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เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

สื่อกับพิพิธภัณฑ  ความคลายคลึงและแตกตางสื่อกับพิพิธภัณฑ  ความคลายคลึงและแตกตาง
พิพิธภัณฑไมไดหยุดนิ่งพิพิธภัณฑไมไดหยุดนิ่ง
สื่อจะใชประโยชนจากพิพิธภัณฑสื่อจะใชประโยชนจากพิพิธภัณฑไดไดอยางไรอยางไร
สรุปสรุป



หนาที่ของสื่อหนาที่ของสื่อ

คนคนหาหาความจริง และ ความรูความจริง และ ความรู
นํ านํ าเสนอเสนอความจริงตอสาธารณชน ในรูปแบบตาง ๆความจริงตอสาธารณชน ในรูปแบบตาง ๆ
เชน ขาว  รายงานวิเคราะห  บทความเชน ขาว  รายงานวิเคราะห  บทความ
นํ าสังคมไปสูนํ าสังคมไปสูยุคยุคความรู และ ความรุงเรืองความรู และ ความรุงเรือง
ทบทวนและประเมินวาไดทํ างานบรรลุเปาหมายแลวทบทวนและประเมินวาไดทํ างานบรรลุเปาหมายแลว
หรือไมหรือไม



บทบาทของพิพิธภัณฑบทบาทของพิพิธภัณฑ

คนคนหาหาความจริงและความรูความจริงและความรู
นํ านํ าเสนอเสนอความจริงตอสาธารณชน  ในรูปแบบของความจริงตอสาธารณชน  ในรูปแบบของ
นิทรรศการ  นิทรรศการ  บทบทความวิเคราะห  และ ตํ าราความวิเคราะห  และ ตํ ารา
นํ าสังคมไปสูนํ าสังคมไปสูยุคยุคความรู และ ความรุงเรืองความรู และ ความรุงเรือง
ทบทวนและประเมินวาไดทํ างานบรรลุเปาหมายแลวทบทวนและประเมินวาไดทํ างานบรรลุเปาหมายแลว
หรือไมหรือไม



สื่อ กับ  พิพิธภัณฑสื่อ กับ  พิพิธภัณฑ

มีแนวคิดเหมือนกันมีแนวคิดเหมือนกัน
แตวัสดุที่นํ ามาศึกษานั้นตางกัน   วิธีการคนแตวัสดุที่นํ ามาศึกษานั้นตางกัน   วิธีการคนหาหาความความ
จริงบางอยางก็เหมือน และ บางอยางก็ตางกันจริงบางอยางก็เหมือน และ บางอยางก็ตางกัน
โดยเฉพาะก็คือ การนํ าเสนอตางกัน  และ วิธีการจัดใหโดยเฉพาะก็คือ การนํ าเสนอตางกัน  และ วิธีการจัดให
สาธารณชนเขาสาธารณชนเขาถึงถึงความรูความรูและและความจริงก็ตางกันความจริงก็ตางกัน



สิ่งที่สาธารณชนไดจากสื่อสิ่งที่สาธารณชนไดจากสื่อ

รายงานรายงานขาวขาวที่แสดงความเปนไป  เหตุการณ หรือที่แสดงความเปนไป  เหตุการณ หรือ
สถานการณปจจุบันสถานการณปจจุบัน
รายงานสิ่งที่ผิดปกติ  แปลก  หรือ ไมนาเชื่อรายงานสิ่งที่ผิดปกติ  แปลก  หรือ ไมนาเชื่อ
เบื้องหลัง หรือ สาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้นเบื้องหลัง หรือ สาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณที่เกิดขึ้นความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ความเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของเหตุการณที่จะเกิดขึ้นความเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของเหตุการณที่จะเกิดขึ้น



