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พธีิกร:    

สวัสดีครับ  ผมอิทธิพล ปรีติประสงค   ผูดําเนินการเสวนาในวันนี้ เราจะมาพูดถึงประเด็นการ

เติมมิติทางสังคมและเศรษฐกิจในการใช  ICT  เชิงสรางสรรค ใหแกเด็กและเยาวชนนะครับ   

กอนอ่ืน เรามาทําความรูจักกับวิทยากรผูเขารวมเสวนากับเราในวันนี้ เร่ิมตั้งแตทานแรกเลย

ครับ 

คุณพงษ์สุข:   

สวัสดีครับนองๆ คงคุนหนาพี่กันดีนะครับ พี่หนุยครับ นองๆ คงจะเคยเห็นพี่ในรายการทีวี  ถา

ถามวาพี่ทําอะไรอยู  ก็คงจะตอบวาพี่ทําพิธีกรดาน IT เพียงอยางเดียวมาตลอด  มีรายการ  IE.COM พูด

เร่ือง ICT เปนรายการแรก  แลวก็จะมี IT Genius ไมรูวานองๆ ทันหรือเปลา จะเปนการแขงขันตอบ

คําถามเร่ือง IT จะมีเด็กนักเรียนจากท่ัวประเทศเลยมารวมแขงขัน เคยไดยินไหมครับ เปนรายการท่ี

ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครือซีเมนตไทย หลังจากนั้น 3-4 ปก็ไดเลิกไป  ตอจากนี้ก็จะมี E-life E-

Business มีรายการชีพจรโลกอะไรอยางนี้ ลาสุดก็จะมีแบไตไฮเทคออกทางชอง Nation Channel นะ

ครับ เคยไดยินไหมครับ Nation เคยใชไหมครับ ก็พูดอยูนี่ Nation แลวก็ทําเกม เปนเกมกานกลวยนะ

ครับ  และก็มีตมยํากุงนะครับ  ท้ัง 2 เกมนี้ก็จะเปนเกมท่ีมีตัวละครตัวเดียวกันเลย  แลวก็มีโออิชิซิตี้คาเฟ

เคยเลนไหม แลวก็ You tube เคยไดยินไหม  อันนี้เปนของฝร่ังไมใชของพี่นะครับ  ตอไปท่ีพ่ีมารคนะ

ครับ 



คุณอสิริยะ :   

พี่มารคนะครับ เปนอะไรดี เปนเพือ่นรวมงานพีห่นุยแลวกนั (หวัเราะ) จริงๆ พี่ทํา web นะครับ 

ช่ือวา Blognone นะครับ วนันี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับวาอะไรเปนอยางไร ตอเลยครับ 

คุณกล้า:   

พ่ีกลานะครับ พี่ก็เรียนเหมือนนองๆ ครับสอบเขามหาวิทยาลัย พอจบออกมาก็ทํางานอยูบริษัท 

สักพักหนึ่งก็ออกมาอยูบริษัท IT จากนั้นก็เปดบริษัทข้ึนมาอันหนึ่ง คือเราอยากจะใชส่ือสังคมออนไลน

อยางเชน Internet  Facebook อะไรแบบนี้ ตอนแรกก็เปนแคอยาก แตมันเกิดจากการท่ีวาในตัวเรามันมี

เร่ืองท่ีเรารูดีอยู  บางคนบอกวาชอบอานการตูนเร่ืองนี้มากก็อยากจะเผยแพร  พี่ก็เหมือนกันเปนคนท่ี

ชอบอานเร่ือง IT มาก ก็เลยอยากจะออกมาพูดเร่ืองเกี่ยวกับ IT ในมุมมองของคนอาน IT ท่ีอยากจะออก

พูดบาง ก็เลยอยากผลิตรายการ Internet TV ข้ึนมา หลังจากนั้นก็มีคนดูมากข้ึนๆ  คิดดูวาทําอยูท่ีบาน  

แลวใชกลองตัวเองอัดวิดีโอ แลวเอาข้ึน Internet ใหเพื่อนดูทําแบบนี้เร่ือยๆ ก็เร่ิมท่ีจะขยาย Internet TV 

ไปใน Social media เรียกวาเปนการทําตลาดออนไลนใหกับบริษัทตางๆ ในสังคม นองๆก็สามารถทํา

ได เดี๋ยวใหพี่ชูชาติแนะนําตัวกอน 

ดร.ชูชาติ:    

พี่ชูชาตินะครับ  เปนนักวิจัยอยูท่ี NECTEC ครับ  พี่ก็เรียนจบปุปก็ไดทุนไปเรียนตอแลวก็

กลับมาเปนนักวิจัย หาส่ิงใหมๆ ออกมาทําประโยชนใหกับคนท่ัวไป  ดวยท่ีพี่ชอบเร่ืองเกี่ยวกับ IT อยู

แลวเลยคิดวาเราจะนําไอทีมาทําประโยชนเพื่อสังคมอยางไร  พี่ก็เลยมารวมท่ีหอจดหมายเหตุแหงนี้ คือ

ทําเปนระบบการจัดอันดับขอมูล ทําการสืบคนขอมูลขององคกรเปนภาษาไทย เม่ือคนท่ีมาท่ีนี่เขาอยาก

รูขอมูลอะไรของท่ีนี่ วาอะไรมันเปนอยางไรอยูตรงไหนก็สามารถเขาไป search หาไดเลย 

คุณอภิธนะ:   

พี่กอลฟนะครับ ตอนนี้ผมเปนเจาของบริษัท DESIGNITI ทําเกี่ยวกับเส้ือผาและสินคาในระบบ 

Crowdsourcing  ซ่ึงเราเอาส่ิงท่ีเราศึกษามาตอยอดทางธุรกิจ โดยผมทําเปนระบบ E-Commerce เดี๋ยวผม

จะพูดในรายละเอียดอีกทีนะครับ 

พธีิกร:    

จะเห็นนะครับวาพี่ ๆ ท้ัง 5 ทานเปนผูเช่ียวชาญดานการส่ือสาร  และมีการใชเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารตามความถนัดของตัวเอง  ดูอยางพี่หนุยนะครับ มีเคร่ืองมือส่ือสารเต็มไปหมดเลย 

