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สวัสดีค่ะ ท่านคณาจารย์ทุกท่าน และนักศึกษาทุกคน เผลอแผล็บเดียว “D.L. News” ฉบับนี้ ก็เป็ นฉบับส่ งท้าย
ของปี การศึกษา 2555 แล้วนะคะ เป็ นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้เหน็ดเหนื่ อยกับเรื่ องการเรี ยนการสอน และการ
สอบปลายภาคของนักศึกษากันมาพอควรแล้ว พอจะเริ่ มได้หายใจหายคอกันบ้าง ก็เป็ นช่ วงการเรี ยนการสอนประจา
ภาคฤดูร้อนอีกแล้ว ทางสานักหอสมุด ก็ขอเป็ นกาลังใจให้กบั ทุกท่านนะคะ สู ้ๆ ค่ะ ทาอย่างไรได้ล่ะคะ เมื่อเป็ นหน้าที่ ก็
ต้องพยายามให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ สาหรับ “D.L. News “ ฉบับนี้ ก็ขอเริ่ มด้วยข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อต้อนรับคณะ
ใหม่ “คณะแพทยศาสตร์ ” ซึ่ งกาลังดาเนิ นการสอบคัดเลือกกันอยู่ ด้วยการแนะนาฐานข้อมูล “Pub Med Central” ซึ่ ง
เป็ นฐานข้อมูลบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ ในชี วิตประจาวัน ซึ่ งสามารถเข้าสื บค้นข้อมูลได้ควบคู่กนั ไปกับ
ฐานข้อมูล “Pub Med” ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและการแพทย์ และ “Medline
Plus” ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลบทความวารสารด้านสุ ขภาพ ที่นกั ศึกษา food science, พยาบาลและเภสัช รู ้จกั มักคุน้ กันดีอยูแ่ ล้ว
แต่เราก็อยากจะเชิ ญชวนให้ลองเข้าไปค้นคว้าเป็ นประจา ก็น่าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้รับความรู ้ที่ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ทางแผนกวารสารฯ ก็ได้ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ ให้ผูใ้ ช้บริ การทราบว่าทางแผนกฯ มีวารสาร
ออนไลน์ (E-Journal) ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มาไว้ให้บริ การสื บค้น 3 ชื่อเรื่ องด้วยกัน ได้แก่
1. Cornell Hospitality Quarterly
2. Journal of Hospitality & Tourism Research
3. Journal of Travel Research
(ทั้ง 3 ชื่ อ เรื่ อ งนี้ สามารถค้น ย้อ นหลัง ได้ไ ปจนถึ ง ฉบับ
ปฐมฤกษ์ที่เริ่ มออกเผยแพร่ กนั เลยเชียล่ะ) ดังนั้นหากท่าน

สนใจที่ จะค้นคว้า ก็ อ ย่า ลื มเข้า ใช้ฐ านข้อ มู ลดัง กล่ า ว
ข้างต้น ได้ที่หอ้ ง Digital ได้เลยค่ะ

ข่ าวน่ ารู้

ข่ าวน่ ารู้
ท่านเคยได้ยินข่าวที่ทาง “คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
หรื อ (กสทช.)” กาลังบังคับให้ มีการส่ งสั ญญาณแพร่ ภาพโทรทัศน์ ในรู ปแบบ ”ดิจิตอล” อย่ างเป็ นทางการในปี 2558 นี้
