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บทบรรณาธิการ
อารยะ มาอินทร์

editor@okmd.or.th
เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัล วิถีชีวิตของคนเราก็ไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไป OKMD Magazine ฉบับที่
2 จึงตัง้ ใจฉายภาพของเทรนด์การเปลีย่ นแปลง
ส�ำคัญๆ ในยุคดิจิทัล ที่มาพร้อมโอกาสและ
ความท้าทายส�ำหรับคนทุกรุน่ โดยในครัง้ นีม้ อง
ลึกลงไปในหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
มือถือ แล้วมาดูกนั ว่าเราเห็นโอกาสและแรงบันดาลใจ
อะไรภายในกระแสการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญๆ ใน
ยุคดิจิทัล เช่น คอลัมน์ FEATURE ที่ชี้ให้เห็นว่า
อินเทอร์เน็ตช่วยเราในด้านใดบ้าง (Digital Aid)
คอลัมน์ GLOBAL ที่มาเจาะเทรนด์โลกว่าเมื่อ
โทรทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตอยู่
ในโทรทัศน์ ธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัวสู้กระแส
นี้ในทิศทางใด ส่วนคอลัมน์ INSPIRATION จะชี้
ช่องอาชีพใหม่ที่ก�ำลัง “มา” ในยุคดิจิทัล และ
ตัวแทนคนรุน่ ใหม่อย่าง “ปลืม้ ” สุรบถ หลีกภัย
“จอห์น” วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ และ มาดาม
มด มาร่วมแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับการบุกเบิก
รายการโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตจนประสบ
ความส�ำเร็จ
ผมหวังว่าเมื่ออ่านนิตยสารฉบับนี้ ทุกท่านจะ
มองเห็นช่องทางในการใช้ประโยชน์จากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงสามารถตอบตัว
เองได้ว่า เราพร้อมแล้วหรือยังกับโอกาสใหม่ๆ
ในยุคดิจิทัล
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DIGITAL AID
พลังอ�ำนาจและ
โอกาสในยุคดิจิทัล

ถอดรหัสสมอง
เพื่อหาค�ำตอบว่า...
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เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่
กับไอเดียยุคดิจิทัล

ระดมทุนออนไลน์
(Crowd Funding)
พลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุคดิจิทัล
NE8T แหล่งบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
พลิกพลังสร้างสรรค์ 03
สู่ความส�ำเร็จ
ยุคดิจิทัล

ท�ำไมเราจึงเสพติด
เราเห็นโอกาสอะไรบ้าง อินเทอร์เน็ต
จากอินเทอร์เน็ตที่เรา และสมาร์ทโฟน
ใช้กันอยู่ทุกวัน

GLOBAL

เจาะเทรนด์โลก

เมื่อโทรทัศน์อยู่บน
อินเทอร์เน็ตและ
อินเทอร์เน็ตอยู่ใน
โทรทัศน์
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FUN FACT

บรรพบุรุษ
ของไม้เซลฟี่

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ...
ไม้เซลฟี่อันแรก
ของโลกเกิดก่อน
สมาร์ทโฟน
ตั้งหลายสิบปี!!!

INSPIRATION

โอกาสมา อาชีพมี...

อาชีพและไอเดียธุรกิจ
บนโอกาสจากยุคดิจิทัล
อาชีพที่ก�ำลัง “มา”
ในยุคดิจิทัล
กองบรรณาธิการ
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
บรรณาธิการบริหาร
นายอารยะ มาอินทร์
รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายอภิชาติ ประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโครงการและจัดการความรู้
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INTERVIEW

ปลื้ม สุรบถ หลีกภัย /
จอห์น วิญญู /
มาดามมด

โอกาส+ไอเดีย
สู่การเปิดประสบการณ์
ใหม่ของการรับชม
คอนเทนต์ออนไลน์

REVIEW

เว็บทีวีเพื่อ
การเรียนรู้
ที่คนรุ่นใหม่
ต้องดู
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QUIZ

เบอร์โทร
บอกอนาคต
ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย
บริษัท เอฟวายไอ จ�ำกัด 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ห้องเลขที่ 1604
ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 637 8877-8 โทรสาร 02 637 8080
อีเมล fyi@fyibangkok.com
จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชัน้ 18-19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 105 6500 โทรสาร 02 105 6556 www.okmd.or.th

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pages/OKMD-Magazine อีเมล okmdmagazine@gmail.com
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DIGITAL
Aid
พลังอ�ำนาจและโอกาสในยุคดิจิทัล
โลกดิจทิ ลั : แดนศิวไิ ลซ์ทจี่ บั ต้องไม่ได้ ในยุคนี้ทุกแห่งหนกลายเป็นแดนศิวิไลซ์ด้วย ใหญ่ท�ำทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ข้อจ�ำกัดใดๆ เห็นได้จากการส�ำรวจของส�ำนักงานพัฒนา
แต่มีอยู่จริง
โลกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยไม่ทันตั้งตัว
พร้ อ มกั บ การมาถึ ง ของนวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมากมายจากเมือ่ 20 ปีกอ่ น
ในยุ ค นี้ ผู ้ ค นและข้ อ มู ล เชื่ อ มต่ อ เข้ า หากั น
ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย โลกกลายเป็นสถานที่
ไร้พรมแดน สถานที่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
กลายเป็นสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น เมื่อผู้คนต่างอพยพ
เข้าไปเติบโต เรียนรู้ ท�ำมาหากิน และสร้าง
ความสัมพันธ์กันในโลกเสมือนที่ไม่มีตัวตน
แต่มีอยู่จริง

ที่เคยมีมา ทั้งในด้านเวลา สถานที่ และระยะ
ทาง ล้วนถูกลบทิ้งไป เพียงมีอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สายอยู่ในมือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก ทุก
คนก็สามารถติดตามข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร
และติ ด ต่ อ ซื้ อ ขายกั บ ใครก็ ไ ด้ บ นโลกใน
ชั่วพริบตา จนอาจกล่าวได้ว่าโอกาสมีอยู่ที่
ทุกที่ทุกเวลาในยุคดิจิทัล

ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก าร
มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร (MICT) ด้านพฤติกรรมของ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจ�ำปี
พ.ศ.2557 จากกลุ่มตัวอย่างคนไทยจ�ำนวน
16,596 ราย พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของการใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มจาก 32.3 ชั่วโมง/สัปดาห์
หรือ 4.6 ชั่วโมง/วัน ในปี พ.ศ. 2556 เป็น
เปลีย่ น “อากาศ” เป็น “โอกาส”
50.4 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 7.2 ชั่วโมง/วัน
ในยุ ค ที่ ใ ครๆ ก็ เ ข้ า ถึ ง โลกดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า ง ในปี พ.ศ. 2557
ง่ า ยดาย ชนชาวดิ จิ ทั ล จึ ง มั ก ใช้ เ วลาส่ ว น (ที่มา : https://www.etda.or.th/etda_website/files/system/
Slide_for_internet_user_profile_2014-present.pdf)
(ดูเพิ่มเติมในหน้า 6)
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จากพฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต และการบริ โ ภคของคนยุ ค นี้
มาดูกันว่าชนชาวดิจิทัลจะสามารถหยิบจับอากาศอันไร้ขอบเขตนี้
มาพลิกโอกาสอะไรให้ตัวเองได้บ้าง

ธุรกิจการค้า 2-3 ปีมานี้ เทรนด์ทกี่ ำ� ลังมาแรง
คือ การชอปปิงออนไลน์ ซึ่งเป็นการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ท
โฟน เราจึงเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด
ของ “ตลาดออนไลน์” ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์
ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์ต่างๆ มาขาย อาทิ
Lazada, Zalora, Petloft, Konvy และเว็บไซต์
ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขาย อาทิ Rakuten TARAD , OLX,
Weloveshopping, Line Shop, Love Thai
Home เป็นต้น
การเดิ น ทาง การมาถึ ง ของอิ น เทอร์ เ น็ ต
ท� ำ ให้ ช นชาวดิ จิ ทั ล สามารถควบคุ ม และ
วางแผนการเดินทางได้ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว
ปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูลของเมืองที่เป็น
จุดหมายปลายทาง พร้อมจองที่พัก จองร้าน
อาหาร ซื้อตั๋วเดินทาง หรือ เรียกรถแท็กซี่
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ แ ละแอปพลิ เ คชั น ต่ า งๆ
ที่แข่งขันกันแย่งลูกค้าด้วยโปรโมชั่นยั่วใจ
อาทิ ส่ ว นลดและของแถมต่ า งๆ ลอง
เข้ า ไปเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ แ ละแอปพลิ เ คชั น
ของผู้ให้บริการอย่าง TripAdvisor, Agoda,
Expedia, Skyscanner, FINESEAT แล้วจะ
รู้ว่ามันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพียงใด

การศึกษา สมัยก่อนโอกาสที่คนในชนบท
จะได้อ่านหนังสือดีมีคุณภาพเทียบเท่าคน
เมืองดูแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่อินเทอร์เน็ต
ท�ำให้ทุกคนทั่วโลกมีโอกาสได้อ่านหนังลือ
เล่มเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน อย่างเท่าเทียม
กัน นอกจากนี้เทคโนโลยีอันทันสมัยยังท�ำให้
ทุกคนมีโอกาส “เรียนออนไลน์” จากที่บ้าน
และได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง
ในประเทศและในต่างประเทศ
(ดูเพิ่มเติมที่ http://www.dei.ac.th / http://elearning
nectec.or.th / http://www.guidetoonlineschools.com/
degrees)

การแพทย์ ปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ เปิด
ให้บริการข้อมูลทางการแพทย์ รายชื่อแพทย์
รวมถึงท�ำนัดหมายออนไลน์เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ป่วย หลายเว็บไซต์มีบริการ
ตอบค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ อาการเจ็ บ ป่ ว ยโดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้
น�ำระบบก�ำหนดตารางเวลาพบแพทย์ด้วย
ตัวเองออนไลน์ หรือ INQUICKER มาใช้ ซึง่ เปิด
โอกาสให้ผปู้ ว่ ยสามารถเลือกโรงพยาบาลและ
ก�ำหนดเวลาพบแพทย์ได้เองบนคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟน
(ดูเพิ่มเติมที่ https://inquicker.com/)

ความบั น เทิ ง ด้ ว ยหน้ า จอที่ มี หลากหลาย
ผนวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
และอินเทอร์เน็ต ผู้ชมยุคดิจิทัลจึงสามารถ
เลื อ กดู ที วี ไ ด้ จ ากหลากหลายแพลตฟอร์ ม
ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องรับโทรทัศน์อีกต่อ
ไป ในแง่การรับชม ผู้ชมยุคนี้สามารถรับชม
รายการย้อนหลังได้จากอินเทอร์เน็ตผ่านช่อง
ทางต่างๆ อาทิ Youtube หรือเว็บไซต์ให้
บริการดูรายการย้อนหลัง ดังนั้นหากพลาด
รายการโทรทัศน์รายการโปรดจึงไม่ใช่เรื่อง
ใหญ่ส�ำหรับผู้ชมยุคปัจจุบันอีกต่อไป
พอจะเห็นภาพไหมว่า อินเทอร์เน็ตท�ำ
อะไรให้เราได้บ้าง?
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พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
ช่วงเวลา
ช่องทาง
นิยมใช้อินเทอร์เน็ต ใช้อินเทอร์เน็ต
บนสมาร์ทโฟน
สมาร์ทโฟน
ระหว่างเวลา
16.00 – 8.00 น.

โซเชียลมีเดีย
อีคอมเมิร์ซ
ยูทูป (YouTube)
คนไทย26.5ล้านคน คนไทยใช้ โซเชียลมีเดีย คนไทยซื้อของออนไลน์
ชมวิดีโอบนยูทูปกว่า เฉลี่ ย 90 นาที / วั น
มากขึ้น เฉลี่ย
โดยแบ่งเป็น

77% 1,600
ล้านครั้ง/เดือน
นิยมใช้อินเทอร์เน็ต
บนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พีซี
50%
ระหว่างเวลา
ของผู
69.4% ้ชมโทรทัศน์ดู
เฉลี่ย 6.6 ชั่วโมง/วัน

8.00 - 16.00 น.
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เฉลี่ย 6.2 ชั่วโมง/วัน

โน๊ตบุ๊ค

49.5%

ยูทูปในเวลาเดียวกัน
โดยเฉพาะเวลา
18.00 – 22.00 น.