คุณพงษ์สุข:   

http://www.infinity-creation.com/e-commerce.htm


อันนี้ก็เปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสําคัญกับชีวิตประจําวันผม  นั่นก็คือโทรศัพทมือถือ  ก็ใชเหมือน

ทุกคนแหละครับ  มีใครรูจัก Tablet บางครับ Tablet คืออะไรนองๆ ใครตอบได  ยาเม็ดใชไหมครับ  

Tablet อันนี้แหละท่ีพี่พลถืออยู เปนเหมือนกับตระกูลคอมพิวเตอร ท่ีเราใชอยูบนโตะเราเรียกวา 

Notebook  นี่ก็เปนคอมพิวเตอรพกพาใชไหมครับ มาดูอันนี้ เดี๋ยวนี้ไมตองมีคียบอรดแลว มีแตจออยาง

เดียวเลย  แลวก็กดจิ้มท่ีหนาจอ เขาเรียนวา Tablet นะครับ  แลวก็มือถือ Smart Phone จะเห็นวาปจจุบัน

เคร่ืองมือส่ือสารนี่ใช Internet ท้ังหมด  มี 3G ท่ีทุกคนรอคอยวาเม่ือไหรจะมี จริง ๆ มันก็มีอยูบางในบาง

พื้นท่ี  ก็เปนพวกบริการท่ีไมคอยจะตรงกับท่ีเราใชอยูเทาไหร  อยางท่ีบอกเคร่ืองมือส่ือสารเหลานี้จะใช

หลักการเดียวกันไมวาจะเปน Notebook , Tablet , Smart Phone  คือมีความสามารถในการเช่ือมตอ 

Internet ท้ังหมด ก็เปนเร่ืองท่ีไมไกลตัวนองๆ นะครับ  นองๆ จะไดใชอยางแนนอนนะครับ   

เม่ือกอนรุนคุณพอคุณแม เคร่ืองมือในการทํางานอาจจะเปนสมุด ดินสอสี ปากกา   รุนคุณปูก็

อาจจะเปนจอบเสียม  แตเคร่ืองมือการทํางานของคนยุคพวกเราคือ Computer แนนอน  ทีนี้มันก็จะถูก

ออกแบบออกมาใหมันเล็กลงเร่ือยๆ  คอมพิวเตอรตั้งโตะก็จะใหญใชไหมครับ  มา Notebook ก็จะเล็ก

ลง  Netbook ก็จะเล็กลงไปอีก เล็กท่ีสุดตอนนี้คือ Tablet อีกหนอย Computer อาจจะมีเคร่ืองจิ๋วเหลือแค

นี้ แตวานาจะคงไมขนาดนั้น Tablet มันจะหนาจอเทากระดาษ A4  เขาวิจัยมาแลวนะครับวามันเหมาะท่ี

จะอานเปนหนังสือ  เปดดูเว็บไซต  มันสามารถแทนหนังสือท่ีอยูบนช้ันท่ัวไปได  มันเปนกระดาษ

อิเล็กทรอนิกสครับ  ถามนิดเดียวตอบซะเยอะเลย 

พธีิกร:    

ครับ  อยางนองๆ กลุมนี้เปนนองๆ ท่ีมีผลงาน ICT อยู  มีหลายๆ กลุม ท้ังกลุมท่ีทําขาว  ทาง

โนนจะเปนกลุมท่ีพัฒนาซอฟแวร  กลุมท่ีสรางเกม  ทีนี้อยากใหคุณหนุยแนะนําเร่ือง Twitter กับนองๆ 

หนอยครับ วา Twitter มันมีประโยชนอะไร 

คุณพงษ์สุข:   

เคยสง SMS ไหม SMS คือการสงขอความส้ันไปหาคนท่ีเราใสเบอรลงไป  คนๆ นั้นก็จะรูคน

เดียว  แต Twitter คือการสง SMS ใหคนท่ัวโลก  ไมมีคาสง  เพราะใช Internet ในการปลด lock วิธีการ

ก็คือเม่ือเราเช่ือมตอ Internet ไดแลว เขาไปท่ี www.twitter.com แลวเปด  Account ของเราเอง เม่ือเปด

ปุบเราก็พิมพขอความ วันนี้มาอยูท่ีสวนรถไฟ ได 140 ตัวอักษร เทากับอัตราการสง SMS เลย  SMS ถา

เปนภาษาอังกฤษจะได 160 ตัวอักษร ภาษาไทยประมาณ 70 ตัวอักษร  แต Twitter ท้ังไทยก็ไดอังกฤษก็

ได 140 ตัวอักษร  ถามวาไดอะไรบาง  เชน เราอยากบอกอะไรคนอ่ืน เชน ไดความรูใหม  ไดขาวใหมๆ 

มา ก็สามารถเขียนบอกไดเลย  อยางขาวลาสุดท่ีแพรหลายมากใน twitter เม่ือวานนี้คือ Ipad 2 วาง

จําหนาย ก็เขียนกันใหญเลยวา Ipad 2 แถวยาวมากเลย  นี่เรามาตออยูท่ีหนา Central พูดงายๆ คือเราเปน



คนท่ีอยูในพื้นท่ีนั้นแลวเราอยากบอกคนท้ังโลกวาวันเกิดอะไรข้ึนในท่ี ๆ ของเรา หรือเกิดเหตุการณ

อะไรข้ึน ส่ิงท่ีเราประสบพบเจอ เราก็เขียนบอก ทีนี้เราก็ตองเลือก  ถาเราบอกทุกอยางในชีวิตก็คงไมดี  

บางคนบอกทุกอยางหมดเลย กินขาวอยู บางคนปวดฟนจังเลย  บางคนปวดอึ  บางคนเขาหองน้ําเสร็จ

ถายรูปโถในหองน้ําแลวก็เอามาอัพ  พวกนี้ก็บาเกินไป พวกนี้มีจริงๆนะครับ   

ประเด็นก็คือวาบางคนก็ไปบอกเยอะเกิน  แตบางคนก็เอามาใชประโยชน เชนนักขาว นัก

ส่ือสารมวลชน  เขาเอา twitter เปนตัวสงขาวกอนท่ีจะออกทางหนาจอทีวี  นองๆ คิดวาเวลาเกิด

เหตุการณอยางหนึ่งข้ึน เชน ภาพเหตุการณท่ีสะเทือนถึงคนท้ังโลกเลย  สังหารบิลลาเดนใชไหม  กวาจะ