บ้างไหมคะ และท่านทราบหรื อไม่ว่า ผลของการเปลี่ยนหรื อไม่เปลี่ยนระบบสัญญาณจะส่ งผลดี /ร้ายอย่างไรกับผูช้ มกันบ้าง
เชื่อว่าทุกท่านคงทราบแล้วว่าตามปกติระบบโทรทัศน์บา้ นเราเป็ นระบบ “อนาล็อก” มาโดยตลอด หลายคนอาจจะ
ไม่เข้าใจว่าระบบนี้ มนั เป็ นอย่างไร... สาหรับระบบอนาล็อกคือระบบทีวีที่แพร่ สัญญาณโดยการนาเอาสัญญาณภาพมา

ผสมกับสัญญาณวิทยุ แพร่ ภาพเป็ นแบบเอเอ็ม และผสมสัญญาณเสี ยงเข้ากับคลื่น ก็จะแพร่ สัญญาณเป็ นแบบเอฟเอ็ม ซึ่ ง
ใช้ช่องความถี่ตามมาตรฐานในย่าน VHF ขนาด 7 เมกะเฮิรตซ์ และ UHF ขนาด 8 เมกะเฮิรตซ์ ที่ตอ้ งใช้ช่องความถี่กว้าง
ขนาดนี้ เนื่ องจากว่าข้อมูลภาพแบบอนาล็อกเป็ นข้อมูลที่ มีขนาดใหญ่มาก ผิดกับระบบดิ จิตอล ที่ เป็ นระบบการรับส่ ง
สัญญาณภาพและเสี ยงที่มีขอ้ มูลที่มีการเข้ารหัสเป็ นดิจิตอล ทีมีค่า “0” กับ “1” เท่านั้น โดยมีกระบวนการต่าง ๆ ที่จะทา
การแปลงสัญญาณภาพและเสี ยงให้เป็ นดิจิตอลด้วยการบีบอัดข้อมูล และทาการเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่จะทาการมอดูเลต
ข้อมูลดิจิทลั เหล่านี้เพื่อส่ งผ่านตัวกลางไปสู่ ผรู ้ ับปลายทาง ซึ่ งต่างกันอย่างสิ้ นเชิงกับโทรทัศน์ระบบอะนาล็อก
ดังนั้นข้ อดีของการมีระบบโทรทัศน์ แบบดิจิตอลเข้ ามาแทนระบบอนาล็อกก็คือการให้สัญญาณภาพและเสี ยงที่ดีข้ ึน
มีความคมชัดและมีระบบเสี ยงที่สมจริ งมากขึ้น โดยที่สามารถผลิตรายการได้มากกว่า 1 รายการ (1 ช่อง) ในช่วงคลื่นเดิมที่
ได้รับสัมปทานมา 7 เมกะเฮิรตซ์ ทาให้ผชู้ มสามารถเลือกรับชมรายการที่ตอ้ งการได้ (อย่างเช่น ช่องข่าว ช่องกีฬา ฯลฯ)
แม้แต่ในขณะที่กาลังเดินทางในรถยนต์โดยที่ภาพไม่กระตุกหรื อก่อให้เกิดปั ญหาสัญญาณอ่อน จึงมีความเสถียรมากกว่า
ทาให้สามารถดูได้ทุกที่ไม่มีสะดุด รวมทั้งยังรองรับการใช้งานในรู ปแบบสื่ อผสมต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งสมาร์ ทโฟน หรื อ
แท็บเล็ต ซึ่ งก็ย่อมมีขอ้ แตกต่างกับทีวีดาวเทียม ที่สัญญาณภาพจะต้องพึ่งพาสภาพดินฟ้ าอากาศ แถมยังมีขอ้ จากัดในการ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสี ยงที่ดอ้ ยกว่ามาก

ตัวอย่าง การรับสัญญาณแบบ Analog TV ซึ่งใช้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินเป็ นตัวส่ งสัญญาณ และตามบ้านก็
ใช้เสาอากาศรับสัญญาณหรื อที่เรี ยกติดปากว่า "เสาหนวดกุง้ " ทาให้ความคมชัดขึ้นอยูก่ บั ระยะทางด้วย ดังนั้น ยิง่ ไกล
สัญญาณอ่อน เราก็ยงิ่ เห็นเม็ดยิบๆบนจอมากขึ้นเรื่ อยๆ

ตัวอย่าง การรับสัญญาณแบบ ใช้กล่องรับสัญญาณ Digital TV หรือ ( Set Top Box ) ที่สามารถรับสัญญาณ DVB-T2
