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UTQ online e-Training Course
ใบความรูที่ 2.3 เรื่อง “ รูจักบล็อก (blog)"
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)
Blog คืออะไร
Blog เปนคํารวมมาจากศัพทคําวา เว็บล็อก (WeBlog) สามารถอานไดวา We Blog
หรือ Web Log ไมวาจะอานไดอยางไรทั้งสองคํานี้ก็บงบอกถึงความหมายเดียวกัน วาคือบล็อก
(Blog)
คําวา "บล็อก" สามารถใชเปนคํากริยาไดซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู
ที่เขียนบล็อกเปนอาชีพก็จะถูกเรียกวา "บล็อกเกอร"

ความเปนมาของบล็อก
“Weblog” ถูกใชงานเปนครั้งแรกโดย Jorn Barger ในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 1997
เริ่มแรกคนที่เขียนบล็อกนั้นยังทํากันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเพจขึ้นเองทีละหนา เขียน
เปนงานอดิเรกของกลุมสื่ออิสระตางๆ หลายๆ แหงกลายเปนแหลงขาวสําคัญใหกับ
หนังสือพิมพหรือสํานักขาวชั้นนํา แตในปจจุบันนี้ผูคนหลายลานคนจากทั่วทุกมุมโลก หันมา
เขียนบล็อกกันอยางแพรหลาย ตั้งแตนักเรียน นักศึกษา อาจารย นักเขียน ตลอดจนผูบริหาร
บริษัทยักษใหญ อีกทั้งยังมีเครื่องมือหรือซอฟทแวรใหเราใชในการเขียนบล็อกไดมากมาย เชน
Drupal, WordPress, Movable Type เปนตน ตอมามีฝรั่งที่ชอบเรียกสั้นๆ ชื่อนาย Peter
Merholz จับมาเรียกยอเหลือแต “Blog” แทนในเดือนเมษายน ป ค.ศ. 1999 และคําคํานี้เริ่มใช
เปนครั้งแรกๆ ผานทางหนาหนังสือพิมพและนิตยสาร จนมาถึงวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2003 ทาง
Oxford English Dictionary จึงไดบรรจุคําวา blog ในพจนานุกรม แสดงวาไดรับการยอมรับ
อยางเปนทางการ บล็อก (Blog) ขึ้นแทนศัพทยอดฮิต อันดับหนึ่ง ซึ่งถูกเสาะแสวงหา
ความหมาย ทางพจนานุกรมออนไลน มากที่สุด ประจําป 2004 และคนเขียนบล็อกก็ไดรับการ
ยอมรับจากสือ
่ และสํานักขาวตางๆ ถึงความรวดเร็วในการใหขอมูลตั้งแตเรื่องการเมืองไป
จนกระทั่งเรื่องราวของการประชุมระดับชาติ และจากเหตุการณเหลานี้ นับไดวาบล็อกเปนสื่อ
ชนิดหนึ่งที่ไมตางจาก วีดีโอ, สิ่งพิมพ, โทรทัศน หรือแมกระทั่งวิทยุ เราสามารถเรียกไดวา
บล็อกไดเขามาเปนสื่อชนิดใหมที่สําคัญอยางแทจริง
สํานักขาวเอพีรายงานวา “เว็บไซต ดิกชั่นนารีหรือ พจนานุกรมออนไลน “เมอรเรียมเว็บสเตอร” ไดประกาศรายชื่อ คําศัพทซึ่งถูกคลิก เขาไปคนหา ความหมายผาน ระบบออนไลน
มากที่สุด 10 อันดับแรกประจําปนี้ ซึ่งอันดับหนึ่งตกเปนของคําวา “บล็อก” (blog) ซึ่งเปนคํายอ
ของ “เว็บ บล็อก” (web log) โดยนายอาเธอร บิคเนล โฆษกสํานักพิมพพจนานุกรมฉบับ เมอร
เรียม-เว็บสเตอร กลาววา สํานักพิมพไดเตรียมที่จะนําคําวา “บล็อก” บรรจุลงในพจนานุกรม
ฉบับลาสุดทั้งที่เปนเลมและ ฉบับออนไลนแลว แตจากความตองการของผูใชที่หลั่งไหลเขามา
ทําใหเมอรเรียม-เว็บสเตอรตัดสินใจบรรจุคําวา “บล็อก” ลงในเว็บไซตในสังกัดบางแหงไปกอน
โดยใหคําจํากัดความไววา “เว็บไซตที่บรรจุ เรื่องราวเกี่ยวกับบันทึกสวนตัวประจําวัน ซึ่งสะทอน
ถึงมุมมอง ความคิดเห็นของบุคคล โดยอาจรวมลิงคเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่นๆ ตามความ
ประสงคของเจาของเว็บบล็อกเองดวย” โดยทั่วไปคําศัพทที่ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมนั้นจะตอง
ผานการใชงาน อยางแพรหลาย มาไมนอยกวา 20 ป ซึ่งหมายความวาคําคํานั้นจะตองถูก
นํามาใชโดยทั่วไปในระยะเวลาหนึ่ง อยางไรก็ตาม ปจจุบันคําศัพท ทางเทคโนโลยีรวมไปถึง