มีขาวออกทางทีวี  กระบวนการคือตองเขียนสคริป เรียบเรียง หาภาพ แลวก็พูดรายงานดวนขณะนี้บิลลา

เดนถูกสังหารแลว  กวาท่ีเราจะไดยินทางทีวีมันมีเร่ืองของติดตั้งกลอง  จัดไฟ  จัดแสง ถายภาพสัญญาณ

ออกมา  แตนักขาวคนแรกท่ีรูเร่ืองนี้รายงานขาวมาเลยแลวสงรวดเร็วทีเดียวผานทาง Twitter  คนไดยิน

เสียงก็ตกใจ เกิดอะไรข้ึน สงตอ สงซํ้าไปเร่ือยๆ ReTweet ก็เหมือนกับการ Forward mail  แตเปนการ 

Re หรือการยอนขอความของคนท่ีสงมาคนแรก  ถามวาเวลาสง สงไปไหน  เราบอกวา SMS คือ 1 ตอ 1 

ใชไหม แต Twitter พอมันอยูใน Internet แลว มันก็เลยปลด lock ในเร่ืองของจํานวนและคาใชจาย 1 

Account ของเรา  เวลาเราสรางข้ึนมา  แลวเราก็ post ขอความท่ีมันเปนประโยชน อาจจะเปนขาว หรือ

องคความรูของเราเองลงไป  พอเราสงไปปุบมีคน ReTweet คือเขาเห็นวาขอความนี้ดีเขาก็จะมากด 

Follow หรือติดตามเรา  จะดีแคไหนถาเราจะเปนนักส่ือสารแลวมีคนมาติดตาม ดีใชไหมครับ เปนนัก

ส่ือสารก็ตองมีคนมาติดตามถาไมมีคนมาติดตามเลยจะไปส่ือสารใหใครฟงใชไหมครับ  เหมือนคนทํา

รายการทีวีก็ตองมีคนดูใชไหมครับ  ถาไมมีคนดูเราก็รูสึกวาจะพูดกับใคร พูดเพื่ออะไร   

Twitter ก็จะเปนจุดท่ีทําใหคนแสดงออกทางความคิดออกไป  ทายท่ีสุดแลวถาความคิดนั้นมัน

มีประโยชน คนเห็นวาถูกตอง  เขาก็จะมากด Follow เรา อยางบางคนนี่เปนนักคอมพิวเตอรตัวยงเลย  

อยางตอนนี้พี่กลาอาจจะ mouth พี่หนุยอยู พิมพๆ แลวสงไป คนท่ีติดตามพ่ีกลาอยูตอนนี้อาจจะมีเปน

พันกวาคนก็จะไดรูไดเห็น  วันนี้ตองบอกวาคนท่ี Popular จริงๆ ไมไดมีคนติดตามแค 1 หรือวา 2 พัน

คน  แตเปนลาน  ซ่ึงอันนี้ก็เปนจุดหนึ่งท่ีเปนส่ือสังคมไมตองไปงอการออกอากาศทางโทรทัศน  ทาง

วิทยุตาง ๆ ซ่ึงมีคาใชจาย อยางวันนี้นองๆ คงไมรูวามีการถายทอดสดเนื้อหาท่ีเราพูดกันอยูทาง Thoth 

media ก็ถายทอดสดไปทาง Internet ฉะนั้นก็ไมตองไปเสียคาเชาเวลาใชไหมครับ  เคยไดยินไหมใคร

อยากออกทีวี  ใครอยากเอารูปไปออกก็ตองมีคาเชาเวลา  ซ่ึงคาเชาเวลานี้แพงมากๆ หรือมีเงินอยางเดียว

บางทีก็เชาไมได แต Internet จะมาชวยปลด lock ในเร่ืองพวกนี้  เพราะวาไมมีใครเปนเจาของ Internet 

แตเพียงผูเดียว ทุกคนก็มีสิทธิใน Internet นองๆ ก็สามารถสราง website มาเปนของตัวเองได  เปนครัว



ขายทางสังคม อาจจะเปน Facebook  หรือนองๆ ตอนนี้กําลังทําตุกตาบลายอยู ตอนนี้นองๆ ก็สามารถ

ถายทอดเร่ืองราวไปใน Internet ได 

 

พธีิกร:    

นองๆ กลุมท่ีกําลังทําโปรแกรมพัฒนาซอฟแวรเคยเขาไปใน Blognone ไหมครับ ทีนี้ลองมาดู

วา Blognone จะมีประโยชนกับนองๆอยางไรบาง 

คุณกล้า:    

นองๆ รูจัก Blog ไหม  เคยเขียนไดอาร่ีไหม มันก็เหมือนกับเราทําเว็บของเราเอง  อยางเชน

วันนี้เราก็มาเลาวาเรามีเร่ืองอะไรจะนําเสนอ เชน สนใจเร่ืองอาหารมาก ก็ไปถายรูปมาแลวเอามาลง  คน

อ่ืนท่ีมีความสนใจเร่ืองนี้เขาก็จะมาติดตาม Blog นี้เพื่อเอาขอมูล  มันก็เหมือนกับท่ีพี่หนุยพูดเม่ือกี้  มัน

เปนส่ือชนิดหนึ่ง ตางจาก twitter ท่ีเปนเพียงขอความส้ันๆ แตวา Blog เปนบทความท่ีมีความยาว

ประมาณ ½ - 1 หนา หรือจะยาวกวานั้นได  มีใสรูป ใสวีดิโอ เลาเร่ืองได อยางของพี่นี้พี่เปด Blog 

เกี่ยวกับขาว IT นองๆ บางคนอาจจะเคยเขาไปดูแลว ใครท่ีเขาไดลองเขาไปดูเลยตอนนี้นะครับ www. 

blognone.com ของเราจะตางจากของคนอ่ืนนิดหนึ่งคือเรามีทีมงานชวยกันหลายคน  Blog อ่ืนจะมีแค

เจาของ Blog เขียนคนเดียว ทําใหเรามีขาวท่ีนาสนใจจากหลายๆ เร่ือง จากหลายๆคนเขียน  ทีนี้นองจะ

เอาไปใชประโยชนไดอยางไรครับ  นองอาจจะลองทํา Blog ในลักษณะเดียวกันก็ได  จริงๆ นองบางคน