ผู้ชาย นิยมดูรายการ
เฉลี่ย 5.3 ชั่วโมง/วัน กี ฬ าและตั ว อย่ า งหนั ง
ผู้หญิง นิยมดูรายการ
ความงาม แฟชัน่ และ DIY

ใช้ผา่ นสมาร์ทโฟน

64%
36%

ใช้ผา่ นคอมพิวเตอร์

4,000
บาท/ครั้ง

ประเมินว่าในปี พ.ศ.2557
ยอดขายอี ค อมเมิ ร ์ ซ ใน
ประเทศไทย สูงถึง

32,000

ล้านบาท
คาดว่าตลาดอีคอมเมิร์ซ
โซเชียลมีเดียยอดนิยม ในประเทศจะเติบโตขึ้นอีก
LINE 33 ล้านคน
FACEBOOK 28 ล้านคน
ล้านบาท
YouTube 26.25 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2563-2568

6,000

แหล่งข้อมูล: ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) | สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) | กูเกิล ประเทศไทย | ราคูเท็น ตลาดดอทคอม

O

G LO

BAL

มีนาคม - เมษายน 2558

เจาะเทรนด์โลก

07

เมื่อโทรทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ตและ
อินเทอร์เน็ตอยู่ในโทรทัศน์

ยุคนี้เป็นยุคที่สื่อต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าหา
กันและสามารถเข้าถึงได้เพียงเสี้ยววินาที
ผ่านอินเทอร์เน็ต จากที่เราเคยชมรายการ
โทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ ฟังเพลงผ่าน
วิทยุ อ่านข่าวผ่านทางหนังสือพิมพ์ และ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นทางโทรศัพท์และ
จดหมาย ปัจจุบันเราสามารถท�ำทุกอย่างได้
ด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต
เพี ย งเครื่ อ งเดี ย ว ยุ ค นี้ จึ ง เป็ น ยุ ค เปลี่ ย น
ผ่านของการชมรายการโทรทัศน์จากฟรีทีวี
เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม สู่เว็บทีวี หรือ
อินเทอร์เน็ตทีวี ที่เข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนยุคดิจิทัลได้ตรงใจยิ่งขึ้น

จับตามองเทรนด์โลกด้านการดูโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2563 ส่วนเว็บไซต์การตลาด
บริษัท Digital TV Research จ�ำกัด แห่ง
สหราชอาณาจั ก รระบุ ว ่ า ในปี ที่ ผ ่ า นมา
ผู ้ ช มชาวอเมริ กั น จ่ า ยค่ า สมาชิ ก แบบ
Subscription-video-on-demand (SVOD)
หรือการดูรายการตามสั่ง ให้แก่ผู้ให้บริการ
วีดิโอสตรีมมิ่ง เช่น Netflix, Amazon Prime
Instant Video และ Hulu เป็นจ�ำนวน 43.5
ล้านคน และคาดว่าจะเพิม่ เป็นกว่า 60 ล้านคน

ออนไลน์อย่าง eMarketer ประเมินว่าในปีนี้
ชาวอเมริกนั กว่า 200 ล้านคน จะหันมารับชม
โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งการรับชมผ่าน
กล่องรับสัญญาณ Roku, Apple TV, Google
Chromecast, Microsoft Xbox, Amazon Fire
TV รวมถึงรับชมผ่านคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มอื
ถือและแท็บเล็ต
ที่มา: http://www.netthailand.com

สตรีมมิ่ง (streaming) คือการเล่นไฟล์มัลติมีเดียบนอุปกรณ์โดยไม่ต้องมี
การดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตมาเก็บไว้ในเครื่อง

ปู
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บรรดากูรูยังคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2558
ผู้ชมจะยกเลิกการเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีและ
หันมาใช้บริการวีดิโอสตรีมมิ่งออนไลน์มาก
ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ร าคาถู ก กว่ า และมี ค วาม
ยื ด หยุ ่ น ในการรั บ ชมรายการที่ ต ้ อ งการ
ปี นี้ จึ ง เป็ น ยั ง คงเป็ น ปี ที่ น ่ า จั บ ตามอง
ของธุ ร กิ จ วี ดิโ อสตรี ม มิ่ ง โดยเฉพาะเมื่ อ
มี ผู ้ เ ล่ น ใหม่ ที่ เ ข้ ม แข็ ง อย่ า งน้ อ ย 2 ราย
ลงแข่ ง ขั น ในตลาด รายแรกคื อ Sling
TV ซึ่ ง เปิ ดตั ว เมื่ อ ปลายเดื อ นมกราคมที่
ผ่ า นมา โดยชู จุ ด ขายที่ ผู ้ ช มสามารถรั บ
ชมรายการที่ ก� ำ ลั ง ออกอากาศสดได้ บ น
อุ ป กรณ์ ไ ร้ ส ายทุ ก ประเภท ส่ ว นอี ก หนึ่ ง
รายที่ก�ำลังจะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้คือ
HBO Standalone (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
ซึ่ ง เป็ น บริ ก ารชมภาพยนตร์ ต ามสั่ ง บน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของช่ อ งเคเบิ ล ยั ก ษ์ ใ หญ่
อย่ า ง HBO ทางฝั ่ ง เอเชี ย ก็ ไ ม่ น ้ อ ยหน้ า
เมื่อ บริษัท สิงเทล จ�ำกัด (Singtel) ผู้ให้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายใหญ่ที่สุดใน
สิงคโปร์ ประกาศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่าน
มาว่าพร้อมแล้วที่จะให้บริการทีวีออนไลน์
ชื่อ HOOQ โดยร่วมมือกับ โซนี่พิกเจอร์ส
เทเลวิ ชั น (Sony Pictures Television)
และ วอร์เนอร์บราเธอร์ส (Warner Bros.)
น�ำภาพยนตร์ฮอลลีวูดและรายการโทรทัศน์
กว่า 10,000 เรื่อง มาบริการผู้ชมในเอเชีย
ภายในปีนี้

การที่ผู้ชมหันไปดูโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้บรรดา
ผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ต้องเร่งพลิกโฉมระบบปฏิบัติการโทรทัศน์ครั้งใหญ่
โดยเน้นที่ 3 เรื่องหลัก คือ ความฉลาด ความคมชัด และ การใช้งานอินเทอร์เน็ต

แอลจี (LG) ผลิตสมาร์ททีวีที่ผสานการ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถท่องเว็บไซต์และแชร์

ท�ำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการเว็บโอเอส 2.0
(webOS 2.0) ทีช่ ว่ ยให้การใช้งานแอปพลิเคชัน
ต่างๆ บนเครื่องรับโทรทัศน์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมด้วยเทคโนโลยี
ใหม่อย่าง ควอนตัม ดอท (Quantum Dot)
ที่ ช ่ ว ยให้ ภ าพออกมาคมชั ด เสมื อ นจริ ง
การที่ผู้ชมหันไปดูโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ต มากกว่าเดิม
มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ท� ำ ให้ บ รรดาผู ้ ผ ลิ ต เครื่ อ ง
รับโทรทัศน์ต้องเร่งพลิกโฉมระบบปฏิบัติการ ซัมซุง (Samsung) สมาร์ททีวีรุ่นใหม่ของ
โทรทัศน์ครั้งใหญ่ โดยเน้นที่ 3 เรื่องหลัก ซัมซุงจะเปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการไทเซ็น
คือ ความฉลาด ความคมชัด และ การใช้ โอเอส (Tizen OS) ซึ่งช่วยให้การท�ำงานของ
งานอินเทอร์เน็ต ภายในงาน Consumer แอปพลิเ คชันต่ า งๆ ไหลลื่ น มากขึ้ น และ
Electronics Show หรือ CES 2015 ที่จัดขึ้น รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ด้วย Wiที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมกราคม Fi Direct กับ Bluetooth LE
ที่ผ่านมา เราจึงได้เห็นบรรดาผู้ผลิตชั้นน�ำพา
กันเผยโฉมสมาร์ททีวี (smart TV) รุ่นล่าสุด พานาโซนิค (Panasonic) เตรียมผลิต
ที่ก้าวหน้าและเปี่ยมศักยภาพอย่างที่ไม่เคย โทรทัศน์ระดับ 4K UHD ที่ท�ำงานบนระบบ
เป็นมาก่อน อาทิ
ปฏิบัติการไฟร์ฟ็อกซ์โอเอส (Firefox OS) ซึ่ง

เนื้อหาจากสมาร์ทโฟนที่ใช้งานบราวเซอร์
ไฟร์ฟ็อกซ์ไปไว้บนหน้าจอโทรทัศน์ได้อย่าง
ง่ายดาย

ชาร์ป (Sharp) ก�ำลังพัฒนาโทรทัศน์ความ

คมชัดระดับ 8K ที่เรียกว่า Beyond 4K Ultra
HD TV ซึ่งจะมาในรูปแบบของโทรทัศน์หน้า
จอขนาด 80 นิ้ว

ฟิ ลิ ป ส์ (Philips) โทรทั ศ น์ ทุ ก รุ ่ น ของ
ฟิลิปส์ที่ผลิตในปี พ.ศ.2558 ทั้งรุ่นที่เป็น Full
HD และ 4K Ultra HD จะท�ำงานบนระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ โลลลีป๊อป (Android
Lollipop) ซึ่ ง จะสามารถดาวน์ โ หลด
แอปพลิเคชันเสริมจาก Google Play Store
ได้อย่างง่ายดาย
ที่มา: http://men.kapook.com/view109395.html
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สมาร์ททีวี
คือ โทรทัศน์ “ฉลาด” ทีผ่ นวกเอาความสามารถของโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
และระบบอินเทอร์เน็ต รวมไว้ดว้ ยกัน
เว็บโอเอส (webOS) คือ ระบบปฏิบัติการ ยู เ อชดี ที วี (UHD TV หรื อ Ultra High
(OS หรือ Operating System) ของแอลจี Definition Television) คือนวัตกรรมล่าสุด
สมาร์ ท ที วี ซึ่ ง ได้ รั บ การออกแบบให้ ใ ช้ ด้ า นความละเอี ย ดของจอภาพโทรทั ศ น์
งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น ท�ำให้การรับ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 4K (3840 x 2160
ชมและการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือสัญญาณ พิกเซล) และ 8K (7680 × 4320 พิกเซล)
ซึ่งมีความละเอียดของหน้าจอและจ�ำนวน
อินเทอร์เน็ตสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
พิกเซล (Pixel) มากกว่าโทรทัศน์ความ
ไทเซ็น โอเอส (Tizen OS) คือ ระบบปฏิบัติ ละเอียดสูง (HD TV) โดยทั่วไปถึง 4 และ
การใหม่ของซัมซุงที่ออกแบบมาให้รองรับ 16 เท่า ตามล�ำดับ
การท�ำงานทั้งบนสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน
แอนดรอยด์ โลลลีป๊อป (Android Lollipop)
และ แท็บเล็ต ได้ในตัวเดียว
คือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชั่น
ไฟร์ฟ็อกซ์โอเอส (Firefox OS) เป็นระบบ ล่าสุด ที่เน้นเรื่องการใช้งานระบบปฏิบัติ
ปฏิบัติการส�ำหรับสมาร์ทโฟน มีคุณสมบัติ การเดียวบนทุกขนาดหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็น
หลักคือการเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานเปิด สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต นาฬิกา โทรทัศน์
(open standard) เหมือนโปรแกรมเบราว์ ไปจนถึงรถยนต์ และยังมีส่วนที่ปรับปรุง
เพิ่มเติม อาทิ การรองรับการประมวลผล
เซอร์ของไฟร์ฟ็อกซ์
แบบ 64 บิต การแจ้งเตือนแบบใหม่ และ
Project Volta ที่ช่วยให้อุปกรณ์ประหยัด
พลังงานมากขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น

Prime Instant Video
คือ บริการวีดิโอสตรีมมิ่งออนไลน์ของยักษ์ใหญ่บนโลกออนไลน์อย่างอเมซอน (Amazon)
รับชมได้ที่: http://www.amazon.com/Prime-Instant-Video/b?node=2676882011

แหล่งข้อมูล:

เมื่ อ ผู ้ ช มหั น ไปใช้ เ วลาดู โ ทรทั ศ น์ บ น
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น และโทรทัศน์ก็ผันตัว
ไปเป็นอินเทอร์เน็ตทีวี เราจึงสามารถคาด
หวังถึงรายการเยี่ยมๆ บนอินเทอร์เน็ตจาก
บรรดาผู้ผลิตชั้นน�ำที่จะตามมาอีกมากมาย
ในปีนี้ อาทิ ซีรีย์ออนไลน์จากฝีมือของ วูดดี
อัลเลน (Woody Allen) ผูก้ ำ� กับเจ้าของรางวัล
ออสการ์ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ฉายบน Prime Instant
Video* โดยเฉพาะ รวมไปถึงสารคดีและ
ภาพยนตร์จากโครงการความร่วมมือที่เรียก
ว่า UHD Alliance ทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตโทรทัศน์ยกั ษ์
ใหญ่ข้างต้นกับผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นน�ำ อาทิ
ทเวนตี้เซนจูรี่ฟอกซ์ (20th Century Fox)
วอร์เนอร์บราเธอร์ส (Warner Bros.) วอลท์ดิ ส นี ย ์ (Walt Disney) จั บ มื อ กั น ผลิ ต
คอนเทนต์ทเี่ หมาะกับการฉายบนโทรทัศน์ความ
คมชัดระดับ UHD ซึ่งคาดว่าจะออกมาสร้าง
ความตืน่ ตาตืน่ ใจให้แก่ผชู้ มทัว่ โลกในไม่ชา้

www.digitaltvresearch.com www.emarketer.com , http://www.cesweb.org, http://blog.roku.com/blog/2015/02/09/sling-tv-now-available-in-the-u-s-channel-store,
https://www.facebook.com/sling http://th.wikipedia.org/wiki/โทรทัศน์ความละเอียดสูงยิ่งยวด, http://www.channelnewsasia.com/news/business/singtel-sony-pictures/1625560.html
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โอกาสมา
อาชี
พ
มี
โอกาสและอาชีพยุคดิจิทัล
ยังจ�ำตอนที่ออกไปนอกบ้านแล้วแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือหมดได้ไหม เชื่อว่าทุกคนคง
รู้สึกกระวนกระวายอย่างบอกไม่ถูก ได้แต่
มองหาปลั๊กไฟอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อชาร์ต
แบตเตอรี่ หรือในวันที่เฟซบุ๊ก (Facebook)
และอินสตาแกรม (Instagram) ล่มไปนาน
เกือบหนึง่ ชัว่ โมง นัน่ เป็นช่วงเวลาทีช่ นชาวเน็ต
พากันแตกตืน่ จนผูบ้ ริหารของเฟซบุก๊ ต้องออก
มาชี้แจง กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก
เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียเข้ามี
บทบาทในชีวติ คนเรามากขึน้ ทุกที อินเทอร์เน็ต
ช่วยย่อโลกใบใหญ่ลงมาอยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส
ส่วนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
ก็แทบจะกลายเป็นอวัยวะที่ 33 ของร่างกาย
ธุรกิจในยุคดิจิทัลจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับ
พฤติกรรมและความต้องการของคนยุคนี้ จน
น�ำไปสู่การแจ้งเกิดอาชีพใหม่ๆ ที่ไม่เคยมี
มาก่อน ได้แก่ เน็ตไอดอล บล็อกเกอร์ และ
เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางดิจิตอล

เน็ตไอดอล (Net Idol) และ
บล็อกเกอร์ (Blogger)

เดิมทีการเป็นคนดังบนอินเทอร์เน็ตไม่สามารถ
เรียกได้ว่าเป็น “อาชีพ” แต่เมื่อหลายคน
สามารถสร้างรายได้จากการได้ชอื่ ว่าเป็น “เน็ต
ไอดอล” หรือ “บล็อกเกอร์” ที่มีผู้ติดตาม
(Follower) จ�ำนวนมาก อาชีพนี้ก็ไม่ใช่เรื่อง
ที่น่ามองข้ามอีกต่อไป
กล่าวกันว่า “เน็ตไอดอล” คือ คนที่สวย-หล่อ
น่ารัก เซ็กซี่ หรือ เกรียน ส่วน “บล็อกเกอร์”
คือ คนเก่ง แต่จุดที่เหมือนกันก็คือ ทุกคน
“เอาอยู่” ในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อสร้าง
ตัวตนบนโลกเสมือน ด้วยการ “แชะ-โพสท์อัพโหลด-คอมเมนต์-ท�ำซ�้ำ” จนกลายเป็นคน
ดังได้ในชั่วข้ามคืน เมื่อกลิ่นของความดังลอย
ไปแตะจมูกบรรดานักการตลาด เน็ตไอดอล
และบล็อกเกอร์หลายรายจึงกลายสภาพไปเป็น
พรีเซนเตอร์สินค้าในรูปแบบของการ “รีวิว”
สินค้าชนิดต่างๆ หรือเป็นตัวแทนท�ำกิจกรรม
บางอย่ า งที่ ต ้ อ งการสร้ า งกระแสในสั ง คม

บางรายอาจต่อยอดผลิตค้าของตัวเองออกมา
จ�ำหน่าย กลายเป็นอาชีพทีส่ ร้างรายได้เป็นกอบ
เป็นก�ำ
แต่เมื่อยุคนี้ใครๆ ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นเวทีแจ้งเกิดได้ทั้งสิ้น เน็ตไอดอลและ
บล็อกเกอร์ที่จะประสบความส�ำเร็จและอยู่ได้
นานจึงจ�ำเป็นต้องมี “สัญชาตญาณทางการ
ตลาด” (Sense of marketing) กล่าวคือ มอง
เห็นโอกาสจากเทรนด์โลก เข้าใจรสนิยมและ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค รวมถึงสามารถสร้างสรรค์
เนือ้ หาทีโ่ ดนใจกลุม่ เป้าหมาย ไม่วา่ จะเป็นการ
สร้าง “คาแรกเตอร์” (Character) ส�ำหรับ
เน็ตไอดอล และ การแสดง “กึ๋นและตัวตน”
ส�ำหรับบล็อกเกอร์
เน็ตไอดอล คือ บุคคลธรรมดาที่มีความ
โดดเด่ น และโด่ ง ดั ง ในทางสร้ า งสรรค์ บ น
โซเชียลมีเดีย จากรูปร่างหน้าตาที่สวย-หล่อ
น่ารัก เซ็กซี่ ตลก หรือ การโพสต์ข้อความ
ที่โดนใจชาวเน็ต
บล็อกเกอร์ คือ นักเขียนบทความของ
ตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์
เนื้ อ หาที่ เ ขี ย นมี ไ ด้ ห ลากหลายตั้ ง แต่ ก าร
บันทึกเรื่องส่วนตัว ไปจนถึงบทความเฉพาะ
ด้าน เช่น เรื่องแฟชั่น-ความงาม เรื่องธุรกิจ
เรือ่ งการถ่ายภาพ เรือ่ งกีฬา ฯลฯ และสือ่ สาร
พูดคุยกับผู้อ่านผ่านทางการ comment
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ทูนหัวของบ่าว

แก๊งแมว 8 ตัวทีไ่ ด้รบั ความรักจากบรรดาทาส
แมวอย่างท่วมท้น จากความน่ารักปนทะเล้น
ของบรรดาแมวเหมียว สอดแทรกด้วยการเป็น
สื่อกลางประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมช่วย
เหลือสัตว์ที่ก�ำลังเดือดร้อน ท�ำให้เพจทูนหัว
ของบ่าวมีผู้ติดตามทะลุ 2 ล้านคนไปเมื่อต้น
ปีที่ผ่านมา

BLOG

แม่บ้านมีหนวด

นั ก เรี ย นศิ ล ปะที่ น� ำ ความรู ้ แ ละความคิ ด
สร้างสรรค์มาผสมผสานกับความกล้าและลูก
บ้า น�ำเสนอในรูปแบบผู้ชายมีหนวดสวมชุด
ราตรีอลังการกับท่าโพสท์หลุดโลก ด้วยคาแรก
เตอร์ที่ชัดเจนและแฟชั่นเซ็ทชวนตื่นตาตื่นใจ
เพจแม่บ้านมีหนวดจึงมีจ�ำนวนผู้ติดตามถึง
กว่า 6 แสนคน

GER

เจย์ เดอะ แร็บบิท (Jay the Rabbit)

เน็ตไอดอลที่มาในรูปการ์ตูนกระต่ายสีขาว
หน้ากลม หุ่นอวบ และชอบชานมไข่มุกเป็น
ชีวิตจิตใจ จากการ์ตูนจิกกัดล้อเลียนผู้หญิง
ท�ำงานยุคใหม่ที่สวย โสด ชอบช้อปปิ้ง บ้า
หวย และไม่หยุดตามหาความรัก ท�ำให้ เจย์
เดอะ แร็บบิท เป็นขวัญใจคนวัยท�ำงานกว่า 6
แสนคน และเป็นเน็ตไอดอลทีผ่ ลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุดคนหนึ่ง
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ซี ฉัตรปวีณ์ (ตรีชัชวาลวงศ์)
รักอริยะพงศ์

พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และ เจ้าของบล็อก
DailyGizmo.tv และรายการออนไลน์ Daily
IT บน iTunes Podcast และ YouTube ซึ่งน�ำ
เสนอเรื่องราวอัพเดทเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮเทค
และนวัตกรรมต่างๆ ในแวดวงไอที ด้วยความ
เป็นหนึ่งในผู้หญิงเพียงไม่กี่คนที่เชี่ยวชาญ
ด้านไอที แถมยังมีความสวยน่ารักเป็นของ
แถม ท�ำให้หนุ่มๆ ทั่วประเทศพร้อมใจกันยก
ต�ำแหน่ง “เจ้าหญิงแห่งวงการไอที” ให้เธอ
ด้วยความเต็มใจ

Evan

หนูนอ้ ยชาวอเมริกนั เจ้าของบล็อกรีววิ ของเล่น
EvanTubeHD ซึ่งมีพ่อของเขาเป็นผู้เขียนบท
ก�ำกับ และถ่ายท�ำ และสามารถสร้างสถิติใน
Youtube ด้วยยอดวิวรวมกันสูงถึง 750 ล้าน
ครั้ง และท�ำเงินได้ถึงปีละ 1.3 ล้านดอลล่าร์
ปัจจุบนั สองพ่อลูกเพิม่ รายการอีกสองช่อง คือ
EvanTubeRaw ซึ่งรวบรวมสกู๊ปเบื้องหลัง
การถ่ายท�ำ รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ นอกบ้าน
และ EvanTubeGaming ซึง่ เป็นการรีววิ วิดโี อ
และเกมส์คอมพิวเตอร์

เชียร่า เฟอร์ราญี่

บล็อกเกอร์ ดีไซเนอร์ และนางแบบสาวชาว
อิตาลี เจ้าของบล็อกชือ่ ดัง TheBlondeSalad.
com ซึ่งเลือกน�ำความชื่นชอบในแฟชั่นและ
สไตล์สว่ นตัว มาผนวกเข้ากับสาระน่ารูส้ ำ� หรับ
ผูห้ ญิง จนมียอดผูเ้ ข้าชมถึงวันละหกหมืน่ ครัง้
และมีจ�ำนวนผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า
สามล้านคน ล่าสุดเธอผันตัวไปเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ ท�ำรายการโทรทัศน์ และร่วมงานกับ
บริษัทต่างๆ จนได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งใน
บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการแฟชั่นโลก
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เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง
ทางดิจิทัล (Digital risk officer)

หากใครติดตามข่าวสารในวงการไอทีคงยัง
จ�ำกรณีที่ โซนี่ พิกเจอร์ (Sony Pictures) ค่ายหนัง
ชั้นน�ำของฮอลลีวูดถูกจารกรรมข้อมูลครั้ง
ใหญ่ เ มื่ อ ปลายปี ที่ ผ ่ า นมา เหตุ ก ารณ์ นี้
สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก ส่งผลให้
บริษัททั่วโลกตื่นตัวกับการเก็บรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลยิ่งกว่าที่เคย Gartner
ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้ค�ำแนะน�ำด้านไอที
ในสหรัฐอเมริกาประเมินว่า ภายในปี พ.ศ.
2560 หนึ่งในสามของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มี
แผนกดิจทิ ลั จะว่าจ้างเจ้าหน้าทีป่ ระเมินความ
เสี่ยงทางดิจิทัลมาคอยติดตาม ดูแล และ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทางดิจิทัล เช่น
ป้องกันการถูกแฮ็กข้อมูล ป้องกันข้อมูลรัว่ ไหล
และ ออกแบบระบบความปลอดภัยทางดิจทิ ลั
ให้มีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางดิจิทัลจึง
ต้องมีคุณสมบัติส�ำคัญ คือ เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี มี ทั ก ษะใน
การคิดวิเคราะห์ดีเยี่ยม สามารถน�ำทักษะ
การแก้ ป ั ญ หามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานได้
มีไหวพริบ และรู้ทันเหล่าอาชญากรไซเบอร์
(ดูเพิม่ เติมเกีย่ วกับ digital risk management
ได้ที่ http://www.drminstitute.org/)

หลายฝ่ายมั่นใจว่าปี พ.ศ. 2558 จะยังคงเป็น
ปีทองของธุรกิจดิจิทัลต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจ
ซือ้ ขายบนอินเทอร์เน็ตทีน่ า่ จะขยายตัวเพิม่ ขึน้
อีก เพราะแม้แต่เฟซบุ๊กยังตอบรับต่อกระแส
ดังกล่าวด้วยการเตรียมเปิดตัว Facebook For
Sale Groups ฟีเจอร์ใหม่เพือ่ การซือ้ ขายสินค้า
ระหว่างสมาชิกกลุ่มโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปิดใช้
งานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าส�ำหรับผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊กบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
สิ่งที่ตามมาก็คือกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี อาทิ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ แบตเตอรี่
ส�ำรอง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ไปจนถึง ของ
กระจุกกระจิกส�ำหรับตกแต่งโทรศัพท์มือถือ
และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
จะเติบโตในตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียว
กั บ อาชี พ ที่ เ กี่ ย วกั บ การคิ ด และการสร้ า ง
แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ทีจ่ ะยังคงไปได้สวยในปีนี้
เมื่อโอกาสนั้นเปิดกว้าง พวกเราพร้อมที่จะ
คว้าโอกาสมาสร้างอาชีพกันแล้วหรือยัง?

