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TK Park เสริมปัญญา ส่งความรู้ถึงมือประชาชน                                                                               
ด้วยอีบุ๊ค 16,000 เล่ม  ให้อ่านฟรี ในช่วงโควิด-19 ระบาด 

 

     สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park เชิญชวนประชาชนคนไทยให้หันมาอ่านหนังสือผ่านบริการห้องสมุดออนไลน์ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 โดยขณะนี้มีหนังสือรวมกว่า 16,000 เล่มเพื่อให้บริการ
ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่ามกลางการระบาดของโควิด 19 ทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมการอ่าน และการเรียนรู้ในวงกว้าง ทางสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park จึงขอแนะนำบริการห้องสมุด
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันชัน้เย่ียม ที่มีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ TK Public Online Library 
ให้ประชาชนได้อ่านและเสริมสร้างปัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยประชาชนสามารถเข้าใช้งานจากห้องสมุดดิจิทัล เพื่ออ่าน
หนังสือจากแอปพลิเคชัน TK Online Library ที่มีให้บริการอีบุ๊ค 12,000 เล่ม สำนักพิมพ์ชั้นนำ หนังสือเสียง 338 เล่ม และ
คอร์สออนไลน์ 94 เรื่อง และแอปพลิเคชัน Libby, by Overdrive ที่มีอีบุ๊ค 3,200 เล่ม หนังสือเสียง 394 เล่ม และวิดีโอสาร
คดีภาษาอังกฤษ 298 เรื่อง ทั้งนีส้ามารถใช้งานห้องสมุดดิจิทัลของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ฟรี เพียงสมัคร
สมาชิกบนเว็บไซต์ www.tkpark.or.th และใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TK park online library ดาวน์โหลดได้ทาง App 
Store หรือ Play Store  

การใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
1. ติดต้ังแอปพลิเคชั่น "TK Park Online Library" จาก App Store หรือ 
Play Store  
2. เข้าสู่ระบบ TK Park Online Library โดยใช้รหัสสมาชกิ 
3. ค้นหาหนังสือที่ท่านต้องการแล้วทำการยืมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือมา
ใช้งาน 
การใช้งานบนคอมพิวเตอร์ 
1. ติดต้ังแอปพลิเคชัน่ "TK Park Online Library" จาก 
2. เข้าสู่ระบบ TK Park Online Library โดยใช้รหัสสมาชิก 
3. ค้นหาหนังสือทีท่่านต้องการแล้วทำการยืมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ
มาใช้งาน 
 ที่มำ https://www.tkpark.or.th/ 
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ที่มา : http://www. It24hrs 

 

ที่มา เพจสะพานใหม ่

     วิธีตรวจสอบ Timeline ตัวเองย้อนหลังว่าไปไหนมาบ้าง สำหรับคนที่จำไม่ได้ว่าตัวเองไปแถวที่มีคนติด COVID-19 
ในช่วงเวลานั้นมั้ย สามารถเช็คได้ง่ายๆผ่านแอป Google Map โดยก่อนใช้ ผู้ใช้งานจะต้องเปิด Location History ใน 
Settings ของแอคเคาท์ Google ก่อนและเปิด GPS ด้วย  

 

1.ไปที่แอป Google 
Map แล้วกดที่รูปโปร
ไฟล์ของเราที่มุมบนขวา  

2.เลือกเมนู                          
"ไทม์ไลน์ของคุณ" 

3.เลือกวันที่เรา
ต้องการดูว่าเราไปไหน 
จะระบุเวลาสถานที่ 
และแผนที่ให้เรา
สามารถเช็คได ้

4.แอป Google 
Map จะสรุปว่าเรา
ไปไหนมาบ้างในแต่
ละวัน แค่นี้เราก็
สามารถเช็คไทม์
ไลน์ของเราได้แล้ว 
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ที่มา https://www.it24hrs.com/ 

 

Mozilla ชวนคนไทยบริจาคเสียงไทย เพื่อสร้าง AI เสียงภาษาไทย 
 

     Mozilla ชวนคนไทยบริจาคเสียงไทย เพื่อไว้สร้างปัญญาประดิษฐ์เสียงภาษาไทย โดยคนไทยเพื่อคนไทย โดย
การวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ภาษาแล้ว ฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เป็นเหมือน input ตั้งต้นเพื่อใช้ในการทำ
ให้ระบบวิเคราะห์เข้าใจภาษานั้น ๆ ผลลัพธ์ที่ได้มา จะดีหรอืไม่ก็ขึ้นกับคุณภาพและปริมาณของฐานข้อมูลที่มี และ
ข้อมูลเหล่านี้ ใช้แรงคนจำนวนมากในการผลิต จัดระเบียบ ปรับปรุงข้อมูล 

     มีหน่วยงานที่วิจัยโดยเฉพาะอย่าง Nectec หรือบริษัทต่าง ๆ ที่ลงทุนหาฐานข้อมลูเอง ซึ่งมักจะเป็นบริษัทใหญ่ที่
มีความพร้อมทั้งทุนและนักวิจัย การที่มีฐานข้อมูลที่เปิดกว้างให้ทั้งนักพัฒนาอิสระ และบริษัทไม่ว่าจะขนาดเล็ก
หรือใหญ่ ได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะช่วยส่งเสริมให้บ้านเราได้มีระบบวิเคราะห์ภาษาไทยแทรกอยู่ทุกที่ใน
ชีวิตประจำวัน ตัวอย่างง่าย ๆ ก็อาจจะเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้โดยไม่ต้องคุยกับพนักงาน 
หรือเสียงเรียกชื่อคนไข้ในโรงพยาบาลที่ไม่ต้องใช้พยาบาลตะโกนเรียก เป็นต้น หรือเราอาจจะมี Siri ฝีมือคนไทยก็
เป็นได้ 

     นั่นก็เป็นที่มาของการเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันบริจาคเวลาและเสียงของเรา มาสร้างฐานข้อมูลเสียงใน
โครงการ Mozilla Common Voice แค่เข้าไปที่ https://commonvoice.mozilla.org/th แล้วกดพูด จะมี
ข้อความขึ้นมาให้เรากดอัดเสียงแล้วพูดตาม ทำไปเรื่อย ๆ เราก็จะย่ิงมีฐานข้อมูลที่มากขึ้นสำหรับการวิจัยและ
พัฒนา และย่ิงมีหลายคนทำ ก็จะเกิดความหลากหลายเชิงเพศ อายุ สำเนียง ทำให้สามารถพัฒนาระบบที่ฉลาด
มากขึ้นใครสนใจมาฟัง หรือมาพูดเสียงไทยให้ Mozilla ผู้อยู่เบื้องหลังเว็บเบราว์เซอร์ดังอย่าง Firefox ละก็ สา
มาถร่วมบริจาคเสียงไทยของคุณ หรือมาร่วมตรวจสอบเสียงไทยได้ที่ https://commonvoice.mozilla.org/th 

https://commonvoice.mozilla.org/th
https://commonvoice.mozilla.org/th
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