อาจจะเคยทํากันอยูแลว  คิดวานองๆ กลุมนี้ นักขาวจิ๋วอาจจะทําขาวมาแลวก็สามารถ post ลงไป  พวกนี้

พูดงายๆ มันก็เปนเหมือนกับส่ือออนไลนของเราเอง  เราทุกคนมีเร่ืองราวมีผลงานท่ีอยากจะถายทอด  ก็

สามารถใชเคร่ืองมือนี้ได  คนเขามาดูอาจจะไมจําเปนตองเยอะ  แตเปนคนท่ีสนใจเร่ืองนี้จริงๆ อาจจะมี

การแลกเปล่ียนความเห็นกันในนี้  มันก็จะเกิดเปนชุมชนข้ึนมา นองๆสามารถเอาไปใชได  ทีนี้เมืองไทย

ก็มีบริการ Blog ฟรีใหเหมือนกันครับ ใครรูจัก www.exteen.com ก็เปนบริการ Blog ฟรีครับ  ok nation 

ก็เปน Blog ของเครือ Nation ครับ  นองๆ ลองไปสมัครเปนสมาชิกแลวลองเขียนดูได   

พธีิกร:    

ตอไปลองถามพี่กอลฟดูบาง  ชวยอธิบายคําวา Crowd source ใหมันกระจางหนอยไดไหมครับ  

คุณอภิธนะ:   

คําวา Crowd source เคยไดยินกันไหมครับ คําวา Crowd แปลวาฝูงชน สวน source มาจากคําวา 

Out source เม่ือมารวมกันกลายเปนเราทํางานท่ีเราตองทํา  ใหคนอ่ืนๆทําใหก็จะดีกวา Crowd source 

เกิดข้ึนในโลกของ Internet กวา 15 ปท่ีผานมา มีผูชายคนหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกิจนําข้ึนมาพูด  



แลวก็ทํา Website ข้ึนมา มันทําใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ระบบธุรกิจนี้บริษัทใหญๆ 

ในตางประเทศนิยมใชกันอยางมาก  อยางท่ีพี่ทําคือ ใหคนสงภาพเขามาใน Website  

 

พธีิกร:   

แลว Website ช่ืออะไรครับ 

คุณอภิธนะ:   

หมายถึง  Website ของพี่ใชไหมครับ www.designiti.com  เราก็ใหคนท่ีชอบวาดรูป นองๆ ท่ี

ชอบวาดรูปอยูแลวลองเขาไปดู  แลวก็สงภาพของตัวเองเขาไปใน Website ได แลววันหนึ่งถาเกิดเราได

ใชภาพของนองมาทําเส้ือ นองอาจจะดังไปเลยก็ได เพราะวาเราตองการจะนําลาย graffic ของคนไทย

นําออกไปขายท่ีตางชาติดวย เส้ือทุกตัวท่ีมีลายจะมีช่ือของคนท่ีวาดอยูดวย  ก็เปนธุรกิจท่ีใหใครก็ไดท่ี

สนใจรวมกันแสดงความคิดเห็น  ชวยกันตัดสินใจวาภาพไหนเปนภาพท่ีชอบ  นองๆ ท่ีอยูหองนี้

เกี่ยวของกับท่ีทําเว็บหมดใชไหม  พี่ก็จะบอกวาระบบนี้เปนระบบใหม  อาจจะมีไอเดียอะไรท่ีนาสนใจ  

ระบบนี้อาจจะชวยใหทําธุรกิจไดหรือหารายไดเสริมนอกเวลาได  อยาง Facebook  ในตอนนี้ก็จะมี

หัวขอท่ีนาสนใจแลวใหคนชวยมากด Like ใหหนอย อันนี้ก็คลาย ๆ กัน  ใหคนท่ีเขามาใน Website นี้

เขามาแสดงความคิดเห็น  เขามาโหวตภาพให  แลวพี่ ๆ ก็กระจายขาวสารนี้วาตอนนี้เราจะมีการทําเส้ือ

รุนใหมนะ  ถาใครสนใจใหเขามาชวยกันโหวตภาพท่ีเราอยากได  เปนการสรางสังคมเล็กๆ สังคมหนึ่ง  

ตอนนี้อยูในชวงของการโหวตภาพ  ภาพท่ีไดคะแนนสูงสุด  มีโอกาสท่ีจะถูกนําเอามาทําลายเส้ือ และ

นองๆ สามารถหาซ้ือไดผาน Website ของพี่  ก็เปนระบบท่ีคอนขางใหมสําหรับสังคมไทย  พ่ีคิดวามัน

นาจะมีประโยชนกับนองๆ และสามารถสรางรายไดในอนาคตได อยางท่ีบอก Website ของพี่ ระบบ 

Out source  มันใหมมากจริงๆ ระบบ Out source  นี่ใหคนท่ีมีความรูชวยกันสราง Data  ข้ึนมา  แลวตอนนี้

ใหญมากคนท่ัวโลกสามารถเขาไปดูได  มันเปนการสราง content ท่ีมีประโยชนตอคนท้ังโลก ระบบ 

Out source  ถาถามวามันจะไปไดอีกไกลไหม  มันไปไกลไดอีกครับ  เพราะตอนนี้มันกําลังแพรกระจาย

ไปท่ัวประเทศ  ถานองรูจักมันถือเปนขอไดเปรียบมาก  

พธีิกร:   

เราไปท่ีพี่ชูชาตินะครับ 

คุณชูชาติ:   

อันนี้เปน  Application นําเท่ียว  ท่ีทาง NECTEC ไดทําข้ึนมา เปนเหมือนไกดนําเท่ียวครับ ก็จะ

มีเปนแผนผังของท่ีนี่  นองเขามาท่ีนี่เกิน 2 คร้ังหรือเปลา  ในนี้มันก็จะมีรูปภาพตางท่ีอยูในท่ีนี้  นองเคย



เห็นภาพศาสนจักรท่ีช้ัน 2 ไหม  สามารถเขาไปลองทายได แตถาเกิดอยากไดความรู Application นี้บอก

รายละเอียดเกี่ยวกับภาพวาด  สามารถเขาไปดูได กิจกรรมดวยนะครับเปนกิจกรรมท่ีไมใชของงงานนี้

นะ  แตเปนกิจกรรมท่ัวไปของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ แหงนี้ แตกิจกรรมท่ีเราทําอยูนี้มัน

