด้วย 

7. อยากบอกวา่ขา่ววงการบรรณารักษ์ทวัโลกมีมากมาย แตใ่นประเทศไทยไมค่อ่ยมีใครนําเสนอเลย 

8. งานห้องสมดุมีมากกวา่แคน่งัเฝ้าหนงัสอื 

9. ห้องสมดุก็มีเรืองสนกุๆ มากมาย ไมไ่ด้น่าเบือเหมือนทีหลายๆ คนคดินะครับ 

10. สําคญัทีสดุแล้วคือ ผมรักวิชาชีพนีมาก และเป็นความใฝ่ฝันตงัแตเ่ดก็ 

เขียนบล็อกไม่ใช่เรืองยาก 
 เมือทกุอยา่งพร้อมแล้วไมว่า่จะเป็นพืนทีในการเขียน ชือบลอ็กและอดุมการณ์ของบลอ็ก เรืองยากทีหลายๆ 

คนชอบพดูถงึก็คือ “แล้วจะเขียนเรืองอะไรลงในบลอ็ก” คําแนะนําตอ่จากนีก็มาจากเพือนผมอีกเช่นกนั เพือนผม

บอกวา่ “ให้เราคดิวา่บลอ็กก็เหมือนไดอารีเลม่หนงึของเรา เราอยากเขียนอะไรลงไปก็เขียนได้ จะเลา่เรืองราวใน

ชีวิตประจําวนัก็ได้ เอารูปมาลงก็ได้ ไมจํ่าเป็นต้องเขียนเป็นทางการมากก็ได้” เพียงแคนี่แหละครับทําให้ความคดิผม

มองการเขียนบลอ็กวา่ง่าย ผมจบัเอาเรืองการทํางานในแตล่ะวนั ขา่วสาร และความคดิเห็นของผมใสล่งไปในบลอ็ก

ทกุวนั วนัแรกๆ อาจจะเขียนแคส่ามสีบรรทดั พอผา่นไปสกัเดือนผมก็สามารถเขียนได้มากขนึเรือยๆ เอง  

 ตวัอยา่งแนวทางในการเขียนเรืองในบลอ็ก Projectlib และ Libraryhub 

- นําบทความจากบลอ็กบรรณารักษ์ ห้องสมดุตา่งประเทศมาแปล 

- ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมงานเสวนา สมัมนา ทีเกียวกบัวงการบรรณารักษ์ ห้องสมดุ หรืองานอืนๆ ทีน่า

ตดิตาม 

- แนะนําห้องสมดุทีผมไปเยียมชมด้วยการถ่ายรูปและเลา่เรืองราวห้องสมดุ 

- ตําแหนง่งานห้องสมดุก็สามารถนํามาเขียนเป็นเรืองเป็นราวได้ 

- เทคโนโลยีทีห้องสมดุและบรรณารักษ์ควรตดิตาม 

- คลปิวีดีโอจาก Youtube ทีพดูถึงวงการห้องสมดุ 

 นีก็เป็นเพียงตวัอยา่งเท่านนันะครับ อยา่งทีบอกคือเราสามารถเขียนได้ทกุเรือง ขอแคเ่ราฝึกและเขียนบอ่ยๆ 

เราก็จะชินไปเอง 

เครืองมือฟรีๆ บนโลกออนไลน์ทช่ีวยให้คนรู้จักเครือข่ายของเรา 
 เมือเรามีบลอ็กสว่นตวัแล้ว สงิหนงึทีเราอยากทําให้มนัเกิดคือการให้คนอืนได้เข้ามาอา่น และเข้ามาแสดง

ความคดิเห็น ยิงเยอะเทา่ไหร่ก็ยิงดี เพราะถือวา่เราได้ฝึกฝีมือเราไปเรือยๆ ซงึเครืองมือฟรีๆ ทีผมนํามาใช้สร้าง

เครือขา่ยบรรณารักษ์ออนไลน์ ได้แก่ 



- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) มีไว้สําหรับการอพัเดทขา่วสารความเคลือนไหวของบลอ็กให้เพือนๆ 

ตดิตาม  

- MSN / Gtalk มีไว้สําหรับสนทนาออนไลน์ และตอบคําถามออนไลน์กบัเพือนๆ สมาชิก 

- Skype มีไว้สนทนาออนไลน์และประชมุงานออนไลน์ (คยุเป็นกลุม่เครืองมือนีขอแนะนํา) 