ที่มา:

รวมมิตร คิด เรื่อง การเรียนรู้
โดย ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้
www.theblondesalad.com
www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.
aspx?NewsID=9570000148813
www.voicetv.com
www.fashionbymayhem.com/
http://goop.com/whats-goop/
www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/
lifestyle/20110706/
http://bloggergoodgood.blogspot.com/
http://www.jojho.com/2013/05/what-is-blog.html
http://www.freeware.in.th/blog/6239
http://lofficielthailand.com/2014/04/chiara-ferragnithe-blonde-salad/#sthash.v4uOwoRB.dpuf
advice.careerbuilder.com/posts/18-hot-jobs-for-2015
http://www.designil.com/user-experience-uxdesign-ui-tips.html
http://designlab88.com/what-is-ux-designer
www.gartner.com
http://www.bangkoktoday.net/facebook-for-salegroups
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ค�ำถามคือเมือ่ สิง่ เหล่านีม้ าอยูร่ ว่ มกันบนสมาร์ทโฟน
แล้วเกิดอะไรขึน้ ท�ำไม 1+1 จึงมากกว่า 2 ท�ำไมสิง่
ทีเ่ คยชอบธรรมดาๆ เมือ่ มารวมกันแล้วกลายเป็นสิง่
เสพติดได้? ค�ำตอบผมเชือ่ ว่าอยูท่ กี่ ลไกดึกด�ำบรรพ์
ของสมองอย่างน้อยสามอย่างด้วยกันครับ

INTERNET ADDICTION
ท�ำไมเราจึงเสพติด
อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน

โดย นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา

เมื่อ 1+1 มากกว่า 2
อินเทอร์เน็ตและ
สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์
ทีม่ สี งิ่ กระตุน้ หลาย
ประสาทสัมผัสและสร้าง
ความสนใจหลายอย่าง
ในเวลาเดียวกัน

เคยสงสัยกันไหมครับว่าท�ำไมเรามีแนวโน้มจะติด
อินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน?
ค�ำถามนีผ้ วิ เผินแล้วเหมือนค�ำตอบจะชัดเจนว่าเพราะ
อินเทอร์เน็ตสนุก มีความบันเทิงจ�ำพวกวิดโี อ เพลง
เกม ฯลฯ แถมยังมีประโยชน์ในการเรียนและการ
ท�ำงานเพราะมีขอ้ มูลความรูม้ ากมาย อยากรูอ้ ะไรก็
เพียงพิมพ์และกดปุ่มค้นหา จึงไม่แปลกที่คนเราจะ
ชอบใช้อนิ เทอร์เน็ต
ค�ำอธิบายนี้ก็ถูก แต่ในทางวิทยาศาสตร์มันน่าจะ
มีอะไรมากกว่านั้น เพราะความบันเทิงอย่างเพลง
ภาพยนตร์ ละคร เกม รวมไปถึงการสือ่ สารด้วยเสียง
หรือตัวอักษรก็มมี านานมากแล้ว แหล่งความรูอ้ ย่าง
หนังสือและห้องสมุดก็เช่นเดียวกัน สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่
ทีม่ นุษย์ชนื่ ชอบกันมานานตัง้ แต่กอ่ นยุคอินเทอร์เน็ต
แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้มาอยู่บนอินเทอร์เน็ตและเมื่อเรา
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน การใช้งาน
ก็ยิ่งสะดวก ความชอบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณจนถึง
ขั้นที่เรียกว่าเสพติด

กลไกแรก เราเรียกมันว่า habituation หรือความ
เคยชิน ชือ่ เหมือนจะฟังยากแต่จริงๆ เราคุน้ เคยกัน
อยูแ่ ล้วครับ เคยไหมครับเวลาทีเ่ ราได้กลิน่ ตด ตอน
แรกมันจะเหม็นมากแต่ผ่านไปไม่นานกลิ่นก็หายไป
แต่ถา้ เราเดินออกไปนอกห้องแล้วกลับมาใหม่กจ็ ะพบ
ว่ากลิ่นนั้นยังอยู่ ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อสมองได้รับการ
กระตุ ้ น ให้ รั บ รู ้ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง หากไม่ มี อ ะไร
เปลี่ยนแปลงสักพักสมองจะเลิกสนใจสิ่งกระตุ้นนั้น
ภาวะนีเ้ ป็นการท�ำงานของสมองทีพ่ บได้ในทุกสัมผัส
เช่น ตอนนีค้ ณุ อาจจะนัง่ อยู่ แต่คณุ ไม่รสู้ กึ ถึงน�ำ้ หนัก
ทีก่ ดลงบนแก้มก้นทัง้ สองข้าง แต่ถา้ ขยับตัวเล็กน้อย
คุณจะสังเกตแรงกดได้ชดั เจนขึน้ ทางเสียงก็เช่นกัน
เมือ่ เราเปิดเครือ่ งปรับอากาศ ในตอนแรกเราจะได้ยนิ
เสียงดังจนอาจรูส้ กึ ร�ำคาญ แต่เมือ่ ผ่านไประยะหนึง่
เราจะไม่ได้ยนิ เสียงนัน้ อีกต่อไปแม้วา่ เสียงจะยังดังอยู่
เท่าเดิม ภาวะนีจ้ ะพบได้ในทุกการรับสัมผัสของสมอง
ซึง่ รวมถึงความสนใจด้วย
ขณะที่อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ท่ี
มีสิ่งกระตุ้นหลายประสาทสัมผัสและสร้างความ
สนใจหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เรา
อาจจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพราะต้องการเช็ค
ข้อความในเฟซบุ๊กเล็กน้อย แต่เกิดไปเห็นคลิป
วีดีโอแมวน่ารักๆ ที่เพื่อนแชร์มา เราชอบแมวอยู่
แล้วจึงต้องกดเข้าไปดูเสียหน่อย ดูแล้วรู้สึกชอบ
มากก็ต้องกดไลค์ แล้วตามด้วยการแชร์ต่อ แต่จะ
แชร์ต่อแบบธรรมดาก็ไม่ได้เราต้องเขียนบรรยาย
ควบคู่ไปกับคลิปสักเล็กน้อย และเพื่อให้ดูดีมีการ
ศึกษาเราจึงค้นหาบทความเกี่ยวกับแมวเขียนเพิ่ม
เติมลงไป จากนั้นก็ต้องไปเขียนต่อบนทวิตเตอร์
ว่า “อร้ายย น่ารัก งุงิงุงิ รักแมวต้องดู” ปิดท้าย
ด้วยการถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับแมวของเราแล้วโพสต์
ขึ้นไอจี (Instagram) อีกหน่อย แต่จะใช้รูปหน้า
สดไม่ได้ต้องแต่งรูปก่อน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลา
อย่างต�่ำ 15 นาที
OPPORTUNITY KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT
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พอจะเห็นภาพไหมครับ ภายในเวลาสัน้ ๆ นัน้ เรา
ท�ำกิจกรรมหลากหลายมาก ทัง้ ดูคลิปวีดโี อ อ่าน
ข้อความทีห่ ลากหลาย สือ่ สารไปกลับ ถ่ายรูป
ซึง่ ก่อนหน้าทีจ่ ะมีอนิ เทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
โอกาสที่ เ ราจะท� ำ สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ ค รบภายใน
15 นาทีเกิดขึ้นยากมาก อินเทอร์เน็ตและ
สมาร์ทโฟนจึงเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ปล่อยให้สมอง
เรารูส้ กึ เบือ่ หรือ habituate ไปกับสิง่ กระตุน้ เลย

14

นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
นักเขียนหนังสือแนว
Pop Science
เจ้าของผลงานเรื่อง เรื่องเล่า
จากร่างกาย เหตุผลของธรรมชาติ
500 ล้านปีของความรัก
เล่ม 1 และ 2
(https://www.facebook.com/
ChatchapolBook)
ภาพประกอบโดย
พญ.ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์
(https://www.facebook.com/
Kwanpeemaidiary)

กลไกที่สอง เป็นเรื่องของการเรียนรู้ จะเข้าใจ
ภาวะนี้ให้นึกถึงการพนันครับ สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้
คนเราติดการพนันได้ง่ายเป็นเพราะเราไม่
สามารถคาดเดาว่าจะได้รางวัลเมื่อใด เมื่อ
คาดเดาไม่ได้จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า “ลุ้น” ซึ่ง
นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อ บี.เอฟ. สกินเนอร์
(B.F Skinner) ค้ น พบตั้ ง แต่ เ มื่ อ ประมาณ
60 กว่ า ปี ก ่ อ นว่ า เราสามารถฝึ ก ให้ ห นู ก ด
ปุ่มได้ด้วยการให้รางวัลทุกครั้งที่หนูเหยียบ
ไปบนปุ่มนั้น แต่วิธีการให้รางวัลที่ได้ผลดี
ที่สุด คือ การให้รางวัลแบบที่หนูคาดเดาไม่
ได้ เช่น บางครั้งให้รางวัลเล็ก บางครั้งให้
รางวัลใหญ่ ซึ่งการให้รางวัลสลับไปมาเช่นนี้
จะท�ำให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการได้เร็วและ
อยู่ทนนานกว่าการให้รางวัลแบบอื่น แม้แต่
การให้รางวัลใหญ่ทุกครั้ง ภาวะนี้ยังพบได้ใน
ชีวิตจริงด้วย เช่น การได้รื้อหาของลดราคา
ในกระบะที่มีของดีและไม่ดีวางปนกัน การได้
ลุ้นเช่นนี้จะท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าครัง้ ถัดไปอาจมีของ
ดีๆ ออกมาก็ได้ ขอลองดูอกี ครัง้ แล้วกัน เราจึง
หมัน่ ท�ำพฤติกรรมนัน้ ไปเรือ่ ยๆ

ยังมีความเป็นล�ำดับชัน้ เช่นเดียวกับสังคมของ
ลิง แม้จะไม่มากเท่าลิงแต่กย็ งั พอรูส้ กึ ถึงความ
เป็นล�ำดับชั้นนั้นได้ เมื่อมีล�ำดับชั้นคนเราก็มี
สัญชาตญาณทีอ่ ยากไต่เต้าล�ำดับชัน้ ขึน้ ไปและ
ต้องการเป็นทีย่ อมรับจากสมาชิกอืน่ ๆ