เปนกิจกรรมพิเศษครับ 

พธีิกร:   

นองๆ บางคนอาจจะสงสัยวา Application อะไร  ชวยอธิบายหนอยครับ 

คุณพงษ์สุข:   

Application ก็คือ โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีพรอมใชงานไดเลย  อยางนองเขาไปใน Facebook  

แบบนี้นองก็จะเห็น  Application ท่ีสามารถใหเขาไปดูไดเลยเยอะมาก  อาจจะยังไมเห็นภาพไดชัดเจน 

นองลองหยิบมือถือข้ึนมา  เห็นรูปภาพหรือไอคอนเล็กๆ นั้นไหม อันนั้นแหละ Application มันจะมีอยู

ในพวก Smart Phone, Ipod, Ipad อะไรแบบนี้ 

พธีิกร:   

แลว Application ทําไดอยางไรครับ 

คุณชูชาติ:   

ถานองๆ สนใจท่ีจะทํา  ใครเขียนโปรแกรมเปนบาง  ลองเขาไปเขียนดู  หรือสามารถไปเรียน

ได  มันไมยากอะไร เร่ิมเรียนเลยนะตั้งแตวันนี้ แลวตอไปจะเกงมากๆ ถาสนใจก็ลองไปศึกษาดู รายไดดี

มาก สังเกตไหมครับ trend จะเปล่ียนเร็วมาก  สังเกตไดจากเดี๋ยวนี้คนจะเปล่ียนไปใช Smart Phone 

หมด ก็คือสามารถเลน Application ได อยางตระกูล Android  ใครรูจักบาง ก็จะเปน Progress อีกอยาง

หนึ่งครับท่ีเปน Out source  ถาเกิดเราทําโปรแกรมได  ก็เอาไปลงในรานคา Market page  สรางรายได

ไดดวยมันอาจะราคา 20 บาท 30 บาท  แตถาคนเขาไปโหลดมากก็ยิ่งไดมาก 

พธีิกร:   

อยางนองๆ กลุมนักขาวสามารถท่ีจะทําไดไหม 

คุณชูชาติ:   

นองๆ สามารถทําขาวแลวเอามาลงได  มันก็คลายๆ กับ Twitter นะครับ 

พธีิกร:   

ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในอนาคต  ทีนี้เราลองมาคุยกับพี่กลาดูบาง 

คุณกล้า:   



เร่ิมแบบนี้ดีกวาถาพูด Internet ปจจุบันประเทศไทยแพรหลายมาก  ท่ีบานใครมี Internet 

ความเร็วสูงบาง  ท่ีเร็วๆ นะ  6  Mbps 7 Mbps  3G อะไรแบบนี้  ท่ีสามารถดูหนัง ฟงเพลงได  แลว Net 

ไมหลุดนะ Internet เร็วๆ มันมีประโยชนอะไรกับเราบาง เราอาจจะคิดวา เราสามารถเขาเว็บไดเร็วข้ึน 

เร็วอยางเดียวไมพอ ท่ีแน ๆ เราสามารถดูเนื้อขาวบน Internet ได เปนความรู สามารถดูยอนหลังได คุย

กับเพื่อนไดงายข้ึน เราสามารถท่ีจะติดตอส่ือสารเพื่อนไดเร็วข้ึน  แตอีกอยางหนึ่งท่ีอยากจะฝากไวก็คือ 

ในรุนของนองๆ นี่อยากใหลองอานใหมาก เพราะวาความรูมีอยูรอบๆ ตัวครับ  ความรูรอบตัวอยางเดียว

ไมพอ ความรูใน Internet มันมีมากกวานั้น  นองบางคนอาจบอกวาเราก็อานเยอะนะ  มีใครลองอาน

ภาษาอังกฤษดูแลวบาง มีไหม   

คุณพงษ์สุข:   

ยกมือข้ึน ภาษาอังกฤษก็ไมอาน  ภาษาไทยก็จะไมอานหรือครับ 

คุณกล้า:   

ตอนนี้มันเร่ิมมี web browser แปลภาษาอ่ืนๆ ใหเปนภาษาไทย เชน Google Chrome  สามารถ

แปลภาษาไทยไดเลย  อานแลวมันอาจจะไมสละสลวยเหมือนภาษาไทยแตก็พอเขาใจได ตัวนี้เปน

จุดสําคัญมากท่ีจะทลายกําแพงตรงนี้ได  อยางบูธขางลางมีความรูมากมาย  มีพี่เกงๆ หลายคนท่ีสามารถ

ใหความรูนองได  สําหรับนองท่ีสนใจสามารถลงไปท่ีบูธขางลางไดเลย  มีใครเคยสังเกตไหมครับวา

การถายทอดสดทาง Internet เขามีอุปกรณอยางไรบาง เขาทํางานกันอยางไร  วันนี้ลงไปดูไดเลยขางลาง  

พี่เช่ือนองทุกคนมีความรูอยูแลว  อยากใหใช Internet เปนเคร่ืองมือ  อยาไปยึดติดกับมันมาก  ใชเปน

เคร่ืองมือในการหาขอมูล  ใชเปนเคร่ืองมือในการทํางาน Internet TV อาจจะเรียกวาเปนธุรกิจรูปแบบ

หนึ่ง ถาท่ีบานนองๆ มี Notebook  มีกลอง แลวลองอัดคลิปมาดู  ลองเขาไปเลน You Tube ดู จะเห็นวา

ฝร่ังเขาไมไดเกงไปกวาเราเขาก็ใช Notebook  แลวนั่งพูดอะไรก็ไมรู แตส่ิงท่ีแตกตางคือเนื้อหาท่ีเขาพูด  

เอาแบบนี้ดีกวา เดี๋ยวพี่ใหเวลานอง 30 วินาที  ลองบอกความเปนตัวของตัวเองไดไหม  หรือวาพี่ใหนอง  

140 ตัวอักษรนองจะเขียนถึงงานตอนนี้   หองนี้ไดอยางไร  ตรงนั้นตางหากท่ีพ่ีอยากใหนองคิด  ลอง

อานเยอะๆ  ลองดูแนวทาง ลอง Follow พี่หนุย  Follow พี่มารค พ่ี ๆ ทุกคนดู  ลองดูวาพวกพ่ีเขียนกัน