สิ่งที่สาธารณชนไดจากพิพิธภัณฑสิ่งที่สาธารณชนไดจากพิพิธภัณฑ

การไดสัมผัส หรือ เห็น วัตถุสิ่งของที่ปกติเห็นไดยากการไดสัมผัส หรือ เห็น วัตถุสิ่งของที่ปกติเห็นไดยาก
เพราะไมคอยมีใหเห็น   หรือ อยูไกลมากเพราะไมคอยมีใหเห็น   หรือ อยูไกลมาก
ความตื่นเตนที่ไดเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรความตื่นเตนที่ไดเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตร
หรือสวนหนึ่งของอนาคตหรือสวนหนึ่งของอนาคต
ความรูเกี่ยวความรูเกี่ยวกับกับเบื้องหลังหรือความเปนมาของวัตถุสิ่งเบื้องหลังหรือความเปนมาของวัตถุสิ่ง
ของที่นํ ามาแสดงของที่นํ ามาแสดง
ความเขาใจเกี่ยวกับโลก ชีวิต และ ธรรมชาติความเขาใจเกี่ยวกับโลก ชีวิต และ ธรรมชาติ



พิพิธภัณฑไมเคยหยุดนิ่งพิพิธภัณฑไมเคยหยุดนิ่ง



งานในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรงานในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

ติดติดตามตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตรความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
ศึกษาคนควาและรวบรวมวัสดุตาง ๆศึกษาคนควาและรวบรวมวัสดุตาง ๆ
คนหารายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุนั้น ๆคนหารายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุนั้น ๆ
หาวิธีนํ าเสนอและจัดนิทรรศการเพื่อนํ าเสนอหาวิธีนํ าเสนอและจัดนิทรรศการเพื่อนํ าเสนอ
จัดประชุมแลกเปลี่ยนทัศนะ  และ ขอสรุปจัดประชุมแลกเปลี่ยนทัศนะ  และ ขอสรุป
เผยแพรขอสรุปที่ไดเผยแพรขอสรุปที่ได



พิพิธภัณฑกํ าลังเปลี่ยนแปลงพิพิธภัณฑกํ าลังเปลี่ยนแปลง

พิพิธภัณฑไมใชเปนที่แสดงวัสดุ หรือ ของโบราณ และพิพิธภัณฑไมใชเปนที่แสดงวัสดุ หรือ ของโบราณ และ
ไมไมใชใชสถานที่ที่แหงแลง  มีแตตั้งวางของเกาสถานที่ที่แหงแลง  มีแตตั้งวางของเกา
งานพิพิธภัณฑเปนงานที่นาตื่นเตน  ตองงานพิพิธภัณฑเปนงานที่นาตื่นเตน  ตองอาศัยอาศัยความความ
สามารถในการสอบสวน  และ ความคิดสรางสรรคในสามารถในการสอบสวน  และ ความคิดสรางสรรคใน
การนํ าเสนอการนํ าเสนอ
โดยสรุป งานภัณฑารักษเปนงานที่ โดยสรุป งานภัณฑารักษเปนงานที่ LivelyLively



พิพิธภัณฑกอนยุคอินพิพิธภัณฑกอนยุคอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

เปดปดเปนเวลา  ไมสามารถเขาดูไดเมื่อตองการเปดปดเปนเวลา  ไมสามารถเขาดูไดเมื่อตองการ
การนํ าเสนอการนํ าเสนอมีมีความจํ ากัด  ผูเขาชมไมสามารถความจํ ากัด  ผูเขาชมไมสามารถ
พิจารณารายละเอียดไดมากนักพิจารณารายละเอียดไดมากนัก
ปกติไมสามารถถายภาพได เพราะเกรงจะทํ าใหวัสดุปกติไมสามารถถายภาพได เพราะเกรงจะทํ าใหวัสดุ
เสียหาย  หรือ เพราะเกรงจะนํ าไปหาประโยชนเสียหาย  หรือ เพราะเกรงจะนํ าไปหาประโยชน
การเก็บรักษาตองการเก็บรักษาตองใชใชความระมัดระวังสูงมากความระมัดระวังสูงมาก



พิพิธภัณฑในยุคอินพิพิธภัณฑในยุคอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