อิ น เทอร์ เ น็ ต และแอปพลิ เ คชั น ต่ า งๆ บน
สมาร์ ทโฟนท� ำ ให้ เ กิ ดสิ่ ง ใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยมี ม า
ก่ อ นนั่ น คื อ สั ง คมออนไลน์ ซึ่ง เป็ น สั ง คม
ที่ใหญ่กว่า กว้างกว่า และมีพรมแดนน้อย
กว่ า โลกจริ ง แต่ ด ้ ว ยแรงขั บ ของการเป็ น
สัตว์สังคมเราจึงยังต้องการการยอมรับและ
ต้องการไต่เต้าล�ำดับในสังคมเสมือนไม่ต่าง
จากในโลกจริ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต จึ ง กลายเป็ น
เครื่องมือที่ช่วยตอบสนองสัญชาตญาณนี้ได้ดี
เพราะสิง่ ทีเ่ ราเขียน คนทีเ่ ราติดตาม ภาพถ่าย
ที่เราน�ำเสนอ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพ
หรือการประกาศล�ำดับชั้นของเราในสังคม
กลายๆ สิ่งเหล่านี้สะท้อนความเป็นตัวเราใน
แบบที่เราอยากให้คนอื่นเห็น ในขณะเดียวกัน
หลายครั้งที่เราเผลอตัดสินสถานะทางสังคม
ของคนอื่นจากสิ่งที่เขาเลือกมาน�ำเสนอ เช่น
อินเทอร์เน็ตท�ำให้สมองเกิดการเรียนรูจ้ นติดเป็น ถ้าเราเห็นเขากินอาหารหรู ถ่ายรูปกับคนดัง
นิสัยด้วยกลไกนี้เช่นกัน ทุกครั้งที่หยิบสมาร์ท ไปเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ เราก็มีแนวโน้มจะ
โฟนมาเปิดดูเราไม่รู้เลยว่าแต่ละครั้งจะได้เจอ ตัดสินว่าเขา “ไฮโซ”
อะไรบ้าง บางครัง้ เราก็ได้เจอดราม่ามันๆ ได้
ดูคลิปวิดโี อทีก่ ำ� ลังฮิตไปทัว่ โลก หรือ คนทีเ่ รา พอจะเห็นภาพไหมครับว่า 1+1 มากกว่า 2
ชอบอาจมากดไลค์รปู ของเรา ฯลฯ แต่บางครัง้ ได้อย่างไร การได้สลับความสนใจไปมาอย่าง
เราก็เจอเรือ่ งน่าเบือ่ เช่น ข้อความเพือ่ นบ่นราย รวดเร็วท�ำให้ habituation หรือกลไกเคยชิน
วัน หรือ ค�ำชวนเล่นเกมจากเพือ่ น ดังนัน้ การ ของสมองท�ำงานลดลง ความหลากหลายของ
หยิบสมาร์ทโฟนขึน้ มาแต่ละครัง้ จึงเหมือนการ สิง่ ทีพ่ บเมือ่ หยิบสมาร์ทโฟนขึน้ มาดูทำ� ให้ระบบ
ลุน้ เล็กๆ และการลุน้ นีท้ ำ� ให้คนเรามีพฤติกรรม ทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดการพนันท�ำงาน และการที่
คนจ�ำนวนมากสามารถติดต่อสือ่ สารและแสดง
ติดสมาร์ทโฟนได้โดยง่ายดาย
ความเป็นตัวตนได้งา่ ยๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้
กลไกทีส่ าม มาจากการทีม่ นุษย์เป็นสัตว์สงั คม กระตุ้นสัญชาตญาณการเป็นสัตว์สังคมในตัว
การที่สัตว์ใดก็ตามวิวัฒนาการมาอยู่รวมเป็น เราให้แสดงออกมา ด้วยคุณสมบัติที่สามารถ
สังคมเป็นเพราะสัตว์ชนิดนัน้ จ�ำเป็นต้องพึง่ พา ตอบสนองสัญชาตญาณพืน้ ฐานของมนุษย์เหล่า
กัน อยู่ตัวเดียวโดดๆ ไม่ได้ มนุษย์เองก็มี นี้ จึงทีท่ ำ� ให้อนิ เทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนกลาย
สัญชาตญาณนัน้ นอกจากนี้ สังคมของมนุษย์ เป็นสิ่งเสพติดของคนยุคดิจิทัลในที่สุด
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อาร์โนลด์และเฮเลน

ฮอกก์ ถ่ายเซลฟี่ในป

ี พ.ศ.2469
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‘SELFIE STICK’

ไม่นานมานี้มีสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่สร้างกระแสฮือฮาไป
ทั่วโลก นั่นคือ selfie stick หรือ selfie extension
arm หรื อ ที่ ค นไทยเรี ยกติ ดปากว่ า “ไม้ เ ซลฟี ่ ” ซึ่ ง
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้คนสามารถถ่ายภาพตัวเอง
หรื อ เซลฟี ่ (selfie) สะดวกง่ า ยดายยิ่ ง ขึ้ น กระทั่ ง
นิตยสาร TIME ยังต้องยกย่องให้ไม้เซลฟี่เป็นหนึ่งใน
25 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
หลายคนเข้าใจว่าไม้เซลฟี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เกิด
ขึ้นในยุคสมาร์ทโฟน แต่แท้ที่จริงแล้วไม้เซลฟี่อันแรก
ของโลกมีมาตั้งแต่เมื่อ 90 ปีก่อน โดยอาร์โนลด์และ
เฮเลน ฮอกก์ (Arnold - Helen Hogg) ซึ่งน�ำกล้อง
ถ่ายรูปมาผูกติดกับแท่งไม้ก่อนจะใช้ถ่ายภาพ “เซลฟี่”
ตัวเอง บนถนนแห่งหนึ่งในเมืองรักบี้ เขตวอร์วิกเชียร์
สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2469 ภาพดังกล่าวถูกค้น
พบและน�ำมาเผยแพร่โดยนายอลัน คลีฟเวอร์ (Alan
Cleaver) หลานชายของทั้งคู่ และสร้างความตื่นเต้นให้
กับวงการสิ่งประดิษฐ์ไม่น้อย
ที่มา: http://www.theguardian.com/uk-news/2014/dec/23/
photograph-1926-shows-selfie-stick-older-than-meets-eye
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อินเทอร์เน็ตทีวี…พื้นที่และ
แรงบันดาลใจในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม
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เมื่อแรกเห็นเขา ชวนให้นึกถึงดาราหรือ
นายแบบวัยรุ่นรูปหล่อทั่วไป แต่เมื่อได้
พูดคุยกันเราก็เริ่มเข้าใจว่าภายใต้ใบหน้า
หล่อๆ และท่วงท่าอันเฉียบเท่ จอห์น วิญญู
มีจิตวิญญาณของคนท�ำรายการโทรทัศน์
และนั ก ธุ ร กิ จ อย่ า งเต็ ม เปี ่ ย ม เราจึ ง ไม่
แปลกใจเลยว่าท�ำไมรายการ “เจาะข่าว
ตื้น” จึงไม่ได้เป็นแค่รายการเล่าข่าวที่เน้น
สีสันความสนุกสนาน แต่ยังคลุกเคล้าไป
ด้วยเนื้อหาอันเข้มข้นของประเด็นร้อนด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
ที่ไม่ค่อยได้เห็นในรายการวัยรุ่นทั่วไป

“คุณต้องซือ่ สัตย์กบั ตัวเองตัง้ แต่ตน้ เป็นอย่างไรก็ตอ้ งเป็นอย่างนัน้
เมือ่ เขารูส้ กึ ว่าคุณไม่จริงใจ เขาจะไม่ไว้วางใจคุณอีกต่อไป”

มองเห็นโอกาสอะไรบนโลกออนไลน์ หรือเม็ดเงินผลตอบแทนท�ำให้เราอยู่ได้ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยาก
ตอนทีผ่ มเริม่ ต้นท�ำรายการบนอินเทอร์เน็ต ในระยะยาวหรือเปล่า มันมีรายละเอียด ท�ำรายการบนอินเทอร์เน็ต
ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตบ้านเรายังอยู่ในขั้น
แบเบาะพอสมควร โหลดรูปได้ก็สุดยอด
แล้ว (หัวเราะ) อินเทอร์เน็ตทีวีเป็นสิ่งที่เรา
อยากทดลองท�ำดูวา่ จะออกมาเป็นยังไง ผม
โชคดีที่มีพี่สาวเป็นโปรดิวเซอร์ ก็ได้พี่มา
ช่วยท�ำให้รายการมีคุณภาพ ทีมงานของ
เราเป็นทีมงานทีค่ อ่ ยๆ สร้าง เมือ่ ก่อนเรามี
ทีมงานอยูแ่ ค่สองสามคน แต่ทกุ วันนีเ้ ฉพาะ
รายการเจาะข่าวตื้นก็มีทีมงานเป็นสิบคน
แล้ว หลายคนเข้ามาด้วยทัศนคติว่าการ
ท�ำอินเทอร์เน็ตทีวีเป็นเรื่องง่าย ท�ำอะไร
บ้าๆ เดี๋ยวก็มีคนดูเป็นล้าน จริงอยู่เราอาจ
มีคนดูเป็นล้านแต่เราได้สร้างผลกระทบ
หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเปล่า

มากกว่านั้นเยอะที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง

คิดว่าเพราะอะไรคนจึงชอบรายการ
เจาะข่าวตื้น

น่ า จะเป็ น เพราะประเด็ น ความทั น สมั ย
ของข่ า วซึ่ ง ก� ำ ลั ง เป็ น กระแสอยู ่ ใ นช่ ว ง
นั้ น ๆ พอดี เราเน้ น หยิ บ จั บ เรื่ อ งทั่ ว ไป
ที่ทุกคนสัมผัสได้ เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
น� ำ มาถ่ า ยท� ำ ในวั น นั้ น และแทบจะออก
อากาศในทันที เรื่องมันเลยทันสมัย คน
ก็น�ำไปแชร์กันเยอะพอสมควร จากร้อย
ก็เป็นแสนครั้ง

ถ้าจะว่าไปแต่ละคนมีช่องทางในการน�ำ
เสนอตัวเองอยู่แล้ว คุณตั้งกล้อง มีของ
มีประเด็นที่จะน�ำเสนอ คุณก็ท�ำรายการ
ได้แล้ว แต่ที่ผมอยากฝากไว้ก็คือ ต้อง
มีความต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ท�ำให้คน
เห็นผ่านตาอยู่เรื่อยๆ รับรู้ว่าคุณก�ำลัง
ท�ำอะไร และที่ส�ำคัญ คุณต้องซื่อสัตย์กับ
ตัวเองตัง้ แต่ตน้ เป็นอย่างไรก็ตอ้ งเป็นอย่าง
นั้น ไม่ใช่ว่าท�ำรายการไปสิบเทปแล้วเกิด
ดังขึ้นมา คุณเพิ่งมารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงคุณ
ไม่ใช่คนแบบนี้แล้วคุณก็มาเปลี่ยนทีหลัง
คนทีต่ ดิ ตามคุณจะรูส้ กึ แย่ โลกอินเทอร์เน็ต
เขาต้องการความจริงใจ เมือ่ เขารูส้ กึ ว่าคุณ
ไม่จริงใจ เขาจะไม่ไว้วางใจคุณอีกต่อไป

มีนาคม - เมษายน 2558

มาดามมด
ความฮาที่ไม่ไร้สาระบนโลกออนไลน์
เริ่มต้นจากความหลงใหลในการแสดง “มด” หรือที่รู้จักในนาม “มาดามมด” แจ้งเกิดจาก
การเป็นพิธีกรรายการ “ภาษา plaza” ซึ่งเป็นรายการสอนค�ำศัพท์วัยรุ่นพร้อมค�ำอธิบาย
ที่ไม่เหมือนใคร บวกกับสไตล์การแต่งตัวแบบ “แซ่บเวอร์”กับขนตาปลอม และวิกผม
สุดอลังการเป็นคาแรกเตอร์ประจ�ำตัว แถมยังพ่วงเอาความ “เริ่ด เชิด ฮา” มาเป็นจุดขาย
จนท�ำให้มาดามมดกลายเป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามและมีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่ง

จุดเริ่มต้นของ “มาดามมด”

เป็ น ความโชคดี อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ มดเรี ย น
ในคณะที่มีคนท�ำงานในวงการบันเทิงเยอะ
และมดท� ำ กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย
มาตลอด ไม่ ว ่ า จะเล่ น ละครเวที ห รื อ
อื่ น ๆ คนก็ ไ ด้ เ ห็ น เราบ้ า ง พอถึ ง ยุ ค บู ม
ของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย มันเกิด
ความต้องการคอนเทนต์หรือเนื้อหาใหม่ๆ
ขึ้นมา รุ่นพี่ของมดก็เลยชวนมดมาท�ำงาน
นี้ด้วยกัน โดยเริ่มจากคุยกันว่าเราอยาก
ท�ำอะไร มดคิดว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่ง
ที่เราชอบและตัวตนของเรา ตอนนั้นมด
ท�ำงานอยู่กับโรงเรียนสอนภาษาและเรื่อง
ภาษาเป็นสิ่งที่มดชอบ เลยเป็นที่มาของ
รายการภาษา Plaza