อยางไร แลวลองดูวากอนกับหลังท่ีเขียนเปนอยางไร 

พธีิกร:   

ถานองๆ สนใจนะครับ ลองไป Follow  พี่ๆ เขาดู Twitter ของพี่หนุยคืออะไรครับ 

 

คุณพงษ์สุข:   



ไดเลยครับ Twitter.com/nuishow  จําเกงกันทุกคนเลย  ไมคิดจะจดเลย  Internet ตอไดใชไหม

ครับวันนี้  ใหนองๆ เปด www.twitter.com/nuishow  ข้ึนมาเลยครับ Net ความเร็วสูงมาก  เปนอยางไร

ขาวโพลนหมดเลย  ทุกคนใชความสามารถพิเศษ มองเห็นใชไหมครับ นองๆ ท่ีบานไหนใครใช 2 

Mbps บาง 4 Mbps 6 Mbps 8 Mbps ขอยืมมาท่ีนี่หนอยไดไหม  พี่กลาจะเอา Net มาใหหรือครับ  แนะ

มาแลว  อันนี้ก็จะเปน Time line นะครับ ก็คือเวลาท่ีผานมา  สามารถเขาไปเช็คไดครับ หรือจะดูใหมก็

อยูขางบน  ทีนี้เราก็ไปดู ท่ี Tweet พอเรา click ปุบก็จะเจอ  140 ตัวอักษรจะเขียนอะไรก็ได โอโห! 

รวดเร็วมากไมนาเช่ือ  นี่มัน Internet ยุคไหนนี่  เดี๋ยวนองๆ ลองกลับไปดูแลวกันนะครับ Internet จาก

คําวา International หมายถึงนานาชาติ คือใชไดท่ัวโลก ไมวาจะอยูมุมไหนของโลกก็รูถึงกันหมด 

พธีิกร:   

นอกจาก Twitter  Facebook  แลวมีอะไรอีกไหม 

คุณพงษ์สุข:   

ลืมบอกไปครับ สําหรับ Facebook นะครับ ก็ facebook.com/nuishow เหมือนกัน ทําไม

เหมือนกันละ  คนเรามีตัวตนบน Internet ก็ควรจะตั้งช่ือเดียวกัน  แตทีนี้การขอ add เปน friends นี่ตอง

คัดหนาตาหนอยนะ ลอเลนครับ  พอดีพี่ add friends เกิน 5 พันไปแลวก็เลยรับเพ่ิมไมได จากท่ีอาจารย

ถามมาวานอกจาก Facebook  Twitter  แลวมีอยางอ่ืนดวยหรือเปลา  ขอพูดวาไมมีอะไรท่ีอยูเหนือ 2 ตัว

นี้ในยุคสมัยนี้  ใครดู You Tube บาง ความหมายก็คือเราอยาดูอยางเดียวเราตองอัพดวย นองๆ เปนนักขา

จิ๋วใชไหม  ไปถายขาวมาก็สามารถเอามา Upload ลงได เพราะ You Tube คือแหลงรวมวีดิโอจากท่ัว

โลก  คนท้ังโลก Upload วีดิโอของตัวเอง  อะไรก็สามารถถายไดแมแตมือถือ  คอมพิวเตอรอาจเปน

ปจจัยสําคัญในการ Upload แตมือถือรุนใหมๆ ก็มีความสามารถในการ Upload ไดเลยเหมือนกัน ดวย

การ share คือ การแบงปน  สังคมทุกวันนี้เปนสังคมของการแบงปน  Internet เปนโลกของการแบงปน  

การ  share เปนการสรางส่ือใหเกิดข้ึน ถาจะใหดีควรมีขอมูลใน Twitter  มีรูปภาพใน Facebook  และมี

วีดิโอใน You tube  เห็นไหมครับคลองจองกันเลย  

พธีิกร:   

นองๆ มีคําถามอะไรไหมครับ  นอกจากท่ีนองๆ นําผลงานท่ีตัวเองทําไปโชวไวบนเว็บไซต

แลวมีพื้นท่ีอ่ืนอีกไหมครับ 

คุณอสิริยะ:   



เวลาท่ีเราพัฒนาซอฟแวรข้ึนมาตัวหนึ่ง ทุกคนก็จะตอง promote ซอฟแวร ทีนี้เว็บท่ี promote 

ซอฟแวรก็จะมีเยอะ  ข้ึนอยูกับกลุมเปาหมายของเราวาคือใคร  อยางของไทยก็จะมีอยูหลายเว็บ

เหมือนกัน เชน Thai were ก็สามารถเอาไป post ไดนะครับ 

พธีิกร:   

ถามพี่กลาบางนะครับ ถานองๆ สนใจจะไป Nation นี่ตองทําอะไรอยางไรบางครับ 

คุณกล้า:   

อยางแรกนะครับถารูวาเรามีอะไรดี  ถาอยากทําส่ือ  กอนอ่ืนตองไปสอบใบผูประกาศใหผาน

กอน  1 ในขอสอบท่ีจะมีตลอดก็คือตองออกเสียงพระนามของสมเด็จพระเทพฯ ใหชัดและถูกตอง  แลว

เขาก็จะสังเกตลมหายใจ  การแบงวรรคตอนดวย ก็เปนความยากอยางหนึ่ง ใครก็ตามท่ีตองการจะ

ปรากฏตัวในงานการประกาศของโทรทัศนไมวาจะเปนการอานขาว  การดําเนินรายการ ตองมีใบผู

ประกาศ 

คุณพงษ์สุข:   

ปจจุบันตองมีไหมครับ ปจจุบันไมคอยมีแลว  ไมมีใครมาตรวจแลว  แตเราก็ควรจะมีมัน

เหมือนกับใบประกอบวิชาชีพ  ถาเราจะเขาไปทํางานในองคกรของรัฐ  เชน สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 

กรมประชาสัมพันธ  ชอง 7  หรือชอง 5  นะครับ ชองเหลานี้เขาก็จะขอดูใบผูประกาศ  ทีนี้บอกตรงๆ วา

ความเขมงวดในการตรวจข้ึนอยูเปนชวง ๆ ก็คือถาชวงไหนเขาอยากตรวจ เขาก็จะตรวจใครไมมีก็ตอง