ได้ ข้อดีคือไม่วา่ คุณจะใช้ทีวีรุ่นไหนก็ตาม CRT / LCD TV / LED TV / PLASMA TV จะเก่าจะใหม่ ก็สามารถดูได้หมด
ยกตัวอย่าง ถ้าทีวีมีช่องต่อ HDMI ก็ใช้ต่อผ่านช่องนี้ เพื่อรับชมด้วยสัญญาณดิจิทลั ได้เลย ถ้าเป็ นจอแก้วรุ่ นเก่าใช้ช่องต่อ
AV แดงขาวเหลือง ตัวกล่องก็จะทาหน้าที่แปลงสัญญาณจากดิจิทลั เป็ นอนาล็อกเพื่อเข้าทีวีรับชมได้เหมือนกัน
ถึงแม้วา่ หากดูจากประโยชน์ของมันแล้วก็ไม่เห็นมีขอ้ เสี ยอะไร แต่มนั มีขอ้ เสี ยอยูแ่ น่ล่ะ อย่างน้อยก็เงินในกระเป๋ า
เรานี้แหละ เพราะถ้าเมื่อไหร่ ที่มีระบบดิจิตอลเข้ามาแล้ว โทรทัศน์รุ่นเก่า รุ่ นคลาสสิ คสมัยคุณย่าคุณยายที่เก็บรักษาไว้และ
ยังดูได้ในปั จจุบนั คงมีอนั ต้องเก็บเป็ นอนุ สรณ์ และต้องควักเงินซื้ อโทรทัศน์รุ่นใหม่ แต่ถา้ ไม่ซ้ื อโทรทัศน์ก็ตอ้ งซื้ อกล่อง
รับสัญญาณ “เซ็ต ท็อป บ๊ อกซ์ ” (ซึ่ งมีราคาแพง) เพื่อแปลงสัญญาณออกอากาศจากระบบดิจิตอลเป็ นระบบอนาล็อกเข้า
โทรทัศน์ของเราอยูด่ ี ก็ไม่เป็ นไรค่ะ ถือเสี ยว่าลงทุนอีกเล็กน้อยเพื่อคุณภาพที่ดีกว่าและเหนืออื่นใด “ทันสมัยไม่ตกรุ่ น”
ยังไงล่ะคะ
และในขณะนี้ ทาง กสทช. ก็ได้กาหนดการเปลี่ยนผ่านการรับส่ งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอะนาล็อกไปสู่ ระบบ
ดิจิตอล โดยมีเป้ าหมายเริ่ มทดลองการแพร่ ภาพ และน่าจะเริ่ มเปิ ดประมูลใบอนุ ญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลได้ภายใน
ต้นปี 2556 โดยได้กาหนดไว้วา่ และภายใน 4 ปี จะยุติการส่ งสัญญาณในระบบอะนาล็อก และกาหนดให้ครัวเรื อนใน
เมืองใหญ่สามารถรับสัญญาณในระบบดิ จิตอลได้ไม่นอ้ ยกว่า 80% ภายใน 5 ปี จนสุ ดท้ายจะเริ่ มกระบวนการยุติการ
ให้บริ การระบบอนาล็อก (อนาล็อก สวิตช์ ออฟ) ในช่ วง เดื อนมกราคม 2558 ซึ่ งถือเป็ นการปิ ดฉากยุคอนาล็อก สู่ ยุค
ดิจิตอลของวงการโทรทัศน์ เมืองไทยอย่างเป็ นทางการ
จึงถือว่าเรื่ องนี้ เป็ นข่าวดี ท้ งั กับหน่ วยงานต่าง ๆ ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ โภค (บางส่ วน) ที่จะได้มีทางเลื อกรับชม
รายการที่หลากหลายมากขึ้น ยังไงก็อย่าลืมมานับถอยหลังเทรนด์ระบบโทรทัศน์แบบใหม่ที่กาลังจะเข้ามามีอิทธิ พลต่อ
ชีวติ เราในเร็ ว ๆ นี้กนั ด้วย อีกไม่นานเกินรอแค่ 4 ปี เองค่ะ
ส่ วนอีกเรื่ องที่อยากแนะนาให้รู้จกั และมีประโยชน์อย่างมาก คือ “iSnap” iSnap คืออะไร? iSnap เป็ นบริ การ
รู ปแบบใหม่ของหนังสื อพิมพ์ในเครื อเนชัน่ ที่ได้นา AR เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ภายใต้แนวคิด "หนังสื อพิมพ์
มีชีวิต" เพื่อเพิ่มขอบเขตการรับชมข่าวให้ผอู ้ ่านได้ประสบการณ์ แปลกใหม่และทาให้สาระข่าวสารมีความสนุ กสนาน