- Hi5 – Librarian in Thailand มีไว้รวบรวมกลุม่บรรณารักษ์ทีเลน่ hi5  

- Facebook มีไว้พดูคยุ ตอบคําถาม ประชาสมัพนัธ์เรืองราวของบลอ็ก (กระแสกําลงัมาแรง) 

- Twitter มีไว้กระจายขา่วสารให้เพือนๆ นอกวิชาชีพได้เข้าใจถึงงานห้องสมดุและบรรณารักษ์ 

- Slideshare มีไว้เผยแพร่สไลด์ไฟล์นําเสนอในงานเสวนาตา่งๆ ซงึเป็นสไลด์ทีผมทําเอง 

นีก็เป็นเพียงเครืองมือฟรีๆ สว่นหนงึทีผมใช้อยู ่และเครืองมืออีกสว่นทีไมไ่ด้กลา่วจริงๆ ก็ยงัมีอยูอี่กมาก ซงึ

หากเพือนๆ มีเวลาก็ลองเข้าไปอา่นในบลอ็กของผมตอ่ได้ เนืองจากเทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงรวดเร็ว ดงันนั

บลอ็กหรือเว็บไซต์ของห้องสมดุก็ควรจะตามให้ทนัด้วย 

การเปลียนแปลงครังยงิใหญ่จาก Projectlib สู่บ้านใหม่ Libraryhub 
 หลงัจากทีดําเนินการสร้างเครือขา่ยบรรณารักษ์ออนไลน์ได้ระยะหนงึ บลอ็ก Projectlib ทีอาศยัของฟรี

อยา่งเดยีวก็มีความต้องการทีจะสร้างและพฒันาเครือขา่ยให้สมบรูณ์ขนึไปอีก ดงันนัจงึมีการศกึษาเรืองการเปลียน

ชือ การย้ายพืนทีของบลอ็ก ซงึพบวา่การเปลียนแปลงครังนีต้องมีการลงทนุ (เสยีคา่ใช้จ่าย) โดยหลงัจากทีปรึกษา

พีๆ ในวงการเว็บไซต์หลายคน ผมจงึได้ข้อสรุปในการลงทนุครังนี 

ท ี รายละเอียด Projectlib.wordpress.com Libraryhub.in.th หมายเหต ุ

1 ค่าใช้จ่ายทต้ีองเกิดขึน 

1.1 
1.2 

คา่โดเมนเนม  

คา่โฮส หรือ คา่พืนที 

ฟรี 

ฟรี 

199 บาทตอ่ 1 ปี 

500 บาท ตอ่ 1 ปี 

ราคาอาจมีการ

เปลียนแปลง 

2 ความสามารถทเีพมิขนึ 

2.1 
2.2 
2.3 

รูปแบบของบลอ็ก (ธีม) 

การแก้ไขธีม 

ลกูเลน่ของบลอ็ก 

มีให้เลือกจํากดั 

ไมส่ามารถแก้ไขได้ 

มีให้ใช้จํากดั 

มีเลือกมากมาย 

ปรับแตง่ตามใจชอบ 

- เลือกใช้ได้มากมาย 

- นํา Code Java มาใช้ได้ 

 

3 อืนๆ 

3.1 
3.2 

ชือโดเมน 

การสํารองข้อมลู 

ชือ.Wordpess.com 

ได้ 

ชือทีเราตงัเองได้ 

ได้ 

 

 

จะสงัเกตได้วา่คา่ใช้จ่ายทีต้องเสีย 1 ปีเพียงแค ่700 บาทซงึ คดิเฉลียแล้ววนัละไมถ่งึ 2 บาท เป็นการลงทนุทีไมม่าก

เกินไปหรอกครับ เทียบกบัผลทีได้แล้วมนัคุ้มกวา่มาก ได้ความเป็นสว่นตวัของบลอ็ก แถมยงัเพิมลกูเลน่ให้บลอ็กเรา

ได้อีกมากมาย 



กิจกกรมจากโลกออกไลน์สู่โลกแห่งความเป็นจริง 
 นอกจากกิจกรรมออนไลน์แล้ว ผมให้ความสําคญักบัการจดักิจกรรมบนโลกแห่งความเป็นจริงด้วย ซงึที