ออกไป เปนการทําคร้ังเดียว คลายๆ ใบขับข่ี ทําคร้ังเดียวก็ติดตัวไปตลอดชีวิต 

คุณกล้า:   

ปจจุบันนี้มีชองทางเยอะมากท่ีจะทําใหเราไดเปนผูประกาศ เชน  You Tube นอกจากนั้นยังมี 

Internet TV งายๆ เชน นองมี Facebook กันไหมครับ มือถือมีไหม ถายวีดิโอเปนไหม มีใครเคยถายวีดิโอ

แลว Upload ข้ึน Facebook บาง ประเด็นคือเคร่ืองมืออยูขางหนานองทุกคน  แตอุปสรรคอยางเดียวคือ 

ใจ  ยังไมยอมอัดวีดิโอแลวพูดวาวันนี้ตัวเองกําลังทําอะไรอยู  เอาวีดิโอตัวนั้นไปโหลดไวใน Facebook 

บางแลวจะมีคนมา comment วิธีทดสอบเร่ืองท่ีจะส่ือใหคนอ่ืนเขาใจในส่ิงท่ีเราพูดมากท่ีสุดคือลองพูด

กับแมตัวเอง  ถาพูดกับแมรูเร่ืองก็จะสามารถพูดใหคนท้ังโลกรูเร่ืองได  ถาใครอยากลองทํา สามารถ 

follow ไปใหพี่หนุยดูได แลวคนอีก 2 หม่ืนกวาคนก็จะรูเร่ืองดวย  ใครอยากรูเร่ืองอะไรวิ่งเขาไปหาพี่

ขางลาง  มีนอยคนมากท่ีจะเดินเขามาพี่แลวบอกวาอยากทํา Internet TV  แบบพ่ี  แลวพี่ชวยอะไรไดบาง 

นองตองทําลายกําแพงตรงนี้ใหได  เสนมันมีแคนิดเดียวท่ีเหลืออยูท่ีใจ 

คุณกล้า:   



ถามพี่กอลฟบางวาเราจะสามารถใชประโยชนจากตรงนี้ไดอยางไร  ในฐานะท่ีพ่ีกอลฟเปนคน

ท่ีอยูในโลกของ online นองๆ จะใชประโยชนของสังคม online อยางไรไดบาง 

คุณอภิธนะ:   

เปนคําถามท่ีคอนขางตอบยาก เพราะนองมาจากหลายๆ Background มีประสบการณในการทํา

เว็บไซตหรือทําซอฟแวรมาไมเหมือนกัน  ในปจจุบันนองๆ จะเห็นวามีคนใชประโยชนผาน Social 

Network เยอะมาก ไมวาจะเปน  Facebook  Twitter  และอีกหลายๆ อยาง  พ่ีก็ไมรูจะอธิบายอยางไร  

เอาเปนวาถานองชอบอะไร  หรือสนใจอะไรสักอยางก็ใหลองเขาไปศึกษาดู  อาจจะมีแนวทางทําและหา

รายไดไดดวย  อยางของพี่อาศัยของคนสงเขามาประกวด  แลวใหเพื่อนๆ ชวยกันโหวตใหคะแนน  แลว

เขาก็มา Commment มันเปนการสรางสังคมใหอยูได  แลวพี่ก็ใหรางวัลกับเจาของผลงานและแบงรายได

จากการขายสินคาบางสวนใหดวย  ถานองสนใจหรืออยากรู  ลองเขาไปศึกษาท่ี Facebook ของพี่ได  

www.facebook.com/designiti  อยางไรก็ลองเขาไปดู 

พธีิกร:   

พี่ชูชาติครับ แนะนํานองๆ นิดหนึ่งเผ่ือนองๆ จะสนใจท่ีจะทํา Application ในอนาคต 

คุณชูชาติ:   

ถาคนไหนสนใจลองเขาไปศึกษาดูมันไมยาก  อาจจะสรางจากงาย ๆ  สามารถปรึกษาใครก็ได

ท่ีทํางานในดานนี้  ถานองมีไอเดียดี ๆ ก็สามารถท่ีจะสงผลงานเขาประกวดกับ NECTEC ได 

พธีิกร:   

สุดทายแลวครับพี่หนุยอยากจะฝากอะไรกับนองๆ บาง 

คุณพงษ์สุข:   

ผมฝากไว 10 อยางเลย สําหรับนองๆ ท่ีจะเปนอนาคตในชวงทศวรรษตอไปนะครับ  พี่จะเสนอ

ผาน Presentation ท่ีพี่เตรียมมานะครับ  รายละเอียดนิดหนึ่งนะครับ  ในปท่ีผานมาตัวพ่ีเองใชเวลากับ

การทํา Event  การทํางานเปนพิธีกรนําเสนอความรูเร่ือง IT เปดตัวสินคา  เปดตัวเกม  เปดตัวงานตางๆ 

ก็เปนส่ิงท่ีพี่ทําอยูนะครับ จัดงาน Thailand Game Show  เคยไปหรือเปลา และก็ยังมีรายการตางๆ อีก

มากมาย  แลวชวงทศวรรษถัดไปนี้ถามวามันมีเร่ืองอะไรท่ีเปนเร่ืองของพวกเราทุกคน  ในท่ีนี้ก็คือ

นองๆ ทุกคนรวมถึงพี่ๆ ทุกคนดวย ทุกคนตองเกี่ยวกับ 10 ส่ิงดังตอไปนี้ 

อยางแรก Cloud Service  คือ บริการบนกอนเมฆ  ความหมายคือ  คอมพิวเตอรจะมีความสําคัญ

ลดนอยลง  เม่ือกอนจะ Save File ตองเก็บใน Hard Disk อีกหนอย Internet ไวข้ึนมันก็ไมจําเปนตอง

เก็บในเคร่ืองเราแลวมันก็เอาไปเก็บบนกอนเมฆ  กอนเมฆ คือ Sever ท่ีประมวลผลอยูในท่ีเรามองไม



เห็น เม่ือกอนพิมพงานพอไฟดับปุบลืม save  งานหายหมด  ตอไปเปด Google Dog พิมพงานไป ไฟดับ

ไมหายเพราะมันเปนการบันทึกตลอดเวลาผาน Internet สงขอมูลไปเก็บไวใน Cloud คือกอนเมฆหมด