หลากหลายและเป็ นประโยชน์ยงิ่ ขึ้น
iSnap มีข้นั ตอนการใช้ งานอย่างไรบ้ าง เรามาดูกนั นะค่ะ
ขั้นตอนที่ 1: โปรแกรม iSnap จะถูกฝั งอยูใ่ นแอพพลิเคชัน่ ข่าว "Nation News" ซึ่ งสามารถหาดาวน์โหลดได้ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android
ขั้นตอนที่ 2: ผูใ้ ช้จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ จาก Apple App Store หรื อ Google Play marketplace
ขั้นตอนที่ 3: หลังจากดาวน์โหลดแอพพลิ เคชัน่ "Nation News"เสร็ จสิ้ นแล้ว ผูใ้ ช้สามารถเปิ ดแอพพลิ เคชัน่ ใช้งาน
เพื่ออ่านข่าวสารต่างๆ ของเครื อเนชัน่ ได้ และหากต้องการใช้งานโปรแกรม iSnap ผูใ้ ช้เพียงกดปุ่ มตรงกลางด้านล่างที่มี
สัญลักษณ์คาว่า iSnapหลังจากนั้นระบบจะถูกเปลี่ยนเข้าสู่ โหมดกล้องถ่ายรู ป
ขั้นตอนที่ 4: เพียงยกโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านมาสแกนภาพหรื อกระดาษที่มีสัญลักษณ์ iSnap อยู่ เพียงไม่เกิน 35วินาที เนื้อหาต่างๆที่ถูกซ่อนอยูใ่ นรู ปแบบของเทคโนโลยี AR จะปรากฎขึ้นมาบนโทรศัพท์ที่ท่านกาลังใช้งาน
หมายเหตุ: การใช้งาน iSnap ขึ้นอยูก่ บั ความแรงของสัญญาณอินเตอร์ เน็ทของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้

งานทั้งนี้แล้ว สัญญาณ 3G ที่ท่านใช้บริ การอยูป่ กติน้ นั เพียงพอต่อการใช้งานiSnap หรื อไม่
ขั้นตอนที่ 5: ขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไปที่ภาพผูใ้ ช้ตอ้ งแน่ใจว่าภาพที่ปรากฎในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านนั้น
ครอบคลุมพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า40-50% ของภาพดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 6: ภาพที่ ป รากฎบนจอโทรศัพ ท์เคลื่ อนของท่ า นนั้น จะมี ปุ่ มต่ างๆอยู่หลายจุ ด ซึ่ งท่ า นสามารถกดปุ่ ม
เหล่านั้นเข้าไปยังหน้าต่างๆที่อยูด่ า้ นในเพื่อใช้งานต่างๆได้มากมาย เช่น ชมภาพเพิ่มเติม ชมวิดีโอ แชร์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์
หรื อแม้แต่เทคโนโลยีสามมิติใหม่ๆ ที่ผใู ้ ช้สามารถค้นหาได้จากภาพที่มีสัญลักษณ์ iSnap ทัว่ ประเทศ
ขั้นตอนที่ 7: หลังจากเข้าไปใช้งานแต่ละหน้าแล้ว ผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ ม iSnap ที่ปรากฎอยูม่ ุมบนซ้าย เพื่อย้อนกลับไป
หน้าก่อนนี้ได้อย่างสะดวก
ขั้นตอนที่ 8: หากต้องการสแกนไปที่ภาพอื่นๆ ผูใ้ ช้สามารถกดไปที่ปุ่มiSnap ตรงกลางด้านล่างของหน้าจอเพื่อกลับสู่
โหมดกล้องถ่ายรู ปอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 9: ผูใ้ ช้งานควรทราบว่า โปรแกรม iSnap มีรูปแบบการทางานคล้ายกับQR Code คือการสแกน แต่มี