ผา่นมาก็มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น 

- งาน Libcamp คืองานสมัมนาแบบไมเ่ป็นทางการของกลุม่เครือขา่ยบรรณารักษ์รุ่นใหม ่ซงึปีทีแล้วจดั

ไป 3 ครัง งานดงักลา่วได้รับความร่วมมือจากหลายๆ องค์กร ซงึทําให้ผู้ เข้าร่วมงานไมต้่องเสีย

คา่ใช้จ่าย แถมยงัได้รับความรู้เกียวกบัการพฒันาบรรณารักษ์รุ่นใหมด้่วย 

- งานสมัมนาแลกเปลียนเรียนรู้ ซงึมีหลายองค์กรชวนผมไปช่วยจดั ก็ได้รับความสนใจจากคนในองค์กร

ตา่งๆ เข้าร่วมอยา่งด ี

- ตวักลางในการรับบริจาคหนงัสือให้ห้องสมดุทียงัขาดแคลนหนงัสือ  

นีก็เป็นเพียงตวัอยา่งนะครับ ผมให้ความสาํคญัทงักิจกรรมออนไลน์ แตก็่ไมไ่ด้ละเลยกิจกรรมในโลกแห่ง

ความเป็นจริงด้วย 

อนาคตและทศิทางของเครือข่ายบรรณารักษ์ออนไลน์ 
 ทิศทางของเครือขา่ยบรรณารักษ์ออนไลน์ในอนาคต การเพิมบทบาทของเครือขา่ยตอ่วงการบรรณารักษ์

และห้องสมดุจะมีเพมิขนึ โดยอาจจะทําความร่วมมือกบัองค์กรทีเกียวกบัการพฒันาวงการห้องสมดุ เช่น สมาคม

ห้องสมดุแหง่ประเทศไทย หอสมดุแห่งชาต ิหรือองค์กรอืนๆ ซงึการสร้างเครือขา่ยและร่วมกนัจดักิจกรรมเพือ

สง่เสริมและพฒันาวิชาชีพห้องสมดุและบรรณารักษ์เป็นสงิทีวิชาชีพกําลงัต้องการในตอนนี นอกจากการสร้าง

เครือขา่ยความร่วมมือแล้ว กิจกรรมสูภ่มูิภาคจะมีมากขนึด้วยเนืองจากสมาชิกของบลอ็ก Projectlib และ 

Libraryhub ซงึมีกระจายตวัอยูห่ลายจงัหวดั และช่วงนีมีแผนทีจะเขียนหนงัสือสําหรับวงการห้องสมดุและ

บรรณารักษ์ด้วย ซงึคาดวา่ปีหน้าจะมีหนงัสือออกมาให้เพือนๆ ได้อา่นกนั 

บทสรุปแห่งความสาํเร็จ 
 ความสาํเร็วของบลอ็ก Projectlib และ Libraryhub ผมคงไมว่ดัด้วยการบอกวา่มีจํานวนเรืองทีเขียนและ

สมาชิกมากเทา่ไหร่ แตค่วามสําเร็จทีผมได้จากการเขียนและสร้างชมุชนแหง่นีคือ การทีวงการบรรณารักษ์และ

ห้องสมดุตนืตวักนัเรืองการพฒันามากกวา่ จากสามปีทีแล้วทีผมเปิดบลอ็กในช่วงนนัผมแทบจะหาคนทีเขียนเรือง

ห้องสมดุไมไ่ด้ จนวนันีห้องสมดุหลายๆ ทีให้ความสําคญักบัเรืองเว็บไซต์และบลอ็ก เพียงเทา่นีแหละครับผมก็พอใจ

มากแล้ว 

บทความทจีะทาํให้รู้จักผมเพมิเตมิ 
เจ้าของบลอ็ก projectlib.wordpress.com - http://www.librarianmagazine.com/VOL1NO7/projectlib.html 

Projectlib - Librarian 2.0 - http://tag.in.th/interview?show=projectlib 

มาทําความรู้จกักบัเจ้าของ Libraryhub - http://www.libraryhub.in.th/my-portfolio/ 

 