เลย  ถามวาเก็บเพื่ออะไร  เก็บทุกส่ิงเพื่อทุกแหง คือเก็บทุกอยางเลยแลวนําไปใชไดทุกท่ี  ปดคอมเคร่ือง

นี้ปุบ  ไปใชใน  มือถือ  tablet  หรือเคร่ืองอ่ืนไดเลย เพียงแคใส  Account พิมพ Password เขาไปก็ใช

งานได  

ตอไป TV จะกลายเปน Internet TV คือทีวีท่ีบานเราจะตอ Internet ได  ตอเพื่ออะไร  ตอเพื่อเอา

ขอมูลใหมๆ มาแสดงแดงผลบนหนาจอ TV นอกเหนือจากการออกอากาศของ Free TV 3,5,7,9,Thai 

PBS ฯลฯ มันก็จะมีขอมูลพิเศษมาแสดงผล  นั่นก็คือขอมูลจาก Internet อยาง I pad มี Application แบบ

นี้ Application เหลานี้ก็จะไปอยูบนจอ TV ส่ิงนี้จะทําให TV กลายเปนคําพูดเดียวกันกับโทรศัพทมือถือ  

มือถือเม่ือกอนเรียก Mobile Phone แตเดี๋ยวนี้เรียก Smart Phone หลายๆ คนใชกัน TV ก็จะกลายเปน 

Smart TV สามารถยอนดูขอมูลเกาๆ ได เพราะเวลาวางของคนไมเหมือนกัน  

A Word of Apps คือโลกของ Internet จะเปนโลกของ Application จะมี Apps มากข้ึน มีคน

ทํานายวา Web is Dead เพราะวาการเขาถึง Internet ของคนทุกวันนี้ ท้ังโลกมีคนกวา 6 พันลานคน ท้ัง

โลกท่ีเขาถึง Internet ไดมีแค 1,900 กวาลานคนเทานั้นเอง ถามวาทําไมมีแคนั้น เพราะวามันยากท่ีจะใช

งาน กวาจะมาพิมพ www. ตองบอกทีละตัว  Twitter นะ ตัว T นะ  แบบนี้มันยาก แตพอมาเปน 

Application เปนปุบ อยากใชงานก็เอานิ้มจิ้มลงไป ก็มีขอมูลออกมาเลย  เนื้อหาบน Application เปน

แบบมัลติมีเดีย ท่ีไมตองพิมพเยอะ มันทําใหงายตอการเขาถึงHigh Definition for everyone คือ ความ

คมชัดสูงจะเปนเร่ืองของทุกคน ไอสไตล บอกวา จินตนาการสําคัญกวาความรู สวนผมจะบอกวาความ

คมชัดสูง 

มีความสําคัญกวาวีซีดี มนุษยเราโรคจิตอยางหนึ่งคือ ถาเจอความเร็วท่ีเร็วกวาจะไมมีวันถอย

กลับไป เม่ือกอน Net 56k เราใชกันได แตตอนนี้พอใช 6 Mbps ปุบ ก็ไมถอยไปใช 56k อีก มันก็

เหมือนกันในอนาคตความคมชัดจะเกิดข้ึนกับทุกๆ จอ 

Digital Magazine หนังสือจะไมเปนกระดาษ  คนจะอานในส่ิงท่ีเขามี มี I pad ก็จะอานแต I pad 

ความรูสึกของการเดินออกไปซ้ือหนังสือก็จะนอยลง ฉะนั้นจะไมมีท่ียืนใหกับนักส่ือสารมวลชน 

ส่ิงพิมพหนาใหม หนังสือไมไดตายเพียงแคเปล่ียนสถานะเทานั้น 

Smart Device คือ เคร่ืองมือหรืออุปกรณฉลาด ๆ ท้ังหลายจะสามารถผลิตไดท่ีเมืองไทย  

เพราะวา Google จะไปปลด lock เร่ืองเหลานี้  ถามวาเมืองไทยเราผลิตเกงมากแตทําไมเราถึงพัฒนา

นวัตกรรมตัวเองไมได เพราะวาความสามารถในการวิจัย พัฒนาเราอาจจะไมเกงเทาตางประเทศ  แต ณ 



วันนี้ Google ยักษใหญในการสืบคนขอมูล  ทําระบบปฏิบัติการ Android มาให ทําใหมีตัวหนังสือยี่หอ

ไทยๆ เกิดข้ึน มี Internet TV เกิดข้ึน  

Power of Gamers นักเลนเกมจะมีพลัง  เพราะวา Gamers ใน 10 ปท่ีแลวยังเปนเด็กขอเงินแมอยู 

แต 10 ปผานมาเขาโตข้ึน มันก็จะมีการแขงขันกีฬาทางดานเกมท่ีมีการยอมรับ เกมทุกอยางจะ Online  

สุดทาย นองๆ ครับรูสึกรําคาญไหมทําไมประเทศไทยไมมี 3G สักที ใครรอ 3G บาง 3G หรือ 

Internet ความเร็วสูงมันอาจจะมาชา  แต 4G ในยุคท่ี 4 ของมือถือ ความเร็ว 100 Mb ข้ึนไป จะไมมาชา  

ถามวาทําไม  ไมใช 3G มาชาเพราะผูใหญเขาประมูล 3G กันอยู แตเขาประมูลยานความถ่ี 2100 MHz  

กันอยู  ซ่ึงยานความถ่ีนี้เปนยานความถ่ีใหมยังไมมีใครเปนเจาของ แต 4G ใชยานความถ่ี 1800 MHz ซ่ึง

มีเจาของแลว ปจจุบันก็จะมีท้ัง AIS , Dtac , True move เลย เพราะยานความถ่ี 1800 MHz เปนยาน

ความถ่ีท่ีมือถือใชในการส่ือสารอยู ฉะนั้นภายใน 2-3 ปนี้จะมี 4G เกิดข้ึนในเมืองไทยอยางแนนอน ไม

ตองรอการประมูลยานความถ่ีใหม  

นี่ก็เลาใหฟงคราวๆสวนตัวพี่จะทํา 3 อยางกับ อีก 10 อยางนี้ คือ จะทํา Internet TV  ทําเกมบน 

Facebook  และทํารายการ IT ใหมันมากข้ึนในรายการโทรทัศน 

พธีิกร:   

ขอขอบคุณพี่ ๆ ท้ัง 5 ทานนะครับ 

    
 

 