บวกกับคาแรคเตอร์ของเราที่เป็นแบบนี้
คนจึงสนใจกันมาก

วันปกติของมาดามมด

ชีวิตจริงของมดก็ปกติธรรมดาทั่วไป มดจะ
แต่งตัวเป็นมาดามมดเฉพาะเวลาท�ำงาน
ความเยอะแบบนั้นมันมีวาระของมัน และ
เชื่อไหมว่าความจริงแล้วมดแทบไม่ได้เล่น
โซเชียลเน็ตเวิรก์ เลย ถ้าถามว่ามดดูอะไรบน
อินเทอร์เน็ต มดเป็นคนไม่ดู (หัวเราะ) ถ้า
จะดูคงเป็นทีวี มดชอบดูพวกสารคดีชีวิต
สัตว์หรือเรื่องที่ให้ความรู้อย่างพวกโลกหรือ
อวกาศ ไม่น่าเชื่อใช่ไหม (หัวเราะ) จริงๆ
แล้วมดเป็นคนชอบหาความรู้ใส่ตัวมาก

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคนรุ่นใหม่ในการ
เหตุผลที่คนรักมาดามมด
ท�ำรายการบนอินเทอร์เน็ตให้ประสบ
ตั้ ง แต่ แ รกมดไม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า เราจะต้ อ งท� ำ ความส�ำเร็จ

อะไรที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม จุ ด เริ่ ม ต้ น ใน
การท�ำทุกๆ สิ่งของมดมันมาจากความ
รู้สึกที่ว่าเราอยากท�ำอะไรสักอย่างที่เรา
ชอบ มีความเป็นตัวเรา และไม่ได้ห่างไกล
จากตัวเรามาก แต่รายการภาษา Plaza
และมาดามมดถูกพูดถึงมาก น่าจะมาจาก
ความแปลกใหม่ เพราะรายการสอนภาษา
ที่ “โอเวอร์” แบบนี้ยังไม่มีใครท�ำมาก่อน

มดเริ่ ม ต้ น จากท� ำ สิ่ ง ที่ ตั ว เองรั ก มดว่ า
สิ่งนี้แหละส�ำคัญ การเริ่มต้นจากสิ่งที่เรา
ชอบ เราถนัด และอินกับมันจะท�ำให้เราท�ำ
มันได้ดีและมีความสุข

แล้วความสุขของมาดามมดคืออะไร

คื อ การให้ ค วามรู ้ แ ละความบั น เทิ ง กั บ
ทุกคนค่ะ

“เห็นแบบนีแ้ ต่มาดามมดเป็นเจ้าของปริญญาตรี
เกียรตินยิ มอันดับ 1 (เหรียญทอง) จากคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวาทวิทยาและสือ่ สารการแสดง เชียวนะ”
OPPORTUNITY KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT
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สุรบถ หลีกภัย
คนไทยน่าปลื้มบนยูทูป

“ผมเคยคิดจะไปเรียนว่ายน�ำ้ แต่กบ็ อกตัวเองว่ารอพรุง่ นีก้ อ่ น
ผมรอพรุง่ นีม้ าประมาณ สามเดือน ไม่ได้เริม่ สักที จนผมตัดสินใจ
ว่าชีวติ นีผ้ มจะไม่วา่ ยน�ำ้ และจ�ำไว้เป็นตราบาปว่า นีไ่ ง เพราะไม่เริม่
สักที ผมใช้เรือ่ งนีม้ าเตือนตัวเองว่า อยากท�ำอะไร ต้องท�ำเดีย๋ วนี”้
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สุรบท หลีกภัย หรือ ปลืม้ อาจเป็นที่ร้จู กั
ในฐานะลูกชายนักการเมือง แต่หลายปีที่
ผ่านมาชายหนุม่ คนนีพ้ สิ จู น์ให้ทกุ คนเห็นว่า
เขาคือนักธุรกิจรุน่ ใหม่ทมี่ หี วั คิดก้าวหน้าใน
ฐานะผูบ้ กุ เบิกรายการออนไลน์ และใช้เวลา
เพียงไม่นานในการสร้างรายการอย่าง “วีอาร์
โซ” (VRZO) ให้กลายเป็นรายการอันดับหนึง่
ในเมืองไทยทีอ่ อกฉายบนยูทปู ด้วยยอดการ
รับชมรวมกว่า 750 ล้านครัง้

ในสั ง คม 100 คน ซึ่ ง เป็ น รายการที่ ยั ง
ไม่เคยมีคนท�ำ มันก็เลยกลายเป็นที่นิยม
จากจุ ด ที่ เ ราแค่ ล องท� ำ อะไรสนุ ก ๆ จน
กลายเป็นอาชีพที่จริงจังขึ้นมา เราปรับ
รูปแบบบริษัทมาเป็นวีอาร์โซ โปรดักชั่น
(VRZO Production) รับท�ำสื่อโฆษณา
สื่อออนไลน์ หนังสั้น รวมถึงผลิตรายการ
ใหม่ๆ ออกมาเรื่อยๆ

จุดเริ่มต้นของ VRZO

สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน คือ เราสามารถ
อัพโหลดวิดโี อได้ฟรี และสามารถผลิตเนือ้ หา
ที่เราชอบได้โดยไม่ต้องรอความเห็นชอบ
จากเจ้าของสถานี เราเริ่มจากสิ่งที่ชอบ
แล้วลงมือท�ำทันที โอกาสก็จะเข้ามาเอง
โอกาสมันไม่วงิ่ มาหาเราง่ายๆ เราต้องลอง
ก้าวเดินออกไปก่อน

ตอนแรกเราเริ่ ม จากการท� ำ เสื้ อ ผ้ า ยี่ ห ้ อ
วีอาร์โซ จนกระทั่งประมาณ 4 ปีที่แล้ว
ผมเกิ ด ความคิ ด ว่ า อยากท� ำ รายการ
ออนไลน์ เพราะรู้สึกว่าคนเริ่มมาอยู่บน
โลกออนไลน์เยอะขึ้น ตอนนั้นยูทูป เพิ่ง
เป็ น ที่ รู ้ จั ก และยั ง ไม่ มี ค นไทยไปผลิ ต
รายการอย่างจริงจังในช่องทางนั้น ผม
เลยท� ำ รายการออนไลน์ โ ดยใช้ ชื่ อ ยี่ ห ้ อ
เสื้อผ้าของผมมาเป็นชื่อรายการด้วยเลย
รูปแบบรายการก็จะเป็นการ “จ่อไมค์”
สั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของวั ย รุ ่ น

โอกาสที่เห็นบนโลกออนไลน์

อิ น โทร (Intro) ควรมี อ ะไรบ้ า งคนถึ ง
จะไม่ปดิ หนี ผมก็ทำ� ไปแบบไม่รแู้ ล้วปรับไป
เรื่อยๆ แต่สิ่งที่ต้องท�ำคือ “ท�ำให้ตัวเองรู้”
ด้ ว ยการอ่ า นหนั ง สื อ ดู ห นั ง ดู โ ฆษณา
และดูรายการต่างๆ เพื่อเอามาต่อยอด
งานของเรา ปัญหาต่อมาคือเรื่อง “เงิน”
การสร้างผลงานสักชิ้นต้องมีต้นทุน ฉะนั้น
ถ้าเราท�ำอะไรเองได้มากเท่าไรก็ยิ่งดี เช่น
เป็นพิธีกรเอง ถ่ายวิดีโอเอง จะช่วยลด
ค่าผลิตลง เพราะระยะแรกจะยังไม่มีผู้
สนับสนุนรายการ เราต้องลงทุนไประดับ
หนึ่งจนพิสูจน์ได้ว่ารายการเราเจ๋ง งานเรา
ดี ลูกค้าจึงจะยอมจ่ายเงินสนับสนุน อย่าง
ผมท�ำวีอาร์โซอยู่ 15 เทปถึงจะมีลูกค้ามา
ลงโฆษณา สุดท้ายคือ “ค�ำวิจารณ์” เป็น
สิ่งที่มาพร้อมโลกออนไลน์ ค�ำแนะน�ำเดียว
เลยคือคุณต้องเข้มแข็ง เพราะเป็นไปไม่
ได้ที่คุณจะผลิตอะไรมาสักอย่างแล้วทุก
คนจะชอบ

แนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการ
ในโลกออนไลน์

ผมมองว่าจะเติบโตไปมากกว่านี้แน่นอน
ครับ ดังนั้นใครที่อยากมีโอกาสต้องรีบคิด
และลงมือท�ำตั้งแต่ตอนนี้ อย่าไปรอให้มัน
อุปสรรคและความท้าทายทีผ่ ปู้ ระกอบ โตไปมากกว่านี้ อย่าลังเลว่าช่องทางไหน
การบนโลกออนไลน์จะต้องเจอ
จะดีที่สุด มันไม่มีช่องทางที่ดีที่สุด มันมี
ด่านแรกทุกคนต้องเจอกับ “ความไม่รู้” แต่ช่องทางที่เราเลือก ขอแค่เราเริ่มเดิน
ในกรณีของผมคือเราจะท�ำรายการอะไร แล้วเราก็เจอเส้นทางของมันเองครับ
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CONNECT
การระดมทุนออนไลน์
(Crowd Funding)

“แอพตัวจริงของขาช้อปออนไลน์” นูนสวูน
(Noonswoon) แอปพลิ เ คชั น หาคู ่ วงใน
(Wongnai) แอปพลิ เ คชั น แนะน� ำ ร้ า น
อาหาร ฯลฯ ทว่ า ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่
ต้องการพัฒนาสินค้า หรือนักประดิษฐ์หน้า
ใหม่ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้
(Hardware/Product Startup) ให้ออกสู่
ตลาดจริ ง ยั ง เป็ น เรื่ อ งยากในการขอทุ น
จากนักลงทุนทั่วไป เนื่องจากกลุ่มสินค้าเชิง
ฮาร์ดแวร์มีต้นทุนการผลิตสินค้าต้นแบบสูง
และยังไม่รู้ว่าสินค้านั้นจะเป็นที่ต้องการของ
ตลาดหรือไม่ ส�ำหรับคนกลุ่มนี้แหล่งระดม
ทุนแบบ Crowd Funding จึงเป็นทางเลือก
ใหม่ในการท�ำความคิดให้เป็นความจริง

แนวคิดดังกล่าวน�ำไปสู่การสร้างสถานที่และ
หลั ก สู ต รในการปั ้ น คนรุ ่ น ใหม่ ใ ห้ “คิ ด ได้
ท� ำ เป็ น และขายได้ ” ภายใต้ ชื่ อ โครงการ
เนสท์ สคูล ออฟ เมกเกอร์ส (NE8T School of
Makers) โดย จักรกฤษณ์ ทัฬหชาติโยธิน
คนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นว่าภาพรวมอุตสาหกรรม
ฮาร์ดแวร์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ผู้ที่ไม่มีเงินทุน
ก้อนใหญ่ก็สามารถเป็นเมกเกอร์ (Maker)
หรื อ นั ก ประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ ด ้ า นฮาร์ ด แวร์ ไ ด้
จักรกฤษณ์ ทัฬหชาติโยธิน
ผู้ร่วมก่อตั้ง NE8T CoMaking อันเป็นผลจากความก้าวหน้าด้านเครื่องไม้
Space / NE8T School เครื่องมือ รวมถึงช่องทางการตลาดและการ
of Maker / ทีม Dolphin
(https://www.facebook. ประชาสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้เข้าถึง
com/ne8t.bkk) กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น
ติดต่อ โทร. 087 0052020
หรือ charkrid@ne8t.com

เพราะเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้
ก้าวไกลได้มากกว่าที่คิด ปัจจุบันเราจึงได้
เห็ น กลยุ ท ธ์ ก ารพลิ ก แพลงไอเดี ย เพื่ อ เจาะ
ช่องทางท�ำเงินทั้งในและต่างประเทศ หนึ่ง
ในนั้นคือ Crowd Funding หรือ การระดม
เงินทุนจากคนจ�ำนวนมาก (Crowd) ที่สนใจ
ลงทุ น ในความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ
สนั บ สนุ น ให้ ก ลายเป็ น ธุ รกิ จ จริง ผ่านทาง
เว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.kickstarter.com
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในเว็ บ ไซต์ ย อดนิ ย มในการท� ำ
Crowd Funding ในปัจจุบัน

