
กิจกรรมเสวนาแบงปนความรูสูเพ่ือนรวมงาน (Morning Talk) 

เรื่อง My Success Stories: ความสําเร็จ โอกาส และความภาคภูมิใจของขาพเจา ในระยะ ๘ เดือนที่ผานมา (ต.ค.๕๓-พ.ค.๕๔) 

โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย 

 
 

ความภูมิใจจากหนวยงาน 

 

๑. ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายทางวิชาการใหกับนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ในหัวขอ “การตลาดหองสมุดยุคใหม” และ “วารสารอิเล็กทรอนิกส การบริการและการนําเสนอ” โดยนอกจากจะเปน

การเผยแพรความรูแลวยังเปนการประชาสัมพันธหองสมุดในอีกทางหนึ่งดวย 

๒. เขารวมกิจกรรมตางๆ ในฐานะรักษาการหัวหนาหนวยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ คณะวิทยาศาสตร โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ 

อาท ิ

๒.๑ เขารวมแสดงนิทรรศการ “มรดกความทรงจําแหงมหาวิทยาลัยมหิดล” ในงานเวทีวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนําภาพถายและวัตถุพิพิธภัณฑของคณะวิทยาศาสตรไปจัดแสดง ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขาชมงาน 

โดยเฉพาะ ศาสตราจารยคลินิก นพ. ปยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีที่ใหความสนใจสมุดลงนามที่มีลายพระหัตถของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือครั้งเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปดอาคาร ในป พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๒.๒ รวมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและดูงานกับ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดจัดกิจกรรมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง อาทิ การเย่ียมชมดูงาน ณ หอภาพยนตรแหงชาติ ศูนยสารสนเทศสํานักราชเลขาธิการ เปนตน 

 

 
อธิการบดีกําลังปรารภเร่ืองตึกกลม 

 
เย่ียมชมกิจการของศูนยสารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการฯ 

 

๓. สรางเว็บไซตคลังความรูจดหมายเหตุดวยโปรแกรมโอเพนซอรส Omeka หลังจากที่ลองผิดลองถูกมาหลายตัว สรุปทายที่สุดจึง

มาจบที่ Omeka ซึ่งเปนฐานขอมูลสําเร็จรูปที่ใชงานงาย และรองรับการสราง item ดวยการใชดับลินคอรเมทาดาทา (Dublin 

Core Metadata) อีกทั้งยังสามารถเปดอานเอกสารฉบับเต็มไดอีกดวย ปจจุบันดําเนินการสราง Item ไปแลวกวา ๕๐ Item 

จากจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑที่มีทั้งหมดกวา ๒,๐๐๐ ชิ้น แตยังตองมีการปรับปรุงในบางสวนเพื่อความสมบูรณ เชน 

ระบบการสืบคนดวยคําคน 

 

สามารถเขาชมคลังความรูจดหมายเหตุไดที่  http://wisdom.sc.mahidol.ac.th/archives 

 

 



๔. ไดสัมภาษณอาจารยอาวุโสและบุคคลสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับคณะวิทยาศาสตร เพ่ือทําเปนจัดเก็บเปนฐานขอมูล

ประวัติศาสตรจากคําบอกเลา (Oral History) ซึ่งเปนโอกาสที่หาไดยากในการที่จะไดพูดคุย รับฟงเรื่องราวอันเปน

ประวัติศาสตรที่หลายคนอาจจะไมเคยทราบมากอนจากบุคคลสําคัญ อาทิ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบติั  ศ.ดร.