นํ าเอา นํ าเอา artifactartifact มาถายเปนภาพ มาถายเปนภาพดิดิจิจิทัทัลลไวไวอยางละเอียดอยางละเอียด
ทุกแงทุกมุม   สามารถแสดงภาพในทุกมุมมองไดทุกแงทุกมุม   สามารถแสดงภาพในทุกมุมมองได
สามารถสามารถขยายภาพใหเห็นรายละเอียดไดขยายภาพใหเห็นรายละเอียดได
เอื้ออํ านวยใหสมาชิกอินเอื้ออํ านวยใหสมาชิกอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตศึกษา ศึกษา artifactartifact ได ได
จากที่หางไกล  ตลอด จากที่หางไกล  ตลอด 2424 ชั่วโมง ชั่วโมง
สามารถใหขาวสารตาง ๆ ประกอบสามารถใหขาวสารตาง ๆ ประกอบไดไดอยางละเอียดอยางละเอียด
และยังและยังสามารถสามารถปรับแกขาวสารไดรวดเร็วปรับแกขาวสารไดรวดเร็ว



ขอดีของพิพิธภัณฑขอดีของพิพิธภัณฑดิดิจิจิทัลทัล

เผยเผยแพรแพรความรูตอสาธารณชนความรูตอสาธารณชนไดไดกวางขวาง  ไมกวางขวาง  ไมจํ ากัดจํ ากัด
สถานที่ และ เวลาสถานที่ และ เวลา
สามารถบันทึกรายละเอียดของ สามารถบันทึกรายละเอียดของ artifact artifact  ไดมาก ไดมาก
ไมตองไมตองอาศัยอาศัยสถานที่พิเศษสํ าหรับตั้งวางนิทรรศการสถานที่พิเศษสํ าหรับตั้งวางนิทรรศการ
ทํ าใหไมตองเสียคาดูแลรักษา และ คาพนักงานทํ าใหไมตองเสียคาดูแลรักษา และ คาพนักงาน
สามารถเชื่อมโยงไปยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแหลงแหลงความรูอื่นไดทันทีความรูอื่นไดทันที



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรมของของดิดิจิจิทัลคอลเล็คทัลคอลเล็คชั่นชั่น (1) (1)
Client/Server Object OrientedClient/Server Object Oriented

Workstation

Network

- Class Tools
- Objects

- Class Tools
- Objects

- Class Tools
- Objects

Union
Index

Repository Repository Repository



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรมของของดิดิจิจิทัลคอลเล็คทัลคอลเล็คชั่นชั่น (2) (2)
An Object WEB ImplementationAn Object WEB Implementation

Web
Browser

Internet

Object
Repository

Workstation

Applet

ORB

Web Server
Java

Applet
(tool)Internet

Object
Repository



องคประกอบขององคประกอบของดิดิจิจิทัลคอลเล็คทัลคอลเล็คชั่นชั่น (1) (1)
ฮารดแวรฮารดแวร
–– เซิรฟเวอรเซิรฟเวอร

• Desktop computer
• Workstation
• Scalable enterprise server

–– StorageStorage
• Fixed hard disk
• Removable hard disk
• Optical disc
• Tape robot



องคประกอบขององคประกอบของดิดิจิจิทัลคอลเล็คทัลคอลเล็คชั่นชั่น (2) (2)
ฮารดแวร (ฮารดแวร (ตอตอ))
–– อุปกรณนํ าอุปกรณนํ าเขาเขาขอมูลขอมูล

• Scanners
• Digital cameras
• Camera -> Photo CD
• Video cameras
• CD-ROM



องคประกอบขององคประกอบของดิดิจิจิทัลคอลเล็คทัลคอลเล็คชั่นชั่น (3) (3)
ซอฟตแวรซอฟตแวร
–– พอรทอล (portal)พอรทอล (portal)
–– การสงเอกสาร การสงเอกสาร (document delivery)(document delivery)
–– การพิสูจนสิทธิ์และการพิสูจนสิทธิ์และรักษารักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย (authentication(authentication

and security)and security)
–– หองสมดุอตัโนมัติ หองสมดุอตัโนมัติ (library automation)(library automation)
–– การยืมระหวางการยืมระหวางหองสมุด หองสมุด (inter-library loans)(inter-library loans)
–– การการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวสารสนเทศ (information harvesting)สารสนเทศ (information harvesting)
–– การบริหารสิทธิ์ (right management)การบริหารสิทธิ์ (right management)
–– การการสรางและสรางและการการเก็บเก็บรักษา (digital archives andรักษา (digital archives and

preservation)preservation)