เนสท์ สคูล ออฟ เมกเกอร์ส
(NE8T School of Makers)
แหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
เนสท์ สคูล ออฟ เมกเกอร์ส มีจุดเริ่มต้นจาก
ความต้องการช่วยผลักดันให้ความฝันของ
เหล่าเมกเกอร์เป็นจริง เนื่องจากที่ผ่านมา
เมกเกอร์ชาวไทยมีแนวคิดที่ดีแต่ไม่ประสบ
ความส� ำ เร็ จ เพราะขาดความรู ้ ด ้ า นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนธุรกิจ การ
จัดหาแหล่งการผลิตและแหล่งเงินทุน รวม
ถึงการท�ำการตลาด เนสท์ จึงท�ำหน้าที่เป็น
เหมือนพี่เลี้ยงคอยชี้แนะแนวทางในฐานะรุ่น
พี่ผู้เคยผลิตผลงานมาแล้วหลายโครงการ

หลายปีมานี้ ในบ้านเรามีผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่สายซอฟท์แวร์มากมายที่สร้างธุรกิจจาก คุ ณ จั ก รกฤษณ์ เ ล่ า ว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ได้ ท ดลอง
การระดมทุนจากนักลงทุนเอกชน (Venture ท� ำ โครงการเพาะบ่ ม ผู ้ ป ระกอบการสาย
Capitalists) เช่น ชอปสปอท (ShopSpot) ฮาร์ ด แวร์ ในนาม สตาร์ ท อั พ แฟกทอรี่
แหล่งข้อมูล: สูจบิ ตั รงานสัมมนาพลิกพลังสร้างสรรค์สเู่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั (16 มีนาคม 2558) http://www.sec.or.th
http://www.ecommerce-magazine.com http://thumbsup.in.th/2014/04/exclusive-interview-thai-hardware-startup
http://www.dailynews.co.th http://drivebot.io/th http://thumbsup.in.th https://www.facebook.com/ne8t.bkk

(Startup Factory) โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับ 2
โครงการ คือ ไดรฟ์บอท (Drivebot) ผู้ช่วย
ดูแลรถอัจฉริยะ และ ฟาวน์ดอท (Founddot)
อุปกรณ์ตามหาของหายหรือคนหาย ส่วน
ในปีนี้จะปรับรูปแบบเป็น เนสท์ สคูล ออฟ
เมกเกอร์ส และขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้าง
ยิ่งขึ้น โดยเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียแต่ขาด
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคน
จากต่างสาขาและพัฒนาด้วยกันในรูปแบบ
Comaking โดยเริ่ ม จากศู น ย์ จ นสามารถ
สร้างผลงานและมีรายได้ (From zero to
hardware startup) โดยมีเป้าหมายสูงสุด
คือการผลักดันผลงานของเมกเกอร์ไทยให้
แจ้งเกิดในระดับโลก

DRIVEBOT

บริษทั ไดรฟ์บอท จ�ำกัด คือหนึง่ ในผูป้ ระกอบ
การรุ่นใหม่ภายใต้การดูแลของ สตาร์ทอัพ
แฟกทอรี่ (ภายหลังเปลี่ยนเป็น NE8T School
of Makers) ที่ต่อยอดมันสมองให้กลายเป็น
ธุรกิจระดับล้านด้วยการน�ำเครื่องไดรฟ์บอท
(Drivebot) ออกมาเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์
https://www.indiegogo.com โดยใช้เวลา
เพียง 6 วัน สามารถระดมทุนได้ตามเป้า
หมายที่ 35,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่าหนึง่ ล้าน
บาทได้ส�ำเร็จ และปิดโครงการที่ $120,000
เหรียญสหรัฐ
ไดรฟ์บอท เป็นอุปกรณ์สำ� หรับติดตัง้ บนรถยนต์
และท�ำงานร่วมกับแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟน
ผ่านบลูทูธ (Bluetooth) โดยเป็นนวัตกรรม
ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู ้ ใ ช้ ที่ ไ ม่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเรื่องรถสามารถเช็คสภาพรถของตัว
เองได้งา่ ยๆ ด้วยเทคโนโลยีเดียวกับทีใ่ ช้ในศูนย์
บริการตรวจสอบสภาพรถ
มาดูกันว่าความสามารถของ
ไดรฟ์บอทมีอะไรบ้าง

ตรวจสภาพรถใน 10 วินาที เมือ่ รถมีปญั หา
อุปกรณ์จะเตือนทันทีผ่านสมาร์ทโฟน พร้อม
ระบุปญั หา สาเหตุ ระดับความรุนแรง พร้อม
ค�ำแนะน�ำวิธกี ารซ่อมบ�ำรุงทีถ่ กู ต้อง
เตือนเมือ่ ถึงเวลาต้องตรวจเช็คสภาพ ไดรฟ์
บอทจะส่งค�ำเตือนล่วงหน้า 2 สัปดาห์
วิเคราะห์การขับขี่ ไดรฟ์บอทให้คำ� แนะน�ำวิธี
การขับขีท่ ปี่ ระหยัดน�ำ้ มัน ประหยัดเวลา และ
ปลอดภัยยิง่ ขึน้
รูจ้ กั DriveBot เพิม่ เติมที่ http://drivebot.io/th/
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WEB TV IS COMING
อีกหนึ่งเทรนด์ความบันเทิงที่ก�ำลัง “มา” ในยุคดิจิทัล ได้แก่ “เว็บทีวี” หรือ
“อินเทอร์เน็ตทีวี” ซึ่งเป็นช่องทีวีที่ผลิตคอนเทนต์หรือเนื้อหาเพื่อออกอากาศ
บนอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ฉบับนี้จึงจะพาไปท�ำความรู้จักกับคอนเทนต์น่าสนใจ
บนอินเทอร์เน็ตที่คนยุคดิจิทัลไม่ควรพลาด

20

BeFit มีวิดีโอการออกก�ำลังกายหลากหลาย
รูปแบบให้ผู้ชมเลือกตามความชอบและความ
ต้องการ เช่น การออกก�ำลังกายแบบคาร์ดิโอ
(cardio) โยคะ ไปจนถึงการออกก�ำลังกาย
ของคุ ณ แม่ ห ลั ง คลอด เป็ น ต้ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ นี่
เป็นแหล่งรวมเทรนเนอร์ชื่อดังระดับโลก อย่าง
จิลเลียน ไมเคิลส์ (Jillian Michaels) เดนิส
ออสติน (Denise Austin) และ เจน ฟอนดา
(Jane Fonda) ที่มาสาธิตการออกก�ำลังกาย
แบบต่างๆ ส�ำหรับคนรักสุขภาพทั่วโลก
*ติดตามชมได้ทาง
http://www.lionsgatebefit.com/
และ https://www.youtube.com/user/BeFit

สถานีอินเทอร์เน็ตทีวีที่เน้นความหลากหลาย
ของเนื้อหาตั้งแต่รายการวิเคราะห์ข่าว ไลฟ์
สไตล์ ตลกข�ำขัน ไปจนถึงรายการสร้างแรง
บันดาลใจ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่รายการ เจาะ
ข่าวตื้น ที่น�ำประเด็นข่าวสาธารณะมาหยิก
แกมหยอกได้อย่างมีอารมณ์ขัน โมเมพาเพลิน
รายการสอนแต่งหน้าและแนะน�ำเคล็ดลับความ
งามส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง รอบดึ ก กั บ จอห์ น วิ ญ ญู
รายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ ที่พูดถึงกระแสต่างๆ
ในสังคม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การน�ำเสนอภายใต้
รูปแบบที่สนุก เข้าถึงง่าย เหมาะส�ำหรับวัยรุ่น
และกลุ่มคนท�ำงาน
*รับชมได้ทาง
http://www.spokedark.tv
และ YouTube: SpokeDark TV

รายการวาไรตี้ขวัญใจวัยรุ่น เจ้าของวลีฮิต
“ขอสามค�ำ” จากการสัมภาษณ์วัยรุ่น 100 คน
ในหัวข้อที่เป็นกระแสสังคมในช่วงเวลานั้น ราย
การอืน่ ๆ ในช่อง VRZO ยังรวมถึงรายการ VRZO
HUNGRY ซึ่งเป็นรายการท�ำอาหาร A bit ENG
รายการสอนภาษาอังกฤษ TOYศาสตร์ รายการ
บอกเล่ า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ของเล่ น เป็ น ต้ น
ซึ่งแต่ละรายการเน้นการน�ำเสนอด้วยส�ำนวน
ภาษาและมุกตลกโปกฮาโดนใจวัยรุ่น
*ติดตามชมได้ทาง http://www.vrzo.tv
และ YouTube: VRZOchannel

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่กับ
OKMD TV สถานี ก ระตุ ก ต่ อ มคิ ด ออนไลน์
ที่ ส� ำ นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
(องค์การมหาชน) จับมือผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์
ชัน้ น�ำ สร้างสรรค์ชอ่ งรายการใหม่เพือ่ ถ่ายทอด
ความรู้ ชี้ช่องส่องโอกาสด้านอาชีพ และสร้าง
แรงบันดาลใจ ส�ำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว
และผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ โดยน�ำอินเทอร์เน็ตมา
เป็นสือ่ กลางเชือ่ มต่อคนรุน่ ใหม่ให้สามารถเข้าถึง
“แหล่งเรียนรู้คู่ความบันเทิง” (Edutainment
resources) บนอุปกรณ์สอื่ สารอัจฉริยะ (Smart
devices) ได้อย่างอิสระเสรี ปราศจากข้อจ�ำกัด
ด้านเวลาและสถานที่ กับรูปแบบการน�ำเสนอที่
มุ่งเน้นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความสนใจ
ของคนรุ่นใหม่ พร้อมเนื้อหาทันสมัยโดนใจคน
ยุคดิจทิ ลั
*รับชมได้ทาง http://www.okmd.tv,
YouTube: OKMD TV และ Google+: OKMD TV

นอกจากนี้ ในโลกออนไลน์
ยังมีแหล่งเรียนรู้บนปลายนิ้ว
ที่น่าสนใจส�ำหรับ
คนรักการเรียนรู้ อาทิ

OOKBEE
ร้านขายหนังสือดิจิทัลที่รวบรวม
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
หนังสือต่างๆ ไว้มากมาย รวม
ถึงโปรโมชั่นโดนใจ
(ใช้บริการได้ที่ www.ookbee.com
หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง
App Store, Google Play และ
Windows Store)

ITUNES U
แหล่งความรู้หลากหลายสาขา
วิชาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ทั่วโลก อาทิ Yale, MIT,
Oxford รวมถึง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง App Store)

QUIZUP
แอปพลิเคชันฝึกทักษะภาษา
อังกฤษ ให้ผู้เล่นร่วมสนุก
ตอบค�ำถามภาษาอังกฤษกว่า
400,000 ค�ำถาม ภายใต้ 550
หัวข้อ กับผู้เล่นอีกกว่า 25 ล้าน
คนทั่วโลก
(ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง App Store
และ Google Play)
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ช่องรายการที่น่าสนใจใน OKMDTV

รายการอื่นๆ
ที่ ไม่ควรพลาดใน

LOCAL WISDOM

IS COMING รายการส�ำหรับคนรุ่นใหม่และ

ผู้ประกอบการใหม่ มุ่งกระตุกต่อมคิดของผู้
ชมด้วยการตั้งค�ำถามว่า “คุณเห็นอะไร” จาก
แนวโน้ ม วิ ถี ชี วิ ต และเทรนด์ เ ศรษฐกิ จ โลกที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมการชี้ช่อง
โอกาสทางธุรกิจและอาชีพน่าสนใจที่เกิดขึ้นเพื่อ
รองรับเทรนด์ดังกล่าว เช่น
ตอน พนักงานจากต่างแดน (EXPAT Is Coming)
ปัจจุบันมี EXPAT หรือชาวต่างชาติย้ายเข้ามา
อาศัยอยู่ในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาเดิน

ทางมาพร้อมกับเม็ดเงินที่จะน�ำมาใช้จ่ายใน
ประเทศของเรา...คุณมองเห็นโอกาสหรือเปล่า
ตอน สถาปั ต ยกรรมไม่ ย�่ ำ ยี โ ลก (Green
Architecture Is Coming) เทรนด์การสร้าง
อาคารเขียวก�ำลัง “มา” ในอนาคตอันใกล้เรา
จะมีอาคารที่เขียวทั้งภายนอกและภายในมาก
ขึ้น เมื่อมองดูผู้คนที่ใช้ชีวิตในอาคารเหล่านี้...
คุณมองเห็นโอกาสหรือเปล่า
ติดตามชมทางดิจิตัลทีวี ช่อง ONE
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30-09.00 น
และ www.okmd.tv

BRAIN-BASED LEARNING : BBL

รายการทีเ่ ป็นเหมือนคัมภีรส์ ำ� หรับพ่อแม่
ผูป้ กครอง และครู เกีย่ วกับการออกแบบ
สื่อและการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักการพัฒนาสมองของเด็ก เช่น
รู้จริงต้องลงมือท�ำ สามเหลี่ยมเตรียม
ความพร้อม ฯลฯ
*ติดตามชมทางช่องทรูปลูกปัญญา
ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-10.30 น.
และ www.okmd.tv
IDEA SPACE