โรคภัยไขเจ็บใหมๆ อยางเชน โรคเอดส โรคไขหวัดซารส ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมภายใน
ระยะเวลาอันสั้น
บล็อกมีบทบาทมากขึ้นในปจจุบันในวงการสื่อมวลชนในหลายประเทศ เนื่องจากระบบ
แกไขที่เรียบงาย และสามารถตีพิมพเรื่องราวไดโดยไมตองใชความรูในการเขียนเว็บไซต เปน
อีกชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูล หรือแนวความคิด โดยการเขียนบล็อกสามารถเผยแพร
ขอมูลสูประชาชนไดรวดเร็วและเสียคาใชจายนอยกวาสื่อในดานอื่นจากความนิยมที่มากขึ้น ทํา
ใหหลายเว็บไซตเปดใหมีสวนการใชงานบล็อกเพิ่มขึ้นมาในเว็บของตนเอง เพื่อเรียกใหมีการ
เขาสูเว็บไซตมากขึ้นทั้งผูเขียนและผูอาน

ความหมายของคําวา Blog
บล็อก คือรูปแบบหนึ่งของเว็บไซต เปนการบันทึกบทความของตนเอง (Personal
Journal) ลงบนเว็บไซต โดยเนื้อหาของบล็อกนั้นสามารถครอบคลุมไดทุกเรื่อง มีเนื้อหาได
หลากหลาย ไมวาจะเปนเรื่องราวสวนตัวที่สามารถเรียกไดวา ไดอารีออนไลน หรือเปนบทความ
เฉพาะดานตางๆ สามารถใชเปนเครื่องมือสื่อสาร การประกาศขาวสาร การแสดงความคิดเห็น
การเผยแพรผลงาน ในหลายดาน เชน สิ่งแวดลอม การเมือง เทคโนโลยี กีฬา ธุรกิจการคา เปน
ตน อีกทั้งยังสามารถแตกแขนงไปในเนื้อหาในประเภทตางๆ อีกมากมาย ตามความถนัด ความ
สนใจของเจาของบล็อก เพราะสิ่งสําคัญที่ทําใหบล็อกเปนที่นิยมก็คือ ผูเขียนบล็อกนั่นเอง
บล็อกถูกเขียนขึ้นในลําดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงขอมูลที่เขียนลาสุด
ไวที่ลําดับแรกสุด โดยปกติบล็อกจะประกอบดวย ขอความ ภาพ ลิงค และสื่อชนิดตางๆ ไมวา
จะเปน เพลง วิดีโอ หรือสือ
่ อื่นๆ ที่สามารถแสดงผลผานเว็บไซตได
จุดเดน และจุดแตกตางของบล็อกกับเว็บไซตโดยปกติคือ บล็อกเปนเครื่องมือสื่อสารที่
สามารถสื่อถึงความเปนกันเองระหวางผูเขียนบล็อก และผูอานบล็อกที่เปนกลุมเปาหมายผาน
ทางระบบการแสดงความคิดเห็น (Comment) ของตนเองใสลงไปในบทความนั้นๆ ซึ่งทําให
ผูเขียนสามารถไดผลตอบกลับโดยทันที บล็อกบางแหงจะมีอิทธิพลในการโนมนาวจิตใจผูอาน
สูงมาก แตในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อใหอานกันในกลุมเฉพาะ เชน กลุม
เพื่อนๆ หรือครอบครัว

สวนประกอบของ Blog
บล็อกประกอบไปดวยสวนประกอบ 3 สวน คือ
1. หัวขอ (Title)
2. เนื้อหา (Post หรือ Content)
3. วันเวลาที่เขียน (Date/Time)

การใชงานบล็อก
ผูใชงานบล็อกจะแกไขและบริหารบล็อกผานทางเว็บบราวเซอรเหมือนการใชงานและ
อานเว็บไซตทั่วไป โดยจะมีรูปแบบบริหารบล็อกที่แตกตางกัน เชนบางระบบที่มีบรรณาธิการ
ของบล็อก ผูเขียนหลายคนจะสงเรื่องเขาทางบล็อก และจะตองรอใหบรรณาธิการอนุมัติให
บล็อกเผยแพรกอน บล็อกถึงจะแสดงผลในเว็บไซตนั้นได ซึ่งจะแตกตางจากบล็อกสวนตัวที่จะ
ใหแสดงผลไดทันที
ผูเขียนบล็อกในปจจุบันจะใชงานบล็อกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไมวา ติดตั้งซอฟตแวร
ของตัวเอง หรือใชงานบล็อกผานทางเว็บไซตที่ใหบริการบล็อก ผูเขียนบล็อกสามารถใชงานได
ทันทีโดยไมตองมีพื้นฐานความรูในดาน HTML หรือการทําเว็บไซตแตอยางใด ทําใหผูเขียน
บล็อกสามารถใชเวลาสวนใหญในการบริหารจัดการ เพิ่มเติม ขอมูลและสารสนเทศแทนได
นอกจากนี้ระบบการจัดการบล็อกจะสนับสนุน ระบบ WYSIWYG ซึ่งทําใหงายตอการเขียน และ
อาจเพิ่มเติมการมีเทมเพลตในหลายแบบใหเลือกใช
สําหรับผูอานบล็อกจะใชงานไดในลักษณะเหมือนอานเว็บไซตทั่วไป และสามารถแสดง
ความเห็นไดในสวนทายของแตละบล็อกโดยอาจจะตองผานการลงทะเบียนในบางบล็อก
นอกจากนี้ผูอานบล็อกสามารถอานบล็อกไดผานระบบฟด (Feed) ซึ่งมีใหบริการในบล็อกทั่วไป

ทําใหผูใชสามารถอานบล็อกไดโดยตรงผานโปรแกรมตัวอื่นโดยไมจําเปนตองเขามาสูหนา
บล็อกนั้น
------------------------http://www.thaigoodview.com/node/81542