องคประกอบขององคประกอบของดิดิจิจิทัลคอลเล็คทัลคอลเล็คชั่นชั่น (4) (4)
Software (Software (contcont.).)
–– DigitizationDigitization
–– Scan-on-demandScan-on-demand
–– ความปลอดภัยในการชํ าระเงิน (secure payments)ความปลอดภัยในการชํ าระเงิน (secure payments)
–– Information pushInformation push
–– E-journals and e-publicationsE-journals and e-publications
–– การการเขาเขารหัส (encryption)รหัส (encryption)
–– Hierarchical storage and managementHierarchical storage and management
–– MetaMeta-data servers-data servers



องคประกอบขององคประกอบของดิดิจิจิทัลคอลเล็คทัลคอลเล็คชั่นชั่น (5) (5)
บุคลากรบุคลากร
–– บุคลากรบุคลากรที่มีที่มีมนษุยมนษุยสมัพันธและมีทักษะ สมัพันธและมีทักษะ มีมีความความ
สํ าคัญกวา สํ าคัญกวา บุคลากรบุคลากรที่ที่มีมีความรูความรู

–– บคุลากรควรมีคุณสมบัติบคุลากรควรมีคุณสมบัติเหเหลานี้ลานี้
• มีความอยากรูอยากเห็น
• มีความรักในการเรียนรู
• มีความสามารถสอนตัวเอง (ability to self-teach)
• ไมกลัวการเสี่ยง (propensity to take risks)
• รบัรูถึงศักยภาพและหลุมพรางของเทคโนโลยี (keen sense

of potentials and pitfalls of the technology)



องคประกอบขององคประกอบของดิดิจิจิทัลคอลเล็คทัลคอลเล็คชั่นชั่น (6) (6)
สารสนเทศในสารสนเทศในดิดิจิจิทัลคอลเล็คชั่นทัลคอลเล็คชั่น
–– เอกสารเอกสารอักษร เชน รายงาน บทความ หนังสืออักษร เชน รายงาน บทความ หนังสือ
–– เอกเอกสารสารภาพ เชน ภาพ ภาพ เชน ภาพ 2 2 มติ ิมติ ิ3 มิติ3 มิติ
–– เอกสารเอกสารเสยีง เชน สุนทรพจน เพลงเสยีง เชน สุนทรพจน เพลง
–– เอกสารเอกสาร ภาพยนต วิดีโอ ภาพยนต วิดีโอ
–– เอกสารเอกสารโปรแกรม เชน แบบจํ าลอง การจํ าลอง โปรแกรม เชน แบบจํ าลอง การจํ าลอง (simulation)(simulation)
–– เอกสารเอกสารแผนที่ แผนที่ เชน ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียมเชน ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม
–– เอกสารเอกสารอืน่ๆ เชน อืน่ๆ เชน แฟมขอแฟมขอมลูความจริงเสมือน (virtual reality)มลูความจริงเสมือน (virtual reality)



มาตรฐานทางเทคนิค (1)มาตรฐานทางเทคนิค (1)
Client desktopClient desktop
–– World wide web browserWorld wide web browser
–– Telnet clientTelnet client
–– Application-specific desktop clientApplication-specific desktop client

Service-specific functionalityService-specific functionality
–– User profilesUser profiles
–– Application services (e.g. searching,Application services (e.g. searching,analysis, result set management)analysis, result set management)

Integrating componentsIntegrating components
–– Citation linkingCitation linking
–– Search managementSearch management
–– Format & display normalizingFormat & display normalizing



มาตรฐานทางเทคนิค (2)มาตรฐานทางเทคนิค (2)
Server toolsServer tools
–– MiddlewareMiddleware (web/database integration) (web/database integration)
–– DatabaseDatabase
–– Custom toolsCustom tools
–– Mediators and convertersMediators and converters

Protocols and infrastructureProtocols and infrastructure
–– Transport (e.g. HTTP, TCP/IP, Telnet, StorageTransport (e.g. HTTP, TCP/IP, Telnet, Storage

request broker)request broker)
–– Information management (e.g., Z39.50, ODBC,Information management (e.g., Z39.50, ODBC,

CORBA, SDLIP)CORBA, SDLIP)
–– Directory servicesDirectory services
–– Security (e.g.,Security (e.g., X.509 authentication, SSL,  X.509 authentication, SSL, KerberosKerberos, PGP,, PGP,