วิธีการใช้งานที่ง่ายกว่า โดยผูใ้ ช้จะต้องยกโทรศัพท์เคลื่ อนที่ไปสแกนที่ภาพให้เห็ นภาพประมาณ 40-50% ของพื้นที่
เพื่อที่จะทาให้โปรแกรม iSnapทางานได้ แต่การนาโปรแกรม iSnap ไปสแกนที่โลโก้ iSnapโดยตรงโปรแกรมจะไม่
สามารถทางานได้ เพราะโลโก้ iSnapมีไว้เพียงเพื่อให้ผอู ้ ่านได้ทราบว่าภาพนี้สามารถสแกนได้เท่านั้น
ขั้นตอนที่ 10: เพื่อความง่ายต่อการใช้งานและประสิ ทธิ ภาพที่ดียิ่งขึ้น ภาพหรื อหนังสื อพิมพ์ของผูใ้ ช้ควรจะวางนอน
อยู่ในแนวระนาบ โดยมีแสงเพียงพอที่จะเห็นภาพและไม่ควรมีเงาใดๆปรากฎบนภาพ ทั้งนี้ ผใู ้ ช้สามารถสแกนภาพใน
ขณะที่ถือหนังสื อพิมพ์อยูไ่ ด้เช่นกันแต่การสแกนภาพจะทาได้ยากกว่า
ดังนั้นก่อนใช้งาน ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องสมัครสมาชิกหรื อกรอกแบบฟอร์ มใดๆในแอพพลิเคชัน่ สิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งมี
คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในเครื อเนชัน่ เช่ น(หนังสื อพิมพ์ The Nation หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพธุ รกิ จและหนังสื อพิมพ์คมชัดลึ ก)
ตลอดจนภาพหรื อกระดาษที่มีโลโก้ iSnap ปรากฎอยู่ ก็เพียงพอแล้ว
นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้ฟังก์ชนั่ iSnap ในหนังสื อพิมพ์เครื อเนชัน่ ในรู ปแบบ E-Book ได้ดว้ ยโดยผูใ้ ช้สามารถ
ใช้โปรแกรม iSnap สแกนที่แทปเล็ต หรื อแม้แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่มีโลโก้ iSnap ก็ได้ แต่ตอ้ งแน่ใจว่าภาพที่มีโลโก้
iSnap ปรากฎบนอุปกรณ์น้ นั ๆเป็ นภาพเต็มจอ หรื อชัดเพียงพอที่จะสแกนได้ ทั้งนี้ ในการทดสอบการสแกนเนื้ อหาที่มี
iSnap บนแทปเล็ตนั้น ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับการสแกนหน้าหนังสื อพิมพ์ แต่ในแง่ของประสิ ทธิ ภาพการสแกนจาก
หน้าหนังสื อพิมพ์ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด และถ้าหากพบปั ญหาไม่สามารถสแกนได้ ผูใ้ ช้สามารถติดต่อที่ Call Center ของ
iSnap(Tel: 02-338-3086) หรื ออีเมล์แจ้งปัญหาได้ที่ nationisnap@nationgroup.com
เป็ นอย่างไรบ้างคะกับข่าวน่ ารู ้ ที่ทางสานักหอสมุดได้นามาแนะนาอย่างละเอียด ถ้าผูใ้ ช้บริ การท่านใดสนใจ
อยากอ่านเพิ่มเติม ก็สามารถติดตามหาอ่านได้ตาม Website ที่เรานามาอ้างอิง หรื อตามแหล่งข้อมูลอื่นๆ ก็ได้ค่ะ
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล:
http://www.nationmultimedia.com/i
http://th.wikipedia.org
http://hilight.kapook.com/view/67895
http://www.lcdtvthailand.com