ลองดี Tryout รายการสร้างแรงบันดาลใจ

ส�ำหรับวัยรุ่น น�ำเสนอเรื่องราวของเยาวชนที่
มีความรู้ ทักษะ ความชอบ ความถนัด และ
ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ชี้แนะช่อง
ทางในการน�ำสิ่งที่ “ชอบ” มาต่อยอดเป็น
อาชีพที่ “ใช่” พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้ท้าท้ายตัวเองด้วยการทดลองท�ำอาชีพใน
ฝัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวจริงใน
วงการ เช่น
ตอน เด็ ก คอสเพลย์ (Cosplay) พบกั บ
สาวน้อยที่น�ำความคลั่งไคล้ในการแต่งตัว
เลียนแบบตัวการ์ตูน (คอสเพลย์) มาเปลี่ยน
เป็นงานที่ใช่ นั่นคือ การรับท�ำชุดคอสเพลย์
ตอน เด็ ก จั ก รยาน เอาใจช่ ว ยเด็ ก หนุ ่ ม ที่
หลงใหลในเสน่ห์ของรถจักรยาน ซึ่งน�ำความ
ชอบมาเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่ กับการทดลอง
เรียนรู้งานสร้างจักรยาน หรือ Bike Engineer
ติดตามชมทางดิจิตัลทีวี ช่อง ONE
ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-09.00 น
และ www.okmd.tv

รายการที่ เ น้ น การน� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ ง
ถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม น�ำความรู้มา
สร้างอาชีพ และต่อยอดภูมิปัญญาท้อง
ถิน่ สูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ เช่น ชุดความรู้
กินได้ ตอนหมากสันทรายขายอัตลักษณ์
เส้นทางเห็ดโคนน้อย ธุรกิจ catering
ขนมไทยฯลฯ

รวบรวมสาระความรู้จากการด�ำ เนิน
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของ OKMD เช่ น
รายการกระตุกต่อมคิด ที่รวบรวมเอา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ น ่ า สนใจและไอเดี ย ใหม่
ในการสร้างสรรค์ผลงานมาน�ำเสนอ
หรือคลิปวิดีโอจากงานมหกรรมความรู้
(Knowledge Festival) และงาน Fast
Forward Talk ทีร่ วบรวมผูม้ ชี อื่ เสียงและ
มีผลงานโดดเด่นทั้งในและต่างประเทศ
ในแต่ละสาขา มาถ่ายทอดความรู้และ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชม

OPPORTUNITY KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT
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ตัเตชิวนท์เลขบอกชี
ว
ต
ิ
นพวินท์ สุคันธรัต
(หนานแจ็ก)

ในยุคที่โทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่อยู่
กับเราตลอดเวลา การเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ช่วย
เสริมความเป็นสิริมงคลจึงกลายเป็นเทรนด์ใหม่
ที่ก�ำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ เรามาท�ำความรู้จัก
กั บ ตั ว เลขตามหลั ก โหราศาสตร์ว่าเมื่อตัวเลข
ต่างๆ มาอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของเราจะส่งผล
อย่างไรกับชีวิตของเราบ้าง

22

วิ ธี ก ารคื อ ให้ พิ จ ารณาเฉพาะตั ว เลข
7 ตัวที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราจริงๆ
ส่วนที่เป็นรหัส 081 082 ฯลฯ ไม่ต้อง
น�ำมาพิจารณา โดยดูวา่ เบอร์โทรศัพท์
ของเรามี ตั ว เลขอะไรซ�้ ำ กั น มากที่ สุ ด
ซึง่ ผลการท�ำนายมีดงั ต่อไปนีค้ รับ

12
34

5
67
8

90

เลข 1 ดาวอาทิตย์ บ่งบอกถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี

มีความโดดเด่น มีความเป็นผู้น�ำ มั่นใจในตัวเอง
หยิ่งทระนง และใจร้อน หมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลข
1 เรียงติดกันย่อมมีความโดดเด่นแต่ใจร้อนมุทะลุ
เลข 2 ดาวจันทร์ - บ่งบอกถึงความมีเสน่ห์ มีจริต
สวยงาม นุ่มนวล การมีเลข 2 เรียงติดกันแสดงถึง
ความช่างคิด ช่างจินตนาการ อัธยาศัยดี อารมณ์
อ่อนไหว ไม่หนักแน่น อาจโดนหลอกลวงได้ง่าย
ควรหาตัวเลขที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งเข้ามาเสริม
เลข 3 ดาวอังคาร - บ่งบอกถึงความกล้าหาญ ขยัน
เอาการเอางาน ไม่หยุดนิ่ง การมีเลข 3 เรียงติด
กันอาจท�ำให้พูดตรงจนบางทีดูโผงผาง เจ้าอารมณ์
กล้าได้กล้าเสีย ไม่เหมาะจะใช้ในการติดต่อสื่อสาร
หรือเจรจาต่างๆ
เลข 4 ดาวพุธ - บ่ ง บอกถึ ง การค้ า การเจรจา
การคิดการเขียน ความฉลาด การมีเลข 4 เรียงติด
กันส่งผลให้เป็นคนช่างเจรจา เหมาะกับการค้าขาย
พบปะผูค้ น ถ้ามีเลข 4 มากๆ แนะน�ำให้ใช้เป็นเบอร์
ส�ำหรับเจรจาติดต่องาน

เลข 5 ดาวพฤหัส - บ่งบอกถึงสติปัญญาดี เป็น

ตัวเลขของนักปราชญ์ ครูอาจารย์ การมีเลข 5 เรียง
ติดกันแสดงถึงความมีคุณธรรม มีเมตตา ความ
เชื่องช้า หัวโบราณ เหมาะกับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหา
เรื่องอารมณ์ร้อน
เลข 6 ดาวศุกร์ - บ่งบอกถึงความต้องการอยู่เสมอ
เจ้าความคิด และความอุดมสมบูรณ์ การมีเลข 6
เรียงติดกันแสดงถึงรสนิยมที่ดี มีเสน่ห์ ชีวิตมีความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งเงินทองและความรัก แต่ควรระวัง
เรื่องการใช้จ่ายมือเติบ
เลข 7 ดาวเสาร์ - บ่ ง บอกถึ ง ความเหนื่ อ ยยาก
คิ ด มาก แต่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง บ่ ง บอกถึ ง ความอดทน
เข้มแข็ง มุมานะ การมีเลข 7 เรียงติดกันอาจมี
ความเครียด ต้องท�ำงานหนัก ชีวิตมีแต่อุปสรรค
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
เลข 8 ดาวราหู - บ่งบอกถึงความลุ่มหลงมัวเมา
เจ้าชู้ ชอบเสี่ยง และลางสังหรณ์ที่แม่นย�ำ การมี
เลข 8 เรียงติดกันแสดงถึงความใจใหญ่ ใจนักเลง
ชอบทดลองสิง่ แปลกใหม่ เหมาะกับคนท�ำงานกลาง
คืน ขายเหล้าเบียร์ผับบาร์ หรือท�ำงานเกี่ยวข้องกับ
ต่างประเทศ
เลข 9 ดาวเกตุ - บ่งบอกถึงพลังมหัศจรรย์ สัมผัสที่
6 ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาส
ในต่างแดน การมีเลข 9 เรียงติดกันจึงหมายถึง
โอกาสก้าวหน้าโดยเฉพาะในต่างประเทศ มักเกิด
เรื่องอัศจรรย์ในชีวิต
เลข 0 ดาวมฤตยู - บ่งบอกถึงอาเพศ โรคภัยไข้
เจ็บ เรื่องลึกลับ การเปลี่ยนแปลง และความอิสร
เสรี การมีเลข 0 เรียงติดกันส่งผลให้เป็นคนเดาใจ
ได้ยาก แปลกแยกจากสังคม มีโลกส่วนตัวสูง และ
อาจมีภาวะเครียดได้ง่าย
ลองดูกนั นะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ทใี่ ช้อยูม่ คี วามโดด
เด่นในเรื่องอะไรและเหมาะกับเราหรือไม่ ขอให้ทุก
ท่านโชคดีครับ

เตชินท์นพวินท์ สุคันธรัต
(หนานแจ็ก)

ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
ดูดวง ท�ำนายและจัดหาเบอร์โทรศัพท์มงคล
ตามหลักโหราศาสตร์
www.naanjack.blogspot.com และ
FB : เบอร์โทรศัพท์มงคลตามหลักโหราศาสตร์
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NEWS & EVENTS
กล้าเขียน กับโครงการ TK Young Writer 2015
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง
16-23 ปี เข้าร่วมอบรมเพือ่ ฝึกฝนทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ น
การเขียน กับวิทยากรชือ่ ดัง อาทิ วิภว์ บูรพาเดชะ (Happening) วุฒชิ ยั
กฤษณะประกรกิจ (GM) อ.สกุล บุณยทัต ในวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง
1 มิถุนายน 2558 ณ สวนศิลป์ บ้านดิน เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงส่งผลงานเขียนในหัวข้อ “ความกล้าของนัก
เขียน” พร้อมเขียนแนะน�ำตัวให้น่าสนใจ ส่งมาที่ writer@tkpark.or.th
ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ทาง www.tkpark.or.th สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมโทร. 02-2574300 ต่อ 307
นิทรรศการ “ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่งโทโฮขุ” (Tohoku)
TCDC เชียงใหม่ ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสถาน
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เชิญผู้สนใจร่วมชมผลงานศิลป
หัตถกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภูมภิ าคโทโฮขุ ประเทศญีป่ นุ่
ที่ถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของโทโฮขุ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกผลึกมาจากวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
รวมถึงทักษะฝีมือและความช�ำนาญที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาเหล่า
นั้น เพื่อร�ำลึกถึงโอกาสครบรอบเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่
โทโฮขุ เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยจัดแสดงตัง้ แต่วนั นี้ - 30 เมษายน
2558 ณ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่

“หลงรัก” นิทรรศการประสานอาเซียน
มิวเซียมสยาม พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้ เชิญชมนิทรรศการ “หลงรัก”
(Gloss, Glitter, and Glamour: Lacquer as the Glue of ASEAN cultures)
ที่หยิบยกเรื่องราวของ “วัฒนธรรมรัก” จาก “ต้นรัก” และ “การลงรัก
ปิดทอง” ทีเ่ ป็นสิง่ เชือ่ มต่อผูค้ นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วย
กัน พร้อมเปิดมุมมองใหม่จากความรู้ดั้งเดิมเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ในปัจจุบัน เปิดให้เข้าชมได้ฟรีทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่วันนี้
จนถึง 28 มิถุนายนนี้ ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. ณ มิวเซียมสยาม
(ท่าเตียน) สอบถามเพิม่ เติม โทร. 02-225-2777 หรือ www.facebook.
com/museumsiamfan
โครงการประกวดต่อยอดความคิดจากไอเดียสู่สิ่งสร้างสรรค์
(Where Inspiration Begins)
ปิดฉากลงไปแล้วส�ำหรับโครงการประกวดต่อยอดความคิดจาก
ไอเดียสู่สิ่งสร้างสรรค์ (Where Inspiration Begins) โดย OKMD และ
OKMD TV สถานีกระตุกต่อมคิด ทีม่ งุ่ สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน
เสริมบทเรียนการท�ำธุรกิจให้แก่เยาวชนผูป้ ระกวด โดยทีมทีค่ ว้ารางวัล
ที่ 1 ไปครองได้แก่ ทีม BAZAAR IS COMING กับการสร้างสรรค์
แอปพลิเคชัน BAZAAR ทีจ่ ะช่วยให้การชอปปิงง่ายและสนุกยิง่ ขึน้ รางวัลที่
2 ได้แก่ ทีม The Joint กับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า The Joint : All Just
in a Box และรางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมปั้นด่วน กับแนวคิด “เปลี่ยนการ
วาดภาพล้อเลียนตามตลาดน�ำ้ มาเป็นการปัน้ เหมือนจริงในเวลาจ�ำกัด”
ผู้สนใจสามารถดูผลงานของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดได้ที่
http://www.okmd.tv/okmd_contest/entries.html

ความรู้มหาศาลในโลกไร้พรมแดนใบนี้

จ ะ ไ ม่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ด เ ล ย
ห า ก เ ร า ไ ม่ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม

โอกาสดีๆ อาจหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย
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