วิสุทธิ์ ใบไม   ศ.ดร.เลียงชัย ลิ้มลอมวงศ  คุณอมร ศรีวงศ 

 

 
สัมภาษณอาจารยพรชัย 

 
สัมภาษณอาจารยเลียงชัย 

 

๕. นําเสนอบริการ Article Express ซึ่งเปนบริการใหมของหนวยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส โดยมีพื้นฐานมาจากความ

ตองการขยายการใหบริการของวารสารฉบับพิมพที่หองสมุดมีไวใหบริการเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะวารสารฉบับยอนหลัง แต

กลับพบวามีสถิติการใชนอยมาก จากการสอบถามผูใชมักจะไดรับคําตอบวาไมทราบวาหองสมุดมีฉบับที่ตองการ ไมทราบ

วิธีการคนหา หรือไมก็ลําบากที่จะมาคนที่หองสมุด เพ่ือขจัดปญหาและอุปสรรคของผูใชดังที่กลาวมา จึงมีความคิดที่จะเปด

บริการสงบทความไปใหผูใชโดยตรง อีกทั้งยังเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูแลวใหเกิดมีมูลคาข้ึนกวาที่ปลอยไว

เฉยๆ แลวรอใหผูใชเขามาคนหาเอง 

 

 หลังจากเปดใหบริการดังกลาวเปนเวลา ๖ เดือน ปรากฏวาไดรับการตอบรับจากอาจารยและนักศึกษาคอนขางดี คือมีสถิติการ 

 ขอใชบริการถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ มากกวา ๒๐๐ ครั้ง เฉล่ียเดือนละ ๓๐ กวาครั้ง 

 

 

ความภาคภูมิใจสวนบุคคล 

 

๑. มีผลงานบทความตีพิมพลงในวารสารจํานวน ๒ ฉบับ ไดแก 

- อภิชัย อารยะเจริญชัย. “พิพิธภัณฑสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” วารสารสมาคม

พิพิธภัณฑไทย. ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) หนา ๑๑-๑๒.  

(http://www.mediafire.com/?c714w54uldcqm41) 

- อภิชัย อารยะเจริญชัย. “แนวรบดานตะวันตก เหตุการณไมเปลี่ยนแปลง (All Quiet on the Western Front)” 

วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. ปที่ ๓๒ ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓. หนา ๑๐๓-๑๑๖ 

(http://www.mediafire.com/?aa1xa6a5y8vxi2q) 

 

๒. การมีโอกาสไดเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเดินทางไปกรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

(Republic of Korea) แมจะเปนการเดินทางไปเปนการสวนตัว แตก็หาโอกาสแวะชมพิพิธภัณฑตางๆ เพื่อแสวงหาความรูและ



เปดโลกทัศนใหมตอวงการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ อันสามารถนํามาเปนแนวคิดและประยุกตใชสําหรับงานของหนวย

จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ คณะวิทยาศาสตร ตอไปในอนาคต  

 

 โดยการเดินทางไปครั้งนี้ไดมีโอกาสเขาชมพระราชวังที่นับวาเปนมรดกโลกและโบราณสถานที่สําคัญของประเทศ อาทิ 

 พระราชวังเคียงบก พระราชวังซางดอกกุง พระราชวังดอกซูกุง พระราชวังอึนเฮียนกุง เปนตน นอกจากจะไดชมความ

 งดงามของสถาปตยกรรมเกาหลีแลว ยังไดชมวัฒนธรรมการชงชาโบราณ ซึ่งคลายคลึงกับพิธีกรรมชงชาของประเทศญ่ีปุน  

 (Chanoyu) วัฒนธรรมการบริโภคและแปรรูปอาหาร อยางเชน ตอก หรือขนมเคกขาว ซึ่งเปนภูมิปญญาของชาวเกาหลีในการ

 แปรรูปอาหารที่ทําจากขาว รวมถึง กิมจิ อาหารที่ข้ึนชื่อของเกาหลี 

 

และที่สําคัญที่สุดคือการไดเขาชมพิพิธภัณฑตางๆ ที่มีอยูภายในกรุงโซล ซึ่งนับวาเปนเมืองที่มีพิพิธภัณฑและหอศิลปมากแหง

 หนึ่ง พิพิธภัณฑและหอศิลปตางๆ ที่เขาชมมีทั้งที่เปนของหนวยงานรัฐและที่เปนพิพิธภัณฑสวนบุคคล โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ

 สวนบุคคลที่ทําใหไดแนวคิดที่หลากหลายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑสวนบุคคลที่นี่ประกอบไปดวยหลากหลายแขนง แต

 ทั้งหมดถูกสรางข้ึนดวยใจรักและความทุมเทของเจาของ โดยไมไดหวังส่ิงตอบแทนที่เปนรายได หากแตตองการเผยแพรความรู

 สูสาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเปนกําลังหลักสําคัญของประเทศในอนาคต  

 

พิพิธภัณฑสวนบุคคลที่มีโอกาสเขาชม อาทิ พิพิธภัณฑเคกขาว (Tteok Museum) พิพิธภัณฑปมเชือก (Knot Museum) 

 พิพิธภัณฑไก (Chicken Museum Art) พิพิธภัณฑศิลปะแอฟริกัน (Africa Museum of Art) พิพิธภัณฑฟางขาวและ

 ผลิตภัณฑจากพืช (Museum of Korean Straw and Plants Handicrafts) พิพิธภัณฑของเลน (Kino Toy Museum) 

 

 
Tteok Museum 

 
Knot Museum 

 
Chicken Museum Art 

 
Africa Museum of Art 



 
Kino Toy Museum 

 
Museum of Korean Straw and Plants Handicrafts 

 

 

นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑและหนวยงานที่เปนของรัฐซึ่งมีความนาสนใจอีกมาก อาทิ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเกาหล ี

 (National Museum of Korea) พิพิธภัณฑพ้ืนบานแหงชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) พิพิธภัณฑ

 ราชวังแหงชาติเกาหล ี(National Palace Museum of Korea) พิพิธภัณฑการตนู (Cartoon Museum) ศูนยอนิเมชั่น

 แหงกรุงโซล (Seoul Animation Center) หองสมุดการตูน เปนตน 

 

 
National Museum of Korea 

 
National Palace Museum of Korea 

 
National Folk Museum of Korea 

 
Cartoon Museum 



 
Seoul Animation Center 

 
Cartoon Library 

 

ซึ่งผลที่ไดจากการเย่ียมชมพิพิธภัณฑเหลานี้คือแนวทางในการบริหารจัดการและการนําเสนอของแตละพิพิธภณัฑ ประเทศ

 เกาหลีไดชื่อวาเปนหนึ่งในการสราง Creative Economy โดยดึงเอาวัฒนธรรมของตนเองมาเปนจุดขาย ดังจะเห็นตัวอยางจาก

 การที่พวกเขานําเอาแนวคิด ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ทองเที่ยว มาผสมผสานกับส่ือสากลที่สามารถเผยแพรไปไดทั่วโลกอยาง

 ละครหรือภาพยนตร จนกลายเปนแบบอยางที่หลายประเทศนําแนวคิดนี้ไปใช รวมถึงประเทศไทยของเรา สําหรับงาน

 พิพิธภัณฑ พวกเขาก็เติมความเปน Creative Museum ลงไปเพ่ือกระตุนการเรียนรูแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป มิใช

 เพียงแตจัดแสดงนิทรรศการเทานั้น แตยังสงเสริมกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการเปดคอรสสอนศิลปะ จัดทัวร

 พิพิธภัณฑสําหรับ เด็กๆ ผลิตสื่อสรางสรรคโดยนําเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตรมาทําเปนการตูนเพ่ือจูงใจเด็กๆ  เหลานี้ลวน

 แตเปนแนวทางใน การพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ หรือแมแตพิพิธภัณฑสวนบุคคลเอง เขาก็ไมใชรอความชวยเหลือจากรัฐ แมวา

 จะประสบปญหาเดียวกันกับพิพิธภัณฑสวนบุคคลทั่วโลก คือจํานวนผูเขาชมที่คอนขางบางตาหากเทียบกับพิพิธภัณฑของรัฐ 

 แตพวกเขาก็พยายามสรางสรรคหาจุดขายหรือจุดดึงดูดผูชม โดยไมตองรอแตการชวยเหลือจากภาครัฐเหมือนบานเรา 