SSH)SSH)



มาตรฐานทางเทคนิค (3)มาตรฐานทางเทคนิค (3)
Object Object metadatametadata (EAD, Dublin Core, Open Archives) (EAD, Dublin Core, Open Archives)
–– DescriptiveDescriptive
–– StructuralStructural
–– AdministrativeAdministrative

Persistent identifierPersistent identifier
Digital objectsDigital objects
–– Structured text (e.g. SGML, XML)Structured text (e.g. SGML, XML)
–– Semi-structured text (e.g. HTML, Tex)Semi-structured text (e.g. HTML, Tex)
–– Unstructured textUnstructured text
–– ImagesImages

StorageStorage
–– HPSSHPSS
–– Local file systemLocal file system



























สื่อจะใชประโยชนพิพิธภัณฑสื่อจะใชประโยชนพิพิธภัณฑ
ไดไดอยางไรอยางไร



คนคนหาหาความจริงประกอบขาวความจริงประกอบขาว

การสื่อขาวจํ าเปนจะตองถูกตองการสื่อขาวจํ าเปนจะตองถูกตองแมนแมนยํ ายํ า
พิพิธภัณฑชวยหาคํ าตอบที่ตองการไดพิพิธภัณฑชวยหาคํ าตอบที่ตองการได
–– ตัวอยางเชน  ปญหาเรื่อง ตัวอยางเชน  ปญหาเรื่อง GMO GMO  กับการสงออก   กับการสงออก  GMOGMO
คืออะไร  จะมีอิทธิพลตอรางกายของคืออะไร  จะมีอิทธิพลตอรางกายของผูผูบริโภคหรือไมบริโภคหรือไม



พิพิธภัณฑชวยทดสอบขอมูลพิพิธภัณฑชวยทดสอบขอมูล

ในบางกรณีสื่อมวลชนอาจตองการคนหาคํ าตอบบางในบางกรณีสื่อมวลชนอาจตองการคนหาคํ าตอบบาง
อยาง ที่จะไดจากการทดลอง หรือ ทดสอบแนวคิดบางอยาง ที่จะไดจากการทดลอง หรือ ทดสอบแนวคิดบาง
อยาง  ภัณฑารักษอาจชวยในเรื่องนี้ไดอยาง  ภัณฑารักษอาจชวยในเรื่องนี้ได
–– ตัวอยาง  การใชบั้งไฟขอฝนของชาวอีสานเปนไปตามตัวอยาง  การใชบั้งไฟขอฝนของชาวอีสานเปนไปตาม
หลักการทางดานวิทยาศาสตร เหมือนกับกระบวนการทํ าหลักการทางดานวิทยาศาสตร เหมือนกับกระบวนการทํ า
ฝนหลวงฝนหลวง



พิพิธภัณฑกับการเผยพิพิธภัณฑกับการเผยแพรแพรความรูความรู

สื่อมวลชน อาจรวมมือกับพิพิธภัณฑในการเผยสื่อมวลชน อาจรวมมือกับพิพิธภัณฑในการเผยแพรแพร
ความรูไปสูสาธารณชนความรูไปสูสาธารณชน
การรวมกันคนการรวมกันคนหาหาความจริงความจริง
การรวมกันนํ าการรวมกันนํ าเสนอเสนอความจริงทางสื่อมวลชนความจริงทางสื่อมวลชน
การรวมกันจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูการรวมกันจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู



สรุปสรุป

พิพิธภัณฑและสื่อมวลชน  สามารถทํ างานรวมกันไดพิพิธภัณฑและสื่อมวลชน  สามารถทํ างานรวมกันได
อีกมากอีกมาก
ปจจุบันพิพิธภัณฑกํ าลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  การปจจุบันพิพิธภัณฑกํ าลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  การ
ไปพิพิธภัณฑไมใชการไปเที่ยวชมของเกา  แตไปเพื่อไปพิพิธภัณฑไมใชการไปเที่ยวชมของเกา  แตไปเพื่อ
การเรียนรูโลกและชีวิตการเรียนรูโลกและชีวิต
สื่อมวลชนควรรวมมือกับพิพิธภัณฑมากขึ้นสื่อมวลชนควรรวมมือกับพิพิธภัณฑมากขึ้